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Amendement op het Raadsbesluit Accommodatiebeleid
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Constaterende dat:
Tijdens de evaluatie accommodatiebeleid is vastgesteld dat de buitensportverenigingen 
ruimte moeten krijgen voor nieuwe ontwikkelingen in sportvoorzieningen en -uitingen;

Overwegende dat
Deze vaststelling wel is opgenomen in het Raadsvoorstel Accommodatiebeleid;
Deze niet is opgenomen in het Raadsbesluit Accommodatiebeleid noch in de daarbij 
betrokken bijlagen;
Hierover in de komende járen duidelijkheid over dient te bestaan voor betrokken 
verenigingen;

Spreekt uit dat:
In het Raadsbesluit opgenomen wordt dat een buitensportvereniging voor nieuwe 
ontwikkeling in hun sportvoorziening een beroep kan doen tot maximaal de voor betreffende 
accommodatie gereserveerde gelden in het Solidariteitsfonds;

en besluit het Raadsbesluit Accommodatiebeleid op het onderdeel "Buitensport" aan te passen door 
toevoeging van punt 10;

Buitensport
1. Het meerjarenonderhoudsplan is herijkt en vormt de basis voor renovatie van de velden;
2. De gemiddelde jaarlijkse lasten bedragen C 564.464;
3. De bijdrage van de verenigingen vast te stellen op C128.654 p.j.;
4. De bijdrage van de gemeente te verhogen van C 354.967 naar C 417.810 p.j.;
5. De verhouding wordt daardoor 23,5496 voor de verenigingen en 76,4696 voor de gemeente;
6. Voor de bijdrage van de verenigingen wordt onderscheid gemaakt op grond van 

afschrijvingstermijnen van de velden. De bijdrage per lid voor de verenigingen te handhaven 
op C 31,10 en voor de handbalverenigingen op C 13,99;

7. De bijdrage van de verenigingen te bereken op basis van het aantal leden dat daadwerkelijk 
gebruik maakt van de accommodatie;

8. Het ledenaantal is bepaald in december 2019;
9. Een keer per vier jaar te bekijken of aanpassing van de afspraken en financieringssystematiek 

nodig of wenselijk is, te beginnen in 2026;
10. Verenigingen krijgen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in sportvoorzieningen en - 

uitingen. Voor aanpassing van hun accommodatie kunnen zij een beroep doen op 
maximaal de voor hen gereserveerde gelden in het Solidariteitsfonds.

en gaat over tot de orde van de dag.
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