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Onderwerp  : Nieuwe wijze van uitvoeren veldonderhoud voetbalvelden 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. Vaststellen van het ‘planvoorstel uitbesteden veldonderhoud voetbalvelden’. 
2. Beschikbaar stellen van de middelen – vastgesteld in het amendement op 17 oktober 2013 – voor de 

uitvoering van dit planvoorstel. 
 

 
 
Aanleiding 
In oktober 2013 heeft uw gemeenteraad middels een amendement besloten het veldonderhoud van de 
voetbalvelden te privatiseren. In de concrete uitwerking daarvan is gebleken dat de voetbalverenigingen niet 
wilden participeren in privatisering van dit veldonderhoud. 
Sinds juni 2014 is een intensief traject met de afvaardiging van de voetbalverenigingen doorlopen. Er zijn 
zes bijeenkomsten geweest waarin gesproken is over het komen tot een breed gedragen alternatief voorstel. 
Via de afvaardiging van de voetbalverenigingen is er terugkoppeling geweest van de ontwikkelingen en 
besprekingen naar alle voetbalverenigingen. Het blijkt complex te zijn om te komen tot unanieme 
overeenstemming over een alternatief voorstel.  

Dit heeft ertoe geleidt dat er door de gemeente in samenspraak met De Groenmakers een ‘keuzevariant’ is 
uitgewerkt. De uitwerking staat in het planvoorstel, waarin een maximale handreiking wordt gedaan naar de 
voetbalverenigingen. Dit voorstel wijkt af van uw vastgestelde amendement uit oktober 2013. Daarom wordt 
dit voorstel nu aan uw gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 De verantwoordelijkheden ten aanzien van het veldonderhoud zijn – op een verantwoorde wijze – 
grotendeels bij de samenleving c.q. voetbalverenigingen gelegd. 

 Verenigingen hebben invloed op de kosten voor veldonderhoud door op basis van zelfwerkzaamheid 
meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. 

 Voetbalverenigingen hebben veel invloed op het veldonderhoud en daarmee op de kwaliteit van de 
voetbalvelden. 

 Er is een forse financiële besparing gerealiseerd. 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Het planvoorstel bevat de werkwijze en uitgangspunten om het veldonderhoud uit te besteden. 
De wijze van uitvoeren, de uitgangspunten en de randvoorwaarden staan verwoord in het 
planvoorstel. Er is een maximale handreiking gedaan naar de voetbalverenigingen om te komen tot 
breed draagvlak. 

 

1.2 Voetbalverenigingen worden op een reële wijze in staat gesteld het veldonderhoud goed en degelijk 
uit te voeren. 
Er wordt door de gemeente tien jaar lang, ieder jaar, een bijdrage van € 100.000,-- beschikbaar 
gesteld om het veldonderhoud uit te voeren. Door het verrichten van zelfwerkzaamheid kunnen de 
voetbalverenigingen het veldonderhoud goedkoper laten uitvallen. 

 

1.3 Er wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met de (afvaardiging van de) voetbalverenigingen om de 
ontwikkelingen en de toekomst van voetbal in de gemeente Oude IJsselstreek te bespreken 

Ieder jaar wordt een gesprek gearrangeerd tussen de gemeente en de (afvaardiging van de) 
voetbalverenigingen om te spreken over de toekomst van het voetbal in de gemeente. Onderdeel 
daarvan is de vraag hoe het veldonderhoud van de voetbalvelden vanaf 1 januari 2025 
vormgegeven wordt. 

 



1.4 De Groenmakers blijven het veldonderhoud van de voetbalvelden uitvoeren.  
De Groenmakers voeren al vele jaren – naar tevredenheid – het veldonderhoud uit. Kennis en 
expertise blijft behouden voor wat betreft de voetbalvelden in de gemeente. Daarnaast is dit een 
impuls voor mensen uit onze gemeente die (via WEDEO) bij De Groenmakers werken. 

 

1.5 Ook de KNVB heeft aangegeven dit voorstel te kunnen ondersteunen 

De KNVB is bij de diverse gesprekken aangeschoven als partner. De KNVB heeft aangegeven het 
voorliggende voorstel te kunnen ondersteunen. 

