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Verslag bestuurlijk overleg wethouder Hendriks-Van Haren en Olympia ’18 d.d. 12 oktober
2015.
Aanwezig

Afwezig
Verslag
Datum verslag
Datum overleg
Onderwerp

: van Olympia ’18 de heren R. Philipsen en W. Smits
van de gemeente Boxmeer: wethouder Hendriks-Van Haren en mw. R
Nijdam (Welzijn en Leefbaarheid)
: NVT
: Rietje Nijdam
: 21 oktober 2015
: 12 oktober 2015
: bandbreedtemeting en uitbreiding accommodatie Olympia’18.

1. Aanleiding.
Het bestuur van Olympia ’18 heeft verzocht om dit overleg. Het gaat goed met de
vereniging. Er zijn bestuurswisselingen geweest en medio 2016 volgt nog een
wisseling, maar er zijn nieuwe bestuursleden gevonden, het sponsorbeleid levert extra
middelen op, met Metameer worden besprekingen gevoerd over grootschalige inzet
van de accommodatie t.b.v. leerlingen en onderwijs èn in 2018 wordt het 100-jarig
bestaan gevierd.
Ten gevolge van de bestuurswisseling zijn 2 jaar geleden foutieve gegevens voor de
bandbreedtemeting aangeleverd, waardoor niet sprake was van 3 achtereenvolgende
jaren overschrijding. In 2013 en 2014 was echter sprake van overschrijding en voor
2015 zal dat ook weer het geval zijn. Het ledenaantal groeit en ook het aantal teams
is/wordt uitgebreid. Samengevat heeft Olympia ’18 een uitbreiding van de
accommodatie nodig. Daarbij gaat de wens uit naar een kunstgrasveld en 2 extra
kleedkamers.
Het bestuur wil een en ander gerealiseerd hebben voor het feestjaar 2018.
2. Toelichting wethouder.
De wethouder is verheugd over de positieve ontwikkelingen bij Olympia’18. In het
beleidskader buitensport en de daaraan gekoppelde bandbreedtemeting staat
opgenomen dat bij 3 jaren opeenvolgende overschrijding een verzoek aan de
gemeenteraad kan worden opgesteld waarin verzocht wordt om uitbreiding van de
accommodatie met een extra veld. Aan een dergelijke uitbreiding kan dan een
verhoging van de instandhoudingsbijdrage worden gekoppeld, het is echter geen recht
dat de voetbalvereniging heeft.
Bij de behandeling van een dergelijk verzoek wordt een aantal aspecten meegenomen:
- is uitbreiding op de huidige locatie mogelijk?
Het bestuur geeft aan dat de aanleg van een extra veld niet gerealiseerd kan worden op
de huidige locatie.
- kan worden uitgeweken c.q. samengewerkt met voetbalverenigingen in de directe
omgeving?
De aanwezige bestuursleden van Olympia ’18 zijn voorstander van fuseren van
(voetbal) verenigingen en het efficiënter inzetten van de diverse accommodaties.
Organisatorisch makkelijker en naar hun mening kostenbesparend. Olympia’18 zou in
die zin de krachten kunnen bundelen met de voetbalverenigingen uit Sambeek en
Beugen. De verwachting is echter, gezien de eigenheid van de verenigingen uit de
kerkdorpen, dat er weinig belangstelling in Sambeek en Beugen zal zijn.

Wethouder Hendriks-Van Haren adviseert het bestuur hierover oriënterende
gesprekken aan te gaan.
-zijn bij de realisatie van een kunstgrasveld, met een eventuele gemeentelijke fin.
bijdrage, voldoende aanvullende middelen aanwezig/verkrijgbaar?
De wethouder geeft aan dat de gemeenteraad bij de realisatie van een kunstgrasveld bij
SSS’18 een andere procedure heeft gevolgd. Bij SSS’18 was uitbreiding met een extra
veld niet mogelijk. Een kunstgrasveld zou uitkomst brengen in het ruimteprobleem. In
de eerste plaats is berekend wat de aanleg van een extra veld zou kosten. Op basis van
de vastgestelde formule is op dit bedrag een korting doorgevoerd van ca 30 % in
verband met de win-winsituatie. SSS’18 heeft het resterende bedrag in 1x uitgekeerd
gekregen. Daarmee drukt de investering niet structureel op de gemeentebegroting en
wordt de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage niet verhoogd. SSS’18 heeft zelf gezorgd
voor aanvullende middelen, een Btw-constructie en daarmee voor realisering van het
kunstgrasveld en de kleedkamers. Een werkwijze die mogelijk ook voor Olympia’18
gevolgd zou kunnen worden en waarover Olympia’18 zou kunnen afstemmen met
SSS’18. De wethouder geeft aan dat de vereniging ook moet onderzoeken of de
KNVB kan faciliteren, wat de mogelijkheden zijn van sponsors/crowdfunding/eigen
werk door vrijwilligers enz.
3. Afspraken.
- de gemeente Boxmeer streeft naar een zo spoedig mogelijke afronding van de
bandbreedte 2015. Daarmee wordt o.a. concreet of daadwerkelijk sprake is van 3
achtereenvolgende jaren van overschrijding bij Olympia ’18;
- Olympia ’18 stelt een brief aan de gemeenteraad op met het verzoek tot uitbreiding
van de accommodatie op basis van de aan de hand van de bandbreedtemeting
vastgestelde overschrijding.
- De eerder genoemde aspecten worden in het verzoek meegenomen waardoor
duidelijk beargumenteerd wordt waarom het verzoek aan de gemeenteraad is
gericht op realisatie van een kunstgrasveld en 2 kleedkamers.
4.

