Inspraakverslag conceptnotitie accommodatiebeleid
De volgende inspraakprocedure is gevolgd:
Alle binnengekomen schriftelijke inspraakreacties naar aanleiding van de conceptnotitie accommodatiebeleid zijn vermeld in dit inspraakverslag. In totaal hebben 13 verschillende organisaties een zienswijze ingediend. De schriftelijke
inspraakreacties zijn opgesplitst in totaal 55 zienswijzen, omdat het soms voor de leesbaarheid prettiger is om enkele reacties uit elkaar te trekken. Onderstaand zijn per organisatie de zienswijzen weergegeven en voorzien van een reactie,
gevolgd door een advies om al dan niet wijzigingen aan te brengen in de conceptnotitie. Voor de leesbaarheid zijn de inspraakreacties verkort weergegeven, voor de volledige weergave wordt u verwezen naar de bundeling van de ingekomen
inspraakreacties.

Nr.

Organisatie

Inspraakreactie

Reactie werkgroep accommodatiebeleid

1.

Hockeyclub Boekel

Er moet duidelijkheid komen hoe de terugvloeiing van gelden via de
subsidieverordening er uit komt te zien zodat iedere club zelf de balans
kan opmaken.

De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

2.

Hockeyclub Boekel

De financiële afspraken met SBB zijn in het financiële overzicht behorende bij de conceptnotitie accommodatiebeleid opgenomen.

3.

Hockeyclub Boekel

4.
5.

Doele Willem III
Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

Er moet meer transparantie komen in de cijfers die in de sporthal rond
gaan.
Vervangingsinvesteringen graag buiten beschouwing laten. Voor onze
club (met veel jeugd) is dat niet op te brengen.
Doele Willem III kan zich vinden in het voorgestelde beleid.
Er zijn meerdere gebruikers in het St. Jansgebouw. Hoe gaan de
huurkosten verdeeld worden over deze gebruikers. Wat gebeurt er als er
een huurder weg valt.

6.

Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

Het St. Jansgebouw is oud, niet geïsoleerd en heeft een hoog
energieverbruik. Wordt n.a.v. het accommodatiebeleid het gebouw
geïsoleerd of worden de hoge energiekosten gecompenseerd in de
huurprijs.

7.

Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

8.

Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

Is het mogelijk om de energiekosten van de verschillende gebruikers te
relateren aan het werkelijke verbruik d.m.v. het plaatsen van
afzonderlijke elektra- en gasmeters. Hoe gaan we om met deze kosten
als een gebruiker een ander onderkomen vindt.
Is concreet duidelijk wie voor welke onderhoudstaken verantwoordelijk
is.

9.

Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

10. Heemkundekring
Volksuniversiteit
Samen Sterk

Samen Sterk verzorgt de operationele werkzaamheden rondom beheer
en administratie van het St. Jansgebouw. De persoon die dit uitvoert
heeft aangegeven op korte termijn hiermee te willen stoppen. Samen
Sterk ziet geen mogelijkheden om dit zelf te continueren. Wie is of wordt
verantwoordelijk over het beheer van het St. Jansgebouw in
operationele zin? Kan de gemeente hier een rol in spelen?
Het is steeds lastiger om een sluitende exploitatie te realiseren. Een
jaarlijkse huur als gevolg van het voorgenomen accommodatiebeleid zal
dit verergeren en versnellen.

11. Heemkundekring
Volksuniversiteit

Er is bij de drie hoofdgebruikers (Samen Sterk, VU en Heemkunde)
onduidelijkheid over:

In het accommodatiebeleid wordt geen uitspraak gedaan over vervangingsinvesteringen. Dit wordt voor een later stadium
geagendeerd. Tot 1 januari 2018 worden de huidige afspraken met de verenigingen over vervangingsinvesteringen gerespecteerd.
Het St. Jansgebouw wordt als één accommodatie gezien. De verschillende ruimtes worden niet afzonderlijk verhuurd. Op dit moment
ligt er een huurovereenkomst voor het gehele gebouw met Samen Sterk (voorheen ANGO). Op basis van deze overeenkomst zal de
gemeente de huur bij Samen Sterk in rekening brengen. De gebruikers kunnen onderling afspraken maken over de verdeling van de
huurkosten. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat een beheersstichting het gebouw gaat huren. Deze stichting maakt dan
afspraken met de gemeente. De stichting maakt ook zelf afspraken met de gebruikers over oa. de huurvergoeding en
gebruikskosten. Dit lijkt dan op de wijze waarop Stichting Gemeenschapshuis Venhorst het beheer van de Horst uitvoert.
Het accommodatiebeleid gaat niet over het onderhoud of de technische staat van de gemeentelijke gebouwen. De
onderhoudsverantwoordelijkheden van de gemeente zijn opgenomen in de huurovereenkomst en het MeerjarenOnderhoudsPlan
(MOP). Op basis van het MOP wordt het groot onderhoud door de gemeente uitgevoerd.

