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Geacht college, geachte raadsleden, 
 
De gemeente is sinds een jaar in gesprek met de 12 voetbalclubs in de gemeente Oude IJsselstreek om te komen tot 
een nieuw systeem van veldonderhoud. Doel van de gemeente is om te bezuinigen op dit onderwerp. Naar 
aanleiding van een, in de ogen van de clubs onacceptabel collegevoorstel over de privatisering van zomer 2013, 
hebben alle clubs zich verenigd op het gebied van dit onderwerp. Er is een stuurgroep gevormd die namens de clubs 
het aanspreekpunt is.  
 
In deze brief willen we u informeren over het gebrek aan draagvlak van de clubs over het privatiseringsvoorstel juli 
2013. Daarnaast vragen we u om in te stemmen met het uitwerken van een alternatief voorstel waarvoor draagvlak 
is bij de verenigingen.  
 
Besluit oktober 2013 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad in de vergadering van oktober gediscussieerd over het onderwerp “privatisering 
veldonderhoud voetbalvelden”.  Het volgende is toen besloten: 
 

Besluitenlijst Raad 17-10-2013 1 Privatiseren veldonderhoud 
In de begroting is een taakstelling ten aanzien van het veldonderhoud van de voetbalvelden opgenomen. Om deze 
bezuiniging te realiseren is met de voetbalverenigingen gesproken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dit heeft 
zowel plenair als individueel per vereniging plaatsgevonden. Naar aanleiding van de gesprekken met de verenigingen 
is een definitieve notitie gemaakt. 
 
De gemeenteraad heeft bij amendement besloten: 
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. 

 
Standpunt clubs voorstel gemeente 
Na de betreffende raadsvergadering is er beperkt contact geweest tussen de gemeente en de voetbalclubs. Na een 
lange periode van relatieve rust is het overleg met de gemeente recent weer opgepakt. Inmiddels hebben we een 
nieuwe wethouder (Bert Kuster) die de gesprekken van de heer Van Balveren overneemt. 
 
In een overleg op 11 juni 2014 is de mening van de 12 deelnemende voetbalverenigingen inzake de privatisering 
besproken. Gesproken is over het voorstel zoals dit vorig jaar gedaan is. Sinds dit voorstel zijn er door de clubs een 
aantal dingen uitgezocht en uitgevoerd. Er is door de verenigingen een “onderhoudscommissie” ingesteld. Er is een 
grondige analyse van de behoefte aan veldonderhoud gemaakt. Er is medewerking verleend aan het houden van een 
0-meting van de onderhoudsstaat van de velden i.s.m. Grasmeesters.  Als laatste is door de onderhoudscommissie 
bij 5 partijen een gespecificeerde offerte opgevraagd voor het veldonderhoud. Uit de geoffreerde bedragen blijkt dat 
er een aanzienlijke besparing is te realiseren op het veldonderhoud ten opzichte van de bedragen die de laatste 
jaren door de gemeente zijn betaald.  
 
 



In het gesprek met de wethouder heeft de stuurgroep aangegeven niet achter het voorstel van vorig jaar te staan. 
Dit voorstel bestaat kort gezegd uit het geven van een “bruidsschat” waarbij er nu een bedrag ineens wordt betaald 
en dat er na 5 jaar geen ondersteuning / bemoeienis meer is van de gemeente. De verenigingen voorzien  dat er een 
te grote financiële last bij de verenigingen komt te liggen, met als gevolg een aanzienlijke verhoging van de 
contributie. Analyses gemaakt door onderhoudscommissie wijzen uit dat de bruidsschat niet eens toereikend is om 5 
jaar te overbruggen.  
 
Alternatief voorstel 
De wethouder heeft ons (stuurgroep) gevraagd in een concept-plan een alternatief voorstel uit te werken. Hieronder 
vindt u in grote lijnen ons voorstel. Dit voorstel moet nog verder worden uitgewerkt.  
 
Er is draagvlak voor de volgende uitgangspunten: 

1. De voetbal verenigingen worden inhoudelijk verantwoordelijk voor het veldonderhoud. 
2. Hiertoe wordt een onderhoudscommissie (inclusief deelname gemeente en Grasmeesters) opgericht die het 

beheer van het onderhoud regelt met externe partijen.  
3. Per vereniging wordt bepaald wat aan onderhoud in eigen beheer wordt gedaan / wat wordt uitbesteed. 
4. De substantieel lagere kosten van het onderhoud worden door de gemeente betaald. 
5. Aan de hand van het aantal in gebruik zijnde velden / de mate van uitbesteding versus zelfredzaamheid, zal 

er een jaarlijks huurbedrag worden betaald door de verenigingen (wanneer gemeente eigenaar is van de 
velden). 

6. De verenigingen en de gemeente blijven met elkaar in gesprek over de gevolgen van de krimp en de 
consequenties die dit heeft voor de verenigingen en het gebruik van de velden. 
(concreet invullen van het begrip : Scholder an Scholder) 

 
Op deze wijze zijn we gezamenlijk in staat om: 

 de beoogde bezuiniging op de exploitatie te verzilveren (oorspronkelijke doel om te gaan Privatiseren); 

 worden zelfredzaamheid en selectief uitbesteden gestimuleerd en beloond; 

 wordt er ruimte gelaten in het inspelen op toekomstige mutaties in de behoefte sportvelden, denk hierbij 
aan gemeentelijk sport accommodatie beleid (concentratie), samengaan van verenigingen etc.; 

 wordt er ook substantieel bezuinigd op de regie rol van de gemeente / besparing in het ambtelijk apparaat; 

 blijft de gemeente betrokken bij het kwalitatief in stand houden van de sportvelden. 
 
Wij vragen u om het voorstel zoals dit vorig jaar gedaan is niet verder door te voeren en gezamenlijk met ons het 
alternatieve voorstel verder uit te werken. Op deze manier hopen wij dat de voetbalsport in de gemeente nog vele 
jaren op een goede en duurzame manier voort kan blijven bestaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gezamenlijke voetbalverenigingen van de gemeente Oude IJsselstreek 
 
Ronald Lubbers 
Eric Meijer 
Peter Postma 




