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Realisatie clubgebouw Sc Welberg, aanvulling raadsvoorstel 

Steenbergen; 22 februari 2012 

Aan de Raad, 

1) . Aanleiding 
Tijdens de commissievergadering Mens & maatschappij van maandag 6 februari is het voorstel 
besproken m.b.t. de huisvesting van Sc Welberg. Bij de behandeling van dit voorstel werden diverse 
vragen gesteld welke nog nader onderzocht dienden te worden. Deze memo is bedoeld om hierin meer 
duidelijkheid te geven. In het belang van Sc Welberg vraagt het college besluitvorming in de 
eerstvolgende raadsvergadering mogelijk te maken. Op deze wijze is het wellicht mogelijk (een deel van) 
de accommodatie bij aanvang van het voetbalseizoen 2012-2013 gerealiseerd te doen zijn. 

2) . Objectieve criteria 
Gelijke monniken, gelijke kappen is de uitdrukking die hierbij past. In het voorstel is daarom een aantal 
uitgangspunten genoemd die ook in de toekomst gehanteerd kunnen worden bij verzoeken van andere 
verenigingen. 

Kantine: Conform het bestaande beleid is dit de verantwoordelijkheid van elke vereniging. 
Hier verandert niets aan. 

Kleedgebouw: Tot het raadsbesluit van 21 oktober 2010 was het beleid dat de kleedgebouwen t.b.v. de 
sportparken werden gefaciliteerd door de gemeente. In dat raadsbesluit is echter bepaald 
dat S c Welberg zelf de kosten en de realisering van kleedaccommodaties voor haar 
rekening neemt. In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt als uitgangspunt voorgesteld 
om 50% van de materiaalkosten voor de kleedaccommodatie te vergoeden. 
In de toekomst kunnen bij andere verenigingen met een nieuwbouw- renovatie- en/of 
uitbreidingswens dezelfde criteria gehanteerd worden. De vergoeding van 50% van de 
materiaalkosten vindt plaats op basis van de VNG-normering voor het aantal 
kleedkamers. Extra kleedruimte welke conform de normering niet noodzakelijk is komt 
niet voor een vergoeding in aanmerking. 
Zo wordt voldaan aan het criterium dat de verenigingen in gelijke situaties door de 
gemeente gelijk worden gefaciliteerd. 

Kunstgrasveld: De keuze m.b.t. de toepassing van kunstgras is tot op heden gebaseerd op de 
capaciteitsberekening conform de KNVB normering, (ook in Dinteloord) Dit beleid is 
gebaseerd op het raadsbesluit van 23 april 2009. 
Doordat een kunstgrasveld intensiever bespeeld kan worden zijn minder 
natuurgrasvelden nodig. In het geval van Sc Welberg was gezien de beperkte afmetingen 
van de gekozen locatie de toepassing van kunstgras noodzakelijk omdat er anders 
onvoldoende capaciteit aanwezig was. 



Verder zijn in het door de gemeenteraad vastgestelde sportbeleidsplan (28-01-2010) de 
voorwaarden aangegeven wanneer een vereniging in aanmerking kan komen voor een 
kunstgrasveld. Deze luiden: 

er dient een structurele overschrijding van minimaal 25% van de beschikbare wedstrijd
en/of trainingscapaciteit te zijn op basis van de geldende normeringen van 
KNVB/NOC*NSF; 
deze overschrijding dient gedurende twee achtereenvolgende jaren op de peildatum 
"september-oktober" te worden vastgesteld; 
in een meerjaren prognose van het ledenaantal dient het structureel tekort aantoonbaar tot 
uiting te komen; 
accommodaties in de nabije omgeving bieden geen mogelijkheden om het capaciteitstekort 
door medegebruik op te lossen; 
binnen de afmetingen van de bestaande accommodatie is er, ruimtelijk gezien, geen 
mogelijkheid aanwezig voor een extra speelveld; 
bij aanleg van een kunstgrasveld zal dit toegankelijk moeten zijn voor medegebruik zoals: andere 
sportverenigingen, buurtsportactiviteiten, vrije sportactiviteiten, schoolsport, kinderopvang en zo 
mogelijk commerciële sportaanbieders; 
of en wanneer overgegaan wordt tot aanleg van een kunstgrasveld is altijd afhankelijk van 
besluitvorming per specifieke situatie. 

