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Verslag : Overleg buitensportverenigingen verdergaande bezuinigingen 

Datum : 3 september 2014 

Tijd : 19:30 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp : Tweede overleg bezuinigingstraject 

   

   

Aanwezig : r.k.s.v. Divo, dhr. D. van Agtmaal; s.c. Kruisland, dhr. R. van den Berg; v.v. N.V.S., dhr. 

R. Bosters; s.v. Diomedon, dhr. A. Suijkerbuijk; s.c. Welberg, dhr. R. Bartels; v.v. 

Dinteloord, dhr. K. Boluijt; Sportplatform, dhr. R. de Vos. 

Gemeente: Weth. C. Zijlmans, dhr. R. Schenk, dhr. P. van Oort 

Afwezig : v.v. Steenbergen, dhr. dhr. W. van der Wegen; v.v. Val Aan, dhr. F. Nootenboom. 

Gemeente: mevr. M. Beens. 

   

 

  

1. Opening 

Wethouder Zijlmans opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Dhr. Nootenboom van v.v. Val Aan  en v.v. Steenbergen zijn  zonder kennisgeving afwezig. 

 

2. Mededelingen 

Medegedeeld wordt dat mevr. Beens wegens vakantie afwezig is en dat dhr. Schenk haar plaats inneemt. 

In het vorige overleg is overeengekomen dat v.v. Steenbergen en v.v. Dinteloord nog zouden laten weten  

Wie van hun vereniging zitting zou nemen in de werkgroep. 

Voor v.v. Dinteloord neemt dhr. K. Boluyt zitting in de werkgroep. 

Van v.v. Steenbergen is nog niets vernomen. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 25 juni 2014 

Weth. Zijlmans deelt mede dat op pagina vier van het verslag is genotuleerd dat er voor 2015 nog geen 

bezuinigingsbedrag ingeboekt hoeft te worden. 

Dit blijkt niet correct, voor 2015 is er t.b.v. de bezuiniging een bedrag opgenomen van € 12.500,-- 
De notulen worden met algemene instemming goedgekeurd. 

 

4. Kosten per sportpark 

Dhr. Schenk presenteert een opzet  waarop de kosten per sportpark zijn weergegeven. 

Voor  het opzetten van dit schema is gebruik gemaakt van de in de begroting opgenomen gegevens. 

Door dhr. Schenk wordt stapsgewijs uitleg gegeven over de verschillende posten. 

 

Post W.V.S. personeel; 

Deze post  staat nog wel in de begroting maar is grotendeels vervallen omdat de contracten zijn 

opgezegd m.u.v. sportpark de Danen en voor de grasstroken bij sportpark Molenkreek en sportpark ’t 
Zandbaantje. 

Uit deze post wordt dit jaar nog de zelfwerkzaamheid van de verenigingen betaald. 

Geconstateerd wordt dat deze bedragen niet altijd overeenkomen met de bedragen die worden 

uitgekeerd in het kader van de zelfwerkzaamheid. 

Dhr. Schenk deelt mede dat de werkzaamheden van de W.V.S. en de gemeente wel eens door elkaar 

lopen. 

 

 

 

Post belastingen: 
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Dit zijn de belastingen die de gemeente nu betaald. 

De O.Z.B.  belasting is in dit geval het eigenaardeel wat de gemeente betaald. 

 

Post overige uitgaven: 

Betreft de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud van de velden, zoals bezanden, 

verticuteren, onkruidbestrijding etc. 

 

Post waterverbruik: 

Deze post komt geheel te vervallen. 

 

Post telefoon: 

Ook deze post komt te vervallen, behoudens de post welke is geboekt op sportpark Seringenlaan. 

Deze moet verdeeld worden over de andere sportparken waar beregent wordt met de haspel. 

Deze telefoonkosten hebben direct betrekking op de beregening omdat de haspel wanneer deze aan het 

einde is gekomen van zijn streng een telefoontje geeft naar een medewerker van de buitendienst zodat 

deze verplaatst kan worden. 

Derhalve blijven deze kosten gehandhaafd maar moeten verdeeld worden over de andere sportparken. 

