R.T.G. Samenleving
OPENBAAR

Korte aantekeningen van de bijeenkomst van 5 september 2017
Aanvang: 19.30 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Dhr. A. Walter.
De leden: mevrouw Noorman, mevrouw Plug en mevrouw Massop en de heren
Wessels, Diersen, Bruil, Veldhuizen en Jacobsen.
Namens het college: Wethouder Nijland en de heer Bosma.
RTG-griffier: M.A.J.B. Fiering

1. Voorstel tot het verlenen van medewerking
aan de revitalisering en privatisering van
“Sportpark Zuid”.
Inspreker Hans Beumer namens
korfbalvereniging Aladna.
Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Inspreker Piet Kraaijenveld namens
wielerclub de Peddelaars.
Voor de jeugd is het argument veiligheid erg
belangrijk. De trainers gaan met de jeugd de weg
op om de kneepjes van het wielrennen bij te
brengen. Trainingen op een verkeersvrije situatie
zoals bij Sportpark Zuid is veel veiliger voor de
jeugd. Er komt een 400 meter baan. Deze wordt
ook gebruikt door de ijsvereniging. Het geheel
wordt zo ingericht dat vier jeugdgroepen tegelijk
kunnen trainen. Er kunnen verschillende
onderdelen aanbod komen. Diverse ouders
ondersteunen dit project. De jeugd kan op een
veilige manier het wielrennen onder de knie
krijgen. De club heeft veel contacten met
wielrenners uit Bocholt. Zij staan ook te juichen
bij dit project en zullen regelmatig gebruik gaan
maken van deze baan. Er worden regelmatig
(jeugd) wedstrijden, clinics en mountainbike
wedstrijden georganiseerd. Die worden nu op de
openbare weg georganiseerd. Op een afgesloten
terrein kunnen uitstekend wedstrijden worden
georganiseerd. Een pas opgerichte scootmobiel
club kan daar ook veilig oefenen. De
wielervereniging heeft geen clubhuis. Er staat al
een mooi clubhuis. Daar kan de club, in
onderling overleg, ook gebruik van maken. Het is
geweldig dat 7 verschillende verenigingen met
elkaar proberen de handen in één te slaan. Het
is geen van boven opgelegd plan. De
verenigingen laten zien dat samenwerken een
ideaal item is. In het te vormen stichtingsbestuur
zullen wij erop toezien dat de exploitatie zelf in
de hand wordt genomen zodat de gemeente er
niets meer aan hoeft te doen. De Peddelaars
gelooft in dit plan.
Inspreker Ruben Heideman namens
ijsvereniging De Hare.
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Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Inspreker Boudewijn Inja namens Brichbouw
Sportondersteuning.
Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Erik Lammers namens volleybalvereniging
BOVO.
Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Erik-Jan Etten namens voetbalvereniging
AD’69.
Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Koos Leber namens stichting Sportpark Zuid.
Zijn bijdrage is aan deze aantekeningen gehecht.
Vragen aan insprekers.
Vraag: In de notitie wordt gesproken over de
BTW constructie en dat overleg wordt gevoerd
met de belastingdienst. Is daar al uitsluitsel over?

Vraag: Uit de begroting blijkt dat de investeringen
groter zijn dan het subsidiebedrag. In de notitie
van de gemeente staat, dat wanneer het subsidie
bedrag niet wordt verkregen, de investeringen
niet doorgaan. Dit zijn toch dringende
vervangingsinvesteringen? Daar moet toch
invulling aan worden gegeven? Hoe denkt u dat
te gaan doen?

Vraag: Kunt u reageren op de financiële
bemerkingen van de gemeente? Wat is uw visie
hierop?

Vraag: Het plan vereist een contributieverhoging
bij alle verenigingen. Hoe is het hiermee gesteld?

Vraag: De wielerclub werkt samen met Bocholt.
Betreft dat fietsers van alle leeftijden of met
nadruk met jongeren?

