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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Vanuit de eerste bezuinigingsessie heeft uw raad voor het verlagen van het exploitatietekort van de 
gemeentelijke buitensportaccommodaties een bezuinigingstaakstelling geformuleerd van 0 55.000.. 
Via deze nota wordt u geadviseerd over de stand van zaken met betrekking tot dit bezuinigingstraject en 
hoe dit na overleg met de betrokken buitensportverenigingen haalbaar kan zijn. 

2. Achtergrond 
Om de bezuinigingstaakstelling van 0 55.000 op de buitensportaccommodaties uit te voeren is dit bedrag 
op een eerlijke wijze verdeeld over de betreffende buitensportverenigingen (voetbal en atletiek). De 
verdeling is gebeurd op grond van de faciliteiten per sportpark waar een geldelijke waarde tegenover is 
gezet. In het onderstaande schema is de huidige huur weergegeven en het bedrag waarmee de huur 
verhoogd wordt wanneer deze bezuinigingssystematiek wordt doorgevoerd. 

Schema: Overzicht huurverhoging bij bezuinigingstaakstelling van C55.000. 
Vereniging Huidig huurbedrag Verhoging huur met: Totale nieuwe huur 
Sportpark Molenkreek 
W Dinteloord 
WDivo 

C 2.485 
6 2.485 

C 8.346 
C 7.462 

C 10.831 
C 9.947 

Sportpark De Danen 
NVS C 1.970 C 6.438 6 8.408 
Sportpark De Heen 
W Val Aan 6 879 C 2.880 C 3.759 
Sportpark Kruisland 
SC Kruisland 6 1.813 C 5.900 C 7.713 
Sportpark Welberg 
SC Welberg 6 1.970 C 5.714 6 7.684 
Sportpark Seringenlaan 
W Steenbergen 
SV Diomedon ^survival) 

6 3.545 
C 3.567 

611.672 
C 6.588 

C 15.217 
C 10.155 

Totaal C 18.263 6 55.000 C 73.714 

3.1. Terugverdien mogelijkheden door zelfwerkzaamheid in onderhoudstaken 
Ter inzage ligt: 



De verenigingen hebben de keuze om de huurverhoging door te berekenen in de contributie aan hun 
leden of de huurverhoging in te verdienen via zelfwerkzaamheid door het uitvoeren van onderhoudstaken. 
Per vereniging is een schema opgesteld waarin de huurverhoging en de terug te verdienen 
onderhoudstaken in beeld zijn gebracht. De schema's zijn in december 2012 aan de betrokken 
verenigingen toegestuurd. 

De verenigingen kunnen niet het Regulier onderhoud sportvelden (maaien, beregenen, bezanden, 
prikken en slepen) overnemen. Dit blijft vooralsnog een gemeentelijke taak. 
Reden hiervan is dat de gemeente voor het onderhoud aan de sportvelden personeel in dienst heeft en 
over materieel beschikt. Een wijziging hierin is niet op korte termijn realiseerbaar. 

3.2. Bezuinigingstraject met de buitensportverenigingen 
3.2.1. Plenair overleg 
Op 15 november 2012 is op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met de betrokken 
buitensportverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst is de bezuinigingsopgave toegelicht. Tevens is de te 
voeren bezuinigingssystematiek besproken en welke huurverhoging de verenigingen zouden moeten 
gaan betalen. De verenigingen kunnen de huurverhoging verminderen door zelf taken in het onderhoud 
aan de buitensportaccommodaties uit te gaan voeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de velden. Het gaat hierbij om maaien, beregenen en overige werkzaamheden als 
prikken, slepen, bezanen en verwijderen van blad. De verenigingen is verzocht zelf ook met oplossingen 
te komen om de bezuiniging te behalen. 

3.2.2. Afzonderlijk overleg per vereniging 
Begin 2013 is ambtelijk met de verenigingen afzonderlijk gesproken over de mogelijkheden die zij hebben 
om in zelfwerkzaamheid onderhoudstaken uit te voeren. Afgesproken is dat de verenigingen uiterlijk 
8 maart 2013 een reactie zouden geven. 

