
 
 
Aan: 
Het college van B&W van de gemeente Weert 
i.a.a. de gemeenteraad Weert  
 
Betreft: art. 40 vragen garantstelling SV Laar  
 

Weert, 7 januari 2015  
 
Geacht College, 
 
De PvdA Weert heeft afgelopen zaterdag met verbazing het krantenartikel in Dagblad de 
Limburger ten aanzien van SV Laar gelezen. In dit artikel gaf de voorzitter van SV Laar aan 
dat de gemeente Weert geen garantstelling wil verlenen voor een lening voor de verbouwing 
van de kleedlokalen. 
 
De PvdA Weert vraagt zich echter af of u er goed aan doet om geen garantstelling te verlenen 
aan SV Laar? De consequenties voor de toekomst van de club, die bijna achthonderd leden 
telt, zullen gigantisch en onomkeerbaar zijn. 
Laat duidelijk zijn dat de PvdA Weert geen voorstander is dat SV Laar door een dergelijke 
beslissing zou ophouden te bestaan! 
 
Wat dat betreft roept het krantenartikel nogal wat vragen op die naar onze mening 
opgehelderd moeten worden. 
 

1. Geacht college heeft u zich wel gerealisseerd wat de consequenties zullen zijn voor SV 
Laar?  

2. Hoe verhoudt uw besluit zich tot de titel sportgemeente van het jaar 2012?  
3. Het risico dat de gemeente Weert hier loopt als ze een garantstelling geeft is 1%. Hoe 

verhoudt dit zich tot eerder genomen besluiten van de gemeente waarin meer risico 
werd genomen zoals het complex Poort van Limburg?  

4. Zijn er in het verleden risico’s genomen bij een garantstelling die wij niet weten als 
raad?  

5. Na de begrotingshandeling is het college teruggekomen op het besluit om de douches 
in Stramproy niet aan te pakken. Een goede beslissing. Waarom wordt er nu ten 
aanzien van SV Laar een dergelijk besluit genomen en gerefereerd naar de 
keuzecatalogus? Wordt er gemeten met twee maten? 
 

Tot slot: het heeft ons enorm gestoord dat we dit in de krant moesten lezen, had u ons als raad 
niet in een eedere stadium kunnen informeren? 
 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie van de PvdA Weert, 
 
Malika Zaaboul 
Oudenakkerstraat 55 
6006 BB Weert 


