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Geachte raadsleden, 
 
De voetbalverenigingen hebben gezamenlijk - middels een afvaardiging – aan ons laten weten dat zij 
meer draagvlak willen creëren en nog nader overleg willen voeren met de gemeente om nog meer 
maatwerk te bewerkstelligen. 
Op basis daarvan heeft u in september besloten het onderwerp ‘privatisering veldonderhoud 
voetbalverenigingen’ van de raadsagenda te halen. 
 
Extra overleg 
Ambtelijk is, op verzoek van de voetbalverenigingen, extra overleg gevoerd over de privatisering van 
het veldonderhoud.  
Op 19 september heeft een eerste extra overleg plaats gevonden met een de afvaardiging van de 
voetbalverenigingen. Tijdens dit overleg zijn uitgangspunten uitgewisseld, zijn door de 
voetbalverenigingen verhelderende vragen gesteld en zijn afspraken gemaakt om zaken verder uit te 
werken. 
Op 1 oktober heeft een tweede extra overleg plaats gevonden. Hier is stil gestaan bij enkele feiten en 
technische vragen over de privatisering.  
 
Discussiepunten 
Proces 
De voetbalverenigingen hebben aangegeven meer tijd te willen hebben voor een verdere uitwerking. 
Het gevoel bij de voetbalverenigingen leeft dat er tot op heden te weinig overleg heeft 
plaatsgevonden. Het proces vinden de voetbalverenigingen niet optimaal. Er is in september 2012 een 
plenaire bijeenkomst met de voetbalverenigingen geweest en in april en mei 2013 zijn individuele 
gesprekken gevoerd met de voetbalverenigingen. Dit heeft bewust plaatsgevonden voor  onze 
besluitvorming, zodat verenigingen nog zouden kunnen aangeven welke wijzigingen zij graag zouden 
zien. Uit de gesprekken is gebleken dat alle verenigingen de voorkeur gaven aan privatisering door 
middel van een bruidsschat. Deze variant heeft ook onze voorkeur. Ten eerste wordt hiermee op een 
acceptabele wijze een zo groot mogelijke bezuiniging gerealiseerd. Daarnaast sluit deze variant 
uitstekend aan op de beweging die we als gemeente voorstaan. De verantwoordelijkheid wordt ons 
inziens op de juiste plaats in de samenleving neergelegd. 
 
Duur en hoogte bruidsschat 
Daarnaast hadden de voetbalverenigingen de verwachting – op basis van de individuele bestuurlijke 
gesprekken – dat de bruidsschat zou worden uitgekeerd over een periode van 10 jaar. Deze periode 
is in onze besluitvorming op 5 jaar gesteld, voornamelijk gebaseerd op de sterke demografische 
ontwikkelingen en de mogelijkheid om na 5 jaar een evaluatiemoment in te bouwen. Aan de periode 
waarover de bruidsschat wordt uitgekeerd is de hoogte van de bruidsschat gekoppeld. Dat betekent 
dat bij het terugbrengen van de periode van 10 naar 5 jaar, ook de hoogte van de bruidsschat is 
teruggebracht. Deze is gebaseerd op reële bedragen en is voldoende om het veldonderhoud uit te 
voeren. 
 
Wijze van privatisering 
Er worden door de voetbalverenigingen vraagtekens gezet bij enkele berekeningen. In de extra 
gesprekken die wij hebben gevoerd, hebben wij dit nader toegelicht. Wij zijn uitgegaan van cijfers van 
de KNVB en van onze begroting. Dit betreft informatie die voor iedereen vrij toegankelijk is. 
 
Onze uitgangspunten  
Onze uitgangspunten zijn: 



- de oplossing voor privatisering van het veldonderhoud dekt in ieder geval de taakstellende 
bezuiniging in 2014. 

- De ‘benodigde’ velden volgens de berekening in de notitie blijven staan. De ‘overbodige’ velden 
volgens de berekening in de notitie worden niet langer gefinancierd. 

 
Binnen onze uitgangspunten hebben wij aan de voetbalverenigingen de mogelijkheid geboden om een 
alternatieve oplossing te vinden. Deze is in de extra gevoerde overleggen niet gevonden. De 
voetbalverenigingen hebben aangegeven meer tijd benodigd te hebben en deze te willen gebruiken 
om samen met de KNVB en ons te bezien hoe het veldonderhoud moet worden uitgevoerd en of dit 
wel kan worden uitgevoerd binnen de vastgestelde hoogte van de bruidsschat. De hoogte van de 
bruidsschat is echter al gebaseerd op een marktconforme offerte. Dat betekent dat de 
voetbalverenigingen voor dit budget tenminste bij deze aanbieder terecht kunnen voor uitbesteding 
van het veldonderhoud. Het grootste punt van discussie lijkt niet in de tijd c.q. het proces te zitten, 
maar lijkt de hoogte van de bruidsschat te zijn. Wat ons betreft staat die echter vast, omdat deze 
gebaseerd is op reële bedragen en daarnaast de taakstellende bezuiniging vaststaat en door uw raad 
aan ons is meegegeven. 
 
Gemeenteraad 
Wij stellen uw gemeenteraad voor om conform ons raadsvoorstel te besluiten. Zodoende is er 
duidelijkheid voor alle partijen en kan worden overgegaan tot het maken van concrete 
overeenkomsten om de afspraken vast te leggen. Daarmee stellen wij de voetbalverenigingen in staat 
om het veldonderhoud door hen te laten uitvoeren vanaf 1 januari 2014. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college, 
 
Jan Finkenflügel 
Plv. portefeuillehouder sport 


