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Verslag : Overleg buitensportverenigingen 

Datum : 25 februari 2015  

Tijd : 19:30 uur 

Locatie : Buiten de Veste 1 

Onderwerp : Verdergaande bezuiniging buitensportaccommodaties 

   

   

Aanwezig : Gemeente         : Wethouder C. Zijlmans 

Ambtelijk           : de heren  R. Schenk, B. Meijer, P. van Oort en mevrouw M. Beens 

 

Verenigingen    : de heren R. Bartels (SC Welberg), R. Bosters (NVS), K. Boluyt (VV  

                            Dinteloord), A. Suijkerbuijk (SV Diomedon), D. van Agtmaal (VV Divo),  

                            R. van den Berg (SC Kruisland), M. Iriks en R. Driessen  

                           (VV Steenbergen) en R. de Vos( Sportplatform).    

                             

 

Afwezig : Met kennisgeving J. Freekenhorst (VV Steenbergen) 

   

 

1. Opening: 

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

heer J. Freekenhorst zich heeft afgemeld. Hij wordt vanavond vervangen door de heren M. Iriks en  

R. Driessen. 

De wethouder feliciteert de heren Boluyt en Van Agtmaal met de fusie van VV Divo en VV Dinteloord. De 

nieuwe verenigingen VV Prinsenland zal starten met ingang van seizoen 2015-2016.  

 

2. Mededelingen: 

Zowel vanuit de verenigingen als gemeente worden er geen mededelingen  gedaan. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 26 november 2014 

Er worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd en 

vastgesteld.  

 

4. Kostenoverzicht per sportpark 

Marjolijn licht toe dat in het kostenoverzicht de onderstaande punten vanuit de bijeenkomst van  

26 november 2015 zijn verwerkt en aangepast: 

 

- het waterverbruik is uit het kostenoverzicht gehaald; 

- de telefoonkosten zijn over alle sportparken met uitzondering van De Heen verdeeld; 

- het opvoeren van de schoonmaakvergoeding voor de kleedlokalen is bij SC Welberg niet doorgevoerd.  

  Reden hiervan is dat de raad heeft besloten dat SC Welberg zelf verantwoordelijk is voor realisatie en  

  financiering van de kleedgebouwen. Daarnaast worden de kleedgebouwen van de andere sportparken  

  in 2015 overgedragen aan de verenigingen. Het is niet zinvol om voor een korte periode nog wel een  

  schoonmaakvergoeding voor SC Welberg op te voeren.  

- aanpassing post lopende verzekeringen. Marjolijn licht toe dat in het kostenoverzicht de gemeentelijke  

  kosten voor  de opstalverzekering van de buitensportaccommodaties is opgevoerd. Verder zijn er geen  

  lopende verzekeringen.  

- Kosten WVS en zelfwerkzaamheid: In het kostenoverzicht zijn in de bovenste regel de lasten voor de    

  WVS aangegeven. Daaronder zijn de kosten voor zelfwerkzaamheid, exclusief schoonmaakvergoeding,  

  per sportpark benoemd.  
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De heren Van Agtmaal en Boluyt merken op dat op sportpark Molenkreek wel kosten voor de WVS 

worden benoemd maar het is de verenigingen niet duidelijk wat de WVS dan doet. 

Afspraak :  Peter van Oort gaat na welke werkzaamheden de WVS op sportpark Molenkreek verricht.  

 

De heer Bosters merkt op dat het bedrag bij NVS voor de WVS steeds hoger wordt. Nu staat er € 7.438. 
In een eerder schema stond een lager bedrag.  

Afspraak : Marjolijn gaat na welk bedrag juist is.  

 

De heer Van Agtmaal stelt dat in het kostenoverzicht de kapitaallasten voor aanleg van sportpark 

Molenkreek staan.  De vereniging vindt het niet wenselijk om deze kosten te dragen terwijl in het 

verleden is afgesproken dat de investering ten laste van verkoop van grond aan de Oostgroeneweg 

gebracht zou worden.  

