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VERZONDEN 1 1 OKI. 2018

Geachte heer Renet,

Naar aanleiding van het collegebesluit over het inzetten van enkele business-seats bij de 
thuiswedstrijden van eredivisieclub Fortuna voor representatiedoeleinden en 
berichtgeving daarover in de media heeft u een aantal vragen ex artikel 44 RvO gesteld 
in uw brief d.d. 25 september jongstleden.

De antwoorden op uw vragen treft u onderstaand aan.

Vraag 1
Was het College zich bewust dat het besluit tot uitbreiding van aantal business-seats 
maatschappelijke weerstand zou kunnen oproepen?

Het college heeft er bewust voor gekozen business-seats bij Fortuna Sittard te 
huren. Na de promotie van Fortuna Sittard naar de eredivisie vormen de 
thuiswedstrijden een prima gelegenheid gasten uit te nodigen met het doel te 
netwerken en bestaande relaties aan te halen. Dit past in de lijn om samen met 
maatschappelijke partners te bouwen aan de stad.

Vraag 2
Waarom heeft het College de Raad niet geïnformeerd van het voornemen van dit besluit 
mede met het oog op de enorme bezuinigingsoperatie waaraan op korte termijn gewerkt 
moet worden.

Het betreft een bevoegdheid van het college. Dit besluit heeft u eerder bereikt via 
de openbare besluitenlijst, zoals gebruikelijk. Hier is sprake van continuering van 
een eerder ingezette lijn. Het betreft bovendien een aangegane verplichting voor 
één jaar.
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Vraag 3
SPA gaat er van uit dat het College het besluit op zakelijke gronden heeft genomen en 
verzoekt het college om een overzicht van de opbrengsten van de business-seats van 
de afgelopen twee jaar.

In dergelijke gevallen is haast nooit sprake van een direct verband tussen kosten 
en opbrengsten. Het gaat hier om netwerken, kennis delen, lobby, verbindingen 
maken, etc.

Vraag 4
Tevens wil SPA een overzicht ontvangen van welke collegeleden welke gasten daar de 
afgelopen twee jaren hebben ontvangen.

De burgemeester is veelvuldig bezoeker geweest van de wedstrijden, ook in tijden 
dat het minder ging. Daarbij zijn collega’s, zeker rond de derby’s aanwezig 
geweest. Zo zijn bestuurders van andere verenigingen, vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven etc. uitgenodigd.

Vraag 5
Graag willen wij weten hoe het college de invulling van de business-seats gedacht heeft. 
Daartoe ontvangen wij graag een overzicht van de planning waaruit blijkt welke 
collegeleden wanneer de wedstrijden gaan bezoeken en welke gasten de komende twee 
maanden worden uitgenodigd.

Elk collegelid geeft via de ‘Lijst van uitnodigingen’ aan wanneer hij/zij welke 
wedstrijd wil bezoeken en welke gasten hij/zij daarbij wil uitnodigen. Na 
afstemming in de collegevergadering volgt de definitieve uitnodiging. De lijst blikt 
1 a 2 wedstrijden vooruit, waardoor wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek om 
twee maanden vooruitte kijken.

Vraag 6
Graag ontvangen wij de criteria waaraan de uit te nodigen gasten moeten voldoen.

Gebruikelijk is dat de burgemeester van de gemeente van de tegenstander een 
uitnodiging ontvangt. Daarnaast licht elke portefeuillehouder in de

d wordt. Het college neemt
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