Raadsvergadering
Dossiernummer
Vertrouwelijk
Vergaderdatum
Agendapunt
Omschrijving
Organisatieonderdeel
Eigenaar
Portefeuillehouder

706
Nee
16 april 2019
7.2
Verzelfstandiging Burense Voetbalverenigingen (BVV)
Team Beheer
Rutten, K.
D.J. Russchen
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Bijlage 4 Brief en notitie van BVV van 21 december 2017
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de verzelfstandiging van de acht Burense voetbalverenigingen (BVV) op basis
van het afsprakenkader op pagina 11 van de bij dit besluit als bijlage 1 gevoegde “Notitie
verzelfstandiging Burense voetbalverenigingen”.
2. Jaarlijks een bedrag van € 164.000,- beschikbaar te stellen aan de BVV voor renovaties en
onderhoud van de sportvelden (€ 140.000) en structureel groenonderhoud (€ 24.000).
a. Voor € 140.000 is dekking aanwezig in de meerjarenbegroting 2019-2022. De dekking van € 24.000
te betrekken bij de kadernota 2020.
3. Incidenteel een bedrag van € 110.000, - beschikbaar te stellen aan de BVV voor opstartkosten van
de koepel en KIWA-inspecties (€ 60.000) en wegwerken achterstallig onderhoud (€ 50.000).
a. de eenmalige kosten van € 110.000,- te dekken uit de reserve ‘Maatschappelijke investeringen’. Na
deze onttrekking de reserve op te heffen.
Besluit
1. In te stemmen met de verzelfstandiging van de acht Burense voetbalverenigingen (BVV) op basis
van het afsprakenkader op pagina 11 van de bij dit besluit als bijlage 1 gevoegde “Notitie
verzelfstandiging Burense voetbalverenigingen”.
2. Jaarlijks een bedrag van € 164.000,- beschikbaar te stellen aan de BVV voor renovaties en
onderhoud van de sportvelden (€ 140.000) en structureel groenonderhoud (€ 24.000).

a. Voor € 140.000 is dekking aanwezig in de meerjarenbegroting 2019-2022. De dekking van € 24.000
te betrekken bij de kadernota 2020.
3. Incidenteel een bedrag van € 110.000, - beschikbaar te stellen aan de BVV voor opstartkosten van
de koepel en KIWA-inspecties (€ 60.000) en wegwerken achterstallig onderhoud (€ 50.000).
a. de eenmalige kosten van € 110.000,- te dekken uit de reserve ‘Maatschappelijke investeringen’. Na
deze onttrekking de reserve op te heffen.
In meerderheid aangenomen (voor stemmen VVD, CDA, PvdA, Gemeentebelangen, D66 en PvdD;
tegen stemt de PCG). De heer Lammers onthoudt zich van stemming.
Toelichting
Toezeggingen college:
- in overleg met de BVV een informatiebijeenkomst na het zomerreces inplannen, waarbij o.a. de
volgende zaken aan de orde komen:
* uitwerking begrip vitaliteit in relatie tot bijlage 3
* uitwerking juridische dilemma's, zoals de situatie dat een van de verenigingen de BVV verlaat
* hoe om te gaan met voetbalvelden die niet onder de bestaande afspraken vallen
* toepassing wet Fido
* afspraken hoe en wanneer een tussentijdse evaluatie;
- intentie om te komen tot lokaal sportakkoord.
Stemverklaring CDA.
De heer Lammers (Gemeentebelangen) onthoudt zich van stemming op grond van artikel 28 van de
Gemeentewet.

