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Overdracht kleedlokalen aan W Prinsenland

Steenbergen; 31 maart 2020

Aan de Raad,

1. Inleiding
Op 22 oktober 2015 (BM1501641) heeft uw raad besloten om de kleedlokalen op de gemeentelijke 
buitensportaccommodaties over te dragen aan de betreffende sportverenigingen. In 2016 zijn de 
kleedlokalen van SC Kruisland en NVS (Nieuw-Vossemeer) overgedragen. De kleedlokalen van 
W Steenbergen (en SV Diomedon) en W Prinsenland zijn nog niet overgedragen aan deze 
verenigingen. SV Diomedon is afhankelijk van W Steenbergen omdat zij van hetzelfde kleedcomplex 
gebruik maken. Met W Steenbergen wordt overleg gevoerd over de plannen van de vereniging om 
een nieuw kleedgebouw te realiseren. Voordat nieuwbouw plaats kan vinden wordt het juridisch 
eigendom van de kleedlokalen overgedragen aan VV Steenbergen. Naar verwachting zal dit medio 
2020 gebeuren.

In 2015 heeft uw raad ook besloten (BM1501641) om de kleedlokalen op Sportpark Molenkreek in 
Dinteloord pas per 1-1-2020 over te dragen. Dit om te voorkomen dat er een deel van de BTW 
(C 42.918,--) terugbetaald moest worden die de gemeente bij de investering van het toen (2009) 
nieuwe sportpark Molenkreek heeft terugontvangen. De BTW herzieningstermijn bedraagt 10 jaar 
en is met ingang van 2020 verstreken. Reden om het juridisch eigendom van de kleedlokalen nu 
over te dragen.

2. Middelen Onderhoudsfonds en bijdrage vanuit Nulmeting
Middelen onderhoudsfonds
Aan de buitensportverenigingen worden bij de overdracht van de kleedlokalen ook de middelen uit 
het Onderhoudsfonds overgedragen aan de vereniging. De stand van het Onderhoudsfonds in 2015 
per sportpark is hiervoor bepalend. Voor W Prinsenland was dat toen C 6.868,--. Omdat er in de 
periode 2016 tot heden onderhoud nodig was aan de kleedlokalen is dit van het genoemde budget 
betaald. De hoogte van het onderhoudsbudget bedraagt op dit moment C 6.126,53.
Het actuele budget op het moment van overdracht bij de notaris wordt overgedragen aan 
W Prinsenland.

Bijdrage vanuit Nulmeting
In 2015 is een Nulmeting gemaakt van de kleedgebouwen op de buitensportaccommodaties. Dit is 
gedaan om te bepalen welk budget er nodig is om de kleedlokalen op een goed kwaliteitsniveau te 
brengen. Het kwaliteitsniveau verschilde per sportpark. De bijdrage vanuit de Nulmeting, waarvoor 
de verenigingen in aanmerking kunnen komen wanneer zij plannen hebben om de kleedlokalen te 
verbeteren, is daarom ook verschillend per vereniging.
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W Prinsenland komt in aanmerking voor een bijdrage van C 47.904,-. Omdat de vereniging in 2017 
lockers heeft aangeschaft om de kleedkamers efficiënter te kunnen gebruiken, is een vanuit deze 
bijdrage (collegebesluit BD1700549) toen
C 37.104,- beschikbaar gesteld. Er resteert nu nog een bedrag van C 10.800,-.

Overleg bestuur W Prinsenland
Op 30 januari jl. heeft er overleg met het bestuur van W Prinsenland plaatsgevonden. De 
overdracht van de kleedlokalen is toegelicht evenals de procedure hieromtrent.
Het bestuur heeft aangegeven de bijdrage vanuit de Nulmeting te willen gebruiken voor het 
aanbrengen van nieuwe douchekoppen/drukknoppen in de kleedkamers. De kosten hiervoor 
bedragen zo'n C 14.000,-. De bijdrage vanuit de Nulmeting is hiervoor niet toereikend. De vereniging 
zal de overige kosten zelf moeten financieren. Om in aanmerking te komen voor de resterende 
bijdrage uit de Nulmeting (C 10.800,-) dient de vereniging een verzoek in bij uw college.

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal
Voor de juridische overdracht van de kleedlokalen wordt een recht van opstal gevestigd. In overleg 
met VV Prinsenland wordt dit bij de notaris geregeld.

3. Risico's
Het overdragen van de kleedlokalen brengt reële risico's met zich mee. Na overdracht kan de 
situatie ontstaan dat de vereniging haar begroting niet meer sluitend krijgt en/of onderhoudstaken 
niet meer uit kan voeren. Dit kan ook ontstaan doordat er mogelijk op enig moment te weinig 
vrijwilligers zijn. Aan SC Kruisland en NVS zijn de kleedlokalen in 2016 juridisch overgedragen. Tot 
heden is er alleen van SC Kruisland een signaal ontvangen dat zij problemen hebben met de 
financiering van noodzakelijke onderhoudskosten.
Het genoemde risico zal zich naar verwachting ook niet meteen na overdracht voordoen maar kan 
op de wat langere termijn (5-7 jaar) reëel worden.

Vanuit de kaderstellende nota Steenbergen Vitaal wordt met de komst van de coördinerend en 
uitvoerende sportcoach (vanaf februari actief) ook ingezet op de ondersteuning van 
sportverenigingen om tot sterke verenigingen te komen. Vanuit deze kant bestaat de mogelijkheid 
om het genoemde risico mogelijk te verkleinen.

4. Aanpak
Na besluitvorming door ons college nemen wij contact op met VV Prinsenland om het vervolgproces 
bij de notaris af te handelen. Nadat de akte is gepasseerd wordt ook het onderhoudsbudget aan de 
vereniging overgemaakt.
Wat betreft de resterende gelden uit de Nulmeting, nemen wij vooralsnog geen actie maar wachten 
de aanvraag van W Prinsenland af.

Hoogachtend, ! \
Burgemeester en wethouders van Steenbenger 
de secretaris, de burgemeW

R.P. van denongh, RA
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