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Verslag : Overleg buitensportverenigingen 

Datum : 26 november 2014 

Tijd : 19:30 uur 

Locatie : Buiten de Veste 1 

Onderwerp : Verdergaande bezuiniging buitensportaccommodaties 

   

   

Aanwezig : Gemeente         : Wethouder C. Zijlmans, mevr. M. Beens, dhr. R. Schenk,  

                            dhr. B. Meijer en  dhr. P. van Oort 

BBN adviseurs : dhr. A. Riethoff 

Verenigingen    : SC Welberg; dhr. R. Bartels,  N.V.S.; dhr. R. Bosters, VV Dinteloord;  

                            dhr. K. Bolluijt, SV Diomedon; dhr. A. Suijkerbuijk, VV Divo;  

                            dhr. D. van Agtmaal, SC Kruisland; dhr. R. van den Berg,  

                            VV Steenbergen; dhr. J. Freekenhorst en Sportplatform; 

                            dhr. R. de Vos. 

 

Afwezig :  

   

 

1. Opening: 

Wethouder Zijlmans opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Medegedeeld wordt dat dhr. 

Riethoff van bbn adviseurs uitleg zal geven over de uit te voeren nulmeting van de kleedaccommodaties 

conform de NEN 2767 norm. 

 

2. Mededelingen: 

De wethouder zet e.e.a. uiteen omtrent  de mail die is ontvangen van dhr. Nootenboom aangaande de 

grondverkoop waar ook het voetbalveld van de Heen onder viel. De communicatie hieromtrent is niet 

helemaal goed verlopen, dit had zeker beter gekund. Met dhr. Nootenboom zal hierover nog een gesprek 

volgen waarin het verloop van de grondverkoop en bijbehorende procedures  nader zal worden 

toegelicht.  

Op de vraag of er nog iemand een mededeling heeft reageert dhr. Bolluijt door te vertellen dat het 

fusieproces VV Dinteloord en VV Divo, het juridisch traject in gaat. Na akkoord is de verwachting dat in 

februari 2015 de fusie gerealiseerd zal zijn. De fusie zal bij de Kamer van Koophandel aangemeld 

worden waarna e.e.a. in de Staatscourant gepubliceerd wordt. De fusie kan consequenties hebben voor 

het proces omtrent de verdergaande bezuinigingen. 

Weth. Zijlmans geeft aan dat wanneer e.e.a. definitief is,  nader  bekeken zal  worden hoe men er dan 

voor staat.  Het resultaat kan zijn dat er minder kleedkamers en/of minder velden nodig zullen zijn. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 3 september 2014: 

De heer Bosters vraagt hoe het staat met het in het vorige overleg besproken bedrag van € 12.500,-- dat 

als bezuiniging zou zijn opgenomen voor 2015. De wethouder deelt mede dat dit bedrag in de begroting 

is opgenomen. 

Dhr. Bartels heeft enkele opmerkingen over zaken die in het verslag zijn opgenomen maar nog niet in het  

“Kostenoverzicht sportparken 2014” zijn aangepast. 

 

Het gaat om de onderstaande punten: 

- De post waterverbruik zou komen te vervallen. 

- De post telefoon, zou verdeeld worden over alle sportparken. 

- Schoonmaken kleedkamers, dhr. Bartels wil dat deze kosten ook uitbetaald worden aan  

SC Welberg. 

- Aanpassing van de post verzekeringen, betreft de lopende verzekeringen. 
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- De Meerjaren Onderhoudsplanningen (verder MOP’s)  zouden toegestuurd worden.  

- De aanleg van het kunstgrasveld van  VV Steenbergen en in 2015 ook van NVS moet nog in het 

Kostenoverzicht verwerkt worden. 

- Er is een bedrag genoemd van € 80.000,- in het kader van de zelfwerkzaamheid, is niet terug te 

vinden in het kostenoverzicht. 

- In het verslag wordt de ene keer SC Welberg geschreven en de andere keer VV Welberg, het 

verzoek om de juiste naam in de verslagen te noemen en dat is SC Welberg. 

 

Mevrouw  Beens deelt mede dat de MOP’s  nog niet gereed waren, deze worden binnen twee weken per  
e-mail toegezonden. De gegevens omtrent het kunstgrasveld Steenbergen worden nog toegevoegd, de 

overige opmerkingen zullen in het kostenoverzicht worden verwerkt.. 