De gebruikers moeten onderling afspraken maken over het verrekenen van de energiekosten. Dit geldt ook voor de overige
gebruikskosten. Wanneer een gebruiker wegvalt dan moeten de gebruikers zelf nieuwe afspraken maken over de verdeling van de
kosten.

Wijziging in het
accommodatiebeleid
Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Nee
Nee
N.v.t.
Nee

Nee

Nee

Nee
De onderhoudsverantwoordelijkheden zijn voor alle gebruikers van gemeentelijke gebouwen hetzelfde en vastgelegd in een
huurovereenkomst. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud en de gebruikers voor klein, dagelijks onderhoud. In de
huurovereenkomst met Samen Sterk zijn er afspraken over onderhoud vastgelegd. Een aantal jaar geleden is er ook een overzicht met
onderhoudsverantwoordelijkheden aan de gebruikers toegestuurd.
De gemeente heeft een huurovereenkomst afgesloten met Samen Sterk. Samen Sterk is dan ook de partij de verantwoordelijk is voor Nee
het beheer van het St. Jansgebouw. Wanneer Samen Sterk dit niet meer kan invullen dan zullen de gebruikers zelf voor een
oplossing moeten te zorgen. Het oprichten van een beheersstichting met een vertegenwoordiging van alle gebruikers zou hiervoor
een mogelijkheid kunnen zijn.

We beseffen dat het in rekening brengen van een huurbedrag een extra financiële last voor de gebruikers van het St. Jansgebouw
Nee
betekent. Je kunt echter ook stellen dat er al jaren een financieel voordeel is voor deze gebruikers. Er is immers nooit een
huurbedrag in rekening gebracht, waar dit bij andere gemeentelijke gebouwen wel is gebeurd. We streven naar een gelijk speelveld
voor gebruikers van gemeentelijk vastgoed. Het in rekening brengen van een uniforme huurvergoeding maakt hier ook onderdeel van
uit.
De gemeente heeft een huurovereenkomst afgesloten met hoofdhuurder Samen Sterk. Deze partij is dan ook verantwoordelijk voor
Nee
het beheer van het St. Jansgebouw. Uiteraard is het goed en belangrijk dat dit in overleg en samenspraak met de andere gebruikers
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Samen Sterk

- het gebruik van het gebouw
- de voorwaarde van het gebruik
- de toestemming die wordt gegeven alvorens een partij gebruik gaat
maken
- een verschil tussen commercieel en maatschappelijk gebruik.
Een lastenverzwaring door de voorgestane huurverhoging moet
onlosmakelijk verbonden worden met een verhoging van gelijke aard via
de subsidieverordening.

gebeurt. De gemeente is gebouweigenaar en verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het dagelijks beheer en gebruik is in
handen van de gebruikers. Afspraken over beheer, gebruik, doorberekenen van kosten etc. ligt dan ook bij de gebruikers (onder
aanvoering van Samen Sterk) en niet bij de gemeente.

12. Volksuniversiteit

13. Stichting Buitensport
Boekel

14. Stichting Buitensport
Boekel

15. Tennisclub Boekel

16. Volleybalvereniging
Unitas

17. Habo ‘95

18. RKSV Venhorst

SBuB pleit voor samenwerking tussen gemeenten en
(sport)verenigingen op het gebied van onderhoud. Hierdoor kunnen de
kosten voor de individuele verenigingen/stichtingen worden
teruggebracht. SBuB ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeente.
Het gras rondom de velden van SBuB wordt nog door de gemeente
gemaaid. Op basis van de gemaakte afspraken heeft de gemeente geen
rol meer in het beheer en onderhoud bij SBuB. Wij gaan er van uit dat de
gemeente geen kosten in rekening gaat brengt voor het maaien.
Het accommodatiebeleid behoort rechtmatig te zijn en het subsidiebeleid
dient tegelijk met het accommodatiebeleid aangepast te worden.

