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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De
agenda wordt aangepast vastgesteld.
Punt 5a m.b.t. informeren wordt behandeld vóór de punten m.b.t. voorbereiden raadsadvies.
De commissie is hiermee akkoord.
3a
Vaststellen verslag commissie Economie en Sport d.d. 21 juni 2017
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3b
Lijst met toezeggingen.
De lijst met toezeggingen is akkoord.
Het CDA wil ingaan op het antwoord van het college op de raadsvraag over bezwaar en
beroep bij het VKA N279. Het CDA wil met de commissie op tijd kunnen stilstaan zodat op
tijd een zienswijze ingediend kan worden bij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Wil ruim
de tijd hebben om eventuele zienswijze samen voor te bereiden.
Wethouder Bankers geeft aan dat het PIP pas volgend jaar bekend wordt. Hij stelt voor om
de procedure een volgende keer te bespreken. De tijd om een zienswijze in te dienen
bedraagt 6 weken. Je moet eerst inhoud kennen om zienswijze te kunnen bepalen.
CDA denkt dat partijen er verschillend inzitten en wil om die reden tijdig bespreken.
Wethouder geeft aan een stuurgroep-vergadering N279 te hebben eind september. Dan
wordt meer informatie ontvangen.
Hij zegt toe de volgende commissievergadering de commissie op dit punt bij te praten.

D66 vindt dat kruit verschoten is bij vasthouden aan standpunten. Een zienswijze heeft in de
ogen van D66 geen zin.
Dorpspartij is het eens met CDA en vindt het belangrijk om ook naar de buitenwereld te
communiceren hoe ver het ermee staat
.
Lokale Realisten wil wel meepraten over een zienswijze.
Toezegging: Wethouder komt in de commissievergadering van 11 oktober a.s. terug met de
stavaza over de N279.
3c
Termijnplanning
Geen aanvullingen.
4 VOORBEREIDEN RAADSADVIES
4a

Meerjarenonderhoudsplan sportparken

Procesconclusie
Besluitvorming/ finale behandeling raad is voldoende voorbereid. Onderwerp in handen
stellen van de raad. Hamerstuk
Opinies (per partij weergegeven)
D66
Heeft het voorstel uitvoerig bestudeerd. Vindt bedrag dat het jaarlijks kost gigantisch maar
gaat akkoord. Het voorstel is goed voorbereid. Gaat er van uit dat de vraagpunten zoals
problemen/knelpunten, budget, vrijwilligers enz. zijn besproken met verenigingen. De uitgave
sport wordt 9 honderdduizend euro. Is van mening dat hetzelfde bedrag ook aan cultuur
besteed zou moeten worden.
Dorpspartij
Is gelukkig met 1 uniforme lijn. Deze is duidelijk, helder en positief. Is het eens met het geld
(budget) en blij dat alle verenigingen op 1lijn zitten.
Lokale Realisten
Eens met voorstel. duidelijkheid voor alle verenigingen. Is blij dat we nu zover zijn.
CDA
Is het grotendeels eens met de plannen; afspraken worden gelijkgetrokken.
Vraagt zich af wat de verenigingen van de plannen vinden.
Klopt het dat de kosten die verenigingen nu zelf moeten betalen ongeveer gelijk zijn aan de
huur die ze al jaren betaald hebben?
Constateert dat er een telfout in de berekeningen zit. Zitten er nog meer fouten in?
Geeft aan dat op het trainingsveld Gemert meer wordt getraind, moet dit dan sneller
vervangen worden?
Vraagt zich af hoe het kan dat het onderhoud van het hockeyveld Bakel, kwaliteit C, niet
goed uitgevoerd is? Komt dat ook bij andere verenigingen naar boven?
Vraagt zich af of bijdrage verenigingen van 15 en 20% haalbaar is?
Stelt vast dat de gebouwen niet zijn meegenomen. Wat vinden verenigingen hiervan?