 

De heer Bolluijt zegt de doorberekening te missen van de opbrengst van de grondverkoop van het oude 

sportpark aan de Oostgroeneweg ten bate van het huidige sportpark Molenkreek. 

Beide verenigingen willen deze doorberekening terugzien in de exploitatie van het nieuwe sportpark. 

In het vorige overleg heeft dhr. Bolluijt  aan de overige verenigingen gevraagd of zij akkoord kunnen gaan 

met het inschakelen van de K.N.V.B. om tijdens dit traject de verenigingen van advies te voorzien. 

Er is hierover wel contact geweest met de K.N.V.B,  tot een afspraak is het echter nog niet gekomen. 

 

Het verslag van 3 september 2014 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

4. Nulmeting sportaccommodaties: 

Wethouder Zijlmans deelt mede dat bij twee bedrijven een offerte is aangevraagd. 

Het bedrijf bbn adviseurs heeft de gunstigste offerte ingediend. De heer  Riethoff  van bbn  adviseurs zal 

een uiteenzetting geven over de wijze waarop in grote lijnen nulmetingen worden uitgevoerd. 

 

Na de uiteenzetting geeft de heer Van Agtmaal aan dat een conditiescore in wezen niet veel zegt over de 

financiële situatie. Hierover wordt niets gezegd. 

Dhr. Meyer deelt mede dat de opdracht is geweest om alleen  de conditiescore te meten. 

Dhr. Bosters reageert hierop dat het wel van belang is om de cijfertjes om te zetten in plannen. 

Het is niet duidelijk aangegeven wanneer de kleedkamers gebouwd zijn en hoe lang zij nog mee zouden 

kunnen, om een goed totaalplaatje te krijgen zijn deze gegevens van groot belang. 

Het vervolg van de conditiescore, het vaststellen van de benodigde middelen om de kleedkamers naar 

het gewenste niveau te brengen,  zit volgens dhr. Bosters,  wel in de offerte van de andere aanbieder. 

Dhr. Meijer deelt mede dat dit ook niet in de andere offerte zit, dit is alleen als optie meegenomen. 

Dhr. Bosters vraagt of er een onafhankelijke MOP kan komen.  

 

De heer Schenk stelt dat eerst de resultaten van de nulmeting afgewacht moeten worden. Vervolgens 

zullen deze naast de MOP’s gelegd worden om te bezien dit zich verhoudt.  
 

Wethouder Zijlmans stelt voor om de nulmeting in gang te zetten en daarna, waar nodig, op punten bij te 

stellen. 

De heer. Riethoff zegt dat er verschil zit in de normering en wat je werkelijk ziet. De nulmeting kan 

uiteindelijk invloed hebben op de bestaande MOP’s. 
De planning is om de nulmeting vóór de kerst op te starten en half januari de resultaten aan te bieden. 

De opdracht is expliciet om de conditie vast te stellen en de oppervlaktes te berekenen volgens de  

NEN 2767. 

De heer Schenk geeft nog aan dat bestaande kleedkamers niet allemaal zullen voldoen aan de Norm van 

de K.N.V.B. 

Dhr. Suijkerbuijk zegt dat op het sportpark aan de Seringenlaan twee blokken met kleedkamers staan, hij 

vraagt of  men er rekening mee houdt dat dit één geheel is. Hierop wordt positief geantwoord. 

 

Wethouder. Zijlmans vraagt of wij door kunnen gaan met bbn adviseurs. 
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De heer Bosters geeft aan dat het in wezen niet uitmaakt wie het doet,  als de NEN norm als basis wordt 

gehanteerd. 

Unaniem wordt ingestemd met het  verstrekken van de opdracht aan bbn  adviseurs. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat z.s.m. opdracht moet worden gegeven. 

 

De heer Schenk vraagt of de verenigingen tijdens de  nulmeting aanwezig willen zijn. Dhr. Meijer loopt 

zelf ook mee, toegezegd wordt dat wanneer de planning bekend is deze aan de verenigingen 

doorgegeven zal worden. De verenigingen kunnen dan zelf kijken of zij hier bij kunnen c.q. willen zijn. 

De heer Bolluijt vraagt of de nulmeting als eerste op sportpark Molenkreek kan worden uitgevoerd in 

verband met de aanstaande fusie. 

Gekeken zal worden of hier met de planning rekening mee gehouden kan worden. 

 

Mevrouw Beens geeft aan dat wanneer de resultaten bekend zijn, deze eerst intern nog besproken en 

verwerkt moeten worden in een overzicht per sportpark. Hierbij wordt ook gekeken naar de aantallen die 

wat betreft kleedaccommodatie volgens de richtlijnen nodig zijn. 

