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Onderwerp 
Overdracht kleedlokalen buitensportaccommodaties. 

Steenbergen; 1 september 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
In het kader van noodzakelijke bezuinigingen heeft uw raad op 31 oktober 2013 besloten om samen 
met de sportverenigingen te onderzoeken hoe de gemeentelijke kosten voor de sportaccommodaties 
verminderd kunnen worden. Via dit voorstel wordt u geïnformeerd over de uitwerking van dit raadsbesluit 
dat in samenwerking met de buitensportverenigingen is vormgegeven en dat heeft geleid tot het voorstel 
om te starten met de overdracht van de kleedaccommodaties aan de buitensportverenigingen. 

2. Achtergrond 
2.1. Eerste fase betreft overdracht kleedlokalen 
Het bezuinigingstraject met de buitensportverenigingen is constructief verlopen. De verenigingen hebben 
goed meegedacht en benaderen de bezuinigingen positief kritisch. 
Om tot structurele kostenvermindering te komen zullen de huidige gemeentelijke onderhoudstaken 
overgedragen moeten worden aan de sportverenigingen. De taken die de gemeente uitvoert voor de 
sportparken richten zich op de kleedlokalen én de sportvelden. Om in één keer zowel taken voor de 
kleedgebouwen als de sportvelden over te dragen is te veelomvattend. 

In overleg met de verenigingen is er voor gekozen om éérst de overdracht van de kleedlokalen goed te 
regelen en bestuurlijk vast te leggen. Daarna wordt gestart met het traject voor overdracht van taken voor 
de sportvelden. Hiermee wordt begonnen in september 2015. De verwachting is dat hierover eind 2016 
meer duidelijkheid zal zijn. In de bijlage vindt u een historisch overzicht van het bezuinigingstraject. 

2.2. Situatie S C Welberg ten opzichte van de overige buitensportverenigingen 
Voetbalvereniging SC Welberg neemt ten opzichte van de andere buitensportverenigingen een aparte 
plaats in. Dit komt omdat deze vereniging bij raadsbesluit van 21 oktober 2010 zelf verantwoordelijk is 
gesteld voor het realiseren en financieren van de kleedaccommodatie op het sportpark aan de Hoogstraat 
in Welberg. De investering voor het nieuwe sportpark kon hierdoor toen worden teruggebracht van 
C 1.806.000 naar C 1.500.000. SC Welberg heeft laten zien dat zij op eigen kracht de kleedvoorziening 
met bestuursruimte heeft kunnen realiseren. 

Ondanks dat SC Welberg zel fde kleedaccommodatie heeft gerealiseerd, zijn zij nadrukkelijk betrokken bij 
het bezuinigingstraject. Enerzijds omdat zij huurder zijn van een gemeentelijk sportpark en omdat in het 
vervolgtraject gesproken wordt over overdracht van taken voor de sportvelden. Anderzijds omdat zij een 
voorbeeld zijn voor andere verenigingen door het op eigen kracht realiseren van de kleedruimten en het 
onderhouden daarvan. 

Ter inzage ligt: 



3. Fusie W Dinteloord en Rksv Divo 
De buitensportverenigingen W Dinteloord en Rksv Divo zijn gefuseerd tot de nieuwe vereniging 
W Prinsenland. Het overleg in het kader van de bezuinigingen is met de beide eerder genoemde 
verenigingen gevoerd. Om ten opzichte van de kleedlokalen van Rksv Divo en W Dinteloord met 
verschillende vloeroppervlakten en kwaliteitsniveau de duidelijkheid te bewaren blijven wij in dit voorstel 
nog even de oude naamvoering van de deze verenigingen hanteren. 

4. Overdracht kleedlokalen 
Verder in dit voorstel gaan wij in op de wijze waarop overdracht van de kleedlokalen plaats kan vinden. 

4.1. Vergoeden vestigen rechten van opstal 
Doelstelling is om de kleedlokalen in eigendom over te dragen aan de sportverenigingen. De ondergrond 
blijft eigendom van de gemeente. Dit brengt met zich mee dat de verenigingen een recht van opstal 
moeten vestigen zoals zij dit ook voor de kantines op de sportparken hebben gedaan. Doordat de 
verenigingen eigenaar worden van de kleedlokalen zullen hun lasten stijgen. 
Het is daarom reëel als de gemeente de kosten voor het vestigen van de rechten van opstal eenmalig 
voor haar rekening neemt. 
Wij ramen hiervoor vooralsnog een budget van C 6.000. Dit kan echter hoger worden omdat op voorhand 
niet te calculeren is hoeveel budget exact nodig is. Contact met de notaris heeft dit duidelijk gemaakt. 

