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Geachte raad, 

Op maandag 31 augustus jl. is in de Oordeelsvormende raad de aanvraag van een lening door  

VV Steenbergen behandeld (agendapunt 9).  

 

In samenspraak met de griffie zoekt het college altijd naar de juiste balans welke bijlagen richting uw 

Raad gaan om uw kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen. Het uitvoeren van de 

overdracht van de kleedkamers loopt sinds uw Raad in 2015 dit besluit heeft genomen. In de 

afgelopen 2 jaar is er met de vereniging intensief gesproken en samengewerkt om het raadsbesluit uit 

te voeren waarbij ook het toekomstperspectief voor VV Steenbergen wordt geborgd. Het resultaat 

hiervan is het voorstel dat voor u ligt. Namens de portefeuillehouder ontvangt u deze memo.  

 

Wij vertrouwen erop dat dit antwoord geeft op uw vragen en horen graag van u voor de 

besluitvormende vergadering van donderdag 24 september 2020 mocht u behoefte hebben aan 

nadere informatie of antwoorden.   

 

31 augustus / 10. / VV 

Steenbergen / diverse 

sprekers / Prent 

De wethouder zegt toe een 

volledig financieel overzicht te 

geven van wat grondslag heeft 

gelegen aan het verstrekken van 

de lening en zegt hierbij toe het 

nieuwbouwplan te delen. 

Als bijlagen treft u aan: 

- de kostenraming van VV Steenbergen, die 

getoetst is door de Financieel consulent 

- De presentatie inclusief kostenraming  

  voor de nieuwbouw van de architect 

- De meerjarenbegroting van  

  VV Steenbergen  

- Interne memo d.d. 3 juni 2020 

31 augustus / 10. / VV 

Steenbergen / Van Es / 

Prent 

De wethouder zegt toe schriftelijk 

te reageren op de wijze waarop de 

lening gedekt wordt. 

De lening wordt ten laste gebracht van  

de eigen gemeentelijke middelen en op  

de balans weggezet. VV Steenbergen lost 

de lening af in 30 jaar met rente. 

31 augustus / 10./ VV 

Steenbergen / Van Es / 

Prent  

Is de bijdrage van € 58.608,-- uit 

de Nulmeting in de lenig van  

€ 300.000,-- opgenomen? 

De bijdrage van € 58.608,-- uit de  

Nulmeting is niet in de lening opgenomen. 

31 augustus / 10. / VV 

Steenbergen / Verbeek / 

Prent 

De wethouder zegt toe in de 

schriftelijk beantwoording in te 

gaan op de risico’s van een 

mogelijke verplaatsing van het 

sportpark. 

Een eventuele verplaatsing van het 

sportpark in de toekomst heeft geen invloed 

op de besluitvorming op dit moment. We 

hebben geen redenen om aan te nemen dat 

onze afweging op dit moment onjuist is. Op 

het moment dat eventuele verplaatsing 

binnen het geheel van een groter plan aan 

de orde komt, wordt een nieuwe afweging 

gemaakt, waarin alle kosten en baten 

worden meegenomen. 

   

Memo 

Aan : De raad van de gemeente Steenbergen  

Van : M.J.A. Beens 

Afdeling : WZ 

Datum : 10 september 2020 

Onderwerp : Beantwoording raadsvragen Oordeelsvormende raad 31 augustus 2020 / 

Aanvraag lening VV Steenbergen 
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