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Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis nemen van de inzet van voetbalverenigingen in de gemeente Tubbergen binnen het
Maatschappelijk Kader Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen;
2. Het raamwerk Maatschappelijk Kader vaststellen.

Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de inzet van voetbalverenigingen in de gemeente Tubbergen
binnen het Maatschappelijk Kader Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen. De raad is voorgesteld
om het raamwerk Maatschappelijk Kader vast te stellen. Het maatschappelijk kader dient als nieuwe
onderlegger voor de structurele subsidies. Dit zal verder tot uitwerking komen in een convenant en
uitvoeringsplan.

Aanleiding voor dit voorstel
Bij brief van 7 november 2017 vraagt de Stichting Renovatie Tubbergen om kennis te nemen van de
inventarisatie van de maatschappelijke bijdrage van de voetbalclubs.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Raamwerk vaststellen dat als basis dient voor het convenant.

Argumentatie
Bij brief van 7 november 2017 vraagt de Stichting Renovatie Tubbergen kennis te nemen van de
maatschappelijke bijdrage van de voetbalclubs.
Maatschappelijk Kader/Convenant
Op verzoek van de gemeente hebben de voetbalverenigingen binnen de gemeente Tubbergen een
inventarisatie gemaakt in hoeverre zij bijdragen aan het Maatschappelijk Kader Transformatie Vrij
Toegankelijke Voorzieningen. Dit is nodig om inzicht te verkrijgen in wat de voetbalverenigingen reeds doen
in dit kader en waar zij wellicht nog meer aan kunnen bijdragen. Op alle thema's binnen het Maatschappelijk
Kader hebben de voetbalverenigingen in de gemeente Tubbergen een functie (zie bijlage). Het is goed om te
zien dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en graag willen bijdragen aan verdere
invulling van dit Maatschappelijk Kader, wat kan bijdragen in preventie van gebruik van zorg. De
voetbalverenigingen zijn bereid om met de gemeente Tubbergen te komen tot een convenant en
uitvoeringsplan om gestructureerd invulling te geven aan het Maatschappelijk Kader. Daarnaast zien wij de
voetbalverenigingen als een soort vliegwiel om de doelstellingen vanuit dit kader in de samenleving te
verankeren. De voetbalsport is in die zin dusdanig georganiseerd en toegankelijk dat zij deze functie zou
kunnen vervullen, vanzelfsprekend ook in samenspraak met eenieder die een bijdrage wil leveren aan de
doelstellingen. Hiertoe is een raamwerk Maatschappelijk Kader opgesteld, dat uiteindelijk zal worden
vertaald in een convenant en uitvoeringsplan. Dit raamwerk is tot stand gekomen in samenwerking met alle
Tubbergse voetbalverenigingen en ook reeds vastgesteld in de vergadering van de voetbalraad van 13
december 2017. Met de voetbalverenigingen zal evaluatie plaatsvinden van het convenant en
uitvoeringsplan.

Externe communicatie
In afstemming met de Stichting Renovatie Velden Tubbergen/Voetbalraad aandacht besteden aan
communicatie. Hiertoe is een kort persbericht opgesteld dat volgende week via de voetbalraad zal worden
verspreid.

Financiele paragraaf
De financiële consequenties zijn als volgt:
Terugverdienmodel:
Wij veronderstellen dat de inzet van de voetbalverenigingen op maatschappelijk gebied uiteindelijk zal
leiden tot een daling van de jaarlijkse kosten van zorg.

Uitvoering
Aan het convenant zal een uitvoeringsplan worden gehangen, waarin concreet de acties worden
weergegeven.

Evaluatie
Ieder jaar vindt er in de voetbalraad evaluatie plaats van het convenant en uitvoeringsplan.
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De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nr. 16A;
gelet op
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 9 januari 2018:
besluit:
1. Kennis te nemen van de inzet van voetbalverenigingen in de gemeente Tubbergen binnen het
Maatschappelijk Kader Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen;
2. Het raamwerk Maatschappelijk Kader vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

