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Verzelfstandiging groot onderhoud
tenniscomplex Ootmarsum

Voorstel
Instemmen met het verzoek van het bestuur van de Stichting Tennis Ootmarsum/Tennis Club
Ootmarsum m.b.t. de verzelfstandiging van groot onderhoud van het tenniscomplex Ootmarsum.
Overwegingen
De besturen van de Stichting Tennis Ootmarsum/Tennis Club Ootmarsum hebben ons college verzocht
ook onderdeel te zijn van de verzelfstandiging van het groot onderhoud sport zoals door u besloten in
de vergadering van 28 mei 2013. Over de invulling hiervan hebben diverse ambtelijk/bestuurlijke
gesprekken plaatsgevonden hetgeen heeft geresulteerd in een principe akkoord tijdens de laatste
ambtelijk/bestuurlijke bijeenkomst van 3 september jl.
In de geest van uw besluit van 28 mei jl. wordt het groot onderhoud aan STO/TCO overgedragen. In
tegenstelling tot voormeld besluit wordt geen afkoopsom voldaan voor het onderhoud omdat het een
nieuw complex betreft. Met STO/TCO worden afspraken gemaakt over de staat waarin het complex
wordt overgedragen.
U dient een besluit te nemen over de dekking van de huidige kapitaalslast van € 9.000,-- van het
complex. De dekking kan worden gevonden uit de overrealisering van de bezuinigingstaakstelling op
sport. U heeft bij amendement van 24 april 2012 besloten dat:
“het college wordt opgedragen een nader voorstel te doen met betrekking tot de
bestemming en besteding van de gelden die beschikbaar komen door de eventuele
overrealisering van de bezuinigingstaakstelling sport, waarbij het doel is dat de sport ten
volle van deze gelden kan profiteren”.
De overrealisering is formeel per 1 januari 2014 inzichtelijk, het moment van effectuering van de
bezuinigingstaakstelling. De inschatting is dat dit met ingang van 1-1-2014 circa € 34.000,-- jaarlijks
zal bedragen.

Financiën
Indien wordt besloten tot verzelfstandiging blijft de gemeente door middel van een
erfpachtsconstructie eigenaar van de ondergrond. Dit betekent dat de boekwaarde van circa €
250.000,-- blijft bestaan. De jaarlijkse kapitaalslasten van € 9.000,--worden gedekt uit de
overrealisering van de bezuinigingstaakstelling op sport. De overrealisering is formeel per 1 januari
2014 inzichtelijk, het moment van effectuering van de bezuinigingstaakstelling. De inschatting is dat
dit met ingang van 1-1-2014 circa € 34.000,-- jaarlijks zal bedragen. De eenmalige kosten voor het
opknappen van de groenvoorziening en het wijzigen van de toegang TCO/KOSC ter grootte van
€ 5.000,-- kunnen eveneens eenmalig uit de overrealisering worden gedekt
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De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013;
gelet op de Gemeentewet;

Besluit
In te stemmen met het verzoek van het bestuur van de Stichting Tennis Ootmarsum/Tennis Club
Ootmarsum m.b.t. de verzelfstandiging van groot onderhoud van het tenniscomplex Ootmarsum.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 17 december 2013.
De griffier,
De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier

