Beantwoording vragen fractie Streekbelangen
1. a. Wanneer is het raadsbesluit over de 1/3 – 2/3 regeling genomen?
b. Had deze regeling in het vorige raadsbesluit betrekking op de kunstgrasvelden?
c. Is bij het uitwerken van dit besluit ook gekeken naar de omliggende gemeenten en hun
aanpak?
Op 9 juni 2020. De vergaderstukken vindt u hier:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/09-juni/19:30 . Het betreft
agendapunt 7: het subsidieprogramma 2021-2024. De regeling staat opgenomen in de
basisinfrastructuur categorie 2 ervaringen en competenties (pagina 12). De regeling heeft betrekking
op alle velden (niet alleen kunstgras). De regeling stond al eerder opgenomen in de notitie
harmonisatiebuitensportaccommodaties die in december 2018 door het college is vastgesteld.
Alvorens deze notitie was vastgesteld is gekeken naar de aanpak van andere gemeenten.
2. Heeft de 1/3- 2/3 regeling betrekking op zowel het (jaarlijks) onderhoud, alsmede
investeringen of is dat gescheiden?
De 1/3 regeling heeft uitsluitend betrekking op investeringen (aanleg van nieuwe velden,
veldrenovaties en -vervangingen). Voor het onderhoud ontvangen verenigingen ook een bijdrage,
maar dit verloopt volgens een andere bekostigingsstructuur.
3. Hoe werkt het voorgestelde raadsbesluit concreet financieel en meerjarig uit per vereniging?
Verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling kwaliteitsimpuls
buitensportaccommodaties ontvangen eenmalig een aanvullende bijdrage voor de
vervanging/renovatie van velden. Met deze aanvullende bijdrage zorgen we ervoor dat verenigingen
hier zelf geen financiële bijdrage aan hoeven te leveren. Verenigingen kunnen 20% van de kosten
vanuit een rijksregeling ontvangen. De overige 80% wordt door de gemeente gefinancierd.
Verenigingen komen voor elk veld dat voor deze regeling in aanmerking komt, maximaal één keer in
aanmerking. Voor toekomstige veldvervangingen wordt 33,3% door de gemeente gefinancierd. De 1/3
regeling is structureel, voorliggende aanvullende subsidieregeling is incidenteel.
4. Waardoor resteert er geen boekwaarde bij overdracht van de niet-natuur velden bij 3
verenigingen?
Omdat deze velden in de boekhouding zijn afgeschreven.
5. Wordt er bij ingang van de harmonisatie per vereniging een ‘nul’meting uitgevoerd en door
wie? M.a.w. gaat het beheer over vanuit een situatie waarbij er geen achterstallig onderhoud
is?
Nee, deze nulmeting is in 2019 uitgevoerd. Daarna is er ingezet op het wegwerken van achterstallig
onderhoud, met uitzondering van de veldrenovaties. Hiervoor is voorliggende subsidieregeling
bedoeld.
6. De notitie harmonisatie buitensport stelt: “Met de
aanvullende subsidieregeling zorgen weer voor dat
het eigendom en onderhoud van sportvelden in goede staat aan verenigingen kan worden
overgedragen“. Is deze aanvullende subsidieregeling gebaseerd op offertes of
onderzoeksrapporten?
De aanvullende regeling is mede gebaseerd op het onderzoeksrapport van de firma van Middelkoop
die in 2019 is uitgevoerd. De financiële gevolgen van de aanvullende subsidieregeling zijn
doorgerekend.
7. In 2015 zou er door een extern bureau een rapportage uitgebracht zijn over de
onderhoudskosten e.d. (Rapport Middelkoop). Is deze notitie betrokken bij het voorliggende
raadsvoorstel en zo nee, op welke onderdelen wordt daarvan afgeweken?
Nee, bij het voorliggende raadsvoorstel is een nieuw rapport van de firma Van Middelkoop betrokken
(uit 2019). Ook zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken sportverenigingen.

8. Waarop zijn de beschikbaar te stellen normbedragen voor jaarlijks- en groot onderhoud
gebaseerd?
De normbedragen zijn gebaseerd op de huidige gemeentelijke onderhoudskosten en/of een takenlijst
van genormeerde onderhoudswerkzaamheden. De gemeente faciliteert tot een verantwoord
basisniveau.
9. Hoe wordt het missie statement op pagina 1 van de notitie ‘harmonisatie buitensport
accommodaties’ ingevuld als blijkt dat een vereniging onvoldoende financiële draagkracht
blijkt te hebben om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan?
Dit is geen technische vraag. Dit is een vraag die tijdens de commissievergadering kan worden
gesteld.
10. Wat zijn de gevolgen als de status quo wordt gehandhaafd m.b.t. de buitensport en er dus
geen harmonisatie wordt doorgevoerd? Is dit in geld uit te drukken?
De harmonisatie is deels al doorgevoerd. Er zijn al afspraken met verenigingen gemaakt. Als
voorliggende aanvullende subsidieregeling niet wordt vastgesteld dan blijft er meer geld in de reserve
beschikbaar.

