Vragen ex. art. 37 van het RvO aan het college over
oplossen capaciteitsprobleem bij Sparta 25
Op donderdag 7 november 2019 is tijdens de begrotingsvergadering besloten
dat de het structurele extra jaarbudget ten behoeve van het
capaciteitsprobleem bij Sparta 25 niet wordt toegekend. Ook CDA Laarbeek is
akkoord gegaan met dit besluit. Nu constateren wij dat dit besluit mogelijk
voorbarig is geweest en dat we de casus mogelijk verkeerd hebben beoordeeld.
Daarom eerst enkele constateringen met de kennis van nu:
Op 11 december 2017 hebben gemeente Laarbeek samen met de 5
buitensportverenigingen in een overeenkomst intenties vastgelegd en zijn
knelpunten beschreven;
In deze overeenkomst zijn geen bedragen toegekend;
Tijdens de vergadering van 7 november is door de verantwoordelijk
wethouder aangegeven dat het niet toekennen van de € 9.000,- niet als
bezuiniging kan worden aangemerkt, maar dat dit bedrag uit het bestaande
budget voor accommodatiebeheer zou komen.
In de vergadering van 7 november is door een meerderheid van de raad
besloten om het structurele extra budget niet toe te kennen;
Op 7 april jl. is er een overleg geweest tussen de gemeente en de 5
verenigingen binnen Laarbeek verenigt waarin wethouder Buter is aangegeven
dat het college opnieuw een voorstel kan doen aan de raad om het budget
beschikbaar te stellen.
Om meer duidelijkheid te krijgen stellen wij de volgende vragen:

Zijn de hierboven genoemde constateringen juist? Welke verplichting geeft
de overeenkomst naar de partijen? In welke mate zijn hier ook concreet
bepaalde financiële verplichtingen aan gekoppeld?
- De hierboven genoemde constateringen zijn juist
- In het ’Afsprakenkader Buitensportaccommodaties - Aftrap naar de
Toekomst’ is het knelpunt van Sparta ’25 als volgt omschreven:
Sparta’25 kampt met capaciteitsproblemen om zowel de competitiesport als
niet-competitiesport op een goede wijze te faciliteren op sportpark ’t Heereind.
Er wordt gezocht naar een passende oplossing. Om met name de
trainingscapaciteit uit te breiden binnen de grenzen van het huidige sportpark,
is het aanbrengen van kunstgras een mogelijke oplossing. Behalve dat dit leidt
tot een verhoging van de trainingscapaciteit, kan het voor de lange termijn
tevens een besparing op het onderhoud opleveren. Behalve naar kunstgras, zal
ook gekeken worden naar andere oplossingen. (in bijlage 2 van het
afsprakenkader zijn de richtlijnen opgenomen op basis waarvan de berekening
heeft plaatsgevonden).
De verplichting die uit het instemmen met dit knelpunt voortkomt is in
samenwerking zoeken naar een passende oplossing.
Er zijn geen concrete financiële verplichtingen gekoppeld aan mogelijke
oplossingen voor dit knelpunt. Wel kan gesteld worden dat we als gemeente
een financiële verplichting hebben voor het invullen van de goedkoopst
adequate variant; de aanleg van een natuurgrasveld, (daar komt het bedrag
van € 9000,- vandaan dat in de ontwerpbegroting 2020 was opgenomen).
Kan het verslag van het laatste overleg van 7 april jl. beschikbaar komen voor
de raad?
Zie bijlage, voor dat deel uit het verslag waar over het capaciteitsprobleem bij
Sparta ’25 gesproken is.
Waren er voor het raadsbesluit van 7 november 2019 concrete afspraken met
Sparta 25 waarbij het structurele extra budget min of meer is toegezegd? Was
hierover toen overeenstemming tussen alle betrokken verenigingen? Is bij
het nieuwe voorstel nog steeds overeenstemming tussen alle betrokken
verenigingen?
In het afsprakenkader zijn twee knelpunten opgenomen:
- Capaciteitsprobleem Sparta ‘25
- Kleedlokalen (tekort) KV de Flamingos.
In 2018 is alleen met Sparta ’25, in voorbereidende zin gesproken over
mogelijke oplossingen voor het capaciteitsprobleem.
De andere buitensportverenigingen (Het Platform Laarbeek Verenigt) zijn niet
betrokken geweest bij deze gesprekken.

Wel is het Platform Laarbeek Verenigt dd 7 april jl. door wethouder Buter
geïnformeerd over:
- het voornemen van het college om de gemeenteraad te vragen het budget à
€ 9000,- (opnieuw) ter beschikking te stellen voor de aanleg van extra veld
bij Sparta ’25
- om het onderhoud van dit veld (à € 11.000,- per jaar) te bekostigen uit het
niet langer uitvoeren van het onderhoud van de overtollige velden op
andere accommodaties.
Is door Sparta 25 voldoende aangetoond dat het capaciteitsprobleem zonder
aanleg van een extra veld kan worden opgelost? Wat zijn de mogelijke
alternatieven? Waarom zijn deze mogelijke alternatieven geen optie voor het
oplossen van het capaciteitsprobleem?
In het ’Afsprakenkader Buitensportaccommodaties - Aftrap naar de Toekomst’
is door Bureau NE9EN voldoende aangetoond dat Sparta ’25 een
capaciteitsprobleem heeft.
Sparta ’25 heeft eerder de wens uitgesproken om een kunstgrasveld aan te
leggen. Op dit moment is niet duidelijk of deze wens nog actueel is.
In de omschrijving van het knelpunt is opgenomen dat: ‘Behalve naar
kunstgras, zal ook gekeken worden naar andere oplossingen’.
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