Vragen ter voorbereiding op de Commissie

Onderwerp: Meerjaren Investeringsplan Buitensportvoorzieningen

Commissievergadering:

11 mei 2017

Vragen gesteld door:

H&G / W. van den Heuvel

Portefeuillehouder:

Egbert Buiter

Teammanager:

Hans Baudoin

Deadline:

10 mei 2017

Vraag:
1. Is er behalve de georganiseerde bijeenkomst van 20 februari j.l. contact
geweest met de verenigingen van buitensportverenigingen?
2. De meerjarige investeringen worden jaarlijks via de nota kaders aan ons
voorgesteld. Wij gaan ervan uit dat het niet louter definitieve cijfers zijn maar
inhoudelijke argumenten/voorstellen waarin we specifiek kunnen zien waar de
budgetten aan besteed gaan worden.
3. In bijlage 2: kwaliteitsopname buitensportvoorzieningen staat bij het overzicht
op blz. 2 bij SVV: veld 1 t/m 6 natuurgras, terwijl veld 4 toch degelijk een
kunstgrasveld is.
4. Gaat er elk jaar uitvoerig geschouwd worden wat de stand van zaken is van de
sportvoorzieningen? Wordt dit door het bureau Kybys gedaan of door de eigen
organisatie in samenwerking met de sportclubs?
Antwoord:
1. De accountmanager sport en de vakafdelingen hebben regelmatig contact met
de buitensportverenigingen. Naast ontwikkelingen op het terrein van de sport is
uiteraard de kwaliteit van de buitsportvoorzieningen een vast
gespreksonderwerp. Daar waar volgens het MIP binnen de planperiode
maatregelen zijn gepland, zoals bijvoorbeeld met o.a. HOD, AVV, Lion D’or en
de Valkenswaardse Golfclub, wordt hiervoor een extra overlegmoment ingelast.
Het spreekt voor zich dat, ingeval van de vaststelling van het MIP, dit een vast
agendapunt wordt tijdens het overleg met de sportverenigingen.
2. Ieder jaar kunt u in de Nota Kaders zien waaraan de budgetten voor het
eerstvolgende jaar worden besteed. De budgetten en de planning hiervan zijn
tot stand gekomen conform de procedure zoals die nu is opgenomen in het
raadsvoorstel. Bij de behandeling van de Nota Kaders wordt u in de gelegenheid
gesteld hierover een integrale afweging te maken. Dit dient als uitgangspunt
voor de vaststelling van de begroting en de bepaling van de financiële
bandbreedte.

Indien u in het kader van de begrotingsbehandeling voor een specifieke
investering afzonderlijk wenst te beraadslagen kan hieraan middels het indienen
van een afzonderlijk voorstel invulling worden gegeven.
3. Zeer attent opgemerkt, dit wordt aangepast. Veld 4 is inderdaad een
kunstgrasveld en is als zodanig ook gekeurd en opgenomen zoals verderop in
hetzelfde rapport ook blijkt uit bijlage 1 (kwaliteitsopname kunstgras
voetbalvelden). Ook in het MIP is veld 4 opgenomen als een kunstgras
voetbalveld.
4. De kwaliteitsopname buitensportvoorzieningen is eenmalig uitgebreid door
Kybys uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de huidige
onderhoudssituatie. Team B&U voert regelmatig controles uit op veiligheid en
onderhoud. Deze controles worden altijd besproken met de sportclubs. Het is
niet de intentie om jaarlijks een grote schouw van alle buitensportvoorzieningen
uit te laten voeren.