4.2. Overhevelen middelen Onderhoudsfonds 
Bij overdracht van de kleedlokalen hebben de verenigingen geen middelen kunnen reserveren voor het 
onderhoud aan deze voorzieningen. Zij worden nu met de consequenties van die overdracht 
geconfronteerd. Om de clubs in staat te stellen het dagelijks onderhoud uit te voeren kunnen de middelen 
uit het Onderhoudsfonds voor de kleedlokalen overgeheveld worden naar de verenigingen. 
De stand van het onderhoudsfonds (peildatum december 2014) bedraagt totaal C 60.476. SC Welberg is 
hierin niet opgenomen omdat zij zelf verantwoordelijk zijn geweest voor bouw en onderhoud van de 
kleedlokalen. Voor de afzonderlijke verenigingen bedraagt het budget in het onderhoudsfonds zoals 
onderstaand aangegeven. 

Schema 1: Overzicht budget Onderhoudsfonds per vereniging 
Vereniging Budget Onderhoudsfonds (31-12-2014) 

W Steenbergen C 11.426 
SV Diomedon C 2.628 

W Dinteloord C 6.868 

Rksv Divo C 14.256 

NVS C 14.595 

SC Kruisland C 10.703 

Totaal C 60.476 

4.3. Nulmeting 
Overdracht op gelijke gronden 
Uitgangspunt bij de overdracht van de kleedlokalen is geweest om dit op een zo eerlijk mogelijke manier 
te realiseren. Dit is gebeurd via de nulmeting van alle kleedgebouwen op de buitensportaccommodaties. 
De nulmeting van de kleedlokalen wijst, zoals verwacht, uit dat er een groot kwaliteitsverschil is tussen de 
verschillende kleedaccommodaties. De kleedlokalen verschillen sterk in leeftijd waarbij in het verleden 
andere normen werden gehanteerd. 

Het om niet overdragen van de kleedlokalen zou to gevolg hebben dat de ene vereniging ten opzichte van 
de andere vereniging benadeeld wordt. De ene vereniging zou op die manier een accommodatie in 
handen krijgen die nagenoeg nieuw is en aan alle eisen voldoet, terwijl een andere vereniging een 
gedateerde kleedaccommodatie krijgt, waar binnen afzienbare tijd renovaties noodzakelijk zijn met 
bijbehorende hoge kosten. 
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Overdrachtsvstematiek 
De nulmeting is verricht conform de NEN 2767 (kwaliteitsbepaling) en NEN 2580 (oppervlaktebepaling). 
Hierbij wordt een accommodatie beoordeeld en scoort een bepaald conditieniveau. Er zijn 
6 conditieniveaus. De gemiddelde bouwkostennorm per vierkante meter vloeroppervlak kleedlokaal 
bedraagt 6 1.200,-. Dit gegeven is gekoppeld aan de 6 conditieniveaus. Zo is er een staffel ontwikkeld 
waaruit naar voren komt welk bedrag per staffel nodig is om op conditieniveau 1 te komen. In het 
onderstaande schema is dit weergegeven. 

Schema 2: Systematiek Nulmeting kleedlokalen 

Condilieniveau Omschrijving kwaliteit 
Kosten per m2 om de 
kwaliteit op niveau 1 te 
brengen. 