Wethouder
Geeft aan dat het een groot bedrag is. Maar dit is vorig jaar opgehoogd met een ton om aan
de onderhoudseisen te voldoen. Alle verenigingen zijn bezocht. Vorige week hebben de
meeste verenigingen een bijeenkomst bijgewoond met toelichting op stukken. Steeds is
gevraagd om aan te geven als ze het niet eens zijn met de stukken. Wethouder heeft indruk
dat men zich kan vinden in het voorstel. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen vanuit de
verenigingen.
Voor sommige verenigingen klopt het dat de bijdrage gelijk is aan de huur uit het verleden.
Voor andere verenigingen is dat niet zo. Verenigingen die zelf mee onderhouden kunnen
daarmee de bijdrage verlagen.
Het rekenfoutje is hersteld en er is een dubbelcheck uitgevoerd of er meer zijn.
De gemiddelde levensduur voor een veld staat op 10 jaar. Gemeente staat aan de lat bij
vervanging, dus ook als dit eerder is.
Het college stelt onderhoudsvoorschriften op voor alle velden zodat het onderhoud goed
uitgevoerd wordt. Indien gewenst worden instructies gegeven en ondersteuning als bij de
verenigingen de kennis ontbreekt.
Of 15-20% haalbaar is, is niet expliciet te maken. Een vereniging kan met zelfwerkzaamheid
geld bijverdienen.
De gebouwen zitten bij het gebouwenbeheerplan. In het gebouwenbeheerplan is opgenomen
dat verenigingen zelf aan de lat staan voor het onderhoud van hun gebouwen. Hier heeft ook
de discussie rondom legionella plaatsgevonden. De gemeente heeft hier een bijdrage voor
geleverd. Er wordt nog gekeken naar contracten rondom de gebouwen en de afspraken
hierover. Daarover volgt nog een voorstel, maar dit ligt bij andere portefeuille.
CDA
Van het hockeyveld Bakel is het onderhoud niet goed uitgevoerd. Is de aannemer
aangesproken op het contract? Vraagt hoe dit in de toekomst geregeld wordt.
Paul Bruystens:
Het toezicht wordt beter geregeld, evt. kennis wordt ingehuurd om het onderhoud in goede
banen te leiden en de vereiste kwaliteit te hlen. De gemeente blijft in de lead en gaat beter
toezicht houden. Met de verenigingen worden onderhoudscontracten gesloten als zij zelf
werkzaamheden uitvoeren.
De berekening van de bedragen is gebaseerd op 2 x per week trainen. Bij 3x per week is
vervanging na 8 jaar nodig. Dan zou de vereniging de laatste 2 jaar moeten bijdragen. Als dit
zo is, na 8 jaar, dan moet de vereniging bijbetalen.
CDA:
Stelt dat niet duidelijk in het stuk staat dat verenigingen dan na 8 jaar zelf moeten betalen.
Vindt dat dit wel zou moeten.
Vraagt of het bijspijkeren van kennis voor de verenigingen vrijblijvend is?
Vraagt of de nieuwe berekeningen op korte termijn geleverd kunnen worden?
Wethouder:
In principe is bijspijkeren van kennis niet verplicht bijv. als kennis aanwezig is. Wel moeten
de verenigingen laten zien dat zij de juiste activiteiten uitvoeren. Daar houden we toezicht
op. We willen hierop controle houden, de velden moeten in goede conditie blijven.
Zegt toe de nieuwe berekeningen op korte termijn aan de commissieleden te leveren.
Geeft aan dat alle contracten voor januari 2018 afgesloten kunnen worden indien de raad
met het voorstel instemt.
Toezegging:
Nieuwe berekeningen worden op korte termijn aan de commissieleden geleverd.

