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Advies college n.a.v. motie “Uitvoeren achterstallig
onderhoud sportvelden, -accommodaties”

Memo n.a.v. commissiedebat over
sportvelden
buitensportaccommodaties

In de commissievergadering Sociaal Domein van 7 september 2021 is afgesproken dat de motie
‘Uitvoeren achterstallig onderhoud sportvelden, -accommodaties’ van GroenLinks e.a. gezamenlijk
met het eerdere raadsvoorstel ‘Harmonisatie investeringen buitensport’ in november 2021 in de
commissie Sociaal Domein wordt behandeld.
Ter voorbereiding is de wethouder gevraagd om 1) de schriftelijke reactie van het college op de motie
van GroenLinks e.a. na te sturen (zie bijlage) en 2) het oorspronkelijke raadsvoorstel
(registratienummer Z/21/230096-VB/21/97323) waar mogelijk en noodzakelijk aan te passen, zodat
het debat in de commissie gestructureerder verloopt en/of het voorstel eenvoudiger te amenderen is.
Er is met name behoefte aan meer inzicht in en effect op de volgende elementen van het
raadsvoorstel:
1) de voorgestelde subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties
2) de reeds vastgestelde subsidieregeling Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties (ook
wel bekend als de 1/3 regeling)
3) regulier onderhoud en
4) achterstallig onderhoud.
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1) De voorgestelde subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties
Hier gaat het raadsvoorstel over. Met de voorgestelde subsidieregeling kan bovenop de 1/3 bijdrage
een eenmalige, aanvullende financiële bijdrage worden geleverd aan de vervanging/renovatie van
velden van slechte of matige kwaliteit die in eigendom zijn van de gemeente. Er wordt geen financiële
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Aanpassen van het oorspronkelijke raadsvoorstel is niet nodig, daarom volstaan we met voorliggend
memo met toelichtingen op de vier onderwerpen. Voorafgaand aan de commissievergadering wordt
een inloopspreekuur georganiseerd, zodat eventuele aanvullende vragen over het voorstel kunnen
worden beantwoord.
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bijdrage van de verenigingen gevraagd. In totaal komen 19 velden bij 8 verenigingen (5
voetbalverenigingen, 2 tennisverenigingen en de atletiekvereniging) hiervoor in aanmerking (zie
raadsvoorstel). De betreffende verenigingen dienen aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Op
deze manier stimuleren we dat verenigingen het onderhoud en eigendom van de sportterreinen van
de gemeente overnemen en zorgen we ervoor dat het eigendom en onderhoud van sportvelden in
goede staat aan verenigingen kan worden overgedragen.
2) De reeds vastgestelde subsidieregeling Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties
(de zogenaamde 1/3 regeling)
Hier gaat het raadsvoorstel niet over. Het college en de raad hebben hier reeds een besluit over
genomen. De regeling staat o.a. opgenomen in het subsidieprogramma 2021-2024 (onderdeel
basisinfrastructuur, categorie ervaringen en competenties, pagina 12) dat in juni 2020 door de raad is
vastgesteld. Deze regeling is dus reeds van kracht. Het voorstel is hier wel aan gerelateerd:
genoemde verenigingen komen voor de betreffende velden immers naast de 1/3 bijdrage eenmalig in
aanmerking voor een aanvullende financiële bijdrage, zoals opgenomen in de voorgestelde
subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties, mits de verenigingen aan de gestelde
voorwaarden voldoen.
3) Regulier onderhoud
Het raadsvoorstel gaat niet over het reguliere onderhoud, maar is hier wel aan gerelateerd. Met de
voorgestelde subsidieregeling worden verenigingen immers gestimuleerd het onderhoud van de
gemeente over te nemen.
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4) Achterstallig onderhoud
Hoewel er wordt gesproken over achterstallig onderhoud, gaat het feitelijk over vervanging van
velden. Daar is de voorgestelde subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties voor
bedoeld.
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