2.  

2.1 De beschikbare middelen waren primair bestemd als bruidsschat. 
In het vastgestelde amendement van oktober 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een 
bruidsschat. In het nieuwe planvoorstel is geen sprake meer van een bruidsschat, maar van een 
jaarlijkse bijdrage (voor de periode van tien jaar) van de gemeente ter hoogte van € 100.000,--. 
 
 

Kanttekeningen 
a. Het is nog onduidelijk c.q. onzeker hoe over tien jaar het veldonderhoud van de voetbalvelden vorm 

krijgt en gefinancierd wordt. 
Het planvoorstel overziet een periode van tien jaar. Er is nog geen duidelijkheid over de periode na 
tien jaar, zowel inhoudelijk als financieel. Gezien de huidige ontwikkelingen van in het sociaal 
domein, de individualisering, de demografische ontwikkelingen en de veranderde financiële situatie 
bij sportverenigingen is het echter ook niet goed mogelijk om een langere periode dan tien jaar te 
overzien. 

b. Er blijft altijd een verbinding bestaan betreffende het veldonderhoud van de voetbalvelden tussen 
voetbalverenigingen en gemeente.  
De gemeente is eigenaar van de voetbalvelden en heeft daarmee altijd een verbinding met de 
voetbalverenigingen. Daarnaast is het uitvoeren van veldonderhoud van de voetbalvelden 
noodzakelijk. Linksom of rechtsom, de gemeente houdt hiermee een verbinding. Door te zorgen voor 
een goede overdracht en samenwerking kan het maximale uit dit planvoorstel worden gehaald. 

c. Er is nog geen formeel besluit van de gemeenteraad, toch is alvast opdracht gegeven aan De 
Groenmakers voor uitvoering van het veldonderhoud. 
Hoewel er geen formeel besluit is genomen door uw gemeenteraad, is toch alvast opdracht gegeven 
aan De Groenmakers om het veldonderhoud uit te voeren. Het uitvoeren van veldonderhoud is 
noodzakelijk om te kunnen sporten en om de kwaliteit van de voetbalvelden te garanderen. 
 
 

Kosten, baten, dekking 
De offerte van De Groenmakers bedraagt € 200.000,-- (excl. BTW). 
Dit wordt als volgt gedekt: € 100.000,-- uit de algemene reserve, conform besluit gemeenteraad bij 
amendement op 17 oktober 2013. Structurele (netto) huurinkomsten van de veldhuur circa € 86.700,--. 
Daarnaast hecht de gemeente er waarde aan dat er een kwalitatief zeer goede externe audit plaatsvindt 
betreffende het veldonderhoud van de voetbalvelden. Hiervoor wordt op verzoek van de gemeente 
Grasmeesters ingeschakeld. De extra kosten hiervan (circa € 6.000,--) komen redelijkerwijs voor rekening 
van de gemeente. De totale jaarlijkse bijdrage van de gemeente komt daarmee op € 106.000,--. 
 
 
Uitvoering 
 
Planning 

 Na positieve besluitvorming door uw gemeenteraad gaat dit planvoorstel in met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2015. 

 De Groenmakers heeft al opdracht om het veldonderhoud uit te voeren. Met de voetbalverenigingen 
worden zo snel mogelijk na besluitvorming definitieve afspraken gemaakt. 

 
Communicatie/participatie 
Er zijn ‘korte lijnen’ met (de afvaardiging van) de voetbalverenigingen. Het besluit van college en 
gemeenteraad wordt met hen gecommuniceerd. Team accommodatiebeheer is bereikbaar voor concrete 
vragen van de voetbalverenigingen waar het gaat om uitvoering van dit planvoorstel.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Jaarlijks wordt een evaluatiegesprek gevoerd met (een afvaardiging van) de voetbalverenigingen over de 
voortgang en uitvoering van het planvoorstel. Tevens wordt in dat gesprek de vraag besproken hoe het 
veldonderhoud van de voetbalvelden vanaf 1 januari 2025 vormgegeven wordt. 



De Groenmakers legt jaarlijks verantwoording af over de dagelijkse uitvoering, contact en kwaliteit van het 
veldonderhoud van de velden. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 
 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 
 


