
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aan het College van B&W 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
’s-Hertogenbosch, 27 april 2022 
 
Betreft: Vragen ex. art. 39 RvO betreffende ‘Wereldvreemd handelen van Libéma Open’ 
 
Geacht College, 
 
Op woensdag 20 april kondigde de toernooiorganisatie van Libéma Open 2022 vol trots aan dat de 
Russische tennisser Daniil Medvedev, de huidige nummer twee op de wereldranglijst, komt strijden voor 
de titel van het tennistoernooi in Rosmalen. Op diezelfde dag heeft de toernooiorganisatie van 
Wimbledon wereldkundig gemaakt om Russische en Belarussische spelers dit jaar in de ban te doen 
vanwege de Russische agressie en oorlogsmisdaden in Oekraïne. Wimbledon wil zo voorkomen dat het 
Poetin-regime voordeel zou kunnen halen uit hun betrokkenheid bij het Engelse tennistoernooi. 
 
Het internationale grastoernooi Libéma Open wordt dit jaar van 4 tot en met 12 juni gehouden in 
Rosmalen. Op de banen van het Autotron nota bene op een steenworp afstand van de noodopvang van 
vluchtelingen. De Rus Medvedev wordt bovendien door Libéma Events BV, de organisatie achter het 
toernooi, van harte welkom geheten in een gemeente die zich juist ontfermt over Oekraïners die de 
afschuwelijke oorlog in hun land zijn ontvlucht.  
 
D66 is groot voorstander van een gemeentebestuur dat internationaal denkt en lokaal daarnaar handelt. 
Wegkijken van internationale (geo-)politieke ontwikkelingen is daarbij geen optie, vooral daar waar het de 
gemeente en de rechtstreeks aan haar verbonden partijen betreft. De gemeente ’s-Hertogenbosch is één 
van de sponsors van Libéma Open en wordt nadrukkelijk op de website van het toernooi vermeld.   
   
D66 wil graag dat de gemeente ’s-Hertogenbosch duidelijk stelling neemt tegen de Russische misdaden in 
Oekraïne en verbonden partijen daar eveneens op aanspreekt. De sportwereld is weliswaar een andere 
wereld dan die van de (internationale) politiek, maar dient zich niet wereldvreemd op te stellen. Dit 
brengt de fractie van D66 tot de volgende vragen aan het College: 
 

1. Bent u net zo verheugd als de toernooiorganisatie over de deelname van Daniil Medvedev aan 
Libéma Open of deelt u de mening van D66 dat zijn komst gezien de oorlog in Oekraïne niet 
wenselijk is?   

2. In welke mate bent u door de toernooiorganisatie van Libéma Open, dan wel specifiek vanuit 
Libéma Events BV, betrokken bij en geïnformeerd over de toegezegde deelname van Medvedev 
aan de Libéma Open dit jaar? 

3. In hoeverre heeft u kennis of en hoe de toernooiorganisatie afstemming heeft gezocht op rijks- 
en nationaal niveau met bijvoorbeeld de verantwoordelijke ministeries voor buitenlandse, 
economische zaken en voor sport, alsmede de betrokken nationale sportkoepels? 

4. Waaruit bestaan de bijdragen en de sponsoring van de gemeente aan Libéma Open?  



5. Welke rechten ontleend de gemeente aan het sponsoren van het event en met welke plichten 
gaat het gepaard en kunt u ons informeren over de specifieke voorwaarden?  

6. In hoeverre bent u bereid om de toernooiorganisatie zo spoedig mogelijk te bewegen tot een ban 
op Russische en Belarussische spelers voor wat betreft de deelname aan het toernooi?  

7. Bent u in staat en bereid om de toekomstige samenwerking met Libéma Events BV te 
heroverwegen indien de toernooiorganisatie niet tot een ban van Russische en Belarussische 
spelers over wenst te gaan en de raad daarover te informeren? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de D66-fractie 
 
 
René van den Kerkhof 
Fractievoorzitter D66 ’s-Hertogenbosch 
 