1 Uitstekende conditie eo,~ 
2 Goede conditie C 240 -
3 Redelijke conditie e 480,--
4 Matige conditie e 7 2 0 -
5 Slechte conditie e 9 6 0 -
6 Zeer slechte conditie e 1.200,-

Resultaten van de Nulmeting 
De Nulmeting is volgens bovenstaande systematiek vertaald naar het vloeroppervlak van de kleedlokalen 
van de betreffende buitensportvereniging. Op die manier is inzichtelijk geworden wat de kosten zijn om 
de verschillende kleedlokalen op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. 
Met de buitensportverenigingen is overeenstemming bereikt over de tegemoetkoming die op basis van de 
nulmeting door de gemeente beschikbaar gesteld kan worden wanneer een vereniging concrete plannen 
heeft om de kleedaccommodatie te renoveren en verbeteren. 
Deze tegemoetkoming bedraagt 50o7o van de totale kosten die uit de nulmeting naar voren komen. Het 
percentage van 50o7o wordt voorgesteld omdat de verenigingen bij renovatieplannen veel in zelfwerk
zaamheid kunnen doen. Daarnaast liggen de kosten voor verenigingen ook lager dan wanneer de 
gemeente het werk uit laat voeren. 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 50oZo dient de vereniging en renovatieplan met 
begroting in te dienen. 
In onderstaand schema ziet u hoe de financiële vertaling van de resultaten van de nulmeting. 

Schema 3: Resultaten nulmeting en financiële vertaling 
Sportpark Vloeropper

vlak 
Conditie 

nulmeting 
Verhoging naar 
Niveau 1 per m2 

Totaal financieel Bijdrage aan sportvereniging 
(Max. 507o van totale kosten) ** 

NVS 280,5 m2 
3 (205,6 m2) 
* 4 ( 74,9 m2) 

C480 
e 1.200 

C 188.568 C 94.284 

SC Kruisland 169,4 m2 3 6 480 C 81.312 C 40.656 

Rksv Divo 233,6 m2 3 C480 C 112.128 C 56.064 

W Dinteloord 383,2 m2 1 CO e o e o 

SC Welberg 270,4 m2 1 e 1.200 e 324.480 e 162.240 

SV Diomedon 45,7 m2 3 6 480 C 21.936 e 10.968 

W Steenbergen 244,4 m2 3 6 480 C 117.216 e 58.608 

Totaal 
C 845.640 e 422.820 

* Opmerking NVS: Conditiescore 4 betekent in principe een bedrag van C 720 Z m2 om op kwaliteitsniveau 1 te komen. Omdat de 
genoemde 74,9 m2 twee kleedlokalen bet 
reft die zijn verzakt is dit bedrag niet voldoende op de kleedlokalen op goede wijze te kunnen renoveren. Het bedrag is daarom 
verhoogd naar C 1.200 f m2. 
" Wanneer een vereniging kiest voor een kleinschaligere renovatie waarbij een lagere investering is gemoeid dan in de kolom 
"Totaal financieel" staat aangegeven, dan krijgt de vereniging een lagere bijdrage, 

Om volgens de toegelichte systematiek een tegemoetkoming van 5007o aan de buitensportverenigingen te 
verstrekken is een eenmalig budget nodig van 0 422.820. Op deze manier worden de verenigingen in 
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staat gesteld om het noodzakelijk groot onderhoud aan de kleedgebouwen te verrichten. Deze bijdrage 
zal gefaseerd beschikbaar gesteld worden in de komende jaren omdat niet iedere vereniging op hetzelfde 
moment plannen heeft om de kleedlokalen te renoveren. 

Resultaten Nulmeting voor SC Welberg 
SC Welberg heeft zelf de kleedlokalen gerealiseerd en gefinancierd. Deze kleedlokalen zijn nieuwen 
hebben bij de Nulmeting kwaliteitsniveau 1 gekregen, vergelijkbaar met het niveau van VV Dinteloord. 
Echter bij W Dinteloord heeft de gemeente alle kosten betaald. Om iedere vereniging in het 
bezuinigingstraject op gelijke gronden te behandelen is ook SC Welberg in de systematiek van de 
nulmeting meegenomen. 
De bijdrage volgens deze systematiek voor SC Welberg zal de vereniging uiteraard niet in moeten zetten 
voor kwaliteitsverbetering van de kleedlokalen maar voor aflossing van de lening die zij heeft afgesloten 
voorfinanciering van de kleedlokalen. 

4. Varianten overdracht kleedlokalen 
Voor overdracht van de kleedlokalen bestaan meerdere varianten met verschillende financiële gevolgen. 
Deze zijn in het onderstaande schema weergegeven. 

