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Onderwerp Overdracht onderhoud sportaccommodaties

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Ja, Raadsmededeting 18-2017

Beteidsterrein Sport

Portefeuittehouder T. Theunis

Met de raadsmededeling inzake overdracht onderhoud sportaccommodaties wordt ingegaan
over de overdracht van het onderhoud van de buitensportaccommodaties en de gebouwen
aan de sportverenigingen.

Om ons voor de commissievergadering voor te bereiden hebben wij hieronder de
navolgende vragen:

L ln BN DeStem van afgelopen vrijdag konden we lezen dat overdracht van het
machinaal onderhoud van de sportparken en onderhoud van de gebouwen heeft
plaatsgevonden. Hebben alle verenigingen inmiddels de contracten getekend voor
zowel de overdracht van het machinaal onderhoud en de overdracht van de
gebouwen?

2. Zi¡n deze contracten standaard contracten of zr¡n hierin nog allerlei bepalingen per
vereniging opgenomen? Graag ontvangen wij hiervan digitaal een conceptcontract.

3. Wat is de reden van een enigszins forse stijging van meerkosten BTW met de
begroting 2017 van € 25.695 naar € 45.672 in 2021?

4. Voor het opheffen achterstallig onderhoud sportvelden is een bedrag opgenomen
van € 60.500. Betreft het hier werkzaamheden die de gemeente nog voor de
verenigingen heeft uitgevoerd of wordt dit bedrag voor achterstallig onderhoud aan
sportvelden aan de diverse verenigingen voor het benodigde veldonderhoud
overgemaakt?

5. We zien in de raadsmededeling een bedrag van € 139.755 staan inzake afkoop
achterstallig onderhoud over te dragen gebouwen. Welke gebouwen voor welke
sportverenigingen betreft het hier en welke bedragen zijn per gebouw /
sportveren ig ing h iermee gemoeid?

6. Zt¡n er aftoopsommen aan verenigingen inzake achterstallig onderhoud gebouwen
verrekend met nog openstaande huurachterstanden, en zoja, om welke bedragen en
om welke sportaccommodaties gaat het dan?

Namens de fractie van de VLP,

Wlbert Brouwers en John Hertogh



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Op dit moment heeft het merendeel van de verenigingen hun overeenkomst
ondertekend en de overige hebben toegezegd op korte termijn te ondertekenen. Voor
wat betreft de overdracht van gebouwen zijn de overeenkomsten nog maar recent in
concept aan de verenigingen voorgelegd. De afspraken zijn wel al in een eerder
stadium gemaakt.

2. De contracten zijn zoveel mogelijk standaardcontracten, er zijn geen aparte
bepalingen per vereniging. Een voorbeeld gaat hierbij.

3. De stijging wordt met name veroorzaakt doordat de gebruiksvergoedingen vervallen
zijn in de gemeentelijke begroting. Deze gebruiksvergoedingen zijn voor de gemeente
opbrengsten en die worden geïndexeerd, terwijl kosten in de begroting niet worden
geïndexeerd (eigenlijk is de index 0%).

4. Dat is verschitlend. ln enkete gevatlen stuurt de gemeente het wegwerken van
achterstatlig onderhoud aan en betaatt de uitvoerde partij direct. ln andere gevalten
wordt getd aan de verenigingen overgemaakt waar die de aannemer mee kan
betalen, ats onderdeel van een pakket van onderhoudsmaatregelen die de vereniging
bij dezetfde aannemer belegt.

5. Het betreft per vereniging de onderstaande bedragen inctusief BTW. Een deel van
het budget was reeds beschikbaar voor ptanmatig onderhoud en is bekostigd uit de
onderhoudsvoorzieni n g.
. DVO: 36.390
¡ FC Moerstraten: 21.780
. BSC: 51.425
. WRoosendaal: ,l06.783

¡ RCC: 30.250

6. ln het geval van betalingsachterstanden wordt dit in principe attijd verrekend met
te betalen bedragen. Bij BSC bedraagt de betatingsachterstand op 77-3-7017:
79.797,25 en wordt voltedig verrekend. Het restant wordt door BSC op basis van
een betalingsregeling votdaan. Bij DVO gaat het per 28-3-2017 om 18.156,27 wat op
basis van een betatingsregeting wordt voldaan.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine ïheunis,

Wethouder Sport






















































