
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 1620
Datum vergadering: 22 januari 2018
Datum voorstel: 19 december 2017
Nummer: 15 A 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit
1. Eenmalig een bedrag beschikbaar stellen van € 275.000 voor renovatie/aanleg kunstgrasvelden, onder 
intrekking van het natuur- en kunstgrasbeleid 2009;
2. Instemmen met de harmonisatie vergoedingen natuur- en kunstgrasvelden, naar aanleiding van het 
raadsbesluit d.d. 10 december 2012 en structureel een extra bedrag van € 6.000 beschikbaar stellen voor de 
harmonisatie van subsidie voor onderhoud, renovatie en vervanging van natuur- en kunstgrasvelden;
3. De begroting 2018 wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging;
4. Het verzoek tot indexering van de bedragen afwijzen.

Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad is voorgesteld om een eenmalig bedrag van € 275.000 beschikbaar te stellen voor de 
renovatie van kunstgrasvelden, onder intrekking van het huidige beleid en in te stemmen met de 
harmonisatie van vergoedingen wat een structureel bedrag van € 6.000 met zich meebrengt.

Aanleiding voor dit voorstel
Bij brief van 7 november 2017 vraagt de Stichting Renovatie Velden Tubbergen om een eenmalige bijdrage 
en harmonisatie van beleid.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Harmonisatie van beleid, aanpassingen van accommodaties is een afgeleid effect.

Argumentatie
Bij brief van 7 november 2017 vraagt de Stichting Renovatie Tubbergen om een bijdrage.

Eenmalige bijdrage:

Op 9 februari 2009 heeft uw raad besloten om Natuur- en kunstgrasbeleid Gemeente Tubbergen vast te 
stellen. Daarna heeft uw raad op 12 december 2012 besloten tot 'privatisering' van het onderhoud. Daartoe 
is een Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen (Stichting) in het leven geroepen. Deze 
stichting beheert de middelen die zijn gemoeid met de vervanging van de velden en de uitvoering ligt bij 
Werkgroep Onderhoud Tubbergen (WOT). Wij constateren dat er in 2009 een natuur- en kunstgrasbeleid is 
vastgesteld en dat in 2012 nieuwe afspraken zijn gemaakt voor wat betreft het onderhoud van de velden. 
Met de Stichting zijn vele gesprekken gevoerd om te komen tot consensus voor wat betreft een eenmalige 
bijdrage in de renovatie/aanleg van kunstgrasvelden. Wij adviseren u dan ook om eenmalig een bedrag van 
€ 275.000 beschikbaar te stellen voor renovatie/aanleg van kunstgrasvelden, onder intrekking van het 
natuur- en kunstgrasbeleid uit 2009. Hiermee is de volledige privatisering definitief afgerond en kan er in de 
toekomst op generlei wijze nog een beroep worden gedaan op een bijdrage van de gemeente in 
aanleg/onderhoud/renovatie natuur- en kunstgrasvoetbalvelden.

Harmonisatie:

Bij raadsbesluit van 10 december 2012 heeft uw raad besloten tot 'privatisering' van het onderhoud. Het 
onderhoud van de velden wordt gedaan door de WOT. In dit kader is er een model ontwikkeld dat uitgaat van 
daadwerkelijke m2 bij de voetbalaccommodaties. Om te komen tot een budget is er een bedrag per m2 
beschikbaar gesteld voor het onderhoud. Dit kan per complex en per club verschillen. Door dit te 



harmoniseren wordt er een eenduidig model ontwikkeld, dat hanteerbaar is voor alle verenigingen en 
gemeente. Met de harmonisatie is een totaalbedrag van jaarlijks € 6.000 gemoeid.

Indexering:

De Stichting verzoekt daarnaast tot indexering van de jaarlijkse bedragen. Gelet op de uitgangspunten in de 
begroting kan dit verzoek niet worden gehonoreerd.

Externe communicatie
In afstemming met de Stichting Renovatie Velden Tubbergen/Voetbalraad aandacht besteden aan 
communicatie.

Financiele paragraaf
De financiële consequenties zijn als volgt:

Eenmalige subsidie:

Omdat eenmalige subsidies vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorschriften niet 
geactiveerd mogen worden, wordt voorgesteld om de eenmalige subsidie ten lasten te brengen van de 
reserve incidentele middelen.

Rekening houdend met de vastgestelde mutaties zoals die in de begroting 2018 zijn weergegeven, bedraagt 
het saldo van deze reserve per 31 december 2018 € 6.881.000,--.. Na aftrek van het bedrag van € 
275.000,-- resteert een bedrag van € 6.606.000,--.

Verhoging jaarlijkse subsidie:

Voor het onderhoud en de renovatie van de wedstrijd- en trainingsvelden (natuurgras en kunstgras) en de 
jaarlijkse huur/erfpacht/kapitaallasten wordt in totaal een jaarlijkse subsidie verleend van afgerond € 
360.000,--. Met de gezamenlijke voetbalverenigingen is een harmonisatiemodel overeengekomen waarbij 
het totaal benodigd budget uitkomt op afgerond € 366.000,--. Een verhoging van € 6.000,--. Voor de 
uitwerking van het model; zie bijlage.

Begrotingswijziging:.

Het voorstel brengt een wijziging van de begroting met zich mee. In de bijlage is de begrotingswijziging 
uitgewerkt.

Met het nemen van het raadsbesluit wordt de begroting 2018 gewijzigd.

De structurele effecten voor het jaar 2019 en volgende worden meegenomen bij het opstellen van de 
programmabegroting 2019 en volgende jaren. 

Uitvoering
E.e.a. wordt vastgelegd in een beschikking.

Evaluatie
n.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
n.v.t.



Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 22 januari 2018
Nummer: 15 B 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Renovatie Voetbalaccommodaties Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nr. 15A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 9 januari 2018;

besluit:

1. Eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 275.000 voor renovatie/aanleg kunstgrasvelden, onder 
intrekking van het natuur- en kunstgrasbeleid 2009;
2. In te stemmen met de harmonisatie vergoedingen natuur- en kunstgrasvelden, naar aanleiding van het 
raadsbesluit d.d. 10 december 2012 en structureel een extra bedrag van € 6.000 beschikbaar stellen voor de 
harmonisatie van subsidie voor onderhoud, renovatie en vervanging van natuur- en kunstgrasvelden;
3. De begroting 2018 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging;
4. Het verzoek tot indexering van de bedragen af te wijzen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


