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3.      Zijn er op dit moment nog meer wensen van andere verenigingen om de bruikbaarheid 
van de accommodaties te verbeteren, het sportaanbod te verbreden en het verenigingsleven 
te versterken? Zo ja, welke wensen zijn dit?
Ook ontvangen wij berichten dat verenigingen weleens te kampen hebben met zaken waarin 
noodzakelijk geïnvesteerd dient te worden t.b.v. de accommodatie, maar waar het eigenlijk 
geen geld voor heeft. Een voorbeeld, één van de boilers bij voetbalvereniging BSC is kapot.
4.      Kunnen verenigingen  gebruik  maken van de  ‘calamiteitenpot’ die  ten tijde  van het 
traject “overheveling onderhoud gebouwen en terreinen” is ingericht en komt bijvoorbeeld 
een vervanging van de boiler bij voetbalvereniging BSC hiervoor in aanmerking?

Michael Yap, PvdA
Peter Raijmaekers, Roosendaalse Lijst
Evelien van der Star-Deijkers, VLP

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, net als u vindt ons college het belangrijk om te investeren in sport en bewegen.
2. Wij zijn in gesprek met voetbalvereniging BSC over de mogelijke aanleg van een 

kunstgrasveld.
3. Ja, er zijn bij ons wensen van verenigingen bekend. Het betreft wensen voor 

uitbreiding van accommodaties, verduurzaming van de sportaccommodaties en/of 
ondersteuning bij vervangingsvraagstukken.

4. Bij de overdracht van het veldonderhoud naar de verenigingen is er gesproken over 
hoe om te gaan met calamiteiten. In de gebruikersovereenkomsten is opgenomen dat 
de gemeente de gebruiker kan compenseren bij niet-verwijtbare calamiteiten en/of 
overmacht. Bij de overdracht van het gebouwenonderhoud is rekening gehouden met 
de (technische) staat. De verenigingen hebben bij de overdracht een vergoeding 
gekregen voor de investeringen die op korte termijn waren voorzien. Daar valt ook de 
vervanging van de boiler bij BSC onder. BSC is daar dus bij de overdracht al voor 
gecompenseerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

René van Ginderen
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