Vraag: Brichbouw had het over mogelijke

Antwoord: Neen. Wij zijn nog in gesprek. Er
moeten nog bepaalde zaken worden besproken.
De stichting gaat voor de volle aftrek. De stichting
voldoet aan alle voorwaarden om hiervoor in
aanmerking te komen.
Antwoord: Wij denken dat op energiegebied nog
wel subsidie mogelijkheden zijn. Mochten er
geen subsidies beschikbaar worden gesteld dan
wordt er wel geïnvesteerd maar dan worden de
investeringen uitgesmeerd over een langere
periode. Dan gebeurt het gefaseerd. Ten aanzien
van duurzaamheid wil de stichting een energieneutraal park maken. Daar wil de stichting in
investeren. Dat is ook een doelstelling van de
stichting
Antwoord: De stichting is blij met deze
kanttekeningen zodat de stichting hierop kan
reageren. In het algemeen kan de stichting alle 8
kanttekeningen op een goede manier
weerleggen. T.a.v. kanttekening nummer 2 is bij
de gemeente nadere informatie gevraagd en
gekregen. De stichting verschilt van inzicht ten
aanzien van deze kanttekening. Dan gaat het
met name om de wijze van presenteren van de
cijfers. De stichting is van oordeel dat de cijfers
juist zijn. Het zal goed zijn dat z.s.m. met de
gemeente hierover een gesprek wordt
aangegaan.
Antwoord:
Peddelaars: de leden zijn akkoord
IJsvereniging: de leden zijn akkoord
Birchbouw Sportondersteuning heeft geen leden.
Bovo: investeringen zijn vooraf al zelf gedaan; er
hoeft geen contributieverhoging doorgevoerd te
worden. De leden zijn wel akkoord gegaan met
een bijdrage in het onderhoud.
Aladna: in 2015 een contributieverhoging
doorgevoerd. Daarna niet meer. Verwachting is
dat de leden wel akkoord gaan met een
eventuele toekomstige contributieverhoging.
AD’69; de leden zijn akkoord.
Antwoord: Met nadruk met jongeren. Deze
worden uitgenodigd om te trainen op de baan.
Het is ook de bedoeling om kennis uit te
wisselen. De Peddelaars zijn ook welkom op de
baan in Bocholt.
Antwoord: Er worden voor verschillende
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stageplaatsen. Welke opleidingen betreft dat?

Vraag: Is er ook gedacht aan een
fietscrossbaan?

Vraag: In bijlage 2 wordt gesproken over een
eenmalige actie van € 35.000. Kunt u daar iets
over zeggen?

Vraag: Er kunnen mogelijk verkeerstechnische
problemen ontstaan door een forse toename van
het aantal leden. Is de stichting hier al mee
bezig?

Vraag: Ad’69 wil een gemiddelde
contributiestijging doorvoeren van 20%. Bent u
niet bang voor een afname van het aantal leden?

Vraag: Heeft de ijsvereniging contact gehad met
de KNSB over deze plannen?

Vraag: In de begroting staat voor sponsering een
bedrag van € 7.500. Is dat aan de voorzichtige
kant? Is dat sponsering van de beheersstichting?
Hebben de verenigingen daarnaast nog een
eigen sponsering? Graag nadere uitleg?
Vraag: Vitale sportparken. Notitie van de
Provincie. Is nagedacht over sport in
krimpgebieden? Is daar rekening mee
gehouden? Is nagedacht over het aanstellen van
een parkmanager?

