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Stichting ’t Reuvekamp ontvangt een eenmalige bijdrage van € 100.000,00
voor de aanleg van een kunstgrasveld en het multifunctioneel maken van de
accommodatie. De jaarlijkse exploitatiebijdrage voor het onderhoud van de
velden van voetbalverenging VC Fleringen zal worden gekort.

Advies
Wij adviseren u om te besluiten:
De raad voorstellen:
1. Een eenmalige bijdrage van € 100.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een
kunstgrasveld bij voetbalvereniging VC Fleringen en het multifunctioneel maken van de
accommodatie;
2. De jaarlijkse exploitatiesubsidie voor het onderhoud van de velden van voetbalvereniging VC
Fleringen te korten in verband met de aanleg van het kunstgrasveld met een bedrag van € 1.812,15.
X

Openbaar

o

Raadsvoorstel

o

Embargo tot

o

Niet openbaar

o

Raadsbrief

o

Actief openbaar

Datum besluit:

18-04-2017

x

Conform advies

o

Graag nader advies m.b.t.:

o

Aanhouden tot:

o

Afwijkend/ Aanvullend, namelijk:
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Onderbouwing van het advies

Inleiding
Bij brief van 7 maart 2017 vraagt Stichting ’t Reuvekamp om een subsidie voor aanleg kunstgras en
het multifunctioneel maken van het sportcomplex van VC Fleringen. Daarnaast is in het projectplan
opgenomen dat er een multifunctioneel court in de kern van Fleringen wordt aangelegd, nabij het
Kulturhus en de school. De subsidieaanvraag betreft alleen het gedeelte bij de accommodatie van VC
Fleringen.
Openbare voorbereidingsprocedure
 Er is geen openbare voorbereidingsprocedure gevoerd.
Extern overleg/Wettelijke adviseurs
 Er heeft extern overleg plaatsgevonden met Stichting ’t Reuvekamp en VC Fleringen. De
uitgebrachte adviezen, zienswijzen, bedenkingen, voorstellen en/of suggesties zijn volledig in dit
advies verwerkt.
Argumentatie
Bij raadsbesluit van 10 december 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen
ingestemd met overdracht van exploitatie en beheer van de buitensportaccommodaties. Dit betekent
dat vanaf 1 januari 2013 de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van
de accommodaties, zo ook de voetbalverenigingen.
Bij besluit van 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de Stichting
Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen (SRVT). Deze aanvraag is destijds als volgt ingestoken:
Aanvraag SRVT
De grotere voetbalverenigingen hebben in het verleden reeds kunstgrasvelden aangelegd. De
Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen (SRVT), welke het beheer van de
buitensportaccommodaties in samenwerking met de Werkgroep Onderhoud Tubbergen (WOT)
uitvoert, heeft bij brief van 22 oktober 2015 gevraagd om een eenmalige bijdrage om ook de kleinere
voetbalclubs de mogelijkheid te bieden om kunstgras aan te leggen. Dit levert veelal een
kwaliteitsimpuls op voor de accommodaties, waardoor zij toekomstbestendig zijn. Vanzelfsprekend
zullen de verschillende verenigingen inspanningen leveren om een kunstgrasveld mogelijk te maken.
Hiervoor zal draagvlak moeten worden georganiseerd in de verschillende kernen.
Subsidie SRVT/WOT
Verenigingen zullen overbodige velden afstoten en is er een akkoord bereikt over een gefaseerde
afbouw van de onderhoudsbijdrage voor deze velden. Dit levert de gemeente op termijn een
besparing op en hierdoor kan er worden ingespeeld op demografische ontwikkelingen in de
verschillende kernen. Vanaf 2019 zal de gemeente structureel een voordeel hebben van ongeveer
€ 5.600,00 op de subsidie in het kader van het onderhoud. De jaarlijkse subsidie van € 90.000,00
wordt in 2016 over de periode van vijf jaar (2017-2021) ineens beschikbaar gesteld. In totaal betekent
dit een bijdrage van € 450.000,00.
Onderdeel van de aanvraag was een aanvraag van de afzonderlijke verenigingen in het kader van
MijnDorp2030:
Subsidie MijnDorp 2030