Schema 4: Varianten voor overdracht kleedlokalen buitensportaccommodaties. 
Variant 1 
Overdracht kleedlokalen 
zonder financiële bijdrage 

Variant 2 
Overdracht kleedlokalen 
met beperkte financiële bijdrage 

Variant 3 
Overdracht kleedlokalen 
met optimale financiële bijdrage 

Variant 4 
Behouden huidige situatie 

- Er wordt voldaan aan het 
raadsbesluit van 31 oktober 2013. 

- Er wordt voldaan aan kaders 
Startnotitie Privatisering. 

-

Er wordt voldaan aan het 
raadsbesluit van 31 oktober 2013. 
Er wordt voldaan aan kaders 
Startnotitie Privatisering. 

- Er wordt voldaan aan het 
raadsbesluit van 31 oktober 2013. 

- Er wordt voldaan aan kaders 
Startnotitie Privatisering. 

- Er wordt niet voldaan aan het 
raadsbesluit van 31 oktober 
2013. 

- Er wordt niet voldaan aan 
kaders Startnotitie 
Privatisering. 

a. Geen bijdrage voor vestigen 
rechten van opstal. 

b. Geen overheveling middelen 
Onderhoudsfonds. 

a 

b 

. Bijdrage voor vestigen rechten van 
opstal. 

. Overhevelen middelen Onderhoudsfonds. 

a. Bijdrage vestigen rechten van opstal. 

b. Overhevelen middelen Onderhoudsfonds. 
c. Bijdrage 500Zo bij concrete 

renovatieplannen kleedlokalen zoals in 
de Nulmeting berekent. 

Situatie blijft ongewijzigd. 

- Structurele besparing van t 60.761. 
- Besparing jaarlast investering 
groot onderhoud kleedlokalen 
C 38.054. 
Totale besparing op termijn C 98.815 

Structurele besparing van C 60.761. 
Besparing jaarlast investering 
groot onderhoud kleedlokalen 
6 38.054. 
"otale besparing op termijn Ĉ 98.815 

- Structurele besparing van C 60.761. 
- Besparing jaarlast investering 
groot onderhoud kleedlokalen 
C 38.054. 
Totale besparing op termijn C 98.815 

Geen besparingen. 

Benodigde netto eenmalige middelen 
C 14.192 -

Benodigde eenmalige middelen C 141.144 
Netto benodigd : e 74.668 

- Benodigd eenmalige middelen e 563.964 
- Netto benodigd: e 497.488 

- Geen kosten voor eenmalige 
Middelen. 

Voorkeur voor Variant 3 
Van de bovenstaande varianten voor overdracht van de kleedlokalen heeft variant 3 de voorkeur om de 
volgende redenen: 
- E wordt voor een deel voldaan aan het raadsbesluit van oktober 2013 om de kosten voor de 

buitensportaccommodaties te reduceren. Voor een deel omdat nog niet de volledige taakstelling wordt 
behaald. 

- Er wordt volledig voldaan aan de kaders van de Startnotitie Privatisering (faciliteren, verenigingen meer 
verantwoordelijkheid geven voor de sportaccommodaties en bezuinigen). 

- Door het beschikbaar stellen van middelen worden de verenigingen in staat gesteld het dagelijks en op 
termijn het groot onderhoud aan de kleedlokalen uit te voeren. Hierdoor wordt het kwaliteitsbehoud van 
de kleedaccommodaties gewaarborgd. 

- De buitensportverenigingen geven aan deze variant de voorkeur. 
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5. Benodigde middelen overdracht kleedlokalen en Btw sportpark Molenkreek 
5.1. Benodigde middelen 
Voor overdracht van de kleedlokalen volgens voorkeursvariant 3 zijn eenmalige middelen nodig. 
Dit zijn de middelen voor: het vestigen van de middelen uit het Onderhoudsfonds en de bijdrage van 
5007o conform de nulmeting voor groot onderhoud aan de kleedlokalen. 
Totaal is hiervoor een bedrag van C 563.964 nodig. Een deel van deze kosten kan echter gedekt worden 
uit bestaande middelen. Netto is dan C 497.488 nodig. Dit wordt onderstaand verduidelijkt. 

Schema 5: Eenmalige kosten overdracht kleedlokalen 

Onderdeel Benodigde 
kosten 

Dekking via bestaande middelen 

Bijdrage kosten rechten van opstal e 6.000 Budget Privatisering 

Overheveling middelen Onderhoudsfonds 
kleedlokalen 

e 60.476 Middelen Onderhoudsfonds 

Afboeken boekwaarde kleedlokalen e 500.866 Deel dekking ( C 426.198) via inbreng 
dekkingsreserve afboeken kleed
accommodatie W Dinteloord. 

