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Verslag : Overleg buitensportverenigingen verdergaande bezuinigingen 

Datum : 25 juni 2014 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp : Start bezuinigingstraject 

   

   

Aanwezig : VV Divo              : de heren G. van Aalst en D. van Agtmaal 

SC Kruisland      : de heren A. Engelen en R. van den Berg 

NVS                    : de heer R. Bosters 

Diomedon           : mevrouw J. de Kock 

VV Steenbergen : de heer W. van der Wegen 

SC Welberg        : C. Baselier 

VV Dinteloord     : de heren W. Kanters en K. Boluyt 

VV Val Aan         : de heer F. Nootenboom  

 

Sportplatform     : de heren R. de Vos en H. Vogelaar 

 

Gemeente          : wethouder C. Zijlmans  

Ambtelijk            : de heer P. van Oort / Accommodatiemanager 

                            : mevrouw M. Beens / projectleider 

Afwezig :  

   

 

1. Opening  

Wethouder Zijlmans opent het overleg en licht toe dat samen met de buitensportverenigingen gesproken 

gaat worden over verdergaande bezuinigingen op de buitensportaccommodaties. Hij geeft aan dat dit een 

traject is dat nadrukkelijk in goede samenspraak met de verenigingen doorlopen moet worden. De 

wethouder doet een beroep op de aanwezigen om hier aan mee te werken.  

 

2. Voorstelronde 

Deze voorstelronde vervalt omdat de aanwezigen aangeven elkaar voldoende te kennen.  

 

3. Hoe gaan we met elkaar verder in het kader van de bezuinigingen (privatisering). 

Wethouder Zijlmans geeft aan dat de raad de Startnotitie Privatisering heeft vastgesteld. Als  wethouder 

heeft hij de taak om dit besluit uit te voeren. Het besluit dat de verenigingen een bijdrage van 50% van de 

kosten van de sportaccommodaties bij moeten gaan dragen betekent een flinke uitdaging.  

Als wethouder maar ook het college willen we trachten dit doel te bereiken. De verenigingen moeten 

echter wel goed kunnen blijven functioneren.  

De wethouder denkt hier aan uit te komen als  gemeente en verenigingen in goed overleg dit traject 

samen ingaan.  

 

De wethouder stelt dat samenwerking belangrijk is. Hij geeft de verenigingen mee dat samenwerken met 

elkaar veelal voordelen biedt ten opzichte van alles als afzonderlijke vereniging doen.  

De wethouder onderkent hierbij wel dat de eigen problematiek van de verenigingen afzonderlijk. Dit 

brengt met zich mee dat er ook, incidenteel, afzonderlijk overleg tussen gemeente en vereniging plaats 

zal vinden.  

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

* Projectorganisatie  

Wethouder Zijlmans licht toe dat hij vanavond de projectorganisatie rond wil krijgen. Hij licht de werking 

van de Stuurgroep (besluitvormend) en Projectgroep (uitvoerend) toe.  

 

K. Boluyt / VV Dinteloord : vraagt hoe het college en het Coalitieprogramma ten aanzien van privatisering 

staan. 

 

Wethouder Zijlmans antwoordt dat het woord “privatisering” niet meer gebruikt wordt maar dat we in het 
vervolg over “bezuiniging” praten. Privatisering is geen doel op zich. In het Coalitieakkoord staat de 50% 

eigen bijdrage van de verenigingen niet hard benoemd. Wel dat hier zo dichtbij mogelijk en liefst erop 

moet worden uitgekomen.  

De wethouder geeft aan dat we op deze manier op weg gaan maar indien op enig moment uit sociaal-

maatschappelijke overwegingen blijkt dat zaken niet haalbaar zijn, dan gaan we met dit gegeven terug 

naar de raad.   

 

A. Engelen / SC Kruisland : merkt op dat het dan zo kan zijn dat de percentages per vereniging kunnen 

verschillen.  

 

De wethouder antwoordt dat dit zou kunnen gebeuren. Daarom moeten we er samen ook goed over 

nadenken hoe we hier op een goede manier uit komen.  

 

K.  Boluyt / VV Dinteloord : stelt dat privatisering nu wel het doel is van het huidige  college. 

 

De wethouder antwoordt dat privatisering niet het doel is maar dat het om bezuinigingen gaat. Dit laatste 

is de aanleiding waarbij privatisering een mogelijkheid kan zijn om de doelstelling te behalen.  

 

K.  Boluyt / VV Dinteloord: zegt dat dit een antwoord is waar hij niet veel verder mee is gekomen. 

 

4. Rol Sportplatform  

Wethouder Zijlmans geeft het woord aan de heer De Vos die zal toelichten welke rol het Sportplatform in 

het bezuinigingstraject kan spelen.  

 

De heer De Vos geeft aan dat het Sportplatform nu al enige tijd actief is. Er zijn zo’n 20 verenigingen 
bezocht. De bezetting van het platform is divers. Er zijn mensen met kennis van binnen-, buitensport en 

zwembaden.  

Het Sportplatform wil de belangen van verenigingen behartigen op het gebied van sport. Zij kan de 

gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.  

Nu het bezuinigingstraject van start gaat vraagt de heer De Vos of het Sportplatform hierbij een rol kan 

spelen, bijvoorbeeld als adviseur van de verenigingen, als spreker namens de verenigingen naar de 

gemeente.  

 

A. Engelen / SC Kruisland : stelt dat het belang van de verenigingen groot is in dit traject. Hij vindt dat zijn 

vereniging zelf de belangen van de club moet behartigen zonder dat daar een schakel tussen komt.  

 

De wethouder geeft aan het Sportplatform niet als een extra schakel te zien.  