Dit beleid is nog steeds goed van toepassing als objectief criterium richting de andere 
verenigingen. 

3) . Inverdien effecten 
Zelfwerkzaamheid door Sc Welberg is één van de belangrijkste peilers om dit plan haalbaar te maken 
voor de vereniging. Gezien het ontwerp heeft de vereniging hierbij de lat voor zichzelf hoog gelegd. In 
eerste instantie heeft de vereniging een offerte opgevraagd bij een aannemer, deze kwam tot een 
aanneemsom van € 650.000,-. Door middel van zelfwerkzaamheid en het aanspreken van connecties kan 
de vereniging de kantine en kleedaccommodatie realiseren voor € 320.000,- Op basis van deze gegevens 
zou het inverdien effect dan ca. € 330.000,- kunnen bedragen. 

Rond de realisatie van het kunstgrasveld zijn door Sc Welberg diverse werkzaamheden zelf verricht. Dat 
is vrijwilligerswerk en dus moeilijk in geld uit te drukken. Ruw geschat kan gedacht worden aan een 
'voordeel' ten opzichte van uitbesteding van ca. € 25.000,- . 

4) . Hogere lening 
In eerste instantie heeft de voetbalvereniging op basis van een exploitatie berekening gekeken wat ze op 
een verantwoorde wijze kon lenen. Hierbij kwamen ze uit op een maximale jaarlast van € 9.100,-. Mede 
gezien de onervarenheid welke Sc Welberg heeft m.b.t. de exploitatie van een eigen accommodatie heeft 
de vereniging een veiligheidsmarge ingebouwd en hanteerde men een maximale jaarlast van € 7.500,- In 
het voorstel is daarom de jaarlast t.h.v. € 7.500,- als uitgangspunt gehanteerd. Het college vindt deze 
werkwijze getuigen van een verantwoord financieel beleid. 

Voortschrijdend inzicht 
Inmiddels heeft de vereniging het kunstgrasveld al enkele maanden in gebruik genomen en op dit gebied 
meer inzicht gekregen op het gebruik van het sportpark. Daarnaast heeft de vereniging in samenspraak 
met de KNVB nog eens kritisch gekeken naar hun exploitatie opzet. Er is door hen ook aan benchmarking 
gedaan en gekeken naar de exploitaties van omliggende verenigingen. De bevindingen van de vereniging 
leiden er toe dat zij gewijzigde inzichten hebben gekregen in hun exploitatie. Door o.a. het extra verhogen 
van de contributie en meer inkomsten uit reclame ontstaat meer financiële ruimte. De vereniging heeft in 
deze gewijzigde exploitatieopzet aangegeven dat men ca. € 40.000,- (extra jaarlast € 2.000,-) extra wil 
lenen en dat dit op een in hun ogen, financieel verantwoorde wijze kan. De gemeente moet dan wel 
garant staan voor een bedrag van ca. € 176.000,-. 

2 



gemeente Steenbergen 

Standpunt college 
Het college heeft pas na de commissievergadering van 6 februari 2011 kennis kunnen nemen van deze 
gewijzigde exploitatieopzet. Het college vindt het vervelend dat de eerder gehanteerde exploitatieopzet 
van de vereniging in een zo laat stadium is aangepast. Er is immers een substantiële wijziging ten 
opzichte van de financiële uitgangspunten die gehanteerd zijn in het raadsvoorstel. Dat schept verwarring 
richting de gemeenteraad, hetgeen het college veel liever niet had gezien. 
De gewijzigde inzichten van de vereniging bieden echter ook mogelijkheden om de plannen van Sc 
Welberg grotendeels te verwezenlijken hetgeen naar de mening van het college leidend moet zijn in het 
proces. 

