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Voorstel tot besluitvorming over het verzoek van Olympia '18 om een uitkering ineens in
plaats van verhoging van de instandhoudingsbijdrage.
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Aanleiding
In de raadsvergadering van 16 juli 1998 is het “Beleidskader instandhouding
buitensportaccommodaties” vastgesteld. In algemene zin biedt het beleidskader de basis
en het perspectief voor een eenduidige 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 jaarlijkse bandbreedtemeting is van invloed op de jaarlijkse gemeentelijke uitkering
voor instandhouding van de basisvoorziening na privatisering.
Bij 3 jaar achtereenvolgende “overschrijding van de normatieve bandbreedte” kan de
vereniging bij de gemeenteraad een verzoek indienen voor uitbreiding van de
accommodatie en de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage. Na 3 jaar achtereenvolgende
“onderschrijding van de normatieve bandbreedte” kan de gemeenteraad besluiten tot
“inbreiding” van de accommodatie en daarmee tot verlaging van de jaarlijkse
instandhoudingsbijdrage.
Nadere toelichting
In uw vergadering van 20 oktober 2016 heeft u kennis genomen van de
bandbreedtemeting 2015. Daarbij is vastgesteld dat bij voetbalvereniging Olympia ’18
sprake was van 3 aaneensluitende jaren “overschrijding”.
Medio 2016 heeft wethouder Hendriks-Van Haren overleg gevoerd met het bestuur van
Olympia 1918 waarbij ook de overschrijding van de bandbreedtenorm aan de orde is
geweest. Het bestuur heeft aangegeven behoefte te hebben aan een uitbreiding van de
accommodatie en ook gemeld dat zij die graag voor het 100-jarig bestaan zou hebben
gerealiseerd. Het verzoek aan uw gemeenteraad om een verhoging van de
instandhoudingsbijdrage is echter pas op 20 oktober 2016 ontvangen (I-WL/2016/3610)
na de genoemde raadsvergadering.
Op basis van het opgestelde berekeningsmodel heeft op 13 januari 2017 een nader
overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van Olympia ’18 en de gemeente Boxmeer.
Daarbij heeft het bestuur aangegeven dat geopteerd wordt voor een uitkering ineens in
plaats van een verhoging van de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage. Het verzoek van
Olympia d.d. 13 januari 2017 is op 17 januari 2017 schriftelijk ontvangen (I-WL/2017/
189).
Het bestuur geeft aan dat het huidig aantal velden met enige aanpassing en extra
onderhoud voldoet. Het aantal kleedaccommodaties is echter onvoldoende en de
vereniging wil dat met de uitkering ineens actualiseren en het aantal aanpassen aan de
behoefte.
Het bestuur heeft de teleurstelling uitgesproken dat het voorstel in verband met de
raadsplanning en andere oorzaken niet eerder dan in de vergadering van 18 mei 2017
kan worden besproken. Aan de andere kant heeft het bestuur aangegeven in juni 2017 te
willen starten met de werkzaamheden hetgeen door positieve besluitvorming in de
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raadsvergadering van 18 mei 2017 haalbaar is.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Uitvoering van het beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties en de
jaarlijkse bandbreedtemeting.
Rol van de gemeente
De gemeente heeft verschillende rollen vanuit haar (wettelijke) taken op het gebied van
bewegingsonderwijs, ruimtelijke ordening en het beheer van de openbare ruimte.
Daarnaast spelen het belang van sport en bewegen voor de gezondheid van de inwoners
en het belang van het verenigingsleven voor de leefbaarheid een rol.
Alternatieven en afwegingen
NVT.
Wettelijke basis
Het beleidskader in standhouden buitensportaccommodaties is aan de orde.
Financiën
De instandhoudingsbijdrage ten bedrage van €195.478,- is niet voorzien bij het opstellen
van de begroting 2017.
Conform de BBV voorschriften dient dit bedrag ten laste worden gebracht van de post
onvoorzien 2017.
Afstemming andere projecten / derden
De consequenties van overschrijding en onderschrijding zijn in 2016 door wethouder
Hendriks-Van Haren besproken met Olympia 1918. Het opgestelde berekeningsmodel is
besproken met het bestuur van Olympia ’18 en heeft hun instemming.
Voorlichting
NVT.
Voorstel
1. Vast te stellen dat bij BSV Olympia 1918 sprake is van drie aaneensluitende jaren
“overschrijding”;
2. Te besluiten tot een uitkering ineens ten bedrage van € 195.478,- in plaats van
een jaarlijkse verhoging van de instandhoudingsbijdrage aan Olympia’18;
3. Het bedrag van € 195.478,-, ten laste te brengen van de post onvoorzien.
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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Bij het onderwerp Verzoek van Olympia '18 om een uitkering ineens in plaats van een
verhoging van de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage horen de volgende bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Schrijven bestuur Olympia ’18 d.d. 19 oktober 2016 (I-WL/2016/3610)
Berekeningsmodel (I-BI/2016/2516)
Schrijven Olympia ’18 d.d. 13 januari 2017 (I-WL/2017/189)
Raadsbesluit (I-WL/2016/4375)
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