Geacht college en raadsleden en gasten,
Mijn naam is Hans van Kampen, secretaris van DBGC Oude Tonge. 1 mei
nodigde ik u via e-mail uit op De Koepel, het sportcomplex van
voetbalvereniging DBGC in Oude Tonge. 5 fracties gaven gehoor aan deze
uitnodiging (dank daarvoor) en we hebben het gevoel dat we in hun
aanwezigheid ons punt hebben kunnen maken. Aansluitend wil ik hier ten
overstaan van de volledige raad en ook zeker voor de 3 fracties die we niet
hebben gezien van ons gemaakte punt een uitroepteken maken.
De club DBGC is opgericht in 1957 en geworteld in de kern Oude Tonge. Oud
burgemeester Van Pelt van de voormalige gemeente Oostflakkee noemde
DBGC ooit tijdens een jubileumspeech het sportieve vlaggenschip van de
gemeente. Hij doelde daarbij waarschijnlijk op de sportieve prestaties. Qua
accommodatie is het vlaggenschip in de voorbije jaren gestaag
afgegleden richting modderschuit. Met kunst en vliegwerk houden onze
vrijwilligers de boel in de lucht, maar het groeit hen inmiddels boven het hoofd.
In 2012 stapt DBGC op verzoek van de leden over van zondag- naar
zaterdagvoetbal voor de senioren. Dat betekent per direct een nog grotere
belasting van onze toch al verre van riante accommodatie. Voor een periode
van 3 jaar worden portocabines geplaatst als noodvoorziening.
2013 is het jaar van de gemeentelijke samenvoeging. Van meet aan af is onze
club samen met WFB en DVV’09 nauw betrokken bij de harmonisatieplannen
van de nieuwe gemeente Goeree Overflakkee. DBGC heeft daar alle belang bij!
De harmonisatie die een gelijke behandeling van de clubs en een gelijkwaardig
kwaliteitsniveau van de voetbalcomplexen voor ogen heeft.
Harmonisatie is voor de gemeente een lastig dossier. We zijn bijna 7 jaar verder
en we hebben de nodige interventies achter de rug. Ik pik er de
kunstgrasaffaire van 2016 en de vitaliteitsscan van het Mulierinstituut van 2018
uit. Dat zijn een tweetal ijkmomenten geweest die als vliegwiel hebben gediend
voor alle voetbalclubs om de harmonisatiebeleid hoog op de
verenigingsagenda te plaatsen.
Op 28 januari 2019 werd de rapportage van de vitaliteitsscan door
het Mulierinstituut in het Rondeel gepresenteerd: kort samengevat hebben
alle 13 verenigingen op Goeree Overflakkee bestaansmogelijkheden. Dat houdt
in dat er nu echt tempo gemaakt moet gaan worden van de harmonisatie en
dat er vooral meer duidelijkheid moet komen. Voor clubs met dringende
accommodatieproblemen wordt verstrekking van een noodkrediet voorgesteld.

Inmiddels stijgt bij DBGC het water tot aan de lippen. Met de accommodatie in
de huidige staat kunnen en willen we niet verder. De in 2012 geplaatste
noodvoorziening (gepland voor 3 jaar) staat er anno 2019 nog steeds en het is
beschamend dat we daar nog teams in moeten onderbrengen. Maar ook de
overige kleedaccommodatie is gedateerd en versleten. We hebben te kampen
met noodreparaties aan nagenoeg versleten installaties voor verwarming,
warm water, koeling en ventilatie en kunnen onvoldoende anticiperen op
vandalisme en inbraken met een goede beveiliging en up-to-date sluitplan.
(Gisteren is er opnieuw een deur geforceerd.) Investeringen die gedaan
moeten gaan worden zijn niet meer met zelfwerkzaamheid op te vangen. In
oktober 2018 is een bouwteam gestart met als opdracht een grootschalige
renovatie van gebouwen en omliggende terreinen in kaart te brengen. Op
advies van de gemeente is duurzaamheid in de plannen meegenomen:
adviesbureau Van Der Pijl ingeschakeld. Eind maart ligt er een uitgewerkt
renovatieplan met financiële onderbouwing.
Tot onze grote teleurstelling krijgt onze voorzitter 12 april jl. per telefoon het
bericht van de heer Van Oostenbrugge dat de optie noodkrediet wordt
ingetrokken. Dat betekent een nieuwe vertraging in een renovatieproces dat
eigenlijk geen verder uitstel duldt.
Er is het bestuur van DBGC veel aan gelegen zoveel mogelijk raadsleden op de
hoogte te stellen van de nijpende situatie. Er zijn verschillende schouwen op De
Koepel geweest met onderaan de streep altijd de conclusie URGENTIE. We
waarderen het recente bezoek aan ons van afvaardigingen van CDA, CU, VKGO,
PVDA en SGP die met eigen ogen bevestigd zien dat hier echt iets moet
gebeuren en dat dit project te veelomvattend is om met vrijwilligers uit te
voeren.
Onze ultieme zet voor het zomerreces is het gebruikmaken van het
spreekrecht. We moeten bij DBGC aan de slag, maar hebben u nodig. Gaande
het traject rondom de harmonisatie heeft DBGC van meet af aan op het
vinkentouw gezeten, gevraagde data snel aangeleverd en constructief
meegedacht met de gemeente. In alle gesprekken met betrokkenen hebben we
steeds bevestiging en aanmoediging gevoeld dat we op de goede weg zaten en
geen luchtkasteel aan het optuigen waren. Er zitten heel veel uren aan
vrijwilligerswerk in de aanloop naar de renovatie. De animo om aan de slag te
blijven was mede gebaseerd op de van ambtelijk bestuurlijke zijde gewekte
verwachtingen. Maar ondanks alle begrip van de raadsleden die zich ter plekke
op de hoogte hebben gesteld hebben we nog geen duidelijkheid. Vandaar pak
ik deze gelegenheid als laatste strohalm om u te vragen DBGC nu tegemoet te

komen. We willen op korte termijn met een helder verhaal naar onze leden,
vrijwilligers en sponsors.