3.2.3. Reactie buitensportverenigingen 
Een gezamenlijke reactie van de buitensportverenigingen is op 4 maart 2013 ontvangen (zie bijlage). 
Hetgeen in deze brief staat brengt niet concreet in beeld wat de verenigingen willen doen om de 0 55.000 
te bezuinigen. Ondanks dat dit in het overleg van 15 november 2013 duidelijk gevraagd is. 
De verenigingen stellen in hun brief dat de huurverhoging in dit kader al een vaststaand feit blijkt. De 
verenigingen komen helaas zelf niet met ideeën om de bezuiniging haalbaar te maken. In de brief wordt 
een aantal vragen gesteld die echter geen constructieve bijdrage leveren aan het bezuinigingstraject. 
Omdat schriftelijke beantwoording wellicht weer nieuwe vragen oproept, zijn wij opnieuw in overleg 
getreden met de betrokken buitensportverenigingen. 

3.2.4. Overleg 22 april 2013 met de buitensportverenigingen 
Wethouder Termeer heeft op 22 april een tweede overleg gevoerd met de buitensportverenigingen. 
Tijdens dit overleg is opnieuw ingegaan op de noodzakelijke bezuiniging van C 55.000 op de buitensport
accommodaties. Doel van het overleg was om tot afspraken te komen over een gezamenlijke oplossing 
om deze bezuiniging te behalen. 

3.3. Behalen bezuinigingtaakstelling 
Het overleg met de verenigingen verliep in eerste aanvang wat stroef. Toch was het van belang dat de 
verenigingen mee zouden werken aan de bezuinigingsopgave. Na de nodige discussie is het gelukt om 
medewerking van de clubs te krijgen en de bezuiniging als volgt te behalen: 
- huurverhoging voor de buitensportverenigingen; 
- kostenbesparing door de gemeente in onderhoudswerkzaamheden voor de buitensportaccommodaties; 
- kostenbesparing door wijzigingen in de Meer Jaren Onderhouds cycli voor de buitensport

accommodaties. 
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Op deze manier zullen de verenigingen samen C 27.500 moeten behalen en de gemeente het overige 
deel. Via kostenbesparing in onderhoudstaken en wijziging van de Meer Jaren Onderhoudsplanning kan 
dit bedrag behaald worden. Kostenbesparing in het onderhoud aan de accommodaties wordt mogelijk 
door kritischer te kijken naar de werkzaamheden en welke taken daarbij op enigerlei wijze kunnen worden 
verminderd. 

3.3.1. Aangaan nieuwe contracten met de buitensportvereniginqen 
Na besluitvorming wordt verder uitgewerkt hoe iedere vereniging de huurverhoging wil gaan behalen. Dit 
kan door het omslaan van de verhoging in de contributie van de leden en/of door het verrichten van 
zelfwerkzaamheid in onderhoudstaken. 
Nadat dit in beeld is gebracht worden er per vereniging nieuwe huurcontracten opgesteld. Hierin wordt 
dan precies vastgelegd welke onderhoudstaken de vereniging eventueel op zich neemt, wat de kwaliteit 
daarvan moet zijn en het gegeven dat de gemeente jaarlijks een schouw uitvoert. 

De gezamenlijk overeengekomen bezuinigingswijze betekent voor de verenigingen de onderstaande 
huurverhoging. 