Inbreng dekkingsreserve afboeken 
kleedaccommodatie W Dinteloord 

- e 426.198 Tekort van C 74.668 
(C 500.866-/-C 426.198). 

Bijdrage 50oXo in kosten renovatie 
kleedlokalen op basis van de Nulmeting. 

C 422.820 Geen dekking via bestaande middelen. 

Totale eenmalige kosten C 563.964 Werkelijke eenmalige kosten 6 497.488 
(C 74.668 + C 422.820) 

De benodigde middelen ter hoogte van C 497.488 kunnen ten laste gebracht worden van de 
Algemene reserve. Voor het bedrag van C 422.820 kan een bestemmingsreserve worden gevormd. 

5.2. Btw sportpark Molenkreek bij overdracht kleedlokalen W Dinteloord 
De gemeente kan de Btw over de kosten van de sportparken terugvragen bij de Belastingdienst. De 
gemeente heeft de btw over de kosten van de kleedlokalen bij W Dinteloord terugontvangen. De btw 
herzieningstermijn bedraagt 10 jaar. 
Wanneer nu de kleedaccommodatie van W Dinteloord eerder dan die 10 jaar wordt overgedragen aan 
de vereniging, moet de gemeente een gedeelte van de Btw terugbetalen aan de Belastingdienst. 
De kleedlokalen van W Dinteloord dateren van 2009. In 2015 zijn er 6 jaar verstreken. De Btw over de 
investering ( C 501.409) bedraagt 0 105.296. 4/10 xC 105.296 geeft een bedrag van C 42.918 dat aan de 
Belastingdienst terug betaald moeten worden. 

Om deze reden stellen wij voor om W Dinteloord, evenals de andere buitensportverenigingen waaraan 
de kleedaccommodatie wordt overgedragen, wel meteen verantwoordelijk te stellen voor de kleedlokalen 
maar deze in juridische zin pas over te dragen per 1 januari 2020 wanneer de herzieningstermijn van 
10 jaar is verstreken. Hierdoor wordt voorkomen dat er een aanzienlijk bedrag aan de belastingdienst 
terugbetaald moet worden. 

6. Bezuinigingsresultaat 
Zoals in de Perspectiefnota 2015 is aangegeven ligt er een bezuinigingstaakstelling op de 
buitensportaccommodaties van C 240.000. Het resultaat van de eerste fase om de kosten voor de 
sportparken te reduceren bedraagt structureel C 60.761. Als hieraan de opbrengst van de verkoop van 
sportpark De Heen wordt toegevoegd betekent dit een besparing van C 77.761. l.v.m. de doorbelasting 
van de afdeling Beheer zal in 2016 een bezuiniging worden gerealiseerd van C 61.450,- Vanaf 2017 wordt 
de volledige bezuiniging van C77.761,- behaald. 
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Als de gemeente geen eigenaar meer is van de kleedlokalen behoeft zij ook geen investering (binnen nu 
en 5 jaar) te doen voor het groot onderhoud aan deze voorzieningen. De jaarlasten van die investering 
worden daarmee uitgespaard. De jaarlasten bedragen 6 38.054 gedurende 40 jaar. 
Deze kosten kunnen toegevoegd worden als bezuiniging waarmee de totale besparing op de 
buitensportaccommodaties op termijn C 115.815 bedraagt. Dit is in het volgende schema weergegeven. 

Schema 6: Bezuinigingsresultaat 

Onderdeel Bedrag 

Verkoop sportpark De Heen e i7.ooo 

Overdracht kleedlokalen volgens Variant 3 e 60.761 
Resultaat e 77.761 

Besparing jaarlasten van toekomstige 
investering voor groot onderhoud 
kleedlokalen 

C 38.054 

Totale bezuiniging op termijn C 115.815 

Geconcludeerd mag worden dat de behaalde structurele bezuiniging van 6 77.761 volledig synchroon 
loopt met de bezuinigingsramingen in de Perspectiefnota 2015. Dit resultaat is mede behaald door de 
constructieve medewerking van de buitensportverenigingen. 