opleidingen stageplekken aangeboden. O.a. voor
studenten van het Graafschap college, de HAN
en CIOS en ook aan Schaersvoorde voor
buitenschools leren.
Antwoord: Ja. Deze is ook in de plannen
meegenomen. Getracht wordt om deze sporters
ruimte te geven op de baan zodat deze sporters
niet naar andere plaatsen hoeven om te gaan
trainen.
Antwoord: De stichting vertrouwt erop dat dit kan
worden opgehaald. Er zijn 6 verenigingen met in
totaal ongeveer 2500 leden. Op het moment dat
de gemeenteraad groen licht heeft gegeven dan
wordt een plan gemaakt om dit te realiseren. Dat
gaat zeker lukken.
Antwoord: Niet specifiek. Wel wordt bekeken hoe
het sportpark toegankelijker kan worden
gemaakt. Het is nu vrij afgesloten van de
openbare weg en moeilijk te vinden. Het streven
is ook om het sportpark veiliger te maken. Aan de
Singelweg zal een verbreding komen en de
bosbeplanting zal zoveel mogelijk moeten
worden verwijderd. Hierover zal de stichting in
overleg gaan met de gemeente.
Antwoord: AD’69 heeft de contributie niet met
20% verhoogd. AD’69 verwacht geen daling van
het aantal leden. De contributie van de
vereniging is vergeleken met andere
voetbalverenigingen. Deze is zeer concurrerend
met andere voetbalverenigingen.
Antwoord: Neen. De ijsvereniging is niet
aangesloten bij de KNSB. Op dit moment heeft
dit geen toegevoegde waarde. De kosten van het
lidmaatschap van de KNSB bedragen € 10,-- per
lid terwijl het lidmaatschap van de vereniging
€ 4,00 bedraagt.
Antwoord: Dit is sponsering van de verenigingen.
De gelden zijn voor de exploitatie. De stichting
gaat ervan uit dat dit bedrag geen probleem is.

Antwoord: Wij zitten in een krimpgebied. Daar
kunnen we niet omheen. Er zal een verschuiving
plaatsvinden t.a.v. de leeftijd van de leden. In
2030 zullen er 40% minder jongeren zijn. De
activiteiten zullen dan ook worden aangepast. Er
zullen meer senioren zijn en ook meer activiteiten
van deze groep worden georganiseerd. Er is
geen rekening gehouden met een dalend
ledenaantal. Als de verenigingen niet zorgen voor
een goede accommodaties, goede faciliteiten en
geen goede vrijwilligers en bestuurders hebben
dan zullen de verenigingen zeker de slag
verliezen. Dan zal het aantal leden zeker dalen.
Alle zeilen moeten worden bijgezet om de
verenigingen op peil te houden.
De leden van de diverse verenigingen kunnen
ook kennisnemen van de andere sportactiviteiten. Jongeren kunnen overstappen naar
een andere vereniging en zullen daardoor minder
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Vraag: Hoe worden de kantineopbrengsten
verdeeld?
Vraag: Komt er nog een sluitende begroting
waarin minder aannames staan zoals bijv. de
rente?

Vraag: In het coalitieakkoord staat dat de
problemen bij AD’69 en het sportpark Zuid op te
lossen. Wat zijn of waren de problemen?
Vraag: Is al iets meer bekend over de subsidie
van de provincie?
Vraag: Ad’69 is de grootste gebruiker van
Sportpark Zuid. Er is binnen AD’69 veel
enthousiasme voor dit plan. Kunt u dit nader
uitleggen?

Vraag: Is de aanleg van het park het eindpunt of
is het een vertrekpunt van de Stichting? Houdt u
ambitie als stichting en verenigingen?

Vraag: Is er ook gesproken met het bestuur van
AZSV?

Vraag: Er wordt weinig aandacht geschonken
aan ouderen en ouderenbonden. Betrek deze
bonden bij deze plannen. Hoe staat u hier
tegenover?

Vraag: Wat is de meerwaarde voor BOVO en
Brichbouw Sportondersteuning van dit sportpark
Zuid?