Ondanks een verbetering in verdeling van de kosten wordt er nog steeds
een oneerlijk verschil gemaakt tussen gemeentelijke steun aan de
buitensport t.o.v. de binnensport. Wij hopen dat hier oog voor is en waar
mogelijk de verschillen gecompenseerd worden.
Voorstelbaar is dat bij het vaststellen van het accommodatiebeleid ook
de subsidieverordening wordt gewijzigd. Dit zou dan moeten leiden tot
een harmonisatie van de subsidiering van de binnen- en
buitensportverenigingen en niet ten koste gaan van de subsidiering van
de binnensportverenigingen.
Alleen door het subsidiebeleid aan te passen kunnen de gedupeerde
verenigingen de financiële klap van de huurverhoging opvangen. Het
accommodatiebeleid en subsidiebeleid moeten gezamenlijk ter
besluitvorming aangeboden worden.

De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

Samenwerking wordt ondersteund. De gemeente wil graag faciliteren en verbinden. Het initiatief moet van onderaf komen en wordt
niet aangejaagd en opgelegd door de gemeente.

Tot op heden wordt bij het maaien van het sportpark ook het gras rondom het sportcomplex van SBuB door de gemeente
meegenomen. Dit is eigenlijk geen verantwoordelijkheid van de gemeente. In het accommodatiebeleid wordt voorgesteld om de
gemaakte kosten bij de gebruiker in rekening te brengen. Zo ook deze kosten voor het maaien. Wanneer SBuB besluit om dit gras
zelf bij te gaan houden dan worden deze kosten niet in rekening gebracht.
De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

Een van de uitgangspunten van het accommodatiebeleid is harmonisatie. In de concept notitie is hier invulling aan gegeven door de
gemeentelijke kosten en opbrengsten in beeld te brengen. Voorgesteld wordt om de kosten middels huur aan de gebruiker in
rekening te brengen. In de conceptnotitie is aangegeven dat Stichting Binnensport Boekel hiervan wordt ontzien. Feitelijk worden de
binnensportverenigingen hiermee bevoordeeld ten opzichte van de buitensport en niet andersom.
De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

19. RKSV Venhorst

RKSV Venhorst levert een belangrijke bijdrage in de leefbaarheid van
Venhorst. De vereniging wil een aanvullende jeugdsubsidie ontvangen
om de financiële impact budgetneutraal te maken.

Door het in rekening brengen van hogere gebruiksvergoedingen komen er middelen beschikbaar die op een andere manier ingezet
kunnen worden. Dit zou eventueel kunnen betekenen dat de bedragen in de subsidieverordening gelijktijdig worden aangepast en de
jeugdsubsidie wordt aangepast.

20. RKSV Venhorst

Achterstallig onderhoud dient eerst uitgevoerd te worden.

Bij de gemeente Boekel is geen achterstallig onderhoud bekend. Het groot onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd op basis
van het MOP. Als er onvoorzien onderhoud is dan wordt dit door de vereniging gemeld en in overleg opgelost. We zijn dan ook
verrast dat er over achterstallig onderhoud wordt gesproken. Het accommodatiebeleid brengt geen verandering in de
onderhoudsverantwoordelijkheden. De gemeente blijft het groot onderhoud uitvoeren zolang de huidige huurovereenkomsten gelden.

21. RKSV Venhorst
Boekel Sport
22. RKSV Venhorst

Is het doorvoeren van de huurverhoging rechtmatig?

Het doorvoeren van een huurverhoging binnen vier jaar wordt gezien als behoorlijk bestuur. Om de verenigingen voldoende tijd te
geven wordt voorgesteld om de termijn waarin de huurverhoging wordt doorgevoerd te verlengen naar zes jaar.
We willen slim omgaan met de fiscale mogelijkheden die er zijn binnen de geldende regelgeving. Dit doen we uiteraard in overleg
met de vereniging. Een huurprijs inclusief of exclusief BTW is afhankelijk van de afspraak die met de vereniging wordt gemaakt.
Voor ondertekening van de nieuwe gebruiksovereenkomst kan de vereniging aangeven welke werkzaamheden zij zelf willen
uitvoeren. Deze kosten komen niet meer voor rekening van de gemeente Boekel. Dit betekent dat het huurbedrag lager vastgesteld

23. RKSV Venhorst

Wordt de huurprijs incl. of excl. BTW bepaald.
Hoe wordt gehandeld als de vereniging kosten en werkzaamheden voor
haar eigen rekening neemt om de huurprijs te verlagen.