 

Wethouder Zijlmans antwoordt dat hij de opmerking van de heer Van Agtmaal begrijpt.  De wethouder wil 

hier vanavond echter nog geen definitieve uitspraak over doen. Hij is van mening dat het sportpark 

Molenkreek ook sterk verbeterd is waar de vereniging de vruchten van plukt. Het volledig laten vervallen 

van de kapitaallasten vindt de wethouder dan ook niet reëel.  

Afspraak : de wethouder zegt toe dat de gemeente met een voorstel komt omtrent de kapitaallasten van  

                  VV Divo en VV Dinteloord voor het nieuwe sportpark.  

 

De heer Bosters vraagt waarom bij NVS een kostenpost voor ongediertebestrijding is opgenomen. 

Raymond Schenk antwoordt dat dit betrekking heeft op het bestrijden van mollen op het sportpark van 

NVS. 

 

De heer Iriks vraagt of het bedrag voor “bouwkosten kleedlokalen” in het kostenoverzicht gelijk moet  zijn 
met het bedrag in het overzicht van de kapitaallasten.  

Marjolijn geeft aan dat dit het geval. De kosten van VV Steenbergen en SV Diomedon moeten opgeteld 

worden en stemmen dan overeen met het overzicht van de kapitaallasten.  

 

5. Overdracht kleedgebouwen 

 a. Onderhoudsfonds kleedgebouwen / Schema Exploitatiekosten kleedaccommodaties  

      buitensportverenigingen.  

Raymond Schenk geeft een toelichting op de exploitatiekosten van de kleedgebouwen. In het schema is 

in beeld gebracht welke kosten de gemeente voor de kleedgebouwen per sportpark heeft. Dit is 

weergegeven in de roze kolom van het schema. Raymond stelt nadrukkelijk dat het schema nog niet 

compleet is omdat de kosten van de gemeentelijke buitendienst er nog niet in verwerkt zijn. Het gaat nu 

alléén over de kosten voor de kleedgebouwen.   

 

De heer Bosters merkt op dat het bedrag voor de kapitaallasten in de exploitatiekosten van de 

kleedgebouwen afwijkt van het bedrag in het kostenoverzicht per sportpark.  

Afspraak : Raymond Schenk gaat dit na.  

 

Raymond geeft aan dat er jaarlijks een bedrag van € 18.565 in het Onderhoudsfonds wordt gestort. De 
storting vindt plaats op basis van de Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP’s).  
In het schema is eveneens de stand van het Onderhoudsfonds per sportpark weergegeven.  

In de laatste kolom zijn de totale kosten voor de kleedgebouwen benoemd exclusief de kapitaallasten. De 

totale kosten bedragen € 46.820. Bij overdracht van de kleedgebouwen betekent dit een structurele 

bezuiniging van genoemd bedrag.   

 

De heer Bosters stelt dat er op enig moment een ijkpunt moet komen wat betreft het kostenoverzicht per 

sportpark. Inmiddels hebben we al veel bezuinigd maar dat is niet zichtbaar in het schema.  

De heer Van Agtmaal sluit zich hierbij aan.  
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Raymond Schenk geeft aan dat het ijkpunt voor het raadsbesluit om te bezuinigen 2014 is. De totale 

bezuiniging bedraagt € 480.000. Hiervan  dient 50% door de verenigingen gedragen te worden.  
 

Overdracht middelen onderhoudsfonds aan verenigingen 

Raymond Schenk legt uit dat bij overdracht van de kleedgebouwen er door de verenigingen nog niet is 

gereserveerd voor het onderhoud. Daarom wordt de gemeenteraad straks voorgesteld om het budget van 

het  gemeentelijk onderhoudsfonds aan de verenigingen meegegeven. Uiteraard dient dat geld dan voor 

onderhoud aan de kleedgebouwen besteedt te worden. De gemeente houdt hierop via een jaarlijkse 

schouw toezicht.  

 

De heer Bartels vraagt waarom er bij SC Welberg in het exploitatieoverzicht kleedgebouwen in de groene 

kolom “Park” / exploitatie/begeleiding 27 uur staat genoemd maar geen bedrag.  

Raymond Schenk antwoordt dat dit komt omdat het nieuwe sportpark van SC Welberg nog niet in de 

begroting 2014 is opgenomen.  

Afspraak : Raymond gaat na welk bedrag hier opgevoerd moet worden.  

 

b. Nulmeting kleedgebouwen  

Benny Meyer licht het schema van de nulmeting toe. In dit schema zijn de metingen vertaald volgens de 

systematiek die in de vorige bijeenkomst met de buitensportverenigingen is afgesproken.  

Het schema geeft de bouwkwaliteit weer op basis van de NEN 2767 norm (conditie) en NEN 2580 norm 

(oppervlakte  bepaling).  

In de laatste kolom van het schema is te zien voor welk bedrag de verenigingen in aanmerking kunnen 

komen op het moment dat zij concrete plannen hebben om de kleedgebouwen te verbeteren.  

 

Wethouder Zijlmans licht toe dat in het schema te zien is dat de kleedaccommodatie van SC Welberg op 

niveau 1 (uitstekende conditie) ligt. Hiertegen over staat een bedrag € 1.200 per m2. Hiervan kan, als de 
raad hier straks mee instemt, 50% aan SC Welberg ten goede komen. Voorwaarde bij SC Welberg is dat 

dit budget gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen.  

 

De heer Suijkerbuijk merkt op dat de andere verenigingen niet in de gelegenheid zijn geweest om het op 

de manier van SC Welberg te doen. Moeten zij dan geen hoger bedrag per m2 krijgen. 

 

De heer Bosters merkt op dat de kleedkamers bij NVS die verzakt zijn niet gerenoveerd kunnen worden 

voor het bedrag dat in het schema genoemd staat. Hier moet € 1.200 per m2 tegen over komen te staan.  

Afspraak : De gemeente bekijkt dit nogmaals.  

 

De heer Van Agtmaal geeft aan het bruto vloeroppervlak nog na te willen kijken. Er is nu een gang niet 

meegenomen in de rapportage 

 

De heer Iriks geeft aan dat de kleedgebouwen van VV Steenbergen klein zijn en het genoemde bedrag 

niet voldoende is voor nieuwbouw.  

Raymond Schenk licht toe dat de verenigingen, gezien de toekomstige kostenverhoging voor de clubs, 

goed moeten kijken hoe zij met de kleedgebouwen om willen gaan. De functionaliteit van een gebouw kan 

daarbij voor op staan. Zo is de buitenschil van de kleedgebouwen bij VV Steenbergen gewoon goed. De 

heer Iriks beaamt dit. Gedacht kan dan worden om inpandig tot verbetering te komen.  

 

De heer Van Agtmaal merkt op dat er bij SC Welberg geen sprake is van een verhoging. Het bedrag van 

€ 1.200 dat genoemd staat is niet reëel.  
Raymond Schenk antwoordt dat bij VV Dinteloord de gemeente de kleedgebouwen heeft gefinancierd. 

SC Welberg heeft de gehele kleedaccommodatie zelf moeten financieren. Dit zijn twee uitersten. Hierin is 

getracht enige gelijkheid aan te brengen waar tegenover dan een bedrag van € 1.200 staat per m2.  
 

Resumé  
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Wethouder Zijlmans geeft aan blij te zijn dat de verenigingen in kunnen stemmen met de systematiek en 

bedragen zoals in het schema van de nulmeting verwoord. Dit met de opmerking dat de situatie van de 

verzakking bij NVS nog wordt bekeken en dat de heer Van Agtmaal nog nagaat of de bruto oppervlakte 

juist is.  