snel afhaken. Dat moet niet worden onderschat.
Er op dit moment geen sprake van een
parkmanager. Er wordt wel een deskundige
ingehuurd om het aanbestedingsproces te
begeleiden.
Antwoord: De kantine staat buiten deze
verdeling. De opbrengsten blijven voor AD’69.
Antwoord: Als er op het economisch gebied iets
gebeurt waardoor het hoger moet, dan wordt dat
gedaan. Op dit moment wordt het op deze wijze
gedaan. De stichting probeert daar echt reëel in
te zijn.
Antwoord: Hier kan geen antwoord op worden
gegeven.
Antwoord: De gemeente vraagt de subsidie aan.
Antwoord: De demografische ontwikkelingen
raakt ook AD’69. Door met andere partijen een
gezamenlijk sportpark te realiseren zien wij
kansen om de gevolgen van de demografische
ontwikkelingen op te vangen. Door deze
samenwerking zijn de verenigingen klaar voor de
toekomst.
Antwoord: Het zal zeker niet af zijn. Het eerste
jaar zal de focus liggen op het realiseren van het
park. Daarna willen de clubs een maatschappelijk
functie vervullen. Dat wordt ook gevraagd aan de
verenigingen. Daar wordt zeker aandacht aan
besteed. Het park wordt duurzaam gemaakt. Dat
zal ook niet in één jaar kunnen worden
gerealiseerd. De bezetting overdag zal moeten
worden verbeterd. De activiteiten moeten worden
verbreed. Ook in het kader van de vergrijzing.
Getracht wordt ook de niet-sporters te binden
aan de stichting. Het houdt niet op na één jaar.
Antwoord: Ja en met Bredevoort. De
mogelijkheden met AZSV zijn afgetast. AZSV
heeft kenbaar gemaakt geen interesse te hebben
in deze plannen. AD’69 heeft daarna andere
mogelijkheden gezocht. Deze samenwerking
geniet de voorkeur van AD’69.
Antwoord: De ouderenbonden hebben ongeveer
1000 leden. De stichting heeft nog geen concrete
ideeën. In Lichtenvoorde wordt bij
voetbalvereniging Longa’30 ook activiteiten voor
senioren georganiseerd. De stichting gaat zich
daarop oriënteren. Nu is veel aandacht
geschonken aan het realiseren van het park. De
stichting gaat zeker verder kijken. Dat wordt
samen met de verenigingen gedaan.
In Aalten fietsen ongeveer 1500 e-bikers. Op de
baan kan ook onderricht worden gegeven over
het veilig gebruik van een e-bike.
Antwoord: Bovo. Fase 1 is klaar. De
accommodatie om te beachvolleyballen is
gereed. De meerwaarde is de onderscheidenheid
en het multifunctionele gebruik na de realisatie
van de 2e fase. Het is een interessante
ontwikkeling. Er is meer aandacht voor elkaar. Er
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Vraag: In de notitie staat het volgende: ”Echter
het faciliteren van individuele verenigingen is niet
het hoofdargument om Sportpark Zuid 2.0
mogelijk te maken”. Toch gaat het daar in
financiële zin zeker om. In algemene termen is
gesproken over ouderen. Kan dit nog wat
concreter worden aangegeven?

Vraag: Birchbouw Sportondersteuning sprak over
200 cliënten op 15 locaties. Is het de bedoeling
dat deze cliënten van deze locaties op het
nieuwe sportpark in Aalten mee gaan doen met
de sportverenigingen?
Vraag: De velden worden in erfpacht uitgegeven
aan de verenigingen. Kunt u dat kort uitleggen?

Vraag: De focus van Brichbouw
Sportondersteuning ligt bij Sportpark Zuid.
Brichbouw heeft een breed gebied. Daar zijn ook
plekken waar bewogen wordt. Houdt u daar
rekening mee?
Vraag: Zijn er nadelen c.q. zorgen van dit project
op tafel gekomen?
Vraag: Aladna investeert € 150.000 met 23
leden. Kunt u dat toelichten?
Vraag: Is er ook een plek voor kinderen om te
skeeleren?
Vraag: Hebben zich al meer verenigingen of
instanties gemeld bij de stichting?
Vragen aan het college.
Vraag: Kunt u een toelichting geven op de
financiële bemerkingen?

