Onderwerp: Notitie Harmonisatieplan Buitensport Accommodaties SV 20.12.2018
Geachte voorzitter en raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht,
Namens de besturen van de 9 voetbalverenigingen in SV (zie bijlage) vraag ik uw
dringende aandacht voor een ontwikkeling die het voortbestaan van deze
verenigingen in de nabije toekomst in gevaar zal brengen.
Van dit college is op 20 december 2018 een notitie verschenen welke uitgaat van het
overdragen van de verantwoordelijkheid van het onderhoud alsmede de vervanging
van alle velden aan de verenigingen. Door de harmonisatie veranderen wij van
huurder van velden met ontzorging door SV van vervanging en onderhoud naar
eigenaarschap met veel meer verplichtingen, risico’s, en fors hogere uitgaven.
In de nieuwe situatie zullen naast de kosten van onderhoud en vervanging van de
velden OZB, verzekeringen etc. ook voor rekening van de verenigingen komen, de
eerder relatief bescheiden huurbedragen komen te vervallen.
Verder zal SV jaarlijkse vergoedingen overmaken aan de verenigingen gebaseerd
op normen waarop zij tot nu toe het onderhoud c.q. vervanging heeft gebudgetteerd.
En hier zit dan ook het grote verschil van opvatting dat intussen is ontstaan tussen
de verenigingen en de portefeuillehouder en haar ambtenaren.
De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de beleidsambtenaren
en een vertegenwoordiging van alle besturen om tot een vergelijk te komen over de
genoemde normbedragen en overige voorwaarden.
Helaas moeten wij constateren dat de verschillen van inzicht zodanig groot zijn dat
een acceptabele oplossing onmogelijk lijkt.
Het 1/3 beleid voor de vervanging is volstrekt ontoereikend en de normbedragen
voor onderhoud zijn karig. Tevens hebben wij moeten vaststellen dat
gebudgetteerde onderhoudsbedragen in de MeerJarenOnderhoudsPlanning van SV
niet of volledig zijn besteed en dat een vervangingsreserve van € 3,4 miljoen nota
bene nooit is opgebouwd!
In de gesprekken met de betreffende ambtenaren is de suggestie gedaan dat clubs
leningen kunnen aangaan net als de gemeente, deze suggestie vinden wij nogal
bedenkelijk.
SV draagt het beheer van de sportvelden over maar niet het eigendom, indien men
leningen zou willen afsluiten dan zijn dat leningen waar borgstellingen van
bestuurders worden verlangd.
Stelt u zich eens voor, je spant je in voor je vereniging omdat je betrokken bent bij
sport en je leefomgeving, dat kost tijd maar daar krijg je ook iets voor terug namelijk
plezier en waardering. Maar als het aan SV ligt mag je als bestuurder óók
langlopende financiële verplichtingen aangaan……de gevolgen hiervan mogen
duidelijk zijn, het zal nog moeilijker worden om vrijwilligers te vinden die dat op zich
willen nemen

De frustratie bij alle besturen is groot, te meer omdat de gemeente verzaakt heeft in
haar verantwoordelijkheid correct financieel beleid te voeren (geen
vervangingsreserve opgebouwd) en de toepassing van normbedragen (het 1/3
beleid) die onvoldoende zijn, dit wordt ook gedeeld door de KNVB..
Deze 9 clubs hebben gezamenlijk 4000 spelende inwoners van SV, er wordt
dagelijks getraind op 30 velden, het belang van het in stand houden van deze clubs
moge u allen duidelijk zijn.
Als deze harmonisatie daadwerkelijk wordt opgelegd dan is te voorzien dat als
eerste de kleinere clubs in de kleine kernen het loodje zullen leggen omdat er
domweg geen reserves zijn waarop men kan terugvallen. De opmerking van de
andere kant van de tafel, “dan verhoog je toch de contributie” illustreert misschien
wel het best hoe men binnen SV tegen de deze kwestie aankijkt.
Het komt over als een kille bezuinigingsmethode zonder überhaupt na te denken
over de verantwoordelijkheid om sport en spel te faciliteren en te bevorderen. Wij
missen de oprechte intenties zoals die ooit zijn vastgelegd in het
Uitvoeringsprogramma Sport 2016-2020 wat is gebaseerd op de Sportbeleidsnota
2015 “Niemand Buitenspel”.
Door contacten met verenigingen in de regio en de KNVB zijn wij ervan overtuigd dat
de wijze waarop in SV wordt omgegaan met de sportfaciliteiten schril afsteekt met
vergelijkbare gemeenten. Er zijn meerdere voorbeelden van moderne
sportcomplexen die gewoon worden onderhouden door de gemeenten zelf en waar
relatief bescheiden huren in rekening gebracht worden, je zou zeggen een
doodnormale situatie.
Tot slot:
de gezamenlijke besturen verzoeken de raad dringend het college hierop te
bevragen en erop aan te dringen dat het voornemen om op 1 januari 2020 dit te
laten ingaan van tafel gaat. Er dient eerst op objectieve wijze te worden vastgesteld
hoe een verantwoorde financiering van deze harmonisatie zowel op de korte als de
lange termijn kan worden gegarandeerd, zolang dat er niet is zal er geen consensus
kunnen zijn tussen SV en de verenigingen
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