5

INFORMEREN

5a
Buurtsportcoaches komen zich voorstellen met een korte presentatie
Procesconclusie:
De commissie is voldoende geïnformeerd. Verdere behandeling in handen stellen van
college.
Elvera Weusten van buro Negen licht het punt toe met een presentatie. De
buurtsportcoaches Inge Poos en Tijn van Lankvelt stellen zich kort voor.
Ze gaan aan de slag met 3 pijlers: plezier en ontwikkeling, verbinding en samenwerking,
vernieuwing en inspiratie
De wethouder zegt toe eind dit jaar nog een evaluatie te houden zoals afgesproken.
Elvera geeft aan dat ze nu vooral aan de slag zijn gegaan met pijler 1 maar dat 2 en 3
zoveel mogelijk meegenomen worden. Zij verwacht dat het volgend voorjaar de pijlers 2 en 3
zeker aan bod komen. Ze nodigt de commissieleden van harte uit bij het persmoment
morgenmiddag waarbij het logo wordt onthuld. Het vindt plaats bij De Bakelaar.
Toezegging: eind dit jaar wordt een evaluatie gehouden.
5b

Voortgang glasvezel (mondelinge toelichting)

Procesconclusie:
De commissie is voldoende geïnformeerd. Verdere behandeling in handen stellen van
college.
De wethouder licht de stand van zaken toe.
De informatieavonden lopen, de lijst met ambassadeurs wordt uitgebreid. Inschrijven is
vanaf nu mogelijk bij alle providers. Er volgt nog een persbericht.
Het proces wordt op de voet gevolgd, we hebben frequent contact met Mabib. We sturen
ooik bij, bijv. op communicatief vlak. De voorwaarden zijn aangepast van 55 naar 50%.
250 euro vooraf betalen is niet meer aan de orde. Je kunt kiezen voor 15 euro per maand of
1815 euro. Je kunt er ook zonder kosten vanaf. maar als je daarna opnieuw wilt aansluiten
dan komen er nieuwe aansluitkosten voor in rekening die veel hoger zijn..
CDA
Geldt de 15 euro per maand tot max 1815 euro?
Vraagt zich af hoe de 250 euro eraf gehaald is?
Wil weten hoe geacteerd wordt als we over 10 weken merken dat we het niet gaan halen.
wethouder:
De keuze voor 15 euro per maand blijft levenslang.
Zegt blij te zijn met het feit dat de 250 euro eraf is, maar is niet blij met moment. Wijzigingen
tijdens het proces kunnen tot nieuwe vragen en onduidelijkheid leiden. Wil niet nog meer
wijzigingen. Er is een teller op de website die aangeeft hoever we zijn. We monitoren de
aanmeldingen. We zitten er bovenop.
Jolanda van Rooy
De ambassadeurs kunnen goed monitoren door inzicht in adressen waar wel of nog niet
aangemeld is.. Zij kunnen gericht informatie leveren op adressen waar nog weinig
aanmeldingen zijn.
CDA:
Stelt dat de informatie over stoppen en daarna opnieuw aansluiten, waarbij opnieuw

aansluitkosten betaald moeten worden, niet goed gecommuniceerd wordt bij de
informatieavonden. Wil dat dit wel goed gebeurt.
Wethouder:
Zegt toe om dit naar Mabib terug te koppelen.
Toezegging:
Er vindt terugkoppeling plaats naar Mabib over de informatieavonden. Bij deze
informatieavonden moet duidelijkheid gegeven worden over het feit dat nieuwe
aansluitkosten betaald moeten worden als je stopt en daarna opnieuw wil aansluiten.
5c

Stavaza Sportnota en stavaza sporthal Molenbroek (op verzoek van cie)

Procesconclusie:
De commissie is voldoende geïnformeerd. Verdere behandeling in handen stellen van
college.
De wethouder licht de stand van zaken toe.
De kaders uit de Kadernota sport worden in alle processen meegenomen, zoals nu in het
onderhoudsplan buitensport.
Zo ook bijv. het kader samenwerking, bijv. vereniging Milheeze en 3e hockeyveld. Dit is een
lopend proces dat nooit is afgerond. Het wordt in de uitvoering steeds meegenomen.
Sportpark Molenbroek: proces beheercommissie is afgerond. Nu loopt de vraag over he
zwembad. Hoopt in november te komen met scenario’s, bijv. zwembad in sporthal. Op dit
moment zijn nog geen concrete zaken te benoemen.
D66
Merkt op dat veel dingen vooruitgeschoven zijn in het verleden. Is blij met concrete acties
die zij nu zien.
6

Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht
m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)

CDA:
Wil weten hoe het staat met de privatisering van de tennisverenigingen.
Wethouder
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle tennisverenigingen. Wil daarmee naar
college en raad en probeert dit jaar nog met een voorstel te komen.
7
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum Rdscie.
11-1-2017

Toezegging

Afgedaan ja/nee

Agp 5a Stavaza Sportnota:
Overzicht van oude en
nieuwe afspraken met
sportverenigingen zal worden

Ja

verstrekt.

