
Bijlage 1. 
 

Historie  

Het bezuinigingstraject voor de buitensportaccommodaties kent de volgende historie: 
 

Schema 1: Historie doorlopen traject 

Datum    Korte inhoud 

 

Raadsvergadering 

20-6-2013 

 

* Raadsbesluit 

Een bezuiniging van € 55.000 behalen op de kosten voor de buitensportaccommodaties. Deze  bezuiniging is gerealiseerd via 
zelfwerkzaamheid van de  sportverenigingen bij de uitvoering van onderhoudstaken rondom de sportvelden.  

 

September 2014 

 

* Verkoop van het sportpark in De Heen 

Het sportterrein van De Heen is verkocht aan een particulier. Hiermee kwamen de lasten voor dit sportpark ad. € 17.000 op de 
gemeentebegroting te vervallen.  Dit bedrag maakt onderdeel uit van de bezuiniging.  

 

Raadsvergadering 

31-10-2013 

 

* Aangenomen amendement: 

  Als financieel kader voor privatisering (verdergaande bezuinigingen) van de buitensportaccommodaties  (alles dat tot het sportpark  

  behoort d.w.z. sportvelden/banen inclusief bijbehorende voorzieningen en infrastructuur, kleedaccommodaties, bergingen en  

  groenvoorzieningen) te hanteren dat de vereniging 50% van de werkelijke kosten van hun sportpark gaat betalen en de andere 50%  

  door de gemeente wordt betaald. Deze bezuinigingstaakstelling dient met een stapsgewijze aanpak binnen 5  jaar  gerealiseerd te  

  zijn.  

 

Raadsvergadering 

27-2-2014 

 

* Vaststelling Startnotitie Privatisering 

   In de Startnotitie is, samen met de buitensportverenigingen,  de route vastgelegd om uitvoering te geven aan het bovenstaande  

   Raadsbesluit. In de notitie zijn de kaders en het werkbudget  beschreven. 

* Kaders 

 1. De toekomstige rol van de gemeente als faciliterende overheid. 

 2. De doelstelling om verenigingen meer verantwoordelijkheden te geven voor de Sport- en welzijnsaccommodaties. 

 3. De noodzaak om voor de jaren 2014 – 2017 sterk te bezuinigen.   

 

* Werkbudget 

- Het werkbudget bedraagt  voor 2 jaar € 118.500 als volgt verdeeld:  
   * € 15.000 nulmeting en taxatie gebouwen op de sportparken; 
   * € 50.000 inhuur externe deskundigheid verenigingen; 
   * € 50.000 inhuur externe deskundigheid gemeente; 
   * € 3.500 onvoorzien.  

 

25-6-2014 

 

* Startoverleg met de buitensportverenigingen  

- Aanwezig   : SC Welberg, N.V.S., VV Dinteloord,  VV Divo,SV Diomedon, SC Kruisland, VV Steenbergen,  VV Val Aan en het  

                       Sportplatform.  

- Inhoudelijk :- Inrichting projectorganisatie en vorming projectgroep. 

 

 

 

 

3-9-2014  

 

* Vervolgoverleg met de buitensportverenigingen 

- Aanwezig   : SC Welberg, N.V.S., VV Dinteloord,  VV Divo,SV Diomedon, SC Kruisland en het Sportplatform.  

  Afwezig       : VV Steenbergen  en VV Val Aan. 

- Inhoudelijk : - Overzicht Kosten per sportpark en toelichting daarop. 

                       - Informatie Nulmeting en systematiek NEN 2676 normering met kwaliteitsniveaus. 

                       - Verenigingen stemmen in met de systematiek van de nulmeting. 

 

26-11-2014 

 

 

 

 

* Vervolgoverleg met de buitensportverenigingen 

- Aanwezig   : SC Welberg, N.V.S., VV Dinteloord,  VV Divo,SV Diomedon, SC Kruisland, VV Steenbergen, VV Val Aan en het  

                        Sportplatform.  

- Inhoudelijk : -Toelichting BBN Adviseurs op Nulmeting kleedlokalen. 

                        -Instemming verenigingen met BBN Adviseurs en nulmeting. 

                        -Verdere uitwerking overzicht kosten per sportpark. 

 

25-2-2015 

 

* Vervolgoverleg met de buitensportverenigingen 

- Aanwezig   : SC Welberg, N.V.S., VV Dinteloord,  VV Divo, SV Diomedon, SC Kruisland, VV Steenbergen  en het Sportplatform.  

  Afwezig      : VV Val Aan. Val Aan neemt niet meer aan de bijeenkomsten deel.  

- Inhoudelijk : -Toelichting overdracht budget onderhoudsfonds en resultaten nulmeting met financiële vertaling.                         

- Afspraken   :-Voor NVS wordt de  financiële vertaling van de  nulmeting voor 2 verzakte kleedkamers  opnieuw bekeken.  Voor  

                         VV Divo wordt de oppervlakte kleedaccommodatie nogmaals nagegaan.                             

                        -De aanwezige sportverenigingen zijn akkoord met de systematiek en financiële vertaling van de Nulmeting  

                         kleedlokalen.                         

 


