Sportraad van de gemeente Woudrichem
Onderwerp:
d.d.

Privatisering Buitensportaccommodaties
mei 2009.

Advies:

2009.03

Aanwezig:

mevrouw Gerty Vonk
de heer Rien de Ruijter
de heer Henk-Jan Crezee
vacature
de heer Herman Bouman
de heer Hille Hooghiemstra
de heer John Sinay
de heer Marc Mommers
de heer Aart Geurtsen

Gemeente Woudrichem
namens De Jager
namens ’t Verlaat
namens ’t Rondeel
namens de voetbalverenigingen
namens de voetbalverenigingen
namens de tennis, korfbal e.o. buitensporten
namens de tennis, korfbal e.o. buitensporten
voorzitter

Na bestudering en bespreking van het definitieve voorstel
“Privatisering Buitensportaccommodaties Gemeente Woudrichem”
komt de Sportraad van de Gemeente Woudrichem in haar vergadering van
18 mei 2009
unaniem tot de volgende conclusie, vragen en aanbevelingen:
De Sportraad wil het College van B&W positief adviseren inzake het genoemde voorstel.
De Sportraad constateert voorts dat er in de benadering van enerzijds “voetbal en korfbal” en
anderzijds “tennis” verschil in de bijdrageregeling bestaat.
De Sportraad begrijpt dat dit verschil ontstaat door het niet in één keer kunnen wegwerken
van een achterstand maar adviseert op termijn dit verschil op te heffen.
De Sportraad wil graag vernemen zo ja en op welke termijn een dergelijke achterstand
vereffend kan worden.
De Sportraad wil voorts graag vernemen van het College welke planning gehanteerd zal
worden voor de renovatie van de velden.
Voorts adviseert de Sportraad het College om ook na de privatisering op enigerlei wijze de
besteding van de gelden uit de bijdrageregeling te blijven volgen.
De Sportraad adviseert het College de verschillende sportverenigingen jaarlijks de
respectievelijke jaarstukken en begrotingen te laten indienen.
Op welke wijze dan bij eventuele misstanden alsnog door het College tot ingrijpen zou kunnen
besluiten en of welke sancties als dan aangewend zouden kunnen worden, zal nog nader
bezien moeten worden.
Tenslotte adviseert de Sportraad de sportverenigingen vrij te stellen van OZB voor zowel
terreinen als opstallen.
Woudrichem,
18 mei 2009.