22-2-2017

4c Aanleg 3e kunstgrasveld
hc Gemert.
Het college heeft een besluit
genomen om vijf varianten uit
te werken, t.b.v. een derde
hockeyveld, en door te
rekenen (met als stip
september 2017), de heer
Jos Koppen gaat daar mee
aan de slag. Maandelijks
krijgt de commissie E&S een
bericht over de voortgang
van het project, in de
commissie economie en
sport.

ja

29-3-2017

4a Meerjaren
onderhoudsplan
Sportparken: Wethouder
Bankers zegt toe dat rond
mei de commissie wordt
geïnformeerd via een RIN
contacten
onderhoudsafspraken 2017
(op basis van de nieuwe
onderhoudscijfers)

Ja

29-3-2017

4c Aanleg 3e kunstgrasveld
HC Gemert: Wethouder
Bankers zegt toe dat de
kredietaanvraag ter
besluitvorming voor de
aanleg van het 3e
kunstgrasveld HC Gemert,
wordt aangeboden voor de
raad van 1 juni.

Ja

29-3-2017
10-5-2017

Voortgang glasvezel:
Communicatie- opzet
voortgang glasvezel zal
volgende commissie worden
toegelicht.

Ja

10-5-2017

Wethouder Bankers zegt toe
na te vragen wanneer en in
welke vorm het ‘overzicht
van oude en nieuwe
afspraken met
sportverenigingen’
aangeboden gaat worden.
Duurzame visie detailhandel
structuur. Wethouder
Bankers zegt toe de
commissie op 21 juni as
d.m.v. een presentatie te
informeren.
Sporthal Molenbroek
Wethouder Bankers zegt toe

Ja

10-5-2017

10-5-2017

Ja. Het college heeft besloten op 6-6-2017 het
stuk van de agenda te halen.

Aanbesteding heeft geen kandidaten opgeleverd.
Opnieuw is met partijen gesproken. In verband

in de volgende cie
duidelijkheid te verschaffen
over het proces en de stand
van zaken.
21-6-2017

21-6-2017

21-6-2017

13-09-2017

13-09-2017

13-09-2017
13-09-2017

De buurtsportcoaches zijn
komen zich in de
eerstvolgende commissie
voorstellen, dat is 13
september a.s.
Concrete voorbeelden van
het ondernemersfonds
worden door Maikel Gijzen
aan de commissie ter
beschikking gesteld.
In de commissievergadering
van 13 september a.s. komt
een update van hoe ver we
staan met de kaders uit de
sportnota en de planning
(wanneer komt wat in de
raad).
Wethouder komt in de
commissievergadering van
11 oktober a.s. terug met de
stavaza over de N279.
Nieuwe berekeningen
meerjaren onderhoudsplan
Sportparken worden op korte
termijn aan de
commissieleden geleverd.
Eind dit jaar vindt een
evaluatie plaats over de
buurtsportcoaches.
Er vindt terugkoppeling
plaats naar Mabib over de
informatieavonden. Bij deze
informatieavonden moet
duidelijkheid gegeven
worden over het feit dat
nieuwe aansluitkosten
betaald moeten worden als je
stopt en daarna opnieuw wil
aansluiten.

met sterk aantrekkende markt kon geen van de
partijen het werk tijdens de zomervakantie
afronden. Nu worden tijdens de herfstvakantie
2017 in eerste instantie uitsluitend de dakplaten
vervangen. Extra isolatie en zonnepanelen volgen
in een later stadium.
Ja

Ja

ja