zijn verschillende type mensen op het park. Dat
samenbrengen maakt het erg mooi. Wij kunnen
van elkaar leren.
Brichbouw Sportondersteuning De meerwaarde
voor Brichbouw Sportondersteuning is dat
mensen met een beperking mee kunnen doen op
allerlei gebieden. O.a. om te komen tot een vitale
leefstijl. Waar kun je dat mooier doen dan op een
sportpark waar meerdere verenigingen zijn
gevestigd. Dan kan ondersteuning worden
geboden zodat meer mensen met een beperking
ook kunnen sporten bij deze verenigingen. Er zijn
veel faciliteiten op één locatie aanwezig. Voor de
sporter met een beperking is dit een
meerwaarde.
Antwoord: 4 jaar geleden is een start gemaakt
omdat er behoefte was aan meer
accommodaties. In de loop van de tijd is gekeken
“wat kunnen we nog meer” Er ontstaat een park.
Het idee moet ook groeien. De bewustwording is
zeker aanwezig bij verenigingen en moet verder
uitgebouwd worden. Er moet contact gelegd
worden met Figulus, ouderenbonden en Estinea
om te kijken wat nog meer gedaan kan worden.
Dat is belangrijk voor de toekomst van het park.
Antwoord: Iedereen heeft recht om op het nieuwe
sportpark te gaan sporten. De verwachting is
echter dat sporters uit Rheden niet naar Aalten
komen. Door deze faciliteiten kunnen we wel een
nieuwe groep mensen met een beperking
aanspreken.
Antwoord: Niet over erfpacht. Het is de bedoeling
dat alle velden middels privatisering worden
overgedragen aan de stichting/verenigingen. De
stichting neemt de plek in van de gemeente. De
stichting beheert en onderhoudt de locatie en is
verantwoordelijk voor een sluitende
exploitatiebegroting. De stichting is
verantwoordelijk voor een toekomstbestendig
park.
Antwoord: Wij kijken zeker naar wat er al is. Wij
willen deze locaties niet beconcurreren. Iedere
sporter mag zijn eigen keuze maken. Degene die
extra sportbegeleiding en ondersteuning wil kan
bij Brichbouw aankloppen.
Antwoord: De stichting heeft niet veel nadelen
ontdekt. Door de privatisering loopt de stichting
wel iets meer risico. Dat is meer dan in het
verleden.
Antwoord: Dat is een hoop geld voor 23 leden.
Dat is privatiseringsgeld dat door de gemeente
beschikbaar wordt gesteld.
Antwoord: Ja. Op de 400 meter baan en op de
extra baan kan ook geskeelerd worden.
Antwoord: Dat is niet bekend.

