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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
Een investeringsbudget voor het moderniseren van drie sportparken in 2019 beschikbaar te stellen 
en hiervoor de 7e begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

Sportaccommodaties vormen de basis voor het voeren van effectieve sportbeleid. Daarom is het 
belangrijk om continue te investeren in geschikte en moderne buitensportaccommodaties. Voor het 
verbeteren van de voorzieningen van de verenigingen VV OSM’75 (realisatie kunstgrasveld), LT 
Kockengen en De Blauwe Reiger (LED-verlichting aanbrengen) zijn er aanvragen ontvangen om bij 
te dragen conform het reguliere sportbeleid (1/3e van de investeringskosten). Deze middelen dienen 
uit de reserve Groot onderhoud buitensportparken te worden gedekt, aangezien de reguliere 
exploitatiebudgetten ook volledig worden besteed. Het gaat per saldo om een onttrekking van 
€ 202.000.

Bijlagen
1. Begrotingswijziging 
2. Ontwikkeling ledenaantallen VV OSM'75
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Definitief voorstel en besluit
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van dit besluit is om de kwaliteit van een aantal buitensportaccommodaties te verbeteren. 
Dit draagt bij aan:

- Het versterken van de verenigingen;
- Verduurzamen van de sportparken;
- Het langdurig op een minimaal gelijk niveau houden van het aantal sporters in de Gemeente 

Stichtse Vecht.

Dit voorstel draagt bij aan het collegewerkprogramma (CWP) door een prettig en duurzaam 
leefklimaat te creëren, de sportparken nemen in kwaliteit toe hetgeen aantrekkelijk is voor sporters. 
Tevens zorgt dit ervoor dat ‘de sport’ betaalbaar blijft voor alle inwoners, zodat daadwerkelijk 
iedereen toegang blijft houden tot sport. Hetgeen ook een belangrijke pijler is in het CWP. 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De te verstrekken bijdragen zijn conform bestaand sportbeleid. En dragen tevens bij aan de 
duurzaamheidsambities. 
Argumenten
De te verstrekken bijdragen zijn voor de sportverenigingen VV OSM'75, LT Kockengen en TV de 
Blauwe Reiger.

VV OSM’75 speelt op het sportpark Fazantenkamp te Maarssenbroek. Het sportpark heeft thans een 
kunstgrasveld, drie natuurgrasvelden en twee trainingsveldjes. De ledenaantallen ontwikkelen zich 
stabiel en het nieuwe bestuur heeft realistisch ambities. De bezettingsgraad van het sportpark is erg 
hoog  (op basis van de normen van de KNVB) en de noodzaak om de bespelingscapaciteit te 
verhogen is er. De vereniging heeft daarom de ambitie uitgesproken om in 2019 een nieuw 
kunstgrasveld te realiseren op het huidige ‘veld 2’ (een natuurgrasveld). 
Een bijdrage verstrekken van 1/3e van de investeringskosten, conform het huidige sportbeleid, is 
passend gezien de situatie. De vereniging is stabiel, de organisatie staat en ze spelen een 
belangrijke functie in de wijk ('open club'). 

De bijdragen voor de tennisverenigingen passen vooral binnen de gemeentelijke 
duurzaamheidsambities. Het vervangen van de bestaande verlichting voor LED-verlichting past prima 
in deze tijd. Dit zorgt voor een daling van het energieverbruik en derhalve een vermindering van de 
kosten voor de verenigingen. 

Alle verenigingen zijn in staat om hun aandeel in de totale investering zelf te financieren. Hiervoor zijn 
eigen middelen beschikbaar en worden leningen verstrekt. Deze gemeentelijke bijdrage, conform 
sportbeleid, moet worden onttrokken uit de reserve Groot onderhoud. Dit omdat de beschikbare 
middelen in de exploitatie niet toereikend zijn wegens andere bestemmingen (zie paragraaf 
financien). 

Kanttekeningen
Voor VV OSM’75 is het een must om uit te kunnen breiden. Het niet bijdragen aan deze investering 
maakt dat de vereniging zich niet verder kan ontwikkelen. De vereniging vindt het belangrijk om de 
basis op orde te hebben, om zo voor continuiteit te kunnen blijven zorgen. 

De bijdrage voor het verduurzamen aan de twee tennisparken is gebaseerd op aangeven van de 
verenigingen. Het komt nu niet voort uit een brede inventarisatie van alle 
verduurzamingsmogelijkheden. Daarmee loopt dit vooruit op het hebben van een integraal plan. Maar 
gezien de nut en noodzaak bij de tennisverenigingen is het noodzakelijk om dit nu wel op te pakken. 
En kunnen de geleerde lessen hieruit juist als basis worden meegenomen voor een integraal plan.
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Communicatie
Het investeringsplan 2019 is uitgebreid besproken met de sportraad Stichtse Vecht. Zij zijn akkoord 
met het plan voor 2019. 

De verenigingen worden geinformeerd over de te verstrekken bijdrage. 

Financiën, risico’s en indicatoren
Het investeringsplan 2019 ziet er als volgt uit:

Wat Bijdrage gemeente Dekking
VV OSM  €               162.000 Reserve groot onderhoud
LT Kockengen - verduurzamen verlichting  €                 10.000 Reserve groot onderhoud
De Blauwe Reiger - verduurzamen verlichting  €                 30.000 Reserve groot onderhoud
Totaal  €               202.000 

De totale onttrekking uit de reserve Groot onderhoud buitensportaccommodaties is € 202.000.

De reserve bevat na deze onttrekking € 410.000. 

De overige investeringensbijdrage die in 2019 worden verstrekt zijn voor vv Maarssen (aanleg 
kunstgrasveld) en Luck Raeck (vervanging toplaag 4 banen), in het kader van het project ZUilense 
Vecht. Dit wordt gedekt uit de regulier eexploitatiemiddelen. 

5 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Investeringsbijdragen buitensportaccommodaties 2019

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

12 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/18/151004-VB/19/94427

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- De ambities gesteld in de kadernota Niemand buitenspel;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 maart 2019;

Besluit
Een investeringsbudget voor het moderniseren van drie sportparken in 2019 beschikbaar te stellen 
en hiervoor de 7e begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 

2 april 2019

Griffier Voorzitter
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