
     
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 
Geachte voorzitter, 
 
In de begroting van afgelopen november is aangegeven dat de bezuinigingen op het terrein van de 
sport op schema liggen, maar dat de reserves en voorzieningen voor de sport lang niet meer toereikend 
zijn voor het groot onderhoud van de sportaccommodaties.  
1. Het is voor ons onduidelijk hoe ver de buitensportstichtingen zijn met de harmonisatie van hun 

opzet en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen. M.a.w. gaan zij dit eigenlijk wel halen?  
2. Hoe worden op dit moment de reserves en voorzieningen voor het groot onderhoud van de 

sportaccommodaties weer opgebouwd bij de Reeuwijkse stichtingen en verenigingen? 
 
Afgelopen donderdag verscheen de geheime RIB-14-1, hierin staan de vorderingen van de SBAB. 
Vragen stellen over deze brief is door het late tijdstip van verschijnen, en het geheime karakter van de 
brief, dus onmogelijk! De transparantie van de politiek en de democratische besluitvorming worden hier 
ernstig geschaad! 
3. Waarom is de inhoud van deze brief geheim? 
 
Tot slot worden wij verrast door de schimmige staat waarin de onderhandelingen over de Fuut zich 
bevinden. Enerzijds wordt nog voor een jaar een budget geregeld in de begroting van 2014 voor het 
openhouden van de Fuut. Anderzijds blijkt uit de stukken van het recreatieschap dat Green voornemens 
is een zwembad toe te voegen aan de voorzieningen vlak voor de nieuwe ingang van het 
recreatieterrein, dus in de Reeuwijkse Hout. Met instemming van de gemeente…..  
4. Lag er niet een belofte dat wij steeds bijgepraat zouden worden over de onderhandelingen over de 

Fuut?. 
 
Kortom, wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er erg veel gaande is achter de schermen dat 
zich ontrekt aan onze waarneming, en dus ook aan de waarneming van onze inwoners! Wij hebben het 
vermoeden dat het nieuws niet positief is en dat deze problemen met man en macht over de 
verkiezingen heen getild worden.  
 
Wij willen op zeer korte termijn een gesprek met de verantwoordelijke wethouders en 
vertegenwoordigers van de sport om exact te kunnen bepalen hoe we er nu voor staan. Zoals gezegd: 
De transparantie van de politiek en de democratische besluitvorming worden hier ernstig geschaad! 
 
Namens de fractie PvdA, Lisbeth Hertogh- van der Laan 
 
Namens de fractie GL, Robert Smits 


