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Plaats

Emmen

Datum

5 november 2015

Nummer

RA 15.0077

Onderwerp

Stimuleringsfonds dorpen en wijken en overdracht sportaccommodaties

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 2 november
2015 en donderdag 5 november 2015,
Aan de orde zijnde de begroting 2016
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•

Per 1 januari 2015 het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken.is ingesteld;
Naast de reguliere voeding aan dit fonds voor het begrotingsjaar 2015 eenmalig
een startkapitaal van 1 miljoen euro is toegevoegd;
Dit startkapitaal nog niet ten volle is benut;
De gemeente Emmen voornemens is de kleedaccommodaties
buitensportvereniging in eigendom over te dragen aan de verenigingen;
Deze overdracht nog niet heeft plaatsgevonden en overleg gaande is;
Er aanzienlijke verschillen bestaan in het onderhoudsniveau van de diverse
accommodaties;

Van mening zijnde dat:
•
•
•

•

Het niet wenselijk is dat deze overdracht leidt tot grote verschillen in de lasten
voor de diverse sportverenigingen;
Sportverenigingen in wijk of dorp vaak een centrale rol spelen in de sociale
structuur;
Het niet wenselijk is dat door eventuele noodzakelijke contributieverhogingen als
gevolg van de overdracht van een kleedaccommodatie deelname aan sporten
wordt belemmerd;
Het niet benutte startkapitaal in het fonds dorpen en wijken kan worden ingezet
om de overdracht van kleedaccommodaties te faciliteren;

Besluit in de begroting van 2016 het volgende op te nemen:
1.

Het faciliteren van de overdracht van de kleedaccommodaties
buitensportverenigingen als passend binnen de kaders van het stimuleringsfonds
dorpen en wijken te beschouwen;

2. Dat het niet benutte startkapitaal 2015 in het stimuleringsfonds dorpen en wijken
hiervoor kan worden ingezet;
3. De verdere uitwerking nodig voor de overdracht van kleedaccommodaties door
het college te laten bepalen en uitvoeren;
4. Het College te verzoeken de raad na de overdracht te rapporteren over de wijze
waarop dit amendement is uitgevoerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