 

K. Boluyt / VV Dinteloord : geeft aan dat hij  geen toegevoegde waarde ziet in het Sportplatform. Dit is een 

proces dat puur tussen verenigingen en gemeente loopt. Hij vraagt de heer De Vos om concreet aan te 

geven wat de meerwaarde van het Sportplatform kan zijn.  
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De heer De Vos antwoordt dat het platform een belangrijke rol kan spelen is het uitzoeken van 

bijvoorbeeld het gezamenlijk oppakken van onderhoudsactiviteiten e.d..  

 

W. v.d. Wegen / VV Steenbergen: stelt dat het dan meer een coördinerende taak kan zijn.  

 

5. Bemensing projectorganisatie 

Wethouder Zijlmans stelt voor om een werkgroep te maken waarin 1 vaste vertegenwoordiger van iedere 

vereniging zitting heeft. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

De werkgroep kent de onderstaande  bezetting: 

 

- NVS    R. Bosters 

- VV Divo   D. van Agtmaal 

- Diomedon   A. Suijkerbuijk 

- SC Kruisland    R. van den Berg 

- Val Aan    F. Nootenboom 

- Sportplatform   R. de Vos  

- SC Welberg   R. Bartels  

- VV Dinteloord en VV Steenbergen denken hier nog over na en geven de naam door aan Marjolijn.  

 

- Gemeente   wethouder C. Zijlmans 

- Projectleider   M. Beens 

- Accommodatiemanager  P. v. Oort  

 

6. Vervolgafspraken  

De wethouder licht toe dat er dit jaar een aantal stappen genomen moeten worden en wel: 

 

1. Duidelijkheid over de kosten per sportpark. 

 Belangrijk is dat de kosten per sportpark helder in beeld komen. Zo krijgen de verenigingen inzicht in de 

hoogte van de eigen bijdrage die zij uiteindelijk moeten bijdragen. De cijfers per sportpark worden in 

augustus naar de verenigingen gemaild. Vragen kunnen ook via de mail gesteld worden.  

 

2. Nulmeting sportaccommodaties. 

De heer Van Oort licht toe dat er van de velden en gebouwen een nulmeting moet komen.  

Dit kan op diverse manieren gebeuren. De gemeente beraadt zich hierop en zal een voorzet doen aan de 

verenigingen.  

 

3.  Duidelijkheid financiën verenigingen. 

De wethouder geeft aan dat wanneer de kosten per sportpark bekend zijn het voor de verenigingen, zij 

inzicht hebben in de hoogte van de eigen bijdrage van 50% per vereniging. Vervolgens kan de vereniging 

een meerjarenbegroting opstellen.  

 

4. Bundeling verenigingen  

De wethouder geeft de verenigingen mee om na te denken hoe zij krachten kunnen bundelen in dit 

traject. Door samenwerken kunnen er meer kansen ontstaan.  

 

K. Boluyt / VV Dinteloord : merkt op dat hij de leden via de ledenvergadering mee wil nemen in het 

bezuinigingstraject en vraagt hier wat tijdsplanning betreft rekening mee te houden.  

 

De wethouder antwoordt dat er dit jaar nog geen echte beslissingen genomen zullen worden waarvoor 

een besluit van de Algemene Ledenvergadering nodig is. Hij geeft aan hier rekening mee te zullen 

houden wanneer er beslispunten aan de orde komen.  
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R. van den Berg / SC Kruisland : vraagt of er in 2015 al een bezuinigingsbedrag ingeboekt moet worden.  

 

M. Beens antwoordt dat er voor 2016 een bedrag ingeboekt moet worden. Voor 2015 is dit nog niet het 

geval.  

 

W. Kanters / VV Dinteloord : vraagt hoe omgegaan wordt met de nulmeting als niveau 5 wordt 

geconstateerd en het naar niveau 7 moet.  

 

De wethouder geeft aan dat dit in gezamenlijkheid besproken moet worden.  

De aanwezigen stemmen hiermee in.  

 

7. Rondvraag 

R. Bosters / NVS : vraagt om mensen voor de werkgroep te benoemen. Dit gebeurt ter vergadering. Zie 

onder punt 5 van dit verslag. VV Dinteloord denkt nog na over een vertegenwoordiger in de werkgroep. 

 

Huurovereenkomsten 

P. van Oort licht toe dat om juridische redenen het nodig is om de huurovereenkomsten te ondertekenen. 

De concept overeenkomsten zijn aan de verenigingen toegestuurd. De vraag is of zij deze nu willen 

ondertekenen.  

 

J. de Kock / Diomedon : zegt geen huurovereenkomst voor Diomedon te hebben ontvangen. 

P. van Oort zal de huurovereenkomst naar Diomedon mailen.  

 

K. Boluyt / VV Dinteloord  : stelt dat VV Dinteloord de huurovereenkomst niet ondertekent. Hij legt de 

overeenkomst eerst voor aan de KNVB en aan een jurist.  

 

R. Bosters / NVS : zegt eveneens de huurovereenkomst niet te ondertekenen.  

 

Wethouder Zijlmans vraagt op knelpunten in de huurovereenkomsten onderbouwd te formuleren en naar 

P. van Oort te mailen.  

De wethouder zegt toe dit intern nog te zullen bespreken om te bezien of er tijdelijk een andere oplossing 

mogelijk is.  

 

8. Volgende bijeenkomst 

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep vindt plaats op 3 september a.s. aanvang 19.30 uur in 

de Fractiekamer van het gemeentehuis.  

 

9. Sluiting  

Wethouder Zijlmans dankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng, wenst iedereen een prettige 

vakantie en sluit de vergadering.  