 

Post vergoeding eigen werkzaamheden: 

Betreft hier een vergoeding voor het schoonmaakonderhoud van de kleedaccommodatie. 

v.v. Steenbergen krijgt een extra vergoeding omdat de scholen in de zomermaanden veelvuldig gebruik 

maken van de kleedlokalen waardoor extra vervuiling ontstaat. 

v.v. Welberg en v.v. Val Aan krijgen deze vergoeding niet omdat v.v. Welberg een eigen 

kleedaccommodatie heeft de kleedkamers van v.v. Val Aan onderdeel uitmaakt van gemeenschapshuis 

de Stelle. 

Dhr. Bartels is van mening dat zij evengoed kosten moeten maken om de kleedaccommodatie schoon te 

houden, de vrijwilligers die deze werkzaamheden uitvoeren doen dit ook niet voor niets. 

Hij vraagt zich af waarom  v.v. Welberg deze vergoeding ook niet krijgt. 

Hij vindt dan ook dat in het verdere proces hier toch wel rekening gehouden dient te worden. 

Vergoeding energie is een vergoeding die wordt verstrekt ter compensatie van het energieverbruik t.b.v. 

verenigingen waarbij in de  kleedaccommodatie nog een verouderde c.v. ketel of boiler aanwezig is en 

waterbesparende douchekoppen ontbreken. 

Bij de meeste accommodaties zijn de ketels en boilers reeds vervangen. 

 

Post verzekeringen: 

Betreft de lopende verzekeringen van de gemeente. 

 

Post toevoeging fonds onderhoud gebouwen: 

De opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen welke jaarlijks gespaard worden om grotere 

onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Deze bedragen worden in het onderhoudsfonds gestort. 

Het is lastig om dit helder op papier te krijgen. 

Afgesproken wordt dat de verenigingen ieder een Meerjaren Onderhoudsplanning toegestuurd krijgen 

van hun eigen sportcomplex. 

Hiermee kan men zelf uitrekeningen hoe wij aan de bedragen zijn gekomen. 

 

De compensatie bouw/onderhoud eigen kleedaccommodatie heeft betrekking op de door v.v. Welberg 

opgerichte eigen kleedaccommodatie. 

Dhr. Schenk deelt mede dat  de gemeente een zo eerlijk mogelijke regeling wil treffen, omdat v.v. 

Welberg een hypotheek heeft afgesloten voor de bouw van de kleedaccommodatie zijn de 

hypotheekkosten in deze lijst meegenomen. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke 

begroting. 
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De algemene indruk van de aanwezigen is  dat deze kosten niet in de totaaltelling meegenomen zouden 

moeten worden. 

 

Post toevoeging onderhoudfonds sportparken: 

Is hetzelfde principe als bij het onderhoudsfonds gebouwen. 

Enerzijds betreft dit het onderhoud aan de natuurgrasvelden en bij enkele sportparken het onderhoud van 

de kunstgrasvelden. 

T.b.v. Diomedon  zijn middelen opgenomen voor het onderhoud aan de kunststof atletiekbaan. 

 

Dhr. Schenk deelt mede dat ieder jaar € 100.000,-- in het onderhoudsfonds wordt gestort.  

Het werk c.q. de beschikbare middelen worden verdeeld over de verschillende sportparken t.b.v. het 

uitvoeren van de meer omvangrijke werkzaamheden. 

 

Post kapitaalslasten: 

Dit zijn de lasten die bij de gemeente nog open staan. 

Enerzijds zijn dit middelen die direct voortvloeien uit de aanleg van een sportpark anderzijds kan het zijn 

dat bij oude sportcomplexen er nog een restant openstaat omdat er tussentijds renovaties zijn uitgevoerd. 

Dhr. V.d. Berg  merkt op dat er bij v.v. Kruisland nog hoge lasten staan. 

Dhr. Schenk deelt mede dat ook dit het gevolg kan zijn van in het verleden verrichte 

renovatiewerkzaamheden. 

 

Bij de bouwkosten van de kleedaccommodaties is duidelijk te zien dat er bij v.v. Dinteloord nog erg hoge 

lasten staan omdat de kleedaccommodatie bijna nieuw is. 

Dhr. Van Agtmaal is van mening dat de opbrengst van het sportpark aan de Oostgroeneweg geheel of 

gedeeltelijk ten goede zou moeten komen aan de kapitaalslasten van sportpark Molenkreek. 

Weth. Zijlmans geeft aan dat dit de huidige begrotingscijfers zijn dat dat lopende het traject e.e.a. nader 

bekeken zal moeten worden. 

Dhr. Boluijt en dhr. Van Agtmaal zijn beide van mening dat de met de verenigingen gemaakte afspraken 

omtrent de gedwongen verhuizing naar het nieuwe sportcomplex hierin ook meegenomen moeten 

worden. 