Antwoord: Er zijn een achttal kanttekening door
de afdeling FBI gemaakt. Deze worden door het
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college gezien als een onafhankelijke
beoordeling van de afdeling. De afdeling FBI
plaats altijd kanttekeningen/opmerkingen bij
collegevoorstellen. Dat is nu afzonderlijk
aangereikt. Het standpunt van het college ten
aanzien van deze kanttekeningen is dat dit geen
aanleiding geeft om het toe te kennen bedrag te
wijzigen.
Opm. punt 1. De investeringen worden geraamd
op 1,4 miljoen euro. De stichting maakt daar door
besparingen 1 miljoen euro van. De gemeente
geeft 1,2 miljoen euro.
Hospitality heeft de investering goed in beeld
gebracht. In het rapport is een raming
opgenomen wanneer de gemeente de partij zou
zijn en zou uitvoeren. Dan is een bedrag van 1,4
miljoen benodigd. Nu gaan derden het maken.
Het bedrag was opgebouwd met een fors bedrag
voor onvoorzien. Normaal is 10% onvoorzien
gebruikelijk. In het rapport was een bedrag van €
360.000 voor voorbereiding, toezicht, risico
opgenomen. Naar aanleiding van het rapport van
Hospitality zijn vervolg gesprekken gevoerd met
de initiatiefnemers. Aangegeven werd dat dit het
niet gaat worden. Het rapport geeft ook aan dat
voor het haalbaar maken van de exploitatie nog
een bedrag van
€ 400.000 (in totaal 1,8 miljoen) zou moeten
worden toegekend. Het basisvertrekpunt van het
college bij de gesprekken was dat het een
prachtig idee is. Aangegeven is dat wanneer de
verenigingen (vrijwilligers) het willen gaan maken
en daarna exploiteren, dat dit voor het college
een afweging kan zijn om het realiseren van de
voorzieningen te faciliteren. Het rapport van
Hospitality is vervolgens terug gelegd bij de
initiatiefnemers. Dat is vervelend. Daar is wel
goed over nagedacht. Twee vereniging hebben
de beschikking over de privatiseringsgelden ad
€ 650.000. Zij hebben de vrijheid om dit bedrag
aan te wenden voor wel of geen nieuwe
investeringen. Privatisering betekent dat de
gemeente stopt met het onderhoud aan de
velden. De 6 verenigingen zijn wel verder
gegaan. Het privatiseringsgeld zit voor een
gedeelte in het mogelijk maken van de
herinrichting van het park. De nieuwe elementen
(maken schaatsbaan, maken wielerbaan, stukje
herinrichting van het park e.d.) zitten in het
bedrag van € 550.000. De twee verenigingen
hebben aangegeven dat zij bereid zijn om het
privatiseringsgeld van € 650.000 in te brengen.
Dit bedrag wordt niet volledig aangewend voor
voetbal en korfbal maar worden deels
aangewend om een stukje reserve achter de
hand te houden. Dat is heel verstandig. In de
sportnota is aangegeven dat alleen gesprekken
met een verenigingen over privatisering worden
aangegaan indien de verenigingen het volledige
park willen overnemen. De privatisering geldt
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voor het gehele park. Als de gemeente het park
overdraagt dan zijn de leden van de verenigingen
verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarom is
het een goede afweging dat niet al het geld wordt
opgemaakt maar deels in de exploitatie wordt
opgenomen. Er wordt daarom door de
verenigingen 1 miljoen euro uitgegeven. De
gemeente kent 1,2, miljoen euro toe.
Opm. 2. De afschrijvingen zijn in de exploitatie
verwerkt maar dekking vindt geheel plaats uit
eigen vermogen opgebouwd uit de gemeentelijke
bijdrage.
Het college kan zich vinden in de systematiek
zoals door de stichting is opgeschreven. De
stichting wil dit nog toelichten aan de ambtelijke
organisatie. Dat is de verstandige lijn.
Opm. 3. Rol provincie/subsidie.
Een aantal jaren terug had de provincie de
gedachte opgepakt om in het kader van de
demografische ontwikkelingen de sportaccommodaties zo in te richten dat deze
levensvatbaar blijven en aantrekkelijker worden
zodat mensen meer gaan bewegen. Dat is door
de provincie “Vitale Sportparken” genoemd. In de
gesprekken met de provincie heeft de provincie
met 20 gemeenten opgetrokken om dit verder uit
te werken en in een beleidsnotitie te verwerken.
De afronding is een teleurstelling geworden. De
verwachting was dat de provincie ondersteuning
zou verlenen. Er werd eind 2016 echter niets
door de provincie toegezegd. Begin 2017 werd
duidelijk dat de denkrichting van de provincie was
om geen geld meer beschikbaar te stellen voor
nieuwe ontwikkelingen. De provincie vond het
van belang dat bij nieuwe ontwikkelingen een
parkmanager werd neergezet om het park
draaiende te houden en verder te helpen. Dat
was voor de gemeenten een enorme
teleurstelling. Tot 2019 kan gebruik worden
gemaakt van een parkmanager. Deze keuze kan
Aalten nog maken.
De gemeenten hebben hun teleurstelling bij de
provincie kenbaar gemaakt. De PS heeft dit in
juni besproken. De gedeputeerde heeft de
gemeenten vervolgens uitgenodigd voor een
gesprek en heeft aangegeven met een
aanvullend voorstel te komen waarbij de
herinrichting van parken op een andere manier in
aanmerking kunnen komen voor subsidie. De
gedeputeerde heeft geen uitspraak gedaan over
het toe te kennen subsidiebedrag. Eind
september/begin oktober 2017 komt de
gedeputeerde met een concreet voorstel. Aalten
kan tot 2019 eventueel gebruik maken van een
parkmanager. Dat moet nog worden afgestemd
maar Aalten heeft meer belang bij een financiële
ondersteuning van de provincie.
Opm. Punt 4. Exploitatie van € 275.000.
Dat is vanavond al toegelicht. Het bedrag,
opgeteld over een periode van 20 jaar, is
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opgeschreven voor mogelijke investeringen in het
kader van duurzaamheid. De normale exploitatie
wordt niet beïnvloed. Het college twijfelt er niet
aan dat dit correct is weergegeven.
Opm. Punt 5. BTW
De vraag over vooraftrek heeft de gemeente ook
aan de stichting gesteld. Door de stichting is
aangegeven dat dit een voorbeeld is van de
vorming van 6 verenigingen waar het bij de
belastingdienst juist omdraait. Het college twijfelt
er niet aan dat de laatste 1%-zekerheid erbij
komt.
Opm. Punt 6 Contributieverhoging.
Deze opmerking is door de verenigingen
beantwoord.
Opm. Punt 7. Speciale acties.
Het college gaat ervan uit dat een bedrag van
€ 35.000 (incidenteel) en een bedrag van € 7500
(structureel) door de verenigingen kunnen
worden opgehaald.
Opm. Punt 8. Bezuinigen op uitgaven.
Er wordt behoorlijk bezuinigd op onderhoud en
andere uitgaven. Dat is al toegelicht. In het
verleden is het onderhoud - na privatisering van
verschillende verenigingen - ook aan deze
verenigingen overgedragen. Daar zijn nooit
vragen over gesteld. Hier is het doorgevoerd in
de exploitatie. Men weet wat men moet doen. Dat
is een aanname waar het college niet aan twijfelt.