Schema: Overzicht huurverhoging bij halvering bezuinigingstaakstelling ( C27.500). 
Vereniging Huidig huurbedrag Verhoging huur met: Totale nieuwe huur 
Sportpark Molenkreek 
W Dinteloord 
WDivo 

C 2.485 
C 2.485 

6 4.173 
6 3.731 

6 6.658 
6 6.216 

Sportpark De Danen 
NVS C 1.970 6 3.219 6 5.189 
Sportpark De Heen 
W Val Aan 6 879 6 1.440 6 2.319 
Sportpark Kruisland 
SC Kruisland 6 1.813 6 2.950 6 4.763 
Sportpark Welberg 
SC Welberg 6 1.970 6 2.875 6 4.827 
Sportpark Seringenlaan 
W Steenbergen 
SV Diomedon ^survival) 

6 3.545 
6 3.567 

6 5.836 
6 3.294 

6 9.381 
6 6.861 

Totaal C 18.263 6 27.500 6 45.763 

3.4. Bezien mogelijkheden bezuiniging via Meer Jaren Onderhoudsplanning (MOP) 
Door VV Dinteloord werd tijdens het overleg op 22 april 2013 de suggestie gedaan om een bezuiniging te 
behalen via aanpassingen in de MOP van de buitensportaccommodaties. De MOP is nu gebaseerd op 
een onderhoudsperiode van 10 jaren. Door deze periode te verlengen kunnen bezuinigingen behaald 
worden. Of hierin mogelijkheden tot bezuiniging kunnen liggen met behoud van de vereiste kwaliteit van 
de sportvelden zal onderzocht moeten worden. 

3.5. Overleg buitensportverenigingen over toekomstige beheervormen buitensportaccommodaties 
Van belang is dat de verenigingen ook in de toekomst op een gezonde manier kunnen blijven 
voortbestaan. 
De exploitaties van de verenigingen zullen, naar alle waarschijnlijkheid, onder druk blijven staan. Voor de 
toekomst moet gezocht worden naar slimme mogelijkheden die perspectief geven voor de 
buitensportclubs en voor de gemeente doenlijk en acceptabel zijn. 
Tijdens het overleg van 22 april 2013 is afgesproken dat begin juni 2013 met een comité vanuit de 
betrokken verenigingen overleg gevoerd wordt over mogelijke toekomstige beheervormen. 
Het Sportplatform wordt ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 
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4. Overwegingen 
Voorgesteld wordt om tot de handelwijze te besluiten waarbij verenigingen en gemeente gezamenlijk de 
bezuinigingstaakstelling behalen zoals in het voorgaande toegelicht. 

5. Middelen 
Totaal wordt de bezuinigingstaakstelling van 0 55.000 behaald. Via kritische inkoop van WVS-
werkzaamheden aan de buitensportaccommodaties en het aanbrengen van wijzigingen in de Meer Jaren 
Onderhoudsplanningen van de verschillende buitensportaccommodatie kan de gemeente haar deel van 
6 27.500 behalen. 

6. Risico's 
Een risico kan liggen in het feit dat de verenigingen indien zij onderhoudstaken in zelfwerkzaamheid uit 
gaan voeren dit niet naar tevredenheid doen of zelfs helemaal niet doen. De gemeente voert wel een 
jaarlijkse schouw uit maar het kan tot vervelende situaties leiden. In de overeenkomsten dient helder 
vastgelegd te worden wat de verplichtingen van de betrokken vereniging is en welke eventuele 
sanctiemaatregelen er zijn bij niet of onvoldoende uitvoeren van de vastgelegde onderhoudstaken. 

7. Communicatie/Aanpak 
Na besluitvorming dienen de verenigingen aan te geven hoe zij aan hun deel van de bezuiniging willen 
voldoen. Hetzij via doorvertalen van de huurverhoging in de contributie aan de leden, hetzij via 
zelfwerkzaamheid in onderhoudstaken of een combinatie van deze mogelijkheden. 
Vervolgens worden de afspraken in een overeenkomst met iedere buitensportvereniging goed 
vastgelegd. 

8. Advies 
Wij stellen uw raad voor om: 
1. De bezuinigingstaakstelling op de buitensportaccommodaties ad. 0 55.000 te behalen zoals in dit 

voorstel is toegelicht. 
2. De vervolgafspraken met de buitensportverenigingen in overeenkomsten per sportpark vast te leggen. 
3. Begin juni 2013 met de buitensportverenigingen in overleg te treden over toekomstige beheervormen 

voor de buitensportaccommodaties. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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