Wijziging in het
accommodatiebeleid

Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Nee

Nee

Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Nee

Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Nee

Ja, huuraanpassingen
uitsmeren over zes jaar.
In overleg met de
vereniging bespreken
Nee
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24. RKSV Venhorst

25. RKSV Venhorst
Boekel Sport
26. RKSV Venhorst
Boekel Sport

27. RKSV Venhorst

28. RKSV Venhorst

29. Boekel Sport

Inspraakreactie

kan worden.
De opzet van de huidige huurovereenkomst komt grotendeels overeen met het voorgestelde accommodatiebeleid. Het huurbedrag
dient aangepast te worden. Als de vereniging zelf (onderhouds)taken wil uitvoeren dan wordt dit in de huurovereenkomst
opgenomen.
Vervangingsinvesteringen niet voor rekening van de vereniging laten
In het accommodatiebeleid wordt geen uitspraak gedaan over vervangingsinvesteringen. Dit wordt voor een later stadium
komen.
geagendeerd. Tot 1 januari 2018 worden de huidige afspraken met de verenigingen over vervangingsinvesteringen gerespecteerd.
Het accommodatiebeleid dient uitgebreid te worden met een
De visie voor de gemeentelijke sportaccommodaties is grotendeels verwoord in de uitgangspunten van het voorgestelde
toekomstvisie op de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode accommodatiebeleid. Daarnaast blijft ook centralisatie en clustering van voorzieningen belangrijk. Het oprichten van een
2017-2027 en een visie op het sport- en cultuurbeleid voor genoemde
overkoepelende stichting voor het beheer en onderhoud van het gehele sportpark behoort ook tot de mogelijkheden.
jaren. In deze visie willen we ook graag een overweging zien voor een
De benodigde velden en kleedlokalen worden berekend op basis van landelijke planningsnormen. Op basis van deze normen zijn er
kunstgrasveld bij RKSV Venhorst.
voldoende velden en dan worden er geen (kunstgras)velden gerealiseerd.
We hebben de indruk dat de gemeente Boekel in de toekomst niet meer De gemeente Boekel is van mening dat beheer en onderhoud van een sportaccommodatie goedkoper en efficiënter uitgevoerd kan
het beheer van sportaccommodaties wil blijven verrichten. We willen een worden door de gebruikers zelf. Dit biedt zowel voor de gebruiker als de gemeente voordelen. Dit zal echter ook door de gebruikers
toekomstvisie inzake het beheer van sportaccommodaties verwerkt zien gedragen moeten worden. Mocht de verenigingen hier niet voor open staan dan blijft de gemeente Boekel op dezelfde wijze het
in het accommodatiebeleid.
beheer van de sportaccommodaties verrichten.
SBB wordt in het voorgestelde accommodatiebeleid ontzien. Indirect
Sportcomplex de Burcht wordt beheerd en geëxploiteerd door een zelfstandig opererende stichting. Met SBB zijn afzonderlijke
afspraken gemaakt die vastliggen in een exploitatieovereenkomst. SBB heeft geen leden en is niet te vergelijken met de gebruikers
genieten de gebruikers van de sporthallen voordeel van deze
van de andere accommodaties. SBB beheert en exploiteert de accommodatie in het belang van de gebruikers. Bij de Burcht kun je
gemeentelijke steun, die de buitensport niet meer heeft.
spreken van maximaal gedeeld gebruik. Geen enkele vereniging heeft een eigen ruimte. De accommodatie en de afzonderlijke
ruimtes daarbinnen worden multifunctioneel gebruikt.
Waarom worden bij het opstellen van nieuw accommodatiebeleid niet
Om te bepalen welke accommodaties onder het accommodatiebeleid vallen is er een definitie opgesteld. Op basis van deze definitie
zijn alle accommodaties opgenomen in het accommodatiebeleid. Er worden dus geen accommodaties uitgesloten.
alle accommodaties meegenomen.
Opstellen van een concept gebruikersovereenkomst die aansluit bij het
accommodatiebeleid.

30. Boekel Sport

Achterstallig onderhoud uitvoeren zodat de uitgangssituatie voor beide
partijen bekend is.

