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Plaats

: Emmen

Datum

: 6 november 2017

Onderwerp

: Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, raadsvoorstelnr. RA17.0080

Betreft

: structurele oplossing financiële problematiek geprivatiseerde sportverenigingen

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 9 november 2017,

Constaterende dat:
De besturen van de stichtingen van geprivatiseerde zwembaden en sporthallen (in Erica,
Nieuw Weerdinge, Weiteveen/Nieuw Schoonebeek, Barger Oosterveld en EmmerCompascuum) al eerder (juni 2016) hun zorgen hebben geuit over de financiële situatie van
hun stichtingen
In de uitgaven van alle sportverenigingen in de gemeente Emmen de jaarlijkse
gemeentelijke heffingen een stevige kostenpost vormen
Alle sportverenigingen vroeg of laat geconfronteerd worden met noodzakelijk groot en
klein onderhoud en vernieuwing en verbetering van hun accommodaties
De zorgen over deze problematiek jaar in jaar uit door de sportverenigingen aan de
gemeenteraad kenbaar worden gemaakt

Overwegende dat:
De besturen van de betrokken stichtingen én de gemeente gebaat zijn met een structurele
en duurzame oplossing
Er sprake is van urgentie en het aan de gemeente(Lc. raad en college) is om zelf pro-actief
de hiervoor genoemde problematiek aan te pakken en op te lossen

En van mening zijnde dat

De sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeente Emmen
vervullen
De sportverenigingen bij uitstek een voorbeeld zijn van de breed gedeelde opvatting "Meer
van de samenleving, minder van de overheid", de vrijwilligers in de sportverenigingen een
groot compliment verdienen en niet in de kou mogen staan
In de in dit jaar door de Gemeenteraad vastgestelde "Kadernota Sportief Bewegen"
duidelijk wordt gesteld dat een actieve rol van de sportverenigingen onontbeerlijk is om de
in de nota gestelde doelen te bereiken, en daarmee de wederzijdse afhankelijkheid tussen
sportverenigingen en gemeente wordt bevestigd
Juist in de 'krimpregio's' van onze gemeente het vrijwilligerswerk meer dan gemiddeld van
belang is;in deze gebieden de lokale dorpssportverenigingen met hun actieve rol een
voorbeeldfunctie vervullen en de leefbaarheid van deze dorpen in stand helpen te houden
De jaarlijkse gemeentelijke heffingen te zwaar op de begroting van de sportverenigingen
drukken
Dat blijkt dat de gemeente voor met name het groot onderhoud en vernieuwing
uiteindelijk toch iedere keer op haar verantwoordelijkheid wordt aangesproken, en de
gemeenteraad deze verantwoordelijkheid ook erkent
Verzoekt het college
1.

Bij alle in de gemeente Emmen aanwezige sportverenigingen onderzoek te doen naar:
de omvang van de financiële lasten van de jaarlijks te betalen gemeentelijke heffingen (en
andere overheidsheffingen)

2.

Dit onderzoek zo snel mogelijk te starten, en het onderzoeksresultaat ruim vóór de
behandeling van de Kadernota 2019 aan de raad voor te leggen, opdat de raad hier bij de
bespreking van de Kadernota 2019 al rekening mee kan houden

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van:

