
Verslag gesprekken voetbalverenigingen: november – december 2013 
 
Wethouder Zwagerman heeft alle voetbalverenigingen individueel uitgenodigd voor een informatief 
gesprek. De aanleiding van het gesprek, het proces en de ideeën die door de gemeente en de 
verenigingen zijn geopperd zijn in dit verslag weergegeven. 
 
 
Aanleiding 
Op 7 november 2013 heeft de raad de begroting 2014 vastgesteld. Hierin is een stevige bezuiniging 
op de groene sportvelden opgenomen. Deze bezuiniging komt bovenop een eerder genomen 
bezuinigingsbesluit (vanaf 2013). 
 

Bezuinigingen:       
     2014 2015 2016 en verder 
   Bezuiniging begroting 2012 90.000 135.000 135.000 
   Bezuiniging begroting 2014 25.000 100.000 150.000 
   totaal 115.000 235.000 285.000 
    

Eind 2012 is in een gezamenlijke bijeenkomst met de verenigingen uitleg gegeven over de 
harmonisatie van onderhoud en beheer. Verschillende verenigingen hebben daarin hun ideeën over 
de harmonisatie uitgesproken. Na deze bijeenkomst is de huidige situatie van het beheer en 
onderhoud in beeld gebracht. Ook de financiën zijn daarbij meegenomen.  
 
Ondertussen werd ook de Kerntakendiscussie gestart. De gemeente krijgt van de provinciale- en 
rijksoverheid taken overgedragen. Daar wordt onvoldoende budget meegegeven. Daarom wilde de 
raad weten welke taken voor de gemeente kerntaken zijn. En aan welke onderwerpen minder 
gemeentelijke middelen kunnen worden besteed. De raad besloot dat het onderhoud en beheer van 
de sportaccommodaties geen gemeentelijke kerntaak is. Dit is dus een onderwerp waarop bezuinigd 
wordt.  
 
Het college staat nu voor de taak om samen met de voetbalverenigingen invulling te geven aan: 
- Harmonisatie van het beheer en onderhoud en de tarieven. 
- Bezuinigingen tot een totaal bedrag van € 285.000 per 2016. 

 
Het college wil dit in goed overleg met de verenigingen invullen. Samen kijken naar mogelijkheden.  
Het college ziet een aantal mogelijkheden om te bezuinigen en is benieuwd of de verenigingen ook 
ideeën hebben over mogelijke bezuinigingen. 
 
 
Geopperde ideeën over de invulling 
De gemeente verwacht de bezuiniging In 2014 met eenmalige voordelen en het invoeren van het 
Sportbesluit op te vangen.  Daardoor is dit jaar de gelegenheid om plannen te maken die vanaf 2015 
zijn weerslag krijgen. 
 
Met de verenigingen is besproken op welke manier het college denkt de bezuinigingen in te kunnen 
vullen. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar: 

 Harmonisatie van beheer en tarieven van de sportcomplexen. 

 Alle sportvelden in gebruik geven volgens de regels van het Sportbesluit (btw-voordelen). 

 Terugdringen van overcapaciteit in de velden: een aantal verenigingen kan wellicht met een 
veld minder toe.  



 Overdragen van meer taken in het onderhoud aan de verenigingen. 

 Overdragen van eigendom aan de verenigingen. 
 
Niet alle bovengenoemde punten kunnen worden doorgevoerd. Overdracht van eigendom kan 
bijvoorbeeld problemen opleveren om te kunnen voldoen aan de regels van het Sportbesluit.  
 
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de verenigingen worden de best passende 
maatregelen verder uitgewerkt in scenario’s. 
 
Alle gesprekken zijn in goede sfeer verlopen. De verenigingen zijn geschrokken van het te bezuinigen 
bedrag. De angst bestaat dat de sport voor met name gezinnen onbetaalbaar wordt. Wel zien de 
verenigingen mogelijkheden om op verschillende manieren een beperkte bijdrage in de 
bezuinigingen te kunnen leveren. Daarbij wordt gedacht aan het overnemen van kleine 
onderhoudstaken, zelf afspraken maken met aannemers,  duurzaamheidmaatregelen (voorbeelden 
die zijn genoemd: zonne-energie, ledverlichting, robot maaien).  In financiële zin geven de meeste 
verenigingen aan weinig mogelijkheden te zien.  
 
Daarnaast gaven verschillende verenigingen aan het goed te vinden als de voetbalverenigingen in de 
gemeente onderling overleg hebben. Wellicht zijn er samenwerkingsmogelijkheden om kosten te 
besparen of om kennis te delen. Inmiddels heeft op initiatief van Voetbalvereniging Opperdoes in 
januari een eerste bijeenkomst plaats gevonden.  
 
 
Proces 
Het individuele overleg met de verenigingen vormde de eerste stap in het proces. Samen met de 
vereniging onderzoekt het college de mogelijkheden om de bezuinigingen in te vullen. Het college 
werkt nu de opties verder uit. Hierbij worden de verenigingen opnieuw betrokken. Doelstelling is om 
in mei 2014 met een gedragen voorstel naar de raad te kunnen.  
 
November – december 2013 : individuele gesprekken voetbalverenigingen 
Januari – februari 2014  : college informeert de raad 
Januari – maart 2014  : uitwerken scenario’s 
April – mei 2014  : nieuwe gespreksronde voetbalverenigingen 
April – mei 2014  : uitwerken voorstel, terugkoppeling voetbalverenigingen 
Mei – juli 2014   : besluitvorming college en behandeling in de raad 
Vanaf september 2014  : in overleg met de voetbalverenigingen invoeren van de nieuwe  

  opzet beheer en onderhoud sportvelden 
 