31. Boekel Sport

Zodanige maatregelen treffen dat we op korte termijn niet met forse
investeringen te maken krijgen.
De voorgestelde maatregelen uit de ISA rapportage daadwerkelijk
uitvoeren en niet vasthouden aan het vastgestelde budget.

32. Boekel Sport

33. Boekel Sport

Maatwerk voor het onderhoud van sportparken toepassen.

34. Boekel Sport

Accommodatiebeleid koppelen aan een nieuw subsidiebeleid. De
huurverhoging gebruiken voor verhoging van de jeugdsubsidie voor de
in het accommodatiebeleid genoemde verenigingen.

35. Boekel Sport

Hoe kan Boekel Sport door het nieuwe beleid een laagdrempelige
vereniging blijven.
Een bestendig gebruikelijke gedragslijn volgen. De overgangstermijn van
vier jaar optrekken naar veertig jaar.
Zorgdragen dat onze accommodaties ook gedurende de periodes half
december t/m half maart en vanaf half mei t/m half augustus gebruikt
kunnen worden.

36. Boekel Sport
37. Boekel Sport

Reactie werkgroep accommodatiebeleid

38. Boekel Sport

Wij gaan er van uit dat BTW voor ons geen kostenpost is en/of wordt.

39. Boekel Sport

Voordat het nieuwe beleid van toepassing wordt, de aanleg van een

Bij de gemeente Boekel is geen achterstallig onderhoud bekend. De afgelopen jaren is er door de gemeente flink geïnvesteerd in de
accommodatie van Boekel Sport (tribune, kleedlokalen, verlichting, renovatie velden, dug-outs hoofdveld, parkeerplaats). Het groot
onderhoud aan de accommodatie wordt door de gemeente uitgevoerd op basis van het MOP. Als er onvoorzien onderhoud is dan
wordt dit door de vereniging gemeld en in overleg opgelost. We zijn dan ook verrast dat er over achterstallig onderhoud wordt
gesproken. Het accommodatiebeleid brengt geen verandering in de onderhoudsverantwoordelijkheden. De gemeente blijft het groot
onderhoud uitvoeren. De vereniging krijgt wel de keuze om onderhoudstaken over te nemen om zodoende het huurbedrag te
verlagen.
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de accommodatie van Boekel Sport. Voor de komende jaren worden geen grote
investeringen verwacht.
Op basis van de ISA rapportage wordt in overleg met de aannemer gekeken welke voorgestelde onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd worden. De werkzaamheden die daadwerkelijk nodig zijn om de velden goed bespeelbaar te krijgen/houden worden
uitgevoerd. Hierin kan om diverse redenen afgeweken worden van het advies van ISA.
Er wordt reeds per veld gekeken naar het benodigde onderhoud. Dit blijkt onder meer uit het renoveren van de velden 3 en 4. Ook in
het MOP wordt per accommodatie gekeken naar het benodigde onderhoud voor de komende jaren. Er wordt derhalve al maatwerk
toegepast.
De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt kunnen op een andere manier ingezet worden. Dit zou eventueel via de
bedragen in het subsidiebeleid kunnen. In het uiteindelijke voorstel worden de financiële consequenties per vereniging in kaart
gebracht.

De vereniging is verantwoordelijk voor het eigen beleid en maakt hierin zelf keuzes. Hiermee kan de vereniging er zelf voor zorgen
dat zij een laagdrempelige vereniging blijft.
Het doorvoeren van een huurverhoging binnen vier jaar wordt gezien als behoorlijk bestuur. Om de verenigingen voldoende tijd te
geven wordt voorgesteld om de termijn waarin de huurverhoging wordt doorgevoerd te verlengen naar zes jaar.
Om goed te kunnen herstellen heeft een sportveld gedurende een jaar rust nodig. De maanden na afloop van het voetbalseizoen
worden hiervoor gebruikt. Het is niet verstandig om de velden in de maanden mei-juni-juli te gebruiken. In de wintermaanden hebben
we de laatste jaren regelmatig te maken met extreme weersomstandigheden. Hier door kan het voorkomen dat velden minder
intensief gebruikt kunnen worden. Dit is niet alleen in Boekel, maar geldt voor meerdere verenigingen in de regio.
We willen slim omgaan met de fiscale mogelijkheden die er zijn binnen de geldende regelgeving. Dit doen we uiteraard in overleg
met de vereniging. Op dit moment is er met Boekel Sport een huurovereenkomst afgesloten incl. 6% BTW afgesloten. In de mogelijk
nieuwe situatie verandert dit niet.
De benodigde velden en kleedlokalen worden berekend op basis van landelijke planningsnormen. Als er op basis van deze normen

