Verslag van de raadscommissievergadering Economie en Sport d.d. 14 oktober
2015
Aanwezig
Voorzitter
Commissiegriffier

:
:

Willem de Wit
Elice Steijaert

Commissieleden
Lokale Realisten

:
:

CDA

:

Dorpspartij
PVDA
OPA
D66

:
:
:
:

10
Willie van den Heuvel
Theo Hoefnagel
Truus van Dijk-Vereijken
Willeke van Zeeland
Joris van Loon
Wim Meulenmeesters
Toon Coopmans
Eric van Cronenburg
Frans Faeles
Henk Giebels

Collegeleden:
Roël Hoppezak (wethouder)
Overige aanwezigen:
John Verstappen namens BSV (binnensportverenigingen)
Jolanda van Rooij, ambtelijke vertegenwoordiging namens college

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Dhr. John Verstappen krijgt het woord. Hij spreekt namens de binnensportverenigingen
(BSV). Hij geeft aan dat er zorg is bij de BSV. Hij las in het vorige commissieverslag dat het
haalbaarheidsonderzoek afgerond is en dat in januari al gestart wordt met de
buurtsportcoaches.
BSV wil meehelpen aan de bezuinigingstaak van het college en ze hebben daarvoor een
werkgroep opgericht. Ze zijn ambitieus van start gegaan en hebben ideeën en plannen,
bijvoorbeeld de inzet van een combinatiefunctionaris, een buurt/sportcoach. Zijn zij nu nog
wel in beeld? Ze hebben geen terugkoppeling meer gehad vanuit de gemeente. Ze willen
serieus meewerken en geven aan een goede partij te zijn om mee te werken. Graag worden
ze op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In eerste instantie was de contactpersoon
bij de gemeente Akko van Asten. Nu is dat Jos de Wit.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Het voorstel om agendapunt 4b naar voren
te halen wordt goedgekeurd.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 9 september 2015
Het CDA geeft aan dat bij punt 5a1 de opmerking over aanstelling buurtsportcoach niet is
terug te vinden. Het CDA heeft aangegeven daar moeite mee te hebben.
De wethouder bevestigt dit en geeft aan hij vervolgens aangegeven heeft dat er geen
besluiten genomen worden die niet terug te draaien zijn.
Bij punt 5c staat achter Bart van Oort “CDA”. Dit moet natuurlijk “Dorpspartij” zijn.
Het verslag wordt met deze aanpassingen goedgekeurd.

b Lijst met toezeggingen.
Het ambtelijk advies over de afdoening van toezeggingen wordt overgenomen.
PvdA vraagt naar aanleiding van de lijst met toezeggingen naar het vervolg op mobiliteit.
Wanneer is de volgende stap?
De wethouder heeft het overzicht van het proces laten zien aan de afgevaardigden van de
fracties. Daarnaast is de raadspresentatie verzonden. Op 21 oktober is er bestuurlijke
besluitvorming. De bestuurders van de Provincie Noord-Brabant, B5, MRE, gemeenten en
Limburg komen tot een gedragen maatregelenpakket als inbreng voor BO-MIRT. De
wethouder stelt voor om a.s. maandag de woordvoerders weer bij elkaar te roepen. De
uitnodiging volgt nog.
LR stelt voor om samen met Laarbeek en Helmond bij elkaar te zitten en gezamenlijke
discussie te voeren.
De wethouder heeft dit wel uitgezet. Hij proeft dat Laarbeek dat wel wil, maar Helmond niet.
Het lukt zeker niet voor 21 oktober. Het doel is om een gedragen maatregelenpakket samen
te stellen en het beschikbare geld binnen te halen. Hij stelt voor de lokale discussie vooral nu
niet openlijk voeren. Daarvoor is de werkwijze gekozen om dit onderwerp met
afgevaardigden van alle fracties te bespreken. Laten we het houden zoals dat nu is.
4