Dhr. Schenk haakt hier op in door mede te delen dat de MOP’s  pas toegestuurd zullen worden nadat 
deze gecheckt zijn door bbn adviseurs, en niet zoals toegezegd binnen twee weken. 

 

5. Kosten per sportpark: 

Mevrouw  Beens deelt mede dat bij de uitnodiging overzichten zijn meegestuurd van de kapitaallasten 

van de sportparken en de doorbelastingen, per onderdeel zal e.e.a. nader worden besproken. 

Daarnaast zal uitleg gegeven worden hoe om te gaan met de correctie t.b.v. s.c. Welberg, blijven deze in 

het kostenoverzicht staan of moeten die onderaan de streep worden weergegeven. 

Wat dit laatste betreft is overleg geweest met de financiële afdeling. Daar werd medegedeeld dat dit 

gewoon kon blijven staan omdat dit geen invloed heeft op de berekening. 

 

Kapitaallasten kleedaccommodatie: 

Gevraagd was hoe de kapitaallasten waren opgebouwd. Dit is nu in een staatje weergegeven, hierop zijn 

ook de kapitaallasten van de velden weergegeven. 

De heer. Bosters merkt op dat bouwdatums ontbreken, nu is nog niet duidelijk wanneer de 

afschrijvingstermijn afloopt. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan het schema. 

Mevr. Beens geeft aan dat bij overdracht van de kleedaccommodatie de boekwaardes in één keer 

worden afgeboekt. Om die reden worden de kapitaallasten van de kleedaccommodaties nu al uit het 

Kostenoverzicht Sportparken gehaald. Dit is onderaan het kostenoverzicht terug te zien. 

 

De heer  Bolluijt deelt mede dat de doorberekening van de Oostgroeneweg er nog steeds niet bij zit. De 

verenigingen willen geen slachtoffer worden van de destijds gemaakte keuze. 

Wethouder Zijlmans zegt toe dat dit nader zal worden bekeken. 

 

De heer Van Agtmaal zegt dat de velden zijn verbeterd maar dat de kapitaallasten t.b.v. het verplaatsen 

van het sportpark erg hoog zijn. Weth.  Zijlmans is van mening dat de verenigingen daar ook profijt van 

hebben gehad. 

 

De heer Schenk legt uit dat t.b.v. het onderhoud aan de velden, gelden worden gestort in het 

onderhoudsfonds. Voor nieuwe velden is die storting nog laag, voor de oudere velden zit er een hogere 

storting in het fonds. Gekeken moet worden hoe hierin een zo eerlijk mogelijke balans tussen de 

verschillende sportparken gevonden kan worden. Daarnaast deelt hij mede dat de kwaliteit van de velden 

in een later stadium zal worden beoordeeld.  Hoe deze kosten zich verhouden tot de kapitaallasten moet 

per accommodatie nauwkeurig worden bekeken. 

Eerst wordt de overdracht van  de kleedkamers afgerond. 
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Opgemerkt wordt dat in het  “Kostenoverzicht Sportparken” de W.V.S. nog staat vermeld, Uitgelegd wordt 

dat dit uit de begroting 2014 komt, inmiddels zijn deze kosten omgezet naar kosten voor 

zelfwerkzaamheid. 

De heer Bolluijt merkt op dat wanneer de verenigingen de helft moeten betalen van de huidige 

exploitatiekosten van het sportpark de verenigingen failliet gaan. Hij vraagt hoe het zit met de kosten van 

de W,V,S. in relatie tot de zelfwerkzaamheid. Dit zal worden bekeken. 

  

Wethouder Zijlmans deelt mede dat de totale kosten naar beneden moeten. 

De heer van Agtmaal vraagt of de middelen welke zijn gereserveerd in het fonds onderhoud gebouwen, 

bij overdracht aan de verenigingen, in mindering kan worden gebracht op de exploitatielasten. 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit verzoek meegenomen kan worden, als er extra middelen nodig 

blijken te zijn leggen wij dit voor aan de gemeenteraad. 

 

De heer Bartels vraagt of de budgetten die zijn toegezegd aan de verenigingen om externe adviseurs in 

te schakelen door de raad zijn geaccordeerd. 

Mevr. Beens deelt mede dat dit inderdaad het geval is en dat deze middelen ter beschikking staan van de 

verenigingen. 

