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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De meest recente ontwikkelingen over de gesprekken met Tennisvereniging Heerhugowaard
(TVHHW).
Inleiding
Begin juli 2020 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over de vervolgstappen die de
gemeente op dat moment wilden zetten met tennisvereniging Heerhugowaard (Bij20-548). Op dat
moment was er nog één punt waar geen overeenstemming over was bereikt, namelijk de
interpretatie van de overeenkomst tussen de tennisvereniging en de gemeente. De gemeente
stelde voor om gezamenlijk deze juridische geschilpunten geargumenteerd voor te leggen aan
een onafhankelijk deskundige, onder de voorwaarde dat beide partijen de uitkomst als bindend
accepteren.
Kernboodschap
Nadat het aanbod van de gemeente in augustus 2020 werd afgewezen door het bestuur van de
tennisvereniging, heeft het college zelf juridisch advies ingewonnen. De tennisvereniging heeft op
verzoek van het college, haar juridische onderbouwing van hun standpunt gedeeld met de
gemeente. De adviezen zijn niet gelijkluidend en zelfs contrair aan elkaar. Een onafhankelijke
toets op dit punt is noodzakelijk voor een vervolg.
Het college hecht nog steeds waarde aan een gezamenlijke weg om op basis van de juiste
interpretatie verder de weg naar de toekomst met elkaar in te slaan.
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Consequenties
Een uitspraak van een onafhankelijke rechter geeft, ongeacht de uitkomst, ruimte voor een
vervolg.
Het doorlopen van een procedure bij de rechtbank brengt kosten met zich mee. Deze kosten
worden gedekt binnen begrotingsprogramma 5, Sport, cultuur en recreatie, kostenplaats 1520 –
Sport.
Communicatie
U bent als raadslid geïnformeerd, nadat de tennisvereniging zelf op de hoogte is gesteld over de
dagvaarding.
Vervolg
We zullen u nader informeren over het verloop en de uitkomst van het proces.
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Bij20-548
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