Vraag: Het oude schaatsterrein komt bij het door
gaan van de plannen weer ter beschikking van
de gemeente. Heeft dit terrein nog een financiële
waarde? Wanneer het plan niet doorgaat dan
komt er een verzoek om een fors bedrag
beschikbaar te stellen om de oude ijsbaan te
herstellen. Zijn dit geen voordelen voor de
gemeente t.o.v. de uitgaven voor dit project?
Vraag: Bij eerdere voorstellen over privatisering
werd steeds gediscussieerd over de
verschillende bedragen die zijn toegekend. Denkt
u niet dat dit voorstel aanleiding is voor andere
verenigingen om met terugwerkende kracht extra
subsidie te vragen?

Vraag: De gemeente heeft dus nog geen
toezegging van de provincie m.b.t. de subsidie
ontvangen?

Ten aanzien van een onafhankelijke beoordeling
van de exploitatiebegroting wordt nogmaals
opgemerkt dat de afdeling FBI altijd een
onafhankelijk advies levert aan het college. Deze
kanttekeningen worden door het college daarom
aangemerkt als een onafhankelijke beoordeling.
Antwoord: De mogelijke opbrengst van de
huidige locatie van de schaatsbaan is niet in dit
voorstel meegenomen. Er is geen vraag bij het
college neergelegd om de oude ijsbaan te
herstellen. De energie is gestoken in de nieuwe
plannen. Het is niet zinvol om over een ‘als dan”
situatie te discussiëren.
Antwoord: Neen. In de Sportnota is de formule
vastgesteld. Het berekende bedrag is gebaseerd
op deze formule. Er is een vraag over
privatisering ingekomen van twee
sportverenigingen in Dinxperlo. Dit verzoek wordt
ook beoordeeld aan de hand van de sportnota.
Er is geen willekeur in het berekenen van het
bedrag. Ook niet bij eerdere
privatiseringsvoorstellen. De formule is:
lasten per jaar minus de huurkosten en deze
uitkomst wordt vermenigvuldigd met 25.
Het is aan de vereniging of zij wil privatiseren.
Antwoord: Hij heeft vertrouwen in de
gedeputeerde. De gedeputeerde is zich van
bewust van de teleurstellingen van de
gemeenten. Het college wilde voor de zomer een
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Vraag: Wat is de reden van uitgifte van de velden
in erfpacht en wat houdt dit in?

Vraag: Wat wordt bedoeld met
vervangingsinvesteringen?

