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Geachte raads- en burgerleden,
De huidige exploitatieovereenkomst met Stichting Binnensport Boekel (SBB) is afgelopen jaar
met één jaar verlengd en loopt derhalve tot 31-12-2017. Samen met SBB is overleg gevoerd
over een verlenging van de exploitatieovereenkomst. Middels deze memo willen wij u op de
hoogte brengen van de afspraken die met SBB zijn gemaakt.
Toekomstvisie SBB
De exploitatieovereenkomst met SBB loopt aan het einde van dit jaar af. Het voornemen was
om een nieuwe overeenkomst voor een periode van vier jaar (2018-2021) af te sluiten. Alvorens
te praten over een meerjarige verlenging van de exploitatieovereenkomst heeft SBB
aangegeven eerst een toekomstvisie op te willen stellen. Dit kost wel tijd.
Waar de afgelopen jaren de gesprekken over de verlenging van de exploitatieovereenkomst
vooral financieel inhoudelijk waren, is het niet onverstandig om ook na te denken over de
toekomstige rol en ambities van SBB. Hierdoor zou SBB mogelijk een andere koers kunnen
gaan varen die beter aansluit bij de veranderingen in de wereld van sport en bewegen. De
komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. In de toekomstvisie wordt omgeschreven welke
koers SBB de komende jaren wil gaan varen.
SBB wil zichzelf de vraag stellen hoe de stichting zich de komende jaren moet ontwikkelen. Wat
is de ambitie, waar moet de focus komen te liggen, hoe kan de bezetting van de
binnensportaccommodaties op peil blijven of verbeterd worden, welke rol kan de stichting op
het gebied van sport en bewegen in Boekel spelen, welke doelgroepen moeten bediend worden
en welk programma-aanbod hoort daarbij, met welke andere partijen kan samengewerkt
worden.
Afspraak SBB
Aangezien het opstellen van een toekomstvisie tijd kost, is in overleg met SBB
afgesproken om de huidige samenwerking onder dezelfde condities voor een periode van
één jaar te verlengen. Hiermee wordt ‘tijd gekocht’ om de toekomstvisie van SBB op te
stellen. In de loop van 2018 kan vervolgens een nieuwe meerjarige
exploitatieovereenkomst (2019-2022) afgesloten worden.
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