Informeren

4 b Stavaza sporthal Molenbroek
Procesconclusie
De commissie is voldoende geïnformeerd. De wethouder krijgt 3 opdrachten mee.
Kijk nog eens goed naar de europese aanbesteding;
Stel commissie volgende keer weer op de hoogte van de stavaza;
Zorg dat er cohesie komt tussen vereniging en gemeente.
Aanleiding voor dit agendapunt zijn de vragen van Wim Meulenmeesters (CDA). Omdat niet
alle commissieleden het antwoord hebben gelezen vanwege late verwerking in ibabs
worden de antwoorden door de wethouder toegelicht. Buurtsportcoaches worden niet
aangesteld voordat daarover met u is gesproken. Komende week gesprek met o.a. Zicht.
Eerst moet de cofinanciering geregeld zijn. Dan kunnen we met o.a. BSV aan tafel.
Wethouder Hoppezak geeft nogmaals aan dat er geen onomkeerbare besluiten genomen
worden ten aanzien van de buurtsportcoaches voordat met de commissie is gesproken.
Opinies
CDA
Europese aanbesteding kwam als een duveltje uit een doosje. Dit begrijpen we niet want we
hebben gevraagd om privatisering. We willen bereiken dat sporters tegen acceptabele
kosten kunnen sporten en kantines tegen acceptabele kosten kunnen draaien. CDA krijgt
gevoel dat wethouder niet wil. Vraagt dringend om zaak om te draaien en gewoon te gaan
privatiseren, niet via een europese aanbesteding. Dit is volgens CDA niet nodig. Bedrag is
nooit zo hoog want het wordt goedkoper. Het gaat om de mensen, daar doen we het voor!
Daarnaast benadrukt het CDA nogmaals dat zij niet voor een externe inhuur zijn. Ze willen
een vast aanspreekpunt, een vast gezicht binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

Lokale Realisten
Sluit volledig aan bij CDA met betrekking tot de europese aanbesteding. Vraagt de
wethouder een andere oplossing te zoeken. Maar kan zich ook voorstellen dat wethouder
zegt dat het een europese aanbesteding moet zijn.
Het traject duurt erg lang. Er zijn toezeggingen gedaan aan verschillende partijen en dit lijkt
niet meer in beeld te zijn. In dit traject zijn er opnieuw signalen dat er niet gecommuniceerd
wordt. Op tijd terugkoppelen naar de betrokken belanghebbenden. Dat moet echt beter,
sorry zeggen is niet voldoende.
Dorpspartij
De motivatie van alle betrokkenen neemt sterk af en we maken ons zorgen. Doe het met de
lokale betrokken mensen. Niet commercieel maken. Zo’n europese aanbesteding zien we
niet zitten. Kijk er nog eens goed naar, kun je dit niet in blokjes hakken? Dan is wellicht
geen europese aanbesteding nodig.
D66
Eens met de genoemde argumenten voor wat betreft de europese aanbesteding. Waarom
duurt het allemaal zo lang? Waarom geen gebruik maken van de bestaande verenigingen
en overige betrokken partijen? Kan de exploitatie van de bar en exploitatie van de zaal niet
gesplitst worden? Dan geen europese aanbesteding nodig. Dan kun je sneller tot resultaten
komen. Dit komt grotendeels overeen met het standpunt van het CDA.
OPA
Goed geluisterd naar inspreker. Eerst anderhalf jaar ploeteren, dan een europese
aanbesteding. Waarom? eens met CDA.
PvdA
Dorps betekent niet europees. Geen europese aanbesteding.
Wethouder geeft toelichting.
Europees aanbestedingstraject:
Wethouder geeft aan dat hij proeft dat er geen vertrouwen is in het ambtelijk advies en het
bestuurlijk standpunt daarbij over de noodzaak van de europese aanbesteding. Het is geen
keuze maar een verplichting. Natuurlijk heeft hij ook de vraag gesteld of dit een europese
aanbesteding moet zijn. Er is ook een second opinion gevraagd. Welke creativiteit kunnen
we met elkaar aan de dag leggen om het zo snel mogelijk te laten lopen? Het
aanbestedingsdocument moet zo snel mogelijk klaar zijn. We willen bijvoorbeeld dat
o.a.basisscholen meer gebruik maken van sportaccomodaties. Dit moet in het
aanbestedingsdocument opgenomen worden.
Communicatie:
Wethouder heeft contact gehad met Wiljan Jansen van BSV, direct nadat het bekend
geworden was dat er een europese aanbesteding nodig was. Hetzelfde geldt voor de
communicatie over de buurtsportcoaches, ook daarover is contact geweest tussen hem en
Wiljan Jansen. De wethouder is ook overtuigd van ambtelijke contacten met BSV.
Externe inhuur.
De gemeentelijke organisatie is wat kleiner geworden. Dat is een keuze geweest. Als er
specialistische zaken voorbij komen dan wordt expertise ingehuurd. De externe wordt
gestuurd/geleid door de ambtelijke organisatie. Ambtenaren leren hiervan Onze eigen
medewerker kan hiervan leren en blijft aanspreekpunt. Gaat ook mee naar besprekingen en
bijeenkomsten.
Toezeggingen
De wethouder zegt toe om ruim voor de volgende raadsvergadering info over de 3
opdrachten terug te koppelen aan de commissieleden.

