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Aan het bestuur van de
Boxmeerse Sportvereniging Olympia 1918
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5830 AB BOXMEER
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behandeld door

Verhoging
instandhoudingsbijdrage

0485 - 585 911

R. Nijdam

bijlagen

Geacht Bestuur,
Onder verwijzing naar on schrijven d.d. 21 december 2016, geregistreerd onder nummer
I-WL/2016/4377, stuur ik u bijgaand het berekeningsmodel met betrekking tot de
verhoging van de instandhoudingsbijdrage aan Olympia’18. Het berekeningsmodel is
gebaseerd op het model dat is gehanteerd bij de privatisering.
Aansluitend op uw verzoek om een verhoging van de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage,
als gevolg van 3 aaneensluitende jaren overschrijding van de bandbreedte norm, kan
worden vastgesteld dat de instandhoudingsbijdrage met een bedrag van € 12.700, verhoogd zal worden. Dit bedrag is verwerkt in de voorstellen aan het college van B&W
c.q. de gemeenteraad. Op basis van dit jaarlijkse bedrag kan de accommodatie worden
uitgebreid met extra speelvelden en kleedkamers.
In het overzicht is ook een uitkering ineens opgenomen. Met dit bedrag kan direct een
groter bedrag worden geïnvesteerd in de aanleg van een (kunst)grasveld en
kleedkamers, maar wordt door uw vereniging nadrukkelijk afgezien van een jaarlijkse
verhoging van de instandhoudingsbijdrage.
Als de voorkeur van uw vereniging uitgaat naar de uitkering van een bedrag ineens,
moeten de bovengenoemde voorstellen aan college van B&W en gemeenteraad daarop
worden aangepast.
Wij verzoeken u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met mw. R.
Nijdam, via email r.nijdam@boxmeer.nl of telefonisch 0485-585911, voor het maken van
een afspraak voor nadere uitwerking. In verband met de in de brief van 21 december
genoemde planning van behandeling in de gemeenteraad d.d. 23 maart is overleg op de
korte termijn dan een vereiste.
Daarbij meld ik u nog dat mw. Nijdam tot 3 januari 2017 afwezig is in verband met
vakantie.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermede voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens deze
hoofd van de Afdeling Welzijn en Leefbaarheid
E.R. van Ieperen
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