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Voorstel 

1. De bijgaande notitie Verzelfstandiging groot onderhoud sport (maart 2013) vaststellen; 
2. De benodigde extra middelen € 1.562.000,00 beschikbaar stellen. 

 
Overwegingen 

In het raadsplan 2012 is een bezuiniging opgenomen voor het beleidsveld sport van in totaal  
€ 282.000,00. Op 29 maart 2011 heeft u een amendement aangenomen die voorziet in een opdracht 

aan het college om te komen met een plan van aanpak om u in staat te stellen om een gefundeerd en 

integraal besluit te nemen over de aanpak van deze bezuinigingen. Bij de behandeling van het raads-
plan op 28 juni 2011 heeft u het college de opdracht gegeven om bij de behandeling van de begroting 

inzicht te verschaffen in de gevolgen van de bezuinigingen op verenigingsniveau. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in de notitie ‘Zuinig op Sport’, die op 18 oktober 2011 is behandeld door uw raad. In een 

amendement heeft uw raad vervolgens het college opgedragen om met een nulmeting te komen voor 

de te privatiseren accommodaties. In uw besluit van 24 april 2012 heeft u het voorstel van het college 
geamendeerd en heeft u een zestal punten opgenomen, welke in dit voorstel nader zullen worden be-

handeld. De uitwerking van het amendement is opgenomen in de notitie Verzelfstandiging groot on-
derhoud sport (maart 2013). 

 
Financiën 

Met de verzelfstandiging van het groot onderhoud is een eenmalige afkoopsom van € 1.787.500,00 

gemoeid. Naast de bij het raadsplan 2013 reeds bestemde middelen binnen de reserve majeure pro-
jecten wordt een deel van de vervangingsinvesteringsruimte aangewend om de bestemmingsreserve 

Essentgelden vrij te spelen. De bijdrage die KOSC nog ontvangt voor het extra trainingsveld, waar ze 
op grond van de kadernota sportaccommodaties recht op hebben, wordt eveneens uit deze ruimte 

gedekt. In geval geen sprake zou zijn van verzelfstandiging zouden toekomstige (vervan-

gings)investeringen immers ook jaarlijks betrokken worden bij de integrale afweging van deze ver-
vangingsinvesteringsruimte. Overigens wordt verwezen naar bijgaande notitie. 
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