Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders
besloten.

Raadsvergadering 7 januari 2010
Productnr. 167347
Documentnr.

Agendapunt nr. 16
Putten, 11 december 2009

*173143*

Onderwerp:
Sportaccommodaties - Sportvisie
Samenvatting voorstel:

de "Beleidsnota Sport & Bewegen 2010-2014" en het daaraan ten grondslag liggende
rapport "Sportaccommodaties ingekleurd" als visiedocument voor het te voeren
sportbeleid vaststellen;

de 1/3-regeling aanpassen.
Aan de raad,
Inleiding
Op sportgebied in Putten bestaat behoefte aan visie, inzicht, prognoses voor de toekomst,
duidelijkheid en besluitvorming.
Wat willen we bereiken
Dat iedere inwoner in Putten die dat wil moet kunnen sporten, omdat sport goed is voor de
gezondheid en het mensen activeert. Daarnaast geeft sport een sociale binding, brengt het
mensen bij elkaar en bevordert het besef van waarden en normen.
Om dit te bereiken zijn vitale sportverenigingen noodzakelijk, evenals goede sportaccommodaties en sportieve openbare ruimten.
Wat gaan we er voor doen
De Gelderse Sport Federatie en Hopman/Andres Consultants B.V. hebben in onze opdracht de
"Beleidsnota Sport & Bewegen 2010-2014" opgesteld. Het rapport ligt voor u bij de stukken
ter inzage.
Aan het opstellen van deze beleidsnota heeft een behoefteonderzoek ten grondslag gelegen.
Dat onderzoek geeft inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan sportvoorzieningen voor de komende 10 tot 15 jaar in de gemeente Putten en de consequenties daarvan
voor de sportaccommodaties.
Ook dit rapport "Sportaccommodaties ingekleurd" ligt voor u bij de stukken ter inzage.
Voorts heeft de Stichting Binnensport Putten (SBP) wensen met betrekking tot het verbouwen
van de sporthal Putter Eng (fase 2). De verbouwplannen liggen voor u bij de stukken ter
inzage.
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Tenslotte heeft de SBP een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2010-2019 opgesteld voor de
bij haar in beheer zijnde sporthallen "Putter Eng" en "De Meeuwen", als vervolg op het
onderhoudsplan 2001-2010. Het MOP 2010-2019 geeft de (financiële) kaders voor een
degelijk, verantwoord en duurzaam beheer en exploitatie van de beide sporthallen.
Het MOP 2010-2019 ligt voor u bij de stukken ter inzage.
Wij beschouwen de "Beleidsnota Sport & Bewegen 2010-2014" en het rapport
"Sportaccommodaties ingekleurd" als een visiedocument voor het te voeren sportbeleid. De
nota beschrijft de visie, missie en rol van de gemeente op het terrein van de sport. De visie en
missie zijn vertaald in doelen voor de komende 5 jaar, gericht op "doelgroepen en sport- en
beweegaanbod" (basisschoolkinderen en oudere jeugd), "een vitaal verenigingsleven" en
"sportaccommodaties en openbare ruimte" (zie blz. 16 en 17 van de sportnota). De doelen zijn
nader uitgewerkt en samengevat in 8 beleidsvoornemens (zie blz. 18 tot en met 30 van de
sportnota).
Tijdens de onlangs gehouden begrotingsvergadering heeft uw raad, mede tegen de achtergrond van het (ontwerp)visiedocument een aantal besluiten genomen:
Op het complex van SDCP wordt 1,5 kunstgrasveld aangelegd. Dit wordt in overleg met
de vereniging nader uitgewerkt. Wij zullen ons na afronding van dat overleg met een
kredietvoorstel tot u wenden. In het overleg met de vereniging zullen wij een koppeling
leggen met de voor de gemeente uit de (aflopende) (erfpacht)-overeenkomsten
voortvloeiende verplichtingen tot het verrichten van (groen)-onderhoud op het complex
van SDCP, waarbij de voor dat onderhoud in de begroting opgenomen bedragen worden
ingezet als bijdrage in de kapitaallasten, die voortvloeien uit de investering voor het
1,5 kunstgrasveld (kosten ongeveer € 450.000,--).
De jaarlijkse bijdrage aan de SBP ten behoeve van de uitvoering van het MOP 20102014 wordt verhoogd van € 30.000,-- naar € 39.000,--.
Er wordt in overleg met de (sport)verenigingen gestreefd naar de oprichting van een
beheerstichting Sport. De belangrijkste taken van deze stichting zijn het exploiteren,
onderhouden en stimuleren van gezamenlijk gebruik van de accommodaties.
Mogelijk kan een dergelijke stichting ook optreden als werkgever van de zogenaamde.
combinatiefunctionaris(sen).
In ieder geval tot aan de begrotingsjaren 2012/2013 ontbreken in de programmabegroting
structurele middelen voor het uitvoering geven aan het visiedocument (zie ook onder het
kopje 'Wat mag het kosten').
Gegeven deze beperking zijn wij van oordeel dat:
prioritering van de uitkomsten en de tenuitvoerlegging van het visiedocument in een
later stadium dienen plaats te vinden;
nader onderzoek dient te worden verricht naar de mogelijkheid van multifunctioneel en
gedeeld gebruik van sportvelden door verschillende verenigingen;
de dekking van de kosten van de combinatiefunctionaris(sen) uitsluitend dient plaats te
vinden uit het in de begroting opgenomen budget; wij zullen in de uitwerking daarvan
nagaan in hoeverre instellingen/scholen kunnen bijdragen in de kosten van de
combinatiefunctionaris(sen);
aan de toekenning van gemeentelijke bijdragen in sportinvesteringen de voorwaarde
dient te worden gesteld dat de verenigingen gebruik maken van de mogelijkheid om
volgens het Sportbesluit te opteren voor btw belaste prestaties. Om die reden gaan wij in
het vervolg uit van investeringsbedragen exclusief btw binnen het vast te stellen,
maximale gemeentelijke budget voor sportinvesteringen;
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de bestaande, in de Sportnota 2004 vastgelegde 1/3-regeling dient te worden aangepast,
als volgt:
subsidie wordt alleen verstrekt voor direct aan de sport gerelateerde investeringen
(bijv. kleedkamers, bestuurskamer, sporthal, rijhal, lichtinstallatie e.d.; dus niet
een sponsorhome, fitnessruimte e.d.);
verenigingen, die een investeringssubsidie hebben ontvangen worden in de eerstvolgende drie jaren bij nieuwe subsidieverzoeken onderaan de lijst met
investeringssubsidieaanvragen geplaatst;
een investeringssubsidie wordt verstrekt over de aanneemsom, die onder de
voorwaarden van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid tot stand is gekomen;
een investeringssubsidie wordt slechts verstrekt als door de (sport)vereniging
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om volgens het Sportbesluit te
opteren voor btw belaste prestaties; er wordt bij de subsidieverstrekking dus
uitgegaan van investeringsbedragen exclusief btw;
zelfwerkzaamheid van de leden/vrijwilligers van (sport)verenigingen, die na de
totstandkoming van de aanneemsom wordt ingezet, leidt tot een financieel
voordeel voor de (sport)vereniging/stichting; zelfwerkzaamheid wordt beloond;
prioriteit wordt gegeven aan verzoeken van verenigingen met een ledenbestand
dat bestaat uit jeugdleden (tot en met 18 jaar) en seniorenleden (vanaf 55 jaar).

