
Amendement 

 

 

Onderwerp: Privatiseren veldonderhoud (volgnr. 1, kenmerk 13int00504). 

 

Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 

 

Indieners:  

D66 en CDA 

 

Toelichting: 

1.Het voorliggende voorstel over het overdragen van het veldonderhoud aan de verenigingen wordt 

niet gedragen door de betrokken verenigingen; 

2 Het voorstel gaat uit van een periode van 5 jaar die categorisch wordt afgewezen door de 

verenigingen 

3 Inhoudelijk roept het voorstel zeer veel vragen op 

4 In het voorstel wordt niet ingegaan op de gevolgen voor de werknemers van de Groenmakers 

5 Het voorstel mist in zijn algemeen een gedegen financiële onderbouwing zodat onduidelijk is wat 

de gevolgen zijn van het aannemen van het voorstel. 

 

 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 17 oktober 2013 

besluit de beslispunten uit het dictum van het voorstel: 

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. 

 

In zijn geheel door te halen en te veranderen in:  

1. Kiezen voor het uitvoeren van scenario A uit de notitie ‘privatiseren veldonderhoud 

voetbalvelden’. 

2 Samen met de verenigingen en de KNVB te komen tot een breed gedragen voorstel voor de 

overdracht van het onderhoud van de sportvelden aan de verenigingen dat: 

·         Voorzien is van een duidelijke visie en degelijke omschrijving van waar we met het 

onderhoud over praten. 

·         Uitgaat van een overdracht van het onderhoud van de velden na een gedegen 

nulmeting aan de verenigingen per 1 juli 2014 

·         Uitgaat van een periode van tien jaar met evaluatie momenten na 2 en 5 jaar. 

·         recht doet aan de positie van de verenigingen in de kleine kernen  

·         Inzicht geeft hoe om gegaan wordt met nieuwe verenigingen en met de geplande 

grootschalige veranderingen op sportpark IJsselweide 

·         Ingaat op het in de tijd omgaan met verborgen gebreken, de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en de inzet en continuïteit van de Groenmakers 

·         Voorzien is van een degelijke en complete financiële onderbouwing inclusief 

toetsing door een onafhankelijke deskundige 

·         Voor eind februari naar de raad wordt gestuurd 

  

 

Ondertekening: 


