
 

 

 

 

 

 *BM1501641* 

  BM1501641 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2015 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

 

 

besluit: 

 

1. De kleedlokalen op de sportparken; Molenkreek, De Danen, Seringenlaan en ’t Hoogje in  
    eigendom over te dragen aan respectievelijk Rksv Divo (nu VV Prinsenland), NVS, SV Diomedon,  

    VV Steenbergen, en SC Kruisland. 

    * de kleedaccommodatie van VV Dinteloord (nu VV Prinsenland) in juridische zin pas over te dragen  

       per 1 januari 2020. 

2. De middelen uit het Onderhoudsfonds ter hoogte van € 60.476 overhevelen naar de  

    genoemde verenigingen.  

3. De kosten voor het vestigen van de rechten van opstal aan de genoemde verenigingen te  

    vergoeden. 

4. Aan de genoemde verenigingen met concrete renovatieplannen voor de kleedlokalen een  

    eenmalige tegemoetkoming beschikbaar te stellen van 50% van de berekende kosten op basis  

    van de Nulmeting zoals in schema 3 in dit voorstel is weergegeven.  

    * De bijdrage volgens deze systematiek voor SC Welberg in te zetten voor aflossing van de  

      lening die deze vereniging is aangegaan voor financiering van de kleedaccommodatie.  

5. Kennis te nemen van de besparing van € 98.815 die op termijn door overdracht van de  
    kleedlokalen wordt behaald en de totale besparing van € 115.815 voor de buitensport- 

    accommodaties door toevoeging van de opbrengsten van verkoop sportpark De Heen.   

6. Van de benodigde eenmalige middelen voor overdracht van de kleedlokalen ad. € 563.964 een  
    bedrag van € 6.000 ten laste te brengen van het budget Privatisering, een bedrag van € 60.476  
    ten laste te brengen van het Onderhoudsfonds gebouwen sportparken en het overige bedrag van  

    € 497.488 ten laste te brengen van de Algemene reserve en voor een bedrag van € 422.820 een  
    bestemmingsreserve te vormen.   

 

 

 

Steenbergen, 15-5-2014 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer J.A.M. Vos 


