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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 13 mei 2016 
Nummer:   18A                                 
 
Onderwerp: Aanvraag extra bijdrage t.b.v. aanleg kunstgrasveld kleinere voetbalclubs. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Instemmen met het beschikbaar houden van een eenmalige bijdrage van € 75.000,00 voor de 
aanleg van een kunstgrasveld bij de voetbalvereniging Langeveen uit het budget van MijnDorp 2030 
onder voorwaarden van het raadsbesluit van 18 april 2016;  
2. Instemmen met de korting, in verband met de aanleg van een kunstgrasveld, op de jaarlijkse 
exploitatiesubsidie voor het onderhoud van de velden aan voetbalvereniging Langeveen met een 
bedrag van € 1.245,00;  
3. Instemmen met het vervroegd beschikbaar stellen van de jaarlijkse subsidie aan alle 
voetbalverenigingen voor de renovatie voor de periode van 2017 tot en met 2021 voor de financiering 
van kunstgrasvelden en renovatie (€ 450.000,00);  
4. Het college te mandateren om een definitief verzoek af te doen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen heeft bij brief van 22 oktober 2015 een 
verzoek ingediend voor een bijdrage in de aanleg van kunstgrasvelden bij kleinere voetbalclubs. 
Daartoe hebben zij verschillende modellen ontwikkeld en vragen zij om een eenmalige bijdrage van  
€ 450.000,00 door het naar voren halen van toekomstige subsidie aan de SRVT en een uiteindelijke 
bijdrage van € 75.000,00 per voetbalclub (4 x € 75.000,00 = € 300.000,00) vanuit het proces MijnDorp 
2030. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Bij brief van 22 oktober 2015 vraagt de Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen 
(SRVT) om een eenmalige bijdrage van € 450.000,00 voor de aanleg van kunstgrasvelden bij de 
kleinere voetbalverenigingen in de gemeente Tubbergen. De vier kleinere voetbalverenigingen 
(Reutum, Langeveen, Vasse en Fleringen). SRVT vroeg ook een bijdrage voor een kunstgrasveld bij 
voetbalvereniging Manderveen, maar dit verzoek is ingetrokken. Daarnaast werd in dit verzoek 
gevraagd om een uiteindelijke bijdrage vanuit het budget MijnDorp 2030 (€ 300.000,00). 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De voetbalverenigingen Reutum, Langeveen, Vasse en Fleringen de mogelijkheid bieden om 
kunstgrasvelden aan te leggen om op die wijze toekomstbestendig te worden.  
 
Argumentatie  
Bij raadsbesluit van 10 december 2012 heeft uw raad 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. 
 
Aanvraag SRVT 
De grotere voetbalverenigingen hebben in het verleden reeds kunstgrasvelden aangelegd. De 
Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen, 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. Zowel met de SRVT 
als de afzonderlijke voetbalverenigingen is in de afgelopen periode overleg geweest. 
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Subsidie SRVT/WOT 
Verenigingen zullen overbodige velden afstoten en is er een akkoord bereikt over vervroegde 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. Het voorstel is om de jaarlijkse subsidie van € 90.000,00 in 
2016 over de periode van vijf jaar (2017-2021) ineens beschikbaar te stellen. In totaal betekent dit een 
bijdrage van € 450.000,00. Voor een nadere berekening wordt verwezen naar de bijlage. 
 
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 
(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 bruidschat voor aanleg van kunstgrasvelden bij kleine verenigingen. 
 
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. Het is aan de verenigingen om te voldoen aan de uitgangspunten die uw raad heeft 
geformuleerd bij besluit van 18 april 2016. U wordt dan ook geadviseerd om een eenmalige bijdrage 
van € 75.000,00 uit het budget MijnDorp 2030 beschikbaar te houden voor aanleg van 
kunstgrasvelden voor de vereniging Langeveen mits zij voldoen aan de geformuleerde uitgangspunten 
van uw raadsbesluit van 18 april 2016. Tevens wordt u geadviseerd om het college het mandaat te 
geven om een definitieve aanvraag van voetbalvereniging Langeveen af te kunnen doen. In deze 
definitieve aanvraag dient de vereniging aan te tonen dat is voldaan aan de criteria uit uw raadsbesluit 
van 18 april 2016, dient er een sluitende begroting te zijn, alsmede een sluitende exploitatie. Op 
Langeveen na zijn de overige verenigingen op dit moment nog niet zover dat zij een definitieve 
aanvraag gereed hebben. De SRVT heeft aangegeven graag voor 1 januari 2018 een definitief besluit 
te willen hebben, aangezien zij verwachten dat het BTW-regime per die datum zal veranderen.  
 
Externe communicatie 
De verenigingen dienen te voldoen aan de voorwaarden uit uw raadsbesluit van 18 april 2016. Dit 
betekent dat het proces binnen MijnDorp 2030 gevolgd moet worden om in aanmerking te kunnen 
komen voor budget, zoals blijkt uit uw besluit van 18 april 2016. De verenigingen dienen bij iedere 
publicatie aan te geven dat de kunstgrasvelden met ondersteuning van de gemeente Tubbergen 
gerealiseerd zijn. 
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Financiële paragraaf 
Zie bijlage (I16.028359). 
 
Uitvoering 
Na besluitvorming van uw raad dienen de verenigingen een definitieve subsidieaanvraag in te dienen 
bij ons college. U wordt geadviseerd om het college het mandaat te geven om deze aanvraag af te 
handelen. Uw raad zal worden geïnformeerd over de wijze van afhandeling van deze aanvragen.  
 
Evaluatie 
Na eventuele aanleg zal met de afzonderlijke verenigingen het proces worden geëvalueerd.  
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
N.v.t. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

 

Vergadering presidium op 18 april 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B op 10 mei 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
 
 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 23 mei 2016 
Nummer: 18B                                   
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2016,  
nr. 18A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 10 mei 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 149  en 156 van de Gemeentewet en titel 4.2  van de Algemene wet 
bestuursrecht  
 
 
B E S L U I T: 
 
1. Instemmen met het beschikbaar houden van een eenmalige bijdrage van € 75.000,00 voor de 
aanleg van een kunstgrasveld bij de voetbalvereniging Langeveen uit het budget van MijnDorp 2030 
onder voorwaarden van het raadsbesluit van 18 april 2016;  
2. Instemmen met de korting, in verband met de aanleg van een kunstgrasveld, op de jaarlijkse 
exploitatiesubsidie voor het onderhoud van de velden aan voetbalvereniging Langeveen met een 
bedrag van € 1.245,00;  
3. Instemmen met het vervroegd beschikbaar stellen van de jaarlijkse subsidie aan alle 
voetbalverenigingen voor de renovatie voor de periode van 2017 tot en met 2021 voor de financiering 
van kunstgrasvelden en renovatie (€ 450.000,00);  
4. Het college te mandateren om een definitief verzoek af te doen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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