
   
 

         
Motie: 
Reg. Nr. M. 20.1 
 
Agendapunt: 20. Motie vreemd aan de agenda 
 
Onderwerp: Uitvoeren achterstallig onderhoud sportvelden, -accommodaties 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging, 
 

overwegende dat: 

• na twee commissievergaderingen (24 november 2020 en 15 juni 2021) het collegevoorstel 
‘Harmonisatie investeringen buitensport’ als niet besluitrijp is geacht; 

• een aantal verenigingen in grote problemen komt indien langer wordt gewacht met het achterstallig 
onderhoud; 

• de voetbalverenigingen bereid zijn het onderhoud over te nemen onder de voorwaarde dat na 3 jaar 
een evaluatie plaatsvindt, waarin door een onafhankelijke partij getoetst wordt of de clubs 
voldoende kennis en ervaring hebben kunnen opbouwen om de velden op het vereiste niveau te 
houden en of de middelen wel toereikend zijn geweest. 

• ook andere verenigingen willen meedenken hoe de lange termijn onderhoud het beste kan worden 
uitgevoerd; 

 
draagt het college op: 
 

1. het achterstallig onderhoud van de sportvelden, -accommodaties per direct op te pakken; 
2. met de sportverenigingen afzonderlijk afspraken te maken over het te realiseren kwaliteitsniveau 

voor de korte en lange termijn;  
3. met het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk maar uiterlijk te starten in de eerste helft van 2022; 
4. nadat het achterstallig onderhoud is uitgevoerd, met de verenigingen te overleggen hoe de 

verenigingen zelf het onderhoud gaan verzorgen; 
5. drie jaar na het moment dat de verenigingen het onderhoud zelfstandig uitvoeren, een evaluatie 

door een onafhankelijke partij uit te laten uitvoeren om te beoordelen of ‘zelfstandig’ onderhoud 
een juiste keuze is. En waarin vooraf de aandachtspunten voor de evaluatie in overleg met de 
verenigingen worden vastgesteld; 

6. aan de raad in september 2021 een plan  te presenteren hoe het achterstallig onderhoud per 
vereniging uitgevoerd gaat worden; 

7. de bestemmingsreserve Investeringsbijdragen buitensport ad. € 735.570,-- hiervoor in te zetten; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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