Uitgaande van de bezuinigingsopdracht van C 240.000 zal het verdere bezuinigingtraject voor de 
buitensportaccommodaties nog C 124.185 op moeten brengen. 
Na besluitvorming over de overdracht van de kleedlokalen starten wij samen met de verenigingen om hier 
verder invulling aan gegeven. 

6. Overwegingen 
Het overdragen van de kleedaccommodaties aan de verenigingen betekent de afronding van de eerste 
fase van het traject om de kosten voor de buitensportaccommodaties te reduceren. 
Met de verenigingen is overeenstemming bereikt over het overdragen van de kleedlokalen conform 
variant 3 zoals eerder in dit voorstel is toegelicht. 

Wij verzoeken uw raad dan ook om in te stemmen met het in eigendom overdragen van de kleedlokalen 
op de vijf buitensportaccommodaties aan de betreffende sportvereniging conform variant 3 met 
bijbehorende financiële en juridische consequenties. 

8. Middelen 
Bij de keuze voor Variant 3 voor overdracht van de kleedlokalen is aan werkelijk eenmalige middelen een 
bedrag van C 563.964 nodig. Hiervan kan C 6.000 ten laste worden gebracht van het budget Privatisering 
en C 60.476 ten laste van het Onderhoudsfonds gebouwen sportparken. 
De restant benodigde middelen van 6 497.488 kunnen ten laste worden gebracht van de Algemene 
reserve waarbij voor een bedrag van C 422.820 een bestemmingsreserve wordt gevormd. 

9. Risico's 
Het overdragen van de kleedlokalen brengt risico's met zich mee. Uit landelijke ervaringen blijkt dat het 
voor kan komen dat een vereniging de taken niet meer uit kan voeren of de begroting niet meer sluitend 
krijgt. In dat geval zal de gemeente naar verwachting weer haar verantwoordelijkheid voor de voorziening 
moeten nemen met bijbehorende kosten. 
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Aan de buitensportverenigingen zijn met de eerdere bezuiniging (C 55.000) en met de overdracht van de 
kleedlokalen al veel taken overgedragen. Die taken worden uitgevoerd door het (beperkte) vrijwillig kader. 
Uw raad wordt geattendeerd op het feit dat overdracht van nog meer taken een risico kan beteken omdat 
de verenigingen dit eenvoudigweg niet meer aan kunnen. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere 
invulling van de bezuinigingen via van overdracht van taken voor de sportvelden. 

8. Communicatie/Aanpak 
* De buitensportverenigingen zijn op 23 september 2015 geïnformeerd over het besluit dat ons college 

heeft genomen en het voorstel dat wij aan uw raad voor zouden leggen. 
* Na besluitvorming door uw raad wordt gestart met de juridische overdracht van de kleedaccommodaties 

en het vestigen van de rechten van opstal. 

9. Voorstel 
Met betrekking tot de overdracht van de kleedlokalen, als afronding van de eerste fase van traject om de 
kosten voor de buitensportaccommodaties te reduceren, stellen wij u voor om: 

1. De kleedlokalen op de sportparken; Molenkreek, De Danen, Seringenlaan en 't Hoogje in eigendom 
over te dragen aan respectievelijk Rksv Divo (nu w Prinsenland), NVS, SV Diomedon, W Steenbergen, 
en SC Kruisland. 
* de kleedaccommodatie van VV Dinteloord (nu w Prinsenland) in juridische zin pas over te dragen per 

1 januari 2020. 
2. De middelen uit het Onderhoudsfonds ter hoogte van C 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 50oZo 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 C 98.815 die op termijn door overdracht van de kleedlokalen 

wordt behaald en de totale besparing van C 115.815 op de buitensportaccommodaties door toevoeging 
van de opbrengsten van verkoop sportpark De Heen. 

6. Van de benodigde eenmalige middelen voor overdracht van de kleedlokalen ad. C 563.964 een bedrag 
van C 6.000 ten laste te brengen van het budget Privatisering, een bedrag van C 60.476 ten laste te 
brengen van het Onderhoudsfonds gebouwen sportparken en het overige bedrag van C 497.488 ten 
laste te brengen van de Algemene reserve en voor een bedrag van C 422.820 een 
bestemmingsreserve te vormen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris de burgemeester 

iers ĴMM. Vos 