 

Voor de aanleg van het kunstgrasveld bij v.v. Steenbergen is niets opgenomen omdat de aanleg hiervan 

direct is betaald uit de algemene reserves, derhalve is er geen sprake van afschrijving. 

In de lijst is het niet zichtbaar hoe lang de kapitaalslasten nog doorlopen. 

Genoemde lasten betreft alleen de aflossing van de lening, er wordt geen geld gereserveerd voor de 

aanleg van een nieuwe baan. 

Een gebouw kan na 40 jaar technisch afgeschreven zijn, dat wil nog niet zeggen dat het gebouw niet 

meer voldoet. 

Daarna kunnen in de loop van de tijd opnieuw kosten ontstaan. 

Op kan moment zal overwogen worden of er gesloopt zal worden of men over zal gaan tot nieuwbouw. 

 

Post doorbelasting: 

Dit zijn kosten die worden gemaakt door het personeel van de gemeente. 

Doorbelasting operationeel beheer en rollend materieel betreft de uren van de afdeling Realisatie en 

Beheer, zij zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van de velden. 

Deze post zal afnemen zodra de verenigingen zouden besluiten om het onderhoud van de velden zelf te 

doen. 

De doorbelasting van de afdeling Eigendom  en Beheer betreft het onderhoud van de gebouwen en het 

toezicht  op het onderhoud van het gehele complex. 

Ook worden bij deze afdeling werkzaamheden voorbereid en worden de Meerjaren 

Onderhoudsplanningen gemaakt. 
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Dhr. heer Bosters merkt op dat de kosten bij sportpark de Heen niet kunnen kloppen. 

Hij stelt voor  om de kosten per sportpark beter te verdelen, uitgaande van de reële kosten per 

sportcomplex. 

De Meerjaren Onderhoudsplanning zal hier een goede bijdrage aan kunnen leveren. 

 

Weth. Zijlmans wil dit onderwerp afronden met de mededeling dat: 

- Rekening zal worden gehouden met de opmerkingen die zijn gemaakt; 

- Er zal nauwkeurig worden gekeken naar de doorbelastingen en hoe wij hiermee om zullen gaan. 

- Het negatieve saldo van hypotheeklasten van v.v. Welberg  zal uit het schema worden verwijderd. 

- Verenigingen krijgen een Meerjaren Onderhoudsplanning toegestuurd  en krijgen inzage in de 

kapitaalslasten. 

 

Dhr. Boluijt en dhr. Bosters geven aan dat de verenigingen failliet zullen gaan als zij  de helft van de 

genoemde kosten  moeten betalen. 

Weth. Zijlmans merkt op dat het daarom ook belangrijk is dat wij hierover overleg hebben zodat wij met 

elkaar tot een oplossing kunnen komen. 

 

Tevens merkt dhr. Bosters op dat wanneer zij een kunstgrasveld krijgen zij afstand willen nemen van het 

trainingsveld. 

Dit veld is dan overbodig en kost de vereniging alleen maar onnodig geld. 

Hij stelt voor dat de gemeente goed kijkt hoeveel velden een verenigingen volgens de 

capaciteitsberekening nodig hebben. 

Welberg heeft b.v. ongeveer 400 leden en hebben twee velden, één kunststof-  en één natuurgrasveld. 

In Dinteloord hebben de verenigingen naar verhouding veel meer capaciteit. 

Ook dit zal goed in beeld moeten worden gebracht. 

Weth. Zijlmans merkt op dat het afstoten van velden voor de gemeente niets oplevert. 

 

5. Nulmeting sportparken 

Er kan een nulmeting worden gemaakt als het gaat om de overdracht van de velden en eventueel van het 

groen rond de velden en er kan een nulmeting gemaakt worden van de gebouwen. 

Dhr. Schenk legt uit dat voor de overdracht van de kleedaccommodaties een (Brainstorm)schema is 

opgesteld om met elkaar te bekijken of voorgestelde werkwijze de instemming zou kunnen hebben van de 

verengingen zodat wij verder kunnen gaan met het uitwerken van het verdere proces. 

Uitgangspunt voor de overdracht van de kleedaccommodaties is niveau 1 conform NEN 2767. 

Indien de verenigingen met deze werkwijze akkoord gaan zal een extern bureau een nulmeting worden 

uitgevoerd. 