4 a Presentatie programma economie en de financiering
Toelichting door Jolanda van Rooy
Procesconclusie
De commissie is voldoende geïnformeerd.
Opinies
PvdA
Eerder meedenken gewenst door commissie en raad voorkomen dat we achter de feiten
aan lopen. Neem raad en commissie mee.
Wethouder geeft aan dat bij deze de start ook is gemaakt in het meenemen van commissie
en raad.
4 c RIN antwoord provincie op inspraakreactie Gemert-Bakel concessie openbaar
vervoer
Procesconclusie
 De commissie is voldoende geïnformeerd.

5 Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t.
actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
CDA
De Raad heeft besloten de opdracht voor een nulmeting (geluidsonderzoek o.a. Zuid-Om)
aan het college te geven. Nu zien we dat er volgende week gestart wordt met nieuwe
asfaltering. Dit is niet de opdracht. Vraag is om morgen te beginnen met de nulmeting! Niet
wachten!
Dorpspartij
Nulmeting uitvoeren vóór asfaltering. Offertes kunnen binnen een dag aangeleverd worden.
Gemeente moet dit op tijd regelen. Het is juist de bedoeling om nu, in de huidige situatie,
een nulmeting te houden zodat er een goed vergelijk gemaakt kan worden.
Ook de overige partijen geven aan dat de nulmeting nu uitgevoerd moet worden en niet na
asfaltering.
Wethouder.
Er is gesproken met aanwonenden. Zij geven aan akkoord te gaan dat nulmeting na
asfaltering plaatsvindt. We kunnen de asfaltering niet tegenhouden omdat de provincie
opdrachtgever is. Het vragen van een tweede offerte kost tijd, ook het uitvoeren kost tijd.
De voorzitter trekt de volgende conclusie:
De raad heeft besloten. De opdracht aan het college is om de nulmeting uit te voeren en de
overwegingen die gesteld zijn hierin mee te nemen.
Lokale Realisten
Heeft de startbijeenkomst voor de sportverenigingen al plaatsgevonden?
Wethouder Hoppezak geeft aan dat deze gepland is. De datum heeft hij niet paraat.
Toezeggingen

Datum startbijeenkomst sportverenigingen wordt voor het weekend nog doorgegeven aan de
commissieleden.
6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum Rdscie.
9-9-2015

9-9-2015

9-9-2015

9-9-2015

9-9-2015

14-10-2015

14-10-2015

Toezegging
Vervanging
sporttoestellen: Binnen 2
weken krijgen de
commissieleden te horen
wanneer zij de informatie
over datgene wat op ons
afkomt en wat dit betekent
in de toekomst, mogen
verwachten.
Sportnota: De commissie
wordt nader geïnformeerd
als er iets te melden is,
wellicht volgende
commissievergadering al.
De wethouder zorgt ervoor
dat de verenigingen op tijd
geïnformeerd worden.
Speeltoestellen: de memo
voor het college wordt met
de commissie gedeeld.
Hierin staat per locatie de
stand van zaken.
Mobiliteit: Wethouder gaat
aan tafel met
afgevaardigden fracties
om bij te praten en kaders
te bespreken. De namen
van de afgevaardigden
worden binnen een week
doorgegeven aan de
wethouder.
Peelse loop Noord-Om:
Er worden offertes
opgevraagd van de
geluidsonderzoeken,
nulmeting en meting met
nieuw asfalt. College gaat
besluit nemen op de vraag
of er een onderzoek
uitgevoerd gaat worden of
niet en wat de impact
daarvan is. Dit wordt
kortgesloten met de
commissie.
Er volgt een uitnodiging
voor een nieuwe
bijeenkomst met de
fractie-afgevaardigden
over het onderwerp
mobiliteit
Ruim voor de volgende

Afgedaan ja/nee
Afgedaan

29-09 aangeleverd bij griffie.

Afgedaan

Afgedaan

14-10-2015

raadsvergadering wordt
info verstrekt over de 3
opdrachten inzake de
privatisering van
Molenbroek
Datum startbijeenkomst
sportverenigingen wordt
voor het weekend nog
doorgegeven aan de
commissieleden