Wat mag het kosten
Uitvoering van het visiedocument dient plaats te vinden binnen de financiële kaders van de
programmabegroting.
Uit het voor u bij de stukken ter inzage liggende financiële overzicht sportaccommodaties
blijkt dat (met inachtneming van een aantal posten, dat als p.m. is aangeduid) de kapitaallasten van de in het visiedocument genoemde investeringen minimaal € 410.648,-- bedragen.
Bij (gedeeltelijke) toepassing van de 1/3-regeling voor specifieke investeringen bedragen de
kapitaallasten (minimaal) € 196.215,--.
In de programmabegroting 2010-2013 is voor investeringen een bedrag beschikbaar van
€ 34.000,--. Vanaf 2012 is jaarlijks eveneens € 34.000,-- beschikbaar.
Binnen de programmabegroting zijn dus onvoldoende middelen aanwezig voor uitvoering van
het visiedocument. Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst verdere, forse bezuinigingen
op het gemeentefonds zullen plaatsvinden. Inwilliging van verzoeken om sportinvesteringen
zal moeten leiden tot een (forse) belastingverhoging, dan wel een ingrijpende bezuiniging op
bestaand beleid.
Dit betekent dat uitvoering van onderdelen van het visiedocument zeer mondjesmaat plaats
kan vinden.
Wanneer wordt het uitgevoerd en is het gereed
Het visiedocument heeft vooralsnog betrekking op de periode 2010-2014.
De verbouw van de sporthal Putter Eng zal plaatsvinden in 2010.
Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) van de Stichting Binnensport Putten vindt zijn
uitvoering in de periode 2010-2019.
Het 1,5 kunstgrasveld op het complex van SCDP wordt in 2010 aangelegd.
De aanstelling van de combinatiefunctionaris(sen) vindt plaats in de loop van 2010.
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Financiële toelichting
De uitgaven voor de verbouw van de sporthal Putter Eng en de uitvoering van het MOP 20102014 zijn in de programmabegroting gedekt.
Zoals onder het kopje 'Wat mag het kosten' is aangegeven is er in 2010 structureel voor
kapitaallasten slechts een bedrag beschikbaar van € 34.000,-- en vanaf 2012 eveneens
€ 34.000,--, hetgeen de uitvoering van het visiedocument in de weg staat.
Risicoparagraaf
Niet van toepassing.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Samenleving van 8 oktober 2009, liggen voor u bij de raadsstukken ter
inzage.
Voorstel
Wij stellen u voor om:
de "Beleidsnota Sport & Bewegen 2010-2014" en het daaraan ten grondslag liggende
rapport "Sportaccommodaties ingekleurd" als visiedocument voor het te voeren
sportbeleid vast te stellen;
de prioritering van de uitkomsten en de tenuitvoerlegging van het visiedocument in een
later stadium plaats te laten vinden;
nader onderzoek te laten verricht naar de mogelijkheid van multifunctioneel en gedeeld
gebruik van sportvelden door verschillende verenigingen;
de kosten van de combinatiefunctionaris(sen) uitsluitend te dekken uit het in de
begroting opgenomen budget en bij de uitwerking daarvan na te laten gaan in hoeverre
instellingen/scholen kunnen bijdragen in de kosten van de combinatiefunctionaris(sen);
aan de toekenning van gemeentelijke bijdragen in sportinvesteringen de voorwaarde te
verbinden dat de verenigingen gebruik maken van de mogelijkheid om volgens het
Sportbesluit te opteren voor btw belaste prestaties. Om die reden wordt in het vervolg
uitgegaan van investeringsbedragen exclusief btw binnen het vast te stellen, maximale
gemeentelijke budget voor sportinvesteringen;
de in dit voorstel verwoorde aanpassing van de 1/3 regeling vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten

Portefeuillehouder: A. Kleijer
Behandelend ambtenaar: A van Anraad
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