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Voorstel betreffende het verzoek van BSV Olympia'18 om
een uitkering ineens in plaats van een verhoging van de
jaarlijkse instandhoudingsbijdrage

Document (RIS)

2017-R-61

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 5 april 2017 om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 19 april 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

Het Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties bevat
voorschriften voor de huurrelatie tussen de gemeente en de
gebruiker of voor privatisering van de buitensportaccommodatie.
In het beleidskader wordt gesproken over de “normatieve bandbreedte” die jaarlijks per september wordt gemeten. Deze meting
is van invloed op de jaarlijkse gemeentelijke uitkering voor
instandhouding van de basisvoorziening na privatisering.
Bij 3 jaar achtereenvolgende overschrijding van de bandbreedte
kan de vereniging (i.c. Olympia ’18) een verzoek indienen voor
uitbreiding van de accommodatie en de jaarlijkse
instandhoudingsbijdrage.
Het bestuur van BSV Olympia ’18 heeft aangegeven behoefte te
hebben aan een uitbreiding van de accommodatie (graag voor het
100-jarig bestaan). Het huidig aantal velden voldoet, maar het
aantal kleedaccommodaties dient te worden aangepast. Gevraagd
wordt om een uitkering ineens in plaats van een verhoging van de
jaarlijkse instandhoudingsbijdrage. Een voorstel daartoe ligt nu
voor.
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Portefeuillehouder Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Hendriks
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1. Raadsvoorstel d.d. 17 januari 2017
2. Raadsbesluit (concept)
3. Brief bestuur BSV Olympia'18 d.d. 19 oktober 2016
betreffende Instandhoudingsbijdrage
4. Brief bestuur BSV Olympia'18 d.d. 13 januari 2017 betreffende
Instandhoudingsbijdrage
5. Berekeningsmodel Olympia'18