Vraag: Voor de toekomst kan het een plek
worden voor maatschappelijk belang. Bijv. voor
creëren van participatiebanen. Hoe krijgt dit
vorm?

Vraag: Wat is het tijdpad van de privatisering
versus de uitvoering van het project? Met wie
doet de gemeente zaken?

Vraag: Ontvangen de verenigingen na de
privatisering alleen nog een subsidie voor de
jeugd?
Vraag: Kan bij Leader nog geld worden
losgeklopt?
Vraag: Komt er nog een onafhankelijke
beoordeling van de exploitatiebegroting?

Vraag: Privatisering proces en stappenplan. Eén
van de stappen is het berekenen van de
financiële gevolgen. Zijn de gevolgen bij
voorbaat al te voorzien c.q. te berekenen?

Vraag: Komt het bedrag ad € 550.000 uit de
algemene reserve of uit de reserve Sociaal?

besluit nemen om de verenigingen niet langer in
onzekerheid te laten. Daarom is besloten om de
subsidie door de gemeente te laten aanvragen
en dus het risico van de subsidie niet bij de
verenigingen te laten liggen.
Antwoord: Bij erfpacht blijft de gemeente
eigenaar van de ondergrond. De opstallen
(velden en gebouwen) worden eigendom van de
sportverenigingen. Zij betalen hiervoor een
symbolisch bedrag. Bij het einde van de
erfpachttermijn vervallen de opstallen aan de
gemeente.
Antwoord: Er worden diverse voorzieningen
aangelegd met verschillende levensduren. In de
exploitatie is de vervanging van deze
voorzieningen zichtbaar gemaakt.
Antwoord: In het college is dit in mei besproken.
Het college heeft over de maatschappelijke
meerwaarde met de initiatiefnemers gesproken.
De maatschappelijke vraag is bij hen neergelegd.
Er is een behoorlijke beschrijving van gemaakt.
In het clubgebouw kan bijv. Figulus
dagbestedingsactiviteiten organiseren. De
aangedragen notitie beschrijft voor het college
voldoende het maatschappelijk belang. Het is
een ontwikkeltraject en het is dynamisch.
Antwoord: De gemeente doet zaken met de
stichting. De gemeente kent het geld toe. De
uitvoering ligt bij de stichting. Er wordt met de
stichting een betalingsregeling afgesproken. De
voorzieningen moeten voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen.
Antwoord: Ja.

Antwoord: De stichting is de partij. De stichting
moet zich richten tot Leader; niet de gemeente.
Antwoord: Neen. De stichting moest een
exploitatiebegroting aanleveren. De afdeling FBI
heeft kanttekening geplaatst. Deze heeft de raad
ontvangen.
Antwoord: De berekening is bekend. De
financiële gevolgen van de privatisering zijn
verwerkt in de begroting 2018 van de gemeente
Aalten. In de begroting 2018 wordt uitgegaan van
betaling van het bedrag in 2018. De dekking van
dit bedrag is de besparing in de normale
middelen die niet meer betaald hoeven te worden
voor het grasmaaien e.d.
Antwoord: Dit bedrag komt uit de algemene
reserve.

Reactie van de heer Kraaijenveld. Ongeveer
20 jaar geleden was in Aalten ook sprake van
bundeling van sportverenigingen. Toen was
hiervoor de tijd nog niet rijp. Nu is de tijd hiervoor
wel rijp. Het zou geweldig zijn als de raad
groenlicht geeft. Dan kunnen we later tegen onze
kleinkinderen zeggen dat wij dit voor elkaar
hebben gekregen en dat het een geweldig park
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is geworden.
Reactie van de heer Leber.
Spreker vond het een constructieve avond. Er
zijn veel vragen gesteld. Spreker hoopt dat de
verenigingen genoeg helderheid hebben
gegeven en dat de verenigingen dit park graag
willen hebben en er veel van gaan genieten.
De voorzitter concludeert dat er geen
toezeggingen zijn gedaan.
De voorzitter concludeert dat dit agendapunt
als bespreekstuk naar de raadsvergadering
kan.
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