
Amendement 
 
 
Onderwerp: Privatiseren veldonderhoud (volgnr. 1, kenmerk 13int00504). 
 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
 
 
Indieners:  
Lokaal Belang, VVD en PvdA 
 
 
Toelichting: 
1. In de begroting van 2013 en volgende, is een taakstelling opgenomen ten aanzien van de 
voetbalvelden door middel van: 
- het hanteren van een veldbehoefte-bepaling; 
- het onderhoud van de voetbalvelden, in eigendom van de gemeente, via het privatiseren 
van het veldonderhoud overdragen aan de voetbalverenigingen. 
2. De voetbalverenigingen bereid zijn om samen met de gemeente aan tafel te gaan, om te 
komen tot een haalbaar en gedragen privatiseringsmodel. 
3. Door het privatiseren van het veldonderhoud m.i.v. 1 januari 2014, veel taken moeten 
worden overgedragen aan de voetbalverenigingen, die dit moeten gaan organiseren.  
4. De verenigingen ervaren de tijd tot de ingangsdatum als te kort om het veldonderhoud op 
een goede kwalitatieve wijze op te pakken. 
 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 17 oktober 2013 
besluit de beslispunten: 
1. Vaststellen notitie ‘privatiseren veldonderhoud voetbalvelden’. 
2. Kiezen voor het uitvoeren van scenario A uit de genoemde notitie. 
3. Een totaalbedrag van € 1.028.000,-- uit de algemene reserve beschikbaar stellen voor de 
privatisering van het veldonderhoud. 
 
als volgt te wijzigen: 
1. Kiezen voor het uitvoeren van optie A uit de notitie ‘privatiseren veldonderhoud 
voetbalvelden’. 
2. Proberen tot overeenstemming te komen met de voetbalverenigingen over welke, 
speelvelden/trainingsvelden (volgens de KNVB/VSG/VNG-norm), er m.i.v. 1 januari 2014 niet 
meer door de gemeente worden onderhouden. 
3. Creëer tot 1 juli 2014 draagvlak bij de verenigingen voor een verdere uitvoering van de 
privatisering veldonderhoud. 
4. Het daadwerkelijke veldonderhoud op 1 juli 2014 overdragen aan de verenigingen. 
5. De financiële middelen uit de algemene reserve beschikbaar stellen voor de uitvoering van 
de privatisering van het veldonderhoud. 
6. Rapporteer periodiek aan de raad over de voortgang van het afstemmingstraject. 
 
 
 
 
Ondertekening: 
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