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Samenvatting:
Bij het vaststellen van de notitie accommodatiebeleid is bewust geen uitspraak gedaan over hoe
om te gaan met vervangingsinvesteringen. Wel is gesteld dat investeringen pas kunnen worden
gedaan na het vaststellen van beleid voor vervangingsinvesteringen. Als gevolg hiervan worden
begrote investeringen voor 2019 voor de verenigingen Boekel Sport (veld 5) en RKSV Venhorst
(veld 2) aangehouden. Voor beide voetbalvelden loopt de bepaalde levensduur in 2019 af. Vooral
RKSV Venhorst geeft aan vervangingsinvesteringen nodig te hebben. In dit voorstel wordt u
gevraagd de begrote investeringen van €21.000 exclusief BTW per voetbalveld vrij te geven. Deze
bedragen zijn al meegenomen in de begroting van 2019.
Voorgesteld besluit:
1. Akkoord gaan met het principe dat zolang geen nieuw beleid is vastgesteld de begrote
investeringen van €21.000 ex. BTW per voetbalveld worden vrijgegeven zoals begroot in
de begroting van 2019
Inleiding/probleemstelling:
Op 23 februari 2017 is de notitie accommodatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De
notitie accommodatiebeleid heeft als doel het beheer en gebruik van maatschappelijk vastgoed te
harmoniseren binnen de gemeente Boekel. Inmiddels heeft de beoogde harmonisatie
plaatsgevonden. Bij het opstellen van dit beleid is echter bewust geen uitspraak gedaan over
vervangingsinvesteringen. Het streven was om nieuw beleid voor vervangingsinvesteringen in
2018 op te stellen.
Wel is gesteld dat investeringen pas worden gedaan na het vaststellen van beleid voor
vervangingsinvesteringen. Als gevolg hiervan worden begrote investeringen voor 2019 voor de
verenigingen Boekel Sport (veld 5) en RKSV Venhorst (veld 2) aangehouden. De huidige situatie
zorgt voor onduidelijkheid. Voor beide voetbalvelden loopt de bepaalde levensduur tot 2019 en
vooral RKSV Venhorst geeft aan vervangingsinvesteringen nodig te hebben.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 23 februari 2017 is de notitie accommodatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Het
streven was om nieuw beleid over hoe om te gaan met vervangingsinvesteringen in 2018 op te
stellen. Dit is bijgesteld naar het jaar 2019.
Beoogd resultaat:
Met dit voorstel wordt beoogd de begrote investeringen voor de verenigingen Boekel Sport en
RKSV Venhorst vrij te geven zoals begroot in de begroting van 2019.
Keuzemogelijkheden:
U kunt kiezen om niet akkoord te gaan met dit voorstel. Hierdoor zou de situatie ongewijzigd
blijven. De vraag is of dit wenselijk is. Wanneer in 2019 geen overeenstemming wordt bereikt
bestaat het risico dat nieuw beleid pas in 2020 wordt vastgesteld. Een nadeel is dat de
verenigingen nog langer moeten wachten op nieuw beleid. De vervangingsinvestering vinden dan
plaats na overschrijding van de levensduur van de voetbalvelden. Een voordeel is dat de
investeringen conform nieuw beleid worden gedaan en de kans op discussie achteraf wordt
ondervangen.
Argumenten voor:
Onderstaand argumenten ten gunste van het voorgesteld besluit:
1. Waarborging kwaliteit velden
Uit het ‘Kwaliteitszorg Sportvelden’ rapport van 2018 blijkt dat er bij RKSV Venhorst sprake is
van schade aan de grasmat in de zuidelijke zijstrook van veld 2. Begrepen is dat dit komt
door de combinatie van de droge zomer en engerlingenactiviteiten. Uit het rapport komt naar
voren dat het zinvol is om extra aandacht te geven aan verbetering van de grasmat.
2. Termijn levensduur van voetbalvelden loopt af in 2019
De genoemde investeringen ter vervanging van de voetbalvelden vallen binnen de gestelde
levensduur dat afloopt in 2019.
3. Verenigingen worden benadeeld door de huidige situatie
Het besluit om nieuwe investeringen aan te houden is gemaakt in de veronderstelling dat in
2018 nieuw beleid zou worden opgesteld. Het streven is om dit beleid nu eind 2019 ter
vaststelling aan te bieden. Door begrote bedragen aan te houden moeten verenigingen
langer wachten op vervangingsinvesteringen.
4. Investeringen zijn al meegenomen in de begroting van 2019
Voor 2019 zijn deze investeringen in de begroting meegenomen. De vervanging van de
voetbalvelden stonden al op de planning en zijn daarom geen onvoorziene investeringen.
5. Geeft duidelijkheid en positief signaal richting de verenigingen
Door de begrote investeringen vrij te geven voor 2019 krijgen de verenigingen duidelijkheid
en kunnen zij de benodigde acties ondernemen om de kwaliteit van de velden te
waarborgen.
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Kanttekeningen:
Onderstaand argumenten ten nadele van het voorgesteld besluit:
1. Besluit roept vragen op wanneer nieuw beleid afwijkt van huidige situatie
Mocht blijken dat het nieuw vast te stellen beleid (veel) afwijkt van de huidige situatie kunnen
de vrijgegeven investeringen vragen oproepen van andere verenigingen. Dit geldt eventueel
ook voor geprivatiseerde verenigingen. Een gevoel van oneerlijkheid zou kunnen heersen
wanneer de uitvoering van nieuwe beleid vanaf 2020 nadeliger uitpakt dan de huidige
situatie.
2. Vragen over gebruiksintensiteit van veld 5 van Boekel Sport
Het ‘Kwaliteitszorg Sportvelden’ rapport geeft aan dat zwakke grassoorten zich vestigen in
veld 5. Dit zou een gevolg zijn van extensief gebruik van het voetbalveld. De vereniging geeft
echter aan dat veld 5 voldoende wordt gebruikt. Je zou kunnen afvragen of de vervanging
van dit veld niet een jaar kan wachten. Vanuit een eerlijkheidstandpunt is het echter niet
wenselijk om onderscheid te maken in het vrijgeven van de begrote investeringen.
Financiële gevolgen en dekking:
De begrote investeringen voor de voetbalvelden van Boekel Sport en RKSV Venhorst zijn terug
te vinden in de begroting van 2019 onder investeringen. Per veld is rekening gehouden met
€21.000 exclusief BTW voor te activeren investeringen. De kosten worden geactiveerd en
afgeschreven over de gebruiksduur.
Risico’s:
In het beschikbaar stellen van de begrote investeringen zijn geen juridische risico’s aan
verbonden.
Communicatie:
De verenigingen zijn op de hoogte van het proces. Na besluitvorming worden verenigingen
geïnformeerd over het besluit.
Uitvoering en evaluatie:
De verenigingen geven vooraf aan op welke wijze het geld wordt besteed en kunnen na akkoord
gemeente de werkzaamheden uitvoeren. Na overleg van facturen wordt overgegaan tot betaling.
Voorstel:
U wordt het volgende voorgesteld:
1. Akkoord gaan met het principe dat zolang geen nieuw beleid is vastgesteld de begrote
investeringen van €21.000 ex. BTW per voetbalveld worden vrijgegeven zoals begroot in
de begroting van 2019
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