Binnen de verschillende kernen zullen de verenigingen draagvlak moeten creëren om de aanleg van
kunstgras mogelijk te maken. In het kader van MijnDorp 2030 zullen ook voetbalverenigingen worden
uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in de verschillende kernen. Het feit dat alle
verenigingen bereid zijn om velden af te stoten, geeft aan dat ook zij bewust zijn van de veranderende
samenleving.
Het aanleggen van kunstgrasvelden kan in die zin worden gezien als een impuls om de verenigingen
klaar te maken voor hun toekomst en kan ook maatschappelijk worden ingezet om doelen te bereiken
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(onderwijs, gezonde leefstijl etc.) en om multifunctioneel gebruik van de velden in de kernen te
bevorderen. Op deze manier kunnen verenigingen hun maatschappelijke rol meer vervullen.
Door het aanleggen van kunstgrasvelden zal de gemeente ook niet meer verantwoordelijk zijn voor
vervanging of renovatie van deze velden. Ook is de gemeente niet verantwoordelijk voor het
exploitatietekort. De verenigingen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en dienen na te
denken over de toekomstbestendigheid van hun vereniging. In de voetbalraad is consensus bereikt
over het aanleggen van kunstgrasvelden bij kleine verenigingen. In de afgelopen jaren is ingezet op
aanleg van kunstgras bij grotere voetbalverenigingen. Er is draagvlak vanuit alle voetbalverenigingen
voor inzet van de bruidschat voor aanleg van kunstgrasvelden bij kleine verenigingen.
In Fleringen is lange tijd onderzocht of er een mogelijkheid bestond om het complex naar de kern te
verhuizen, zodat maximale synergie kon worden bereikt met het Kulturhus (binnensport) en het
onderwijs. Verbinding van deze voorzieningen zou een optimale samenwerking tussen verschillende
partijen kunnen bewerkstellingen. Deze mogelijkheid bleek echter onhaalbaar, aangezien er
onvoldoende ruimte is om de velden aldaar te situeren. Hierop heeft de werkgroep zich gefocused op
het multifunctioneel maken van het huidige complex, zodat deze toekomstbestendig wordt.
Het feit dat alle kunstgrasvelden mede tot stand zullen komen als gevolg van zelfwerkzaamheid vanuit
de kernen, kan worden gezien als een stuk draagvlak voor een investering vanuit het budget MijnDorp
2030. Daarnaast hebben veel stakeholders uit Fleringen zich gecommitteerd aan deze aanvraag. U
wordt dan ook geadviseerd om de raad voor te stellen om een eenmalige bijdrage van € 100.000,00
uit het budget MijnDorp2030 voor de aanleg van kunstgras bij voetbalvereniging VC Fleringen en het
multifunctioneel maken van de accommodatie.
Bijzondere aandachtspunten
 Er zijn geen bijzondere aandachtspunten van financiële, juridische, personele, organisatorische,
politiek-bestuurlijke of publicitaire aard of op het gebied van informatie of communicatie.
Financieel
De bijdrage van € 100.000,00 beschikbaar stellen uit het krediet van € 3.500.000,00 voor
MijnDorp2030. Dit voorstel om dit krediet beschikbaar te stellen is op18 april 2016 door de
gemeenteraad geaccordeerd.
De exploitatiebijdrage wordt conform raadsbesluit van 23 mei 2016 afgebouwd tot een uiteindelijk
bedrag van € 1.812,15.
VC Fleringen zal € 70.000,00 aan eigen middelen inbrengen in het project.
Voor verdere financiële onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage.
Subsidiemogelijkheden
Er zal worden bekeken of er een additionele provinciale subsidie beschikbaar is.
Juridisch
Recht van erfpacht en opstal voor velden waarop kunstgras wordt gerealiseerd welke nog in
eigendom zijn van de gemeente. Kosten die hiermee gemoeid zijn maken onderdeel uit van de
bijdrage.
Publicitair
De vereniging/stichting dient bij iedere publicatie aan te geven dat hun plan is gerealiseerd met
ondersteuning van de gemeente Tubbergen.
Conclusie
U wordt geadviseerd om conform advies te besluiten.