In nauw overleg met Sc Welberg is kritisch gekeken naar hun gewijzigde exploitatie opzet. 
Het verhogen van de jaarlasten met € 2.000,- (verhogen lening met ± € 40.000) vindt het college te 
risicovol. Deze nieuwe exploitatie bevat nogal wat aannames en laat nauwelijks ruimte voor het opvangen 
van mogelijke tegenvallers, welke bijna onvermijdelijk zijn bij een bouwproces. Daarnaast dient de 
gemeente garant te staan voor het volledige bedrag van de lening. 
Het verhogen van de jaarlast met € 1.000,- (verhogen lening met € 20.000,-) acht het college nog 
verantwoord mits ook de geldverstrekker (stichting SVn) haar goedkeuring geeft. 
Hiermee kan de vereniging een lening afsluiten met een totale jaarlast van € 8.500,-
(lening ± € 156.000,-) Aan de vereniging is duidelijk gemaakt dat met de extra tegemoetkoming, dus het 
garant staan voor een lening met een jaarlast van € 8.500,- een maximale inspanning wordt geleverd 
binnen de grenzen van wat financieel verantwoord wordt geacht. 
De vereniging is duidelijk gemaakt dat ingeval van overhoopte financiële problemen in de toekomst niet 
opnieuw een beroep op de gemeente voor een extra bijdrage kan worden gedaan. 

Standpunt Sc Welberg 
De vereniging heeft aangegeven dat ze met de verhoging van het bedrag van de lening tot ca. € 
156.000,- hun plannen grotendeels kunnen realiseren. Dooreen soberdere inrichting van de kantine, 
extra sponsoring en besparing op de kosten van bouwmaterialen geven zij aan dat hun bouwplannen dan 
realiseerbaar zijn. 

5). Groei ledental 
Tijdens de commissievergadering is gevraagd naar de gang van leden over en weer tussen Sc Welberg 
en v.v. Steenbergen. 
Er gaan ieder jaar enkele leden heen en weer tussen met name Sc Welberg en VV Steenbergen. Dit 
gegeven is al jaar en dag een feit en heeft over het algemeen te maken met vrienden die bij de andere 
vereniging voetballen. De gemeente heeft hierin geen rol: het is de verantwoordelijkheid van de 
verenigingen om hier desgewenst afspraken over te maken. 

In het geval van krimp en groei bij verenigingen is het logisch dat bij verschuiving van leden de capaciteit 
van de accommodaties in ogenschouw wordt genomen. Het is niet logisch om de ene accommodatie uit 
te breiden terwijl bij een andere accommodatie overcapaciteit aanwezig is. Het streven is om 
gemeentelijke voorzieningen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In eerste instantie is het aan de 
verenigingen om hierover afspraken te maken. 

3 



6) . Gebruik Units 
In het raadsvoorstel staat dat de verplaatsingskosten van de units zijn geraamd op € 30.000,-. Daarbij is, 
in overleg met de vereniging, er van uitgegaan dat bepaalde werkzaamheden (zoals inrichting en 
installatie) door hen in zelfwerkzaamheid zou worden uitgevoerd. 
Tijdens de inspraak in de raadscommissie gaf de vereniging aan dat zij de verplaatsingskosten nu hoger 
hadden geraamd: namelijk op € 40.000,-. In deze nieuwe calculatie van de vereniging worden minder 
werkzaamheden zelf gedaan en meer werkzaamheden door derden uitgevoerd hetgeen grotendeels het 
verschil van € 10.000,- verklaart. 
Sc Welberg staat nog steeds erg sceptisch tegenover de toepassing van units en opteert voor hun eigen 
plan (ontwerp Kraak). 

7) . Verzelfstandiging sportparken / Bezuinigingen 
M.b.t. de vraagstelling over verzelfstandiging wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden er zijn bij 
de gemeenschapshuizen en een tweetal tennisparken. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende 
stichtingen en verenigingen. Dit is een zorgvuldig proces. Vragen over eigendomsverhoudingen en 
afstoting van accommodaties kunnen daarom in dit stadium nog niet beantwoord worden. Het college wil 
nu nog geen voorschot nemen op de uitkomsten van het onderzoek dat nog gaande is. 
Pas in een later stadium zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden bij de sportparken om deze 
verder te verzelfstandigen, zoals vermeld in het raadsprogramma. Uitgangspunt op dit moment is een 
bezuiniging te realiseren bij de sportparken waarbij het exploitatietekort terug wordt gedrongen met 
€ 55.000,- vanaf 2014. De werkwijze zal in grote lijnen dezelfde zijn als bij de gemeenschapshuizen, met 
toevoeging van de ervaringen uit dat proces. 

Hoogachtend, 
burgermeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de voorzitter 