Wijziging in het
accommodatiebeleid
Nee

Nee
Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee

Geen wijziging in
accommodatiebeleid.
Wel aanpassing van
bedragen in
subsidiebeleid.
Nee
Ja, huuraanpassingen
uitsmeren over zes jaar.
Nee

Nee

Nee
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40. KBO Boekel
41. KBO Boekel
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Reactie werkgroep accommodatiebeleid

kunstgrasveld verwezenlijken.
Aangezien er geen camerabeveiliging in het gebouw aanwezig is kan
post 19.7 uit het MOP verwijderd worden.
Maak alle subsidie, in welke vorm dan ook, openbaar en zichtbaar.

voldoende velden zijn dan worden er geen (kunstgras)velden of kleedlokalen gerealiseerd.
Bij een herziening van het MOP wordt post 19.7 van Boszicht verwijderd.

Verkapte subsidies, zoals gebruikers van sporthallen en multifunctionele
centra zijn ook niet zichtbaar.

43. KBO Boekel

Koppel subsidie ook aan ledenaantal en niet alleen aan jongeren, of
ouderen, of hoeveel leden maken gebruik van de voorziening en de
kwaliteit daarvan.
Subsidie moet gekoppeld zijn aan sociale, maatschappelijke en culturele In de subsidieverordening zijn per categorie vaste subsidiebedragen opgenomen. Daarnaast wordt er een subsidiebedrag per
relevantie.
jeugdlid beschikbaar gesteld. Dit is eenduidig en zorgt voor transparantie. Alle verenigingen worden op dezelfde manier behandeld.
De gemeente geeft er niet de voorkeur aan om te subsidiëren op basis van relevantie. Dit is arbitrair en op basis van willekeur.
Er is geen duidelijk ouderenbeleid zichtbaar of aanwezig.
Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het ouderbeleid verweven in breed WMO-beleid. Dit is
afgestemd met het toenmalig Platform Ouderenbeleid Boekel. Er wordt geen beleid per doelgroep opgesteld.
Subsidie blijkt gekoppeld aan emotie, gekoppeld aan lobbywerk,
Er wordt gewerkt met vaste subsidiebedragen die voor alle verenigingen hetzelfde zijn. Hierdoor is er sprake van eenduidigheid en
bekendheid en van oudsher geaccepteerd.
transparantie en juist geen willekeur op basis van bijvoorbeeld emotie of lobbywerk.
Groot onderhoud van gebouwen (kleedkamers) en sportvelden van de
Het groot onderhoud van het maatschappelijk vastgoed is opgenomen in het MOP. Het onderhoud van de sportvelden is niet
buitensportverenigingen wordt niet meegeteld in het MOP en lijkt ook
opgenomen in het MOP, maar in de begroting van de gemeente Boekel. Deze kosten zijn meegenomen in het totale financiële
geen invloed te hebben op de huurprijs.
overzicht zoals opgenomen in het concept-accommodatiebeleid. Deze kosten hebben dus wel degelijk invloed op de voorgestelde
huurprijs.
In het overzicht van het gepresenteerde accommodatiebeleid is de
De specificatie uit het MOP heeft u voor complex Boszicht reeds ontvangen.
opbouw van de onkosten in het MOP niet gespecificeerd, met name de
reserveringen voor de toekomst.
Bereken de kosten voor het MOP voor de vervangingsperiode en niet
Ja dit is mogelijk. Op dit moment hebben we echter een plan voor een periode van 20 jaar. Om dit te kunnen berekenen dienen we
voor de vaste periode van 20 jaar.
een nieuw MOP op te stellen dat 40 jaar in plaats van 20 jaar vooruit kijkt. Wij verwachten echter dat het verschil nihil is.
Er is scheef beleid gevoerd wat betreft de subsidies. KBO heeft de
Met een herziening van het subsidiebeleid in 2011 is de ongelijkheid tussen de verschillende verenigingen en categorieën
instandhoudingssubsidie zien slinken van ruim 6.500 euro naar 1.500
verdwenen. Alle verenigingen binnen een subsidiecategorie ontvangen hetzelfde basisbedrag en eventueel een bijdrage per jeugdlid.
euro. Voeg daarbij de mindering van 5.000 euro aan inkomsten uit de
Wanneer we de KBO als sportvereniging zouden behandelen dan zouden ze ‘slechts’ een basisbedrag van 800 euro ontvangen.
oud papier actie. We vragen dan ook met nadruk om als een
Aangezien er geen jeugdleden zijn ontvangt de KBO dan geen subsidie per jeugdlid van 20 euro. Op dit moment ontvangt de KBO
sportvereniging behandeld te worden.
een basisbedrag van 1.500 euro. Het is voor de KBO dus niet gunstig om in de subsidieverordening als sportvereniging behandeld te
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Gelijke monniken, gelijke kappen kun je niet snel realiseren vanwege
oude afspraken en toezeggingen.
Wij verwachten dat het teveel betaalde MOP bedrag verrekend wordt.

