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Kennisnemen van
Een aanpassing in de compensatie van sportverenigingen die sinds 20L7 het veldonderhoud van de

gemeente hebben overgenomen.

lnleiding
Per 1 januari2OIT heeft de gemeente Roosendaal het onderhoud 'groen en grijs'overgedragen aan
Ll sportverenigingen. Deze buitensportverenigingen zijn daarmee zelf verantwoordelijk geworden
voor het veldonderhoud. ln 2017 heeft de Roosendaalse Voetbal Federatie (RVF) namens deze 11
verenigingen een aanbesteding uitgevoerd met als doel het onderhoud uit te besteden aan één partij.
Het contract met de huidige aannemer eindigt per L maart 2020. De verenigingen hebben unaniem
besloten dat BRASF|jnaart de komende vijf jaar het onderhoud gaat uitvoeren. Als gevolg van de
Green Deal en de keuze voor rentmeesterschap zijn de kosten voor veldonderhoud gestegen.
b u d getn e

utrøa I ove rg e d ra ge n
De verenigingen die het veldonderhoud hebben overgenomen krijgen sinds 2017 hiervoor een
bijdrage. Daarnaast is de huur voor de sportvelden komen te vervallen. Deze beide bedragen vormen
gezamenlijk het budget voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. De bijdrage die de
gemeente verstrekt is gebaseerd op de kosten die gemeente voorheen maakte. Deze kosten kwamen
vrijwel overeen met het aanbod van de aannemer die door de verenigingen werd aangesteld. De
afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage jaarlijks geïndexeerd.
Ve ldo nd

e

rhou d

gemeente werken nduw samen
gemeente
heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met de RVF bij het vormgeven en
De
uitvoeren van de aanbesteding. De rolverdeling was daarbij duidelijk: de RVF is verantwoordelijk voor
de aanbesteding, de gemeente adviseert. De gemeente is in nauw overleg met de RVF over de wijze
waarop de compensatie aan de verenigingen kan worden verstrekt'
RVF en

Green Deøl sportvelden werkt kostpriisverhogend
ln oktober 2015 is de 'Green Deal Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden'
ondertekend. Met de Green Deal hebben diverse organisaties zich verplicht tot het uitfaseren van
pesticiden op en rond sportvelden .ln2O2O gaat de Green Deal in. ln de gebruikersovereenkomsten
tussen gemeente en de verenigingen is opgenomen dat de gemeente de verenigingen zal
compenseren indien de kosten van onderhoud stijgen als gevolg van de Green Deal. Uit de
aanbesteding is gebleken dat de kosten voor veldonderhoud als gevolg van de Green Deal stijgen.
Re ntm

e

e ste rsch a p o ntzo

rgt

v e re n i g i n g e n

jaren hebben de verenigingen ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van de
sportvelden. Eén van de conclusies die de RVF trekt is dat expertise bij verenigingen ontbreekt om
De afgelopen

zelfstandig goed veldonderhoud uit te voeren en om een goede gesprekspartner te zijn van de
aannemer. Daarom kwam de wens naar voren voor het ontzorgen van sportverenigingen via een
vorm van rentmeesterschap: het ontzorgen van de sportvereniging op het gebied van veldonderhoud
gericht op het op afgesproken tijd beschikbaar hebben van kwalitatief goede sportvelden. Bij de
totstandkoming van de Sport- & Beweegvisie is het tekort aan vrijwilligers en het ontbreken van de
juiste expertise ook naar voren gekomen als een knelpunt bij veel verenigingen. Vanuit die gedachte is
besloten om de verenigingen extra te ondersteunen voor het rentmeesterschap. Deze extra
o ndersteu n i ng wo rdt ve rstrekt va n u it bestaa nde budgetten.

Consequenties
Conform besluitvorming in 2016 worden de gevolgen van de Green Dealgecompenseerd. ln totaal
gaat het om een jaarlijks bedrag van € 37.083,-.ln 2020 komt dit ten laste van de post Onvoorzien. ln
de voorjaarsbrief aan de gemeenteraad zal dit worden opgenomen. Voor structureel budget wordt dit
opgenomen in de aanbiedingsbrief van de begroting 202L.
De kosten van de extra ondersteuning voor het rentmeesterschap bedragen € 75.271en wordt gedekt

vanuit bestaande (sport-) budgetten.
Communicatie
De LL betrokken verenigingen zijn via de RVF geTnformeerd over het besluit voor de compensatie van
de extra kosten als gevolg van de Green Deal en het rentmeesterschap.
Vervolg(procedure)
De L1 verenigingen maken individueel afspraken met de aannemer over het veldonderhoud op hun
sportaccommodatie.
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