De overige aanwezige verenigingen stemmen in met de systematiek en genoemde bedragen.  

 

De heer Suijkerbuijk vraagt of de bergruimte die bij sportpark Seringenlaan staat ook overgedragen 

wordt. Peter van Oort antwoordt dat dit deze ruimte van de gemeente is en dient voor de opslag van 

materialen van VV Steenbergen en SV Diomedon.  

Afspraak : de bergruimte wordt straks met de uitwerking van overdracht van de velden meegenomen. Er  

                   zal geen bedrag aan de container verbonden worden.  

 

6.  Vervolgafspraken 

 Wethouder Zijlmans geeft aan dat er voor overdracht van de kleedgebouwen een raadsvoorstel wordt 

gemaakt. Dit voorstel wordt eerst aan de verenigingen verzonden zodat zij daarop kunnen reageren.  

Vervolgens wordt dit voorstel naar college en raad gebracht voor de definitieve besluitvorming.   

Daarna wordt gestart met het traject van overdracht van taken van de velden per sportpark.  

 

7.  Rondvraag 

- De heer Suijkerbuijk vraagt of de verenigingen de OZB die zij na overdracht van de kleedgebouwen dan 

als eigenaar moeten betalen terugkrijgen. Dit is tenslotte een besparing voor de gemeente.  

Afspraak : de gemeente gaat dit na en komt hierop terug.  

 

- De heer Bartels vraagt inzake gezamenlijke energie-inkoop om zaken op te starten.  

De heer De Vos antwoordt dat het Sportplatform op 25 maart 2015 een zogenoemde energieavond 

organiseert. Marjolijn licht toe dat gezamenlijke inkoop van energie veel inzet van de verenigingen vraagt. 

De energie avond staat meer in het teken van het aandragen van concrete mogelijkheden waarmee 

verenigingen meteen aan de slag kunnen om kosten te verlagen.  

De verenigingen ontvangen op korte  termijn een uitnodiging voor de thema-avond.  

 

- Raymond Schenk vraagt aan de heer De Vos hoe hij het proces omtrent de verdergaande bezuinigingen 

op de sportparken heeft ervaren? 

De heer De Vos antwoordt dat hij het een goed proces vindt zoals dit is doorlopen. Voor het onderdeel 

velden kan een vergelijkbaar proces gevolgd worden.   

 

8.  Sluiting 

Wethouder Zijlmans vraagt aandacht voor de informatie avond van de Stichting Ankie’s Toer die 
vrijdagavond 27 februari a.s. bij De Joosse wordt gehouden. De stichting wil op 9 en 10 mei heel 

Steenbergen in beweging krijgen en hoopt op medewerking van de verenigingen.  

 

De wethouder dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng en sluit de bijeenkomst. 
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AKTIELIJST N.A.V. BIJEENKOMST 25 FEBRUARI 2015 

 
 

 

 

Actiepunten  

 

  Wie  

 

Nagaan werkzaamheden WVS op sportpark Molenkreek. 

 

  

Peter van Oort 

 

Nagaan kosten WVS bij NVS,  

 

 

Marjolijn 

 

Voorstel maken kapitaallasten sportpark Molenkreek.  

 

 

Marjolijn/ 

Raymond/Peter 

 

Nagaan verschil hoogte kapitaallasten Exploitatiekosten  

kleedgebouwen en Kostenoverzicht sportparken.  

 

Raymond/Marjolijn 

 

Invoeren bedrag bij 27 uur SC Welberg in schema Exploitatiekosten 

kleedgebouwen.  

 

 

Raymond 

 

Bezien bijdrage Nulmeting voor verzakking kleedlokalen NVS. 

 

 

Benny/Raymond 

 

Bezien hoe om te gaan met de OZB heffing na overdracht van de 

kleedgebouwen.  

 

Marjolijn/Financiën 

  


