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Onderwerp Instellen fonds onderhoud en exploitatieverbetering
buitensportverenigingen
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 6 november
2014,
Aan de orde zijnde de programmabegroting 2015
Constaterende dat:
• het College voorstelt een uitname te doen uit de middelen gestald bij het SVn ter
hoogte van 1 miljoen euro;
• De middelen nu onderdeel uitmaken van het aanvalsplan Wonen en een
revolverend karakter hebben;
• Het College eveneens voorstelt het onderhoud kleedaccommodaties
buitensportverenigingen over te dragen naar de verenigingen;
• De energierekening van buitensportverenigingen grotendeels bestaat uit kosten
voor buitenverlichting;
• Er op het gebied van verduurzaming exploitatie nog veel te winnen is;
• Op de knelpuntenpot geprivatiseerde sportinstellingen € 50.000 wordt bezuinigd

Van mening zijnde dat:
• Bij een uitname van 1 miljoen euro uit SVn in werkelijkheid meer dan 1 miljoen
euro investeringsruimte verloren gaat;
• Het ook vanwege de vermogenspositie van de gemeente wenselijk is het
revolverende karakter van de 1 miljoen euro in stand te houden;
• Er verschillen zijn in de staat van onderhoud van kleedaccommodaties
buitensportverenigingen;
• Dit ongewenste neveneffecten met zich kan brengen;
• Sportverenigingen in staat moeten worden gesteld in te kunnen spelen op de
gewijzigde situatie;
• Aan de instelling van een fonds voor de buitensportverenigingen ook criteria
moeten worden verbonden;
• De instelling van het fonds kan worden gezien als een verruiming van het
aanvalsplan Wonen;

• Er dus ook sprake moet zijn van inzet van werkzoekenden of mensen uit de
participatiedoelgroep;
• Qua aanspraken op subsidies een ongelijke positie kan ontstaan tussen
geprivatiseerde sportinstellingen en buitensportverenigingen die ingaande 2015
verantwoordelijk worden voor het onderhoud van de kleedaccommodaties;
• Dit laatste ongewenst is;
• Het van belang is dat er wel investeringsruimte behouden blijft voor zowel de
geprivatiseerde sportinstellingen als de buitensportverenigingen;
• De middelen gestald bij het SVn effectiever voor de maatschappelijke doelen
kunnen worden benut.

Besluit:
1. Een uitname van 1 miljoen euro uit de bij SvN gestalde middelen te doen en te
storten in een fonds onderhoud en exploitatieverbetering
buitensportverenigingen;
2. Het fonds onderhoud en exploitatieverbetering buitensportverenigingen krijgt
een revolverend karakter;
3. Dat ook geprivatiseerde sportinstellingen een beroep kunnen doen op dit fonds;
4. Aan een beroep op het fonds worden criteria gesteld met betrekking tot:
a. Verbetering en verduurzaming exploitatie buitensportverenigingen;
b. Inzet van werkzoekenden en mensen behorend tot de doelgroep
participatie;
c. Terugbetaling als factor van de terugverdientijd.
5. De doelgroep voor de knelpuntenpot geprivatiseerde sportinstellingen uit te
breiden met de buitensportverenigingen die ingaande 2015 de
kleedaccommodaties krijgen overgedragen;
6. Het College te verzoeken de criteria nader uit te werken en op de kortst
mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 februari 2015, voor te leggen aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.
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