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Geacht bestuur,
Begin dit jaar hebben we met velen van u gesproken over sportzaken die u en ons bezighouden.
Met deze nieuwsupdate brengen we u op de hoogte van een aantal van deze onderwerpen.
Nieuw gebruiks- en onderhoudsreglement
Zoals u weet is in oktober vorig jaar de visie op het beheer en onderhoud van de sportvelden
vastgesteld door de raad. Een van de speerpunten uit deze visie is het vergroten van het
eigenaarschap van buitensportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke
sportaccommodatie. Een aantal taken is daarom van de gemeente over gegaan naar de vereniging.
Ook werd het Right to Challenge geïntroduceerd. Zaken die nog niet waren doorvertaald in het
gebruiks-en onderhoudsreglement. Het reglement moest daarom worden aangepast. Met het
aanpassen hebben we ook de input uit de gesprekken van begin dit jaar met de verenigingen
meegenomen.
Op 20 juli jl. heeft het college ingestemd met het nieuwe ‘Gebruiks- en onderhoudsreglement
buitensportaccommodaties Steenwijkerland 2021’. Dit reglement treedt op 1 september 2021 in
werking. De voornaamste veranderingen ten opzichte van het oude document, hebben betrekking
op de wijziging in taken en de mogelijkheid tot Right to Challenge. Daarnaast is een aantal zaken
wat gedetailleerder beschreven en/of anders ingedeeld. Het volledige document is vanaf half
augustus beschikbaar en te downloaden op
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Sport_en_bewegen/Nieuws_en_nieuwsbrieven
of vanaf 1 september op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR105032/1
Eenmalige tegemoetkoming
Tijdens de gesprekken met de verenigingen kwam regelmatig terug dat er een handreiking van de
gemeente werd gemist bij het overdragen van taken naar aanleiding van de nieuwe visie beheer en
onderhoud sportvelden. Het college heeft naar aanleiding van deze geluiden besloten de
buitensportverenigingen (als gebruiker van een gemeentelijke accommodatie) eenmalig tegemoet
te komen. Dat betekent dat er eenmalig een bijdrage van € 1.000,- beschikbaar wordt gesteld als
tegemoetkoming in de overgehevelde taken vanuit de visie. Deze kan naar eigen inzicht worden
besteed aan materieel en/of opslag ten behoeve van deze taken. Bij gezamenlijk gebruik en
onderhoud van een accommodatie gaan we ervan uit dat de verengingen hun besteding met elkaar
afstemmen. Omwille van het overmaken van dit bedrag, vragen we u vòòr 23 augustus
aanstaande de bankgegevens van uw vereniging via de mail door te geven aan
ella.schipper@steenwijkerland.nl . U kunt de bijdrage dan in september verwachten.

Right to Challenge
En dan het Right to Challenge. Oorspronkelijk was de gedachte het volledige beheer en onderhoud
over te dragen aan clubs die hiervoor voelden. Uit uw reacties bleek echter dat dit een stap te ver
en/of te snel ging. Overdracht van onderhoudstaken die passend zijn voor de vereniging
(vrijwilligers, kennis en kunde) en accommodatie (aantal velden, grootte terrein) kon op draagvlak
rekenen. Of een taak passend is of niet, kunt u als club zelf het beste inschatten. Vandaar dat we
inzichtelijk hebben gemaakt welke werkzaamheden er in het kader van het Right to Challenge,
overgedragen zouden kunnen worden. Dit zijn werkzaamheden die in onze opdracht door derden
worden uitgevoerd. Deze taken zijn gekoppeld aan ons onderhoudsbudget en kunnen van daar uit
dus ook overgedragen en bekostigd worden. Extern weggezette specialistische taken (bv. keuring)
komen niet in aanmerking. Werkzaamheden die nog onderdeel uitmaken van een lopend contract,
kunnen vanzelfsprekend niet op ieder willekeurig moment worden overgedragen, maar moeten
dus wachten op de eerstvolgende overgangstermijn. Het volledige overzicht vindt u terug in het
nieuwe gebruiks- en onderhoudsreglement, in bijlage 1. Als u overweegt één of meerdere taken
over te nemen, kunt u dit bij ons aangeven. U hoort van ons welke bijdrage hiermee gemoeid gaat,
waarna eventuele afspraken (termijn, bijdrage, voorwaarden) schriftelijk worden vastgelegd.