De mogelijkheid van privatisering moet bespreekbaar gemaakt worden.
Het concept-accommodatiebeleid betekent voor JES een huurverhoging
van 275%. Deze eventueel hogere kosten betekent een verhoging van
de contributie met gemiddeld genomen 25%. Dit betekent een enorm
risico voor het voortbestaan van JES. JES kan daarom niet instemmen
met het concept accommodatiebeleid zonder dat daar op andere wijze
zekerheden worden gesteld die de betaalbaarheid van de sport voor
onze leden garandeert. Voor JES is de momenteel gehanteerde
gebruiksvergoeding een realistisch en acceptabel uitgangspunt.
Het accommodatiebeleid geeft inzicht in de werkelijke kosten die
gemaakt worden. Daarover wil de vereniging best in gesprek met de
gemeente hoe die zoveel als mogelijk beperkt kunnen worden.

Nee, niet in het beleid,
wel in het MOP
Nee

De subsidies die door de gemeente Boekel worden verstrekt zijn zichtbaar. De bedragen zijn allemaal in de subsidieverordening
opgenomen. De budgetsubsidies zijn niet met een bedrag opgenomen in de verordening. Deze zijn terug te vinden in de begroting.
Nee
De gemeente heeft een exploitatieovereenkomst afgesloten voor de exploitatie van Sporthal de Burcht en Gemeenschapshuis de
Horst. De gebruikers van deze accommodaties huren bij de stichtingen en niet bij de gemeente. De financiële afspraken met SBB en
SGV zijn in het financiële overzicht behorende bij de conceptnotitie accommodatiebeleid opgenomen. De gebruikers van deze
accommodaties ontvangen van de gemeente wel een instandhoudingssubsidie zoals ook andere verenigingen deze ontvangen. Dit is
echter geen verkapte subsidie.
Nee
Verenigingen die in aanmerking komen voor een subsidie ontvangen een vast basisbedrag. Daarnaast ontvangt de vereniging een
subsidiebijdrage van € 20 per jeugdlid.
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Wijziging in het
accommodatiebeleid

worden.
In het beleid wordt rekening gehouden met een overgangssituatie van zes jaar.
De kosten opgenomen in het MOP worden door de gemeente betaald. Er is dus geen sprake van teveel betaalde bedragen uit het
MOP. Er zijn wel een tweetal posten in het MOP die niet noodzakelijk blijken te zijn. Deze posten worden uit het MOP verwijderd en
verder niet meegenomen in de kostenberekeningen in het accommodatiebeleid.
De gemeente staat altijd open voor een gesprek over de mogelijkheden van privatisering.
Het doorvoeren van een huurverhoging binnen vier jaar wordt gezien als behoorlijk bestuur. Om de verenigingen voldoende tijd te
geven wordt voorgesteld om de termijn waarin de huurverhoging wordt doorgevoerd te verlengen naar zes jaar.

Werkzaamheden die door de vereniging uitgevoerd kunnen worden verlagen de kosten voor de gemeente. In het
accommodatiebeleid wordt de mogelijkheid geboden om werkzaamheden van de gemeente over te nemen. Het huurtarief zoals
berekend in het concept-accommodatiebeleid wordt hierdoor ook verlaagd. We gaan graag in gesprek om te bekijken welke
werkzaamheden en kosten door de vereniging overgenomen kunnen worden.

Nee

Nee
Nee
Nee

Nee

Nee
Nee

Ja, huuraanpassingen
uitsmeren over zes jaar.
Ja, kostenberekening
MOP in het financieel
overzicht aanpassen.
Nee
Ja, huuraanpassingen
uitsmeren over zes jaar.

Nee
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