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Tot het beschikbaar stellen van een incidentele bijdrage van € 200.000 aan "Zenderen Vooruit"

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
Het kerkdorp Zenderen heeft één omni - sportvereniging “Zenderen Vooruit” waar op sportpark “t
Vollenbroek” de sporten handbal, tennis en voetbal worden aangeboden. Het huidige voetbalcomplex
beschikt over een wedstrijdveld en een trainingsveld. Daarnaast beschikt “Zenderen Vooruit” sinds een
aantal jaren over een geheel nieuw clubgebouw met daarin ook opgenomen de kleedaccommodaties, een
materialenberging en een bestuurskamer.
Bij “Zenderen Vooruit” leeft een sterke wens om een kunstgrasveld voor de voetbal aan te leggen. De
kosten hiervan worden geraamd op € 425.000,Beleid
In het coalitieprogramma 2010-2014 is de volgende passage opgenomen:
Bij de accommodaties gaan wij onderzoeken welke kansen dit voor de gebruikers / verenigingen biedt of
kan bieden, waarbij wij onderkennen dat in de gemeente Borne sprake is van uiteenlopende situaties. Bij
het onderzoek wordt dan ook de mogelijke aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen betrokken op basis
van de extra mogelijkheid die dit zou kunnen bieden voor intensiever (mede) gebruik.
Op 9 november 2010 heeft uw raad ons college in een motie opgeroepen bij de behandeling van de
Kaderbegroting 2012-2015 voorstellen te doen voor het instellen van een fonds ten behoeve van de
aanleg van een kunstgrassportveld voor “Zenderen Vooruit”, vooralsnog tot een maximum van € 100.000,en voorts onder nader te bepalen voorwaarden.
“Zenderen Vooruit” heeft daarna aangegeven blij te zijn met deze toezegging, maar ook gezegd dat dit in
financieel opzicht niet voldoende zal zijn een kunstgrasveld te realiseren.
e

Bij de behandeling van de kaderbegroting op 12 juli 2011 heeft u een 2 motie (zie bijlage) aangenomen
waarbij is verzocht:
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Te onderzoeken of voor de aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen dekking voor een incidentele
verhoging ad € 100.000,- kan worden gevonden in de fasering van het programma “hervorming
lokale overheid”.
Op korte termijn in overleg met het bestuur van Zenderen Vooruit te treden om aan de hand van het
door hen op te stellen plan van aanpak te bezien welke activiteiten er worden ontwikkeld ter
financiering van het resterende deel voor het aanleggen van een kunstgrasveld.
Op basis van voorgaande te onderzoeken of het mogelijk is de incidentele bijdrage voor een aan te
leggen kunstgrasveld op het terrein van Zenderen Vooruit, onder de voorwaarde zoals verwoord, te
verhogen tot maximaal € 200.000,-

Vervolgens hebben wij diverse gesprekken met het bestuur van “Zenderen Vooruit” gevoerd. Dit heeft
geleid tot het opstellen (september 2011) van een plan van aanpak door “Zenderen Vooruit”, waarbij de
kosten, financiering en mogelijke dekking is omschreven en welke activiteiten er door de leden van de
vereniging zullen worden uitgevoerd om de financiering van de aanleg van het kunstgrasveld mogelijk te
maken.
In een memo gedateerd 6 januari 2012 heeft de portefeuillehouder u in hoofdlijnen van onderstaand
voorstel op de hoogte gebracht. In die zin is dit voorstel meer een formele afhechting van een in gang
gezet proces.

