Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer:
Afdeling/werkterrein: OB/
Zaaknr. 831145
Onderwerp: Beheerplan sport 2014 - 2029

Aan de raad
Inleiding
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van november 2013 de bezuinigingen op het vlak van
sport grotendeels teruggedraaid. Doordat een aantal levensduur verlengende sportinvesteringen,
op basis van de in december 2013 door de raad vastgestelde notitie activering, waardering en
afschrijving, niet meer ten laste worden gebracht van de voorziening sport maar worden
geactiveerd, is wel een bezuiniging binnen de voorziening onderhoud sport doorgevoerd. Deze
keuze heeft geen gevolgen voor de toekomstig uit te voeren vervangingsinvesteringen. De
gemaakte keuzes zijn weliswaar financieel vertaald in de meerjarenbegroting maar nog niet
vastgesteld in een beheerplan. De accountant adviseert dringend dat er een formeel vastgesteld
beheerplan sport nodig is voor goedkeuring van de jaarrekening 2013.
Beslispunten
Beheerplan sport 2014 -2029 vast te stellen.
Overzicht activeringen sportinvesteringen vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Vanwege de aard van het voorstel, het beperkt aantal onderwerpen en het nog niet
benoemd zijn van nieuwe voorzitters en leden van raadscommissies, is de commissie
(Middelen) nog niet bijeen geweest. De raad wordt gevraagd om in dit geval zonder
voorbereiding via de commissie tot besluitvorming te komen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De vorige versie van het beheerplan sport is in juli 2012 vastgesteld.
De raad heeft op 12 december 2012 besloten om jaarlijks € 100.000,- minder te storten in
de voorziening sport, de financiële dekking van het beheerplan sport.
De raad heeft op 12 december 2012 besloten om het saldo van exploitatiekosten, huur en
subsidie voor de buitensportverenigingen af te bouwen naar nul in 2016. Dit besluit is
echter bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017 in november 2013
teruggedraaid.
De raad heeft in december 2013 de notitie activering, waardering en afschrijving
vastgesteld, waardoor toekomstige levensduur verlengende sportinvesteringen niet meer
ten laste worden gebracht van de voorziening sport, maar dat deze worden geactiveerd,
waardoor er een extra jaarlijkse korting op de storting voorziening onderhoud sport kon
worden doorgevoerd van €120.000,-.

Beoogd effect
Een goedgekeurde jaarrekening.

Duurzaamheid
Nvt

Argumenten
Een goedgekeurd beheerplan heeft positief effect op de goedkeuring van de komende
jaarrekening.

Kanttekeningen
Er is nog geen vastgestelde kadernota sport. Tot die tijd worden alle
vervangingsinvesteringen die niet uit de voorziening worden gefinancierd aan de raad
voorgelegd waardoor er maatwerk uitgevoerd kan worden.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
De raad heeft in december 2013 de notitie activering, waardering en afschrijving
vastgesteld, waardoor groot onderhoud van sport en gebouwen die leiden tot een
aanzienlijke verlenging van de levensduur van het actief niet ten laste van de betreffende
voorziening dienen te worden gebracht maar dienen te worden geactiveerd. Als gevolg van
deze wijziging wordt er jaarlijks voortaan € 120.000,- minder wordt gestort in de
voorziening sport. Aan de andere kant zijn er bij de vaststelling van de begroting 20142017 nu extra kapitaallasten in de begroting opgenomen.
Uitvoering
Het oude beheerplan is laatst door de raad vastgesteld in juli 2012. Dit plan is nu
geactualiseerd en bijgesteld:
-Enkele ramingen en jaartallen zijn aangepast: Er hebben inspecties van enkele daken
plaatsgevonden en een onderzoek naar de toplagen van de tennisbanen. Daarnaast zijn er
actuele offertebedragen bekend, waardoor enkele ramingen concreter zijn.

In het plan staan alle grootschalige renovaties en vervangingen voor zover ze nu bekend
zijn. Op basis van jaarlijkse gesprekken met de verenigingen en of onderzoeken en
inspecties wordt het beheerplan steeds bijgesteld. Het beheerplan wordt elke 2 jaar
geactualiseerd en voorgelegd aan de raad ter goedkeuring.
In voorliggend plan is nu specifiek de renovatie van 2 van de 3,5 velden (op basis van
normen berekend) van Fudicia opgenomen. Voor alle andere voetbalverenigingen hebben
de afgelopen jaren al grootschalige renovaties van de grasvelden plaatsgevonden. Een 5tal voetbalverenigingen heeft daarna ook het jaarlijks onderhoud aan de velden en overig
groen overgenomen tegen een vergoeding van de gemeente.

Bijlagen
1. beheerplan sport 2014-2029
2. overzicht activeringen sportinvesteringen 2014-2029

Ter inzage gelegde stukken
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