De accommodaties van v.v. Welberg en v.v. Dinteloord worden in dit schema met onderhoudsniveau 1 

aangemerkt, de overige met niveau 3. Opgemerkt moet worden dat dit als voorbeeld is gesteld, de 

inspectie zal de werkelijke status van de accommodaties weergeven. 

De kantines worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

De verenigingen krijgen een bijdrage in de kosten om hun kleedaccommodatie naar niveau 1 te brengen. 

De bijdrage is per vereniging verschillend, in de bijdrage wordt rekening gehouden met zelfwerkzaamheid 

van de verenging zodat 50% van de bijdrage daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

 

Voor de oppervlakte van de kleedkamers is geen adequate norm. 

De K.N.V.B. gaat uit van twee kleedkamer per wedstrijdveld, dit geeft een onrealistisch beeld. 

E.e.a moet per vereniging worden bekeken. 

Dhr. Boluijt deelt mede dat de overdracht van de kleedkamers voor v.v. Dinteloord geen uitgangspunt is. 

Weth. Zijlmans zegt dat de overdracht een manier kan zijn voor een vereniging om hier uiteindelijk hun 

voordeel mee te doen. 

 

v.v. Welberg heeft zijn kleedgebouw zelf gebouwd, hiervoor krijgen zij een compensatie. 
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Het komt er op neer dat de gemeente bijdraagt in de kosten die v.v. Welberg heeft gemaakt om hun 

kleedaccommodatie te kunnen realiseren. 

Hiermee probeert de gemeente om naar alle verenigingen toe een zo eerlijk mogelijk beleid te voeren. 

 

Door alle aanwezigen wordt ingestemd met de voorgestelde werkwijze zodat z.s.m.  offerte gevraagd kan 

worden voor het opstellen van de nulmeting. 

 

Dhr. Suijkerbuijk vraagt of de legionella preventie hierin is meegenomen. 

Dhr. Schenk deelt mede dat alle kleedaccommodaties legionella proof zijn. 

 

Dhr. v.d. Berg vraagt of de reeds gereserveerde bedragen in het onderhoudsfonds voor het onderhoud 

van de gebouwen ook ten goede kan komen aan de verenigingen als het komt tot een overdracht. 

 

Dhr. Schenk stelt voor om ons eerst te focussen op de kleedlokalen en als dit is afgerond over te stappen 

op de eventuele overdracht van de velden en het groen. 

Weth. Zijlmans vraagt of de verenigingen willen dat de velden worden overgedragen. 

Dhr. v.d. Berg is van mening dat dit voor v.v. kruisland een station te ver is. 

Dhr. Boluijt is van mening dat e.e.a. wel bespreekbaar moet zijn, kan de samenwerking tussen de 

verenigingen versterken. 

 

Het onderhoud van de velden kan vooralsnog bij de gemeente blijven, het maaien van de velden kan 

mogelijk eerder worden besproken en ingevoerd. 

 

Dhr. Boluijt is van mening dat het onderhoud van het groen niet geheel duidelijk is. 

Afgesproken wordt dat het onderhoud van het groen beter geformuleerd moet worden. 

 

Dhr. Suijkerbuijk vraagt of er ook een nulmeting is van de atletiekbaan. 

Dit is niet geheel duidelijk. 

 

Dhr. Bartels vraagt hoe omgegaan moet worden met de kantine. 

Dhr. Schenk geeft aan de kantines zich moeten houden aan de para commerciële regeling. 

Dit houdt in dat alleen activiteiten worden toegestaan die sportgerelateerd zijn. 

 

Weth. Zijlmans neemt contact op met v.v. Steenbergen om deze bij te praten over dit overleg. 

Tevens wordt voorgesteld om de te behandelen stukken gelijktijdig met de uitnodiging mee te sturen. 

Dhr. Schenk deelt mede dat wanneer bi de gemeente iets gereed is deze informatie voortijdig naar de 

verenigingen zal worden gestuurd, 

 

6 Vervolgafspraak 

Het volgende overleg zal plaatsvinden op woensdag 26 november om 19:30 uur op het gemeentehuis. 

 

7. Rondvraag 

Dhr. Boluijt adviseert om de K.N.V.B in te schakelen om nader advies te geven tijdens dit traject. 

Hij vraagt of de andere verenigingen hiermee in kunnen stemmen. 

De overige verenigingen gaan hiermee akkoord. 

 