Middelen
Uit het hiervoor genoemde plan van aanpak hebben wij de conclusie getrokken, dat ook na ophoging van
de gemeentelijke bijdrage en inzet van eigen middelen, diverse acties en de inzet van zelfwerkzaamheid,
er nog een financieel tekort zou zijn.
Om die reden is door ons bij de provincie Overijssel een verzoek ingediend voor een subsidie in het kader
van de regeling ‘Sportaccommodaties en Jeugd’ en deze in te zetten als bijdrage voor de aanleg van een
kunstgrasveld in Zenderen waarbij de vereniging zich wil gaan inzetten om activiteiten voor risicojongeren
te ontplooien. Dit zou dan kunnen leiden tot instroom in de vereniging.
Het verzoek is door de provincie in december 2011 gehonoreerd.
De subsidie bedraagt € 134.000,-- en moet voor een groot deel worden gebruikt voor de uitbreiding en
verbetering van de sportaccommodatie en een deel voor het organiseren van projecten voor jeugd en
jongeren onder eindverantwoordelijkheid van de combinatiefunctionarissen.
Voorgesteld wordt om € 100.000,- te gebruiken voor de aanleg van het kunstgrasveld en € 34.000,- voor
ondersteuning van de combinatiefunctionarissen. Er zal onder andere een wekelijks activiteitenprogramma
worden georganiseerd voor de jeugd en jongeren uit Zenderen, Hertme en Borne. Deze activiteiten zullen
ook openstaan voor niet- leden van “Zenderen Vooruit”.
Zowel Gedeputeerde Staten als ons college hebben enkele nadere voorwaarden (zie collegevoorstel)
gesteld. Wij gaan er van uit dat hieraan tegemoet wordt gekomen.
Indien u met ons voorstel instemt zal de financiering op basis van het verwachte kostenplaatje er als volgt
uitzien:
Gemeentelijke bijdrage
€ 200.000,-Bijdrage Provincie Overijssel
€ 100.000,-Eigen bijdrage “Zenderen Vooruit”
€ 125.000,---------------- +
Totaal
€ 425.000,--
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Met de bijdrage zijn de moties zoals ingediend door uw raad uitgevoerd. U wordt
voorgesteld de bijdrage van € 200.000,-- ten laste te brengen van de ‘reserve beleidsontwikkeling’.
Voorwaarden
Aan het ter beschikking stellen van de bijdrage moeten een aantal afspraken met “Zenderen Vooruit” ten
grondslag liggen over de aanleg, het onderhoud, het tijdschema en de activiteiten voor de jeugd.
Voorgesteld wordt aan de gemeentelijke bijdrage de volgende voorwaarden en bepalingen te verbinden:
• het veld zal worden aangelegd volgens de specificaties van de KNVB
• “Zenderen Vooruit” zal opdrachtgever zijn
• onderhoud en vervangingsinvestering van toplaag en ondergrond komen voor rekening van
“Zenderen Vooruit”
• “Zenderen Vooruit” kan aansluiten bij gemeentelijk onderhoudscontracten (levert 30% besparing op)
• de gemeente zal “Zenderen Vooruit” behulpzaam zijn bij het zoeken naar fiscaal vriendelijke
financieringsmogelijkheden.
• Het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast om verlichting op het hoofdveld toe te staan.
“Zenderen Vooruit” zal hiertoe een bouwaanvraag indienen bij de gemeente Borne.
Deze voorwaarden zullen schriftelijk aan Sportvereniging Zenderen Vooruit worden bevestigd.
Aan de provinciale subsidie zijn daarnaast de volgende voorwaarden verbonden:
• “Zenderen Vooruit” zal ten minste 1 jaar, met ondersteuning van de combinatiefunctionarissen, een
wekelijks activiteiten programma organiseren voor de jeugd en jongeren uit Zenderen, Hertme en
Borne. Deze activiteiten zullen ook openstaan voor niet- leden van Zenderen Vooruit”.
• de aanleg van het kunstgrasveld zal voor 31 december 2012 gerealiseerd moeten worden.

Procedure
Normaliter worden voorstellen die aangemerkt worden als nieuw beleid behandeld tijdens de integrale
afweging bij de kaderbegroting 2013-2016. Tot zolang kan in dit geval niet worden gewacht.
De redenen zijn dat de provincie voorwaarden heeft gesteld over tijdige aanleg en het feit dat aanleg van
een kunstgrasveld, in de zomer moet gebeuren. Dat is de meest gunstige tijd voor de
grondwerkzaamheden en de competitie en de training liggen dan stil. Dit is globaal gezien de periode mei
t/m augustus.
Alternatieven
Er