Voorstel aan de gemeenteraad over verduurzaming en privatisering veldverlichting
In de afgelopen maanden hebben we met verschillende verenigingen gesproken over het realiseren
van ledverlichting. Een ontwikkeling die in een stroomversnelling is gekomen door het initiatief
van d’OldeVeste ’54 en die het college van harte aan wil moedigen omdat het goed past bij de
ambities op het gebied van duurzaamheid en vitale sportaanbieders. Omdat er nu veel initiatieven
tegelijkertijd komen, is het niet haalbaar om iedere keer vanuit het beschikbare onderhoudsbudget
een bijdrage vanuit de gemeente beschikbaar te stellen. Daarom heeft het college de raad
voorgesteld eenmalig een bedrag van € 230.000,- voor een periode van 3 jaar beschikbaar te stellen.
Dit bedrag is bedoeld om, in samenwerking met sportverenigingen duurzame veldverlichting
(LED) te realiseren op gemeentelijke buitensportaccommodaties en deze vervolgens over te dragen
aan de vereniging. Als de raad instemt het voorstel kunnen we, samen met u als club, van 1+1= 3
maken en duurzame verlichting realiseren op de gemeentelijke buitensportaccommodaties in
Steenwijkerland.
Proces verder
De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp naar alle waarschijnlijkheid op 31 augustus 2021 tijdens
de Politieke Markt, waarna besluitvorming plaatsvindt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7
september 2021. De Politieke Markt is een openbare vergadering. Daarbij is het, net als bij iedere
openbare raadsvergadering, mogelijk om vooraf spreektijd aan te vragen. Op onze website leest u
wat u moet doen als u daar gebruik van wilt maken. U kunt de stukken vanaf half augustus 2021
vinden op: https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=steenwijkerland

Inhoudelijke kaders en advies
De gemeentelijke bijdrage die clubs, in geval van verduurzaming en privatisering veldverlichting,
ontvangen, is opgebouwd uit drie delen:
1.
2.
3.

Jaarlijkse onderhoudsbijdrage: € 50,- per armatuur per jaar tot einde restlevensduur
(huidige verlichting)
Indien van toepassing een eenmalige bijdrage voor het op niveau brengen van de
verlichting tot de trainingsnorm
Bijkomende kosten voor privatisering

Wilt u als vereniging advies over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen? Maak dan gebruik van
het aanbod van De Groene Club. De Groene Club is een adviestraject waarbij sportverenigingen
een rapportage krijgen over mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de kosten en de baten van
deze maatregelen en advies over mogelijke leveranciers en subsidies. Het adviestraject is gratis
voor sportverenigingen. Meer informatie is te vinden op www.degroeneclub.nl.
Kwijtschelding huur 2e kwartaal 2021
Onlangs hebben we u per brief geïnformeerd over de kwijtschelding van 75% van de
gebruikersvergoeding voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Ook voor het 2e
kwartaal van 2021 heeft het Rijk een compensatieregeling aangekondigd. Als gemeente zullen wij
ook op deze regeling weer een beroep doen. Na de zomer zullen wij u informeren over deze
precieze inhoud van de regeling en wat dit voor u betekent.
Tot slot
We hopen u met deze nieuwsupdate voor nu bij te hebben gepraat over een aantal actuele
onderwerpen. Rond oktober wordt zoals voorheen, contact met u opgenomen om bij te praten over
onderhoudszaken. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben, dan kunt u terecht bij Jan de Vries,
uitvoerder sport, te bereiken via 14 0521. Eenvoudige meldingen kunt u ook doorgeven door
melding te doen op www.steenwijkerland.nl
We wensen u een fijne vakantie en alvast een goede start van het nieuwe sportseizoen!

Met vriendelijke groet,

Namens het team sport
Ella Schipper
Gemeente Steenwijkerland