 

Doorbelastingen: 

Mevrouw Beens deelt mede dat het overzicht van de doorbelastingen is opgesteld door de afd. 

Financiën. 

De heer  Bosters constateert dat het opgegeven bedrag bij sportpark de Danen ten opzichte van de 

doorbelasting van de afd. Eigendom en Beheer niet klopt. Toegezegd wordt dat dit aangepast zal 

worden. 

De gemeente werkt met vaste doorbelastingen. Dhr. Schenk deelt mede dat de onderhoudsmedewerker, 

de door hem gemaakte uren, verdeelt over alle sportparken. Bij overdracht van de sportparken voert de 

onderhoudsmedewerker geen werkzaamheden meer uit op de sportparken, deze uren vervallen dan. 

De heer van den Berg constateert dat de doorbelasting een grote post is, hij zou het liefst zien dat deze 

post geheel verdwijnt. 

De heer  Schenk deelt mede dat de doorbelasting geheel komt te vervallen bij algehele overdracht 

sportparken, nu nog niet. 

 

6. Maken van vervolgafspraken: 

Het volgende overleg zal plaatsvinden op 25 februari om 19:30 uur, locatie Buiten de Veste 1. 

 

7. Rondvraag: 

De heer. Bolluijt vraagt of de zelfwerkzaamheid geïndexeerd kan worden. Hierop zal teruggekomen 

worden. 

 

De heer  Bartels vraagt of van de uitbetaling van de zelfwerkzaamheid een cc gestuurd kan worden naar 

de voorzitters. Dit wordt toegezegd. 

De heer Bartels vraagt of de aanwezigen geïnteresseerd zijn in gezamenlijke inkoop van elektra. De 

bestuursleden geven aan dit interessant te vinden. 

 

De heer Freekenhorst geeft aan of er een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig is voor de vrijwilligers 

die bij de vereniging actief zijn. Hiermee is er toch een toetst omtrent het gedrag mogelijk. 

Mevr. Beens geeft aan dat er kosten aan verbonden zijn aan het aanvragen van een VOG.  

Nagegaan wordt hoe hiermee omgegaan kan worden.  

De heer Bolluijt doet de suggestie om dit door het Sportplatform op te laten pakken. Hierop wordt niet 

gereageerd door de vertegenwoordiger van het Sportplatform.  
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8. Sluiting: 

Wethouder Zijlmans dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng en sluit de bijeenkomst. 

 

ACTIEPUNTENLIJST    

 

 

Datum 

verslag  

  Onderwerp     Actie      Wie  Afgehan-

deld 

 

 

26-11-2014 

 

Aanpassen Kostenoverzicht 

Sportparken 2014 

 

* Verwerken opmerkingen  

   onder punt 3 van het  

   verslag.  

* Toelichten relatie kosten  

   WVS met zelfwerk- 

   zaamheid.   

 

MB 

 

 

PvO 

 

 

26-11-2014 Meerjaren Onderhoudsplanning * Toesturen aan  

   verenigingen na check  

   door BBN. 

* Bezien balans per   

  sportpark in MOP en  

  onderhoudsfonds 

MB  

26-11-2014 Overzicht Doorbelastingen Aanpassen fout bij De 

Danen.  

MB  

 

26-11-2014 

 

Zelfwerkzaamheid verenigingen  

 

* Intern bespreken of  

  indexering wordt  

  toegepast. 

* Bij uitbetaling CC-tje 

  naar voorzitters sturen.  

 

MB/RS/PvO 

 

 

PvO  

 

26-11-2014 Nulmetingen * Opdracht verstrekken. 

* Verwerking resultaten. 

BM 

MB/RS/PvO 

 

26-11-2014 Vrijwilligers en Verklaring 

omtrent Gedrag 

* Nagaan hoe gemeente  

   hiermee omgaat.  

* Wellicht oppakken door  

  Sportplatform. 

MB 

 

MB/Sport- 

platform 

 

 

26-11-2014 

 

Kapitaallasten  

 

 

* Investeringsdatum aan  

   overzicht toevoegen. 

* Nagaan verwerking  

   grondopbrengst  

   Oostgroeneweg in  

   kostenoverzicht.  

 

MB/ Afd. 

Financiën 

Wethouder 

Zijlmans 

 

 

26-11-2014 Middelen Onderhoudsfonds  Bezien of middelen bij 

overdracht in minderen 

kunnen worden gebracht 

op exploitatiekosten 

sportparken.  

RS / PVO/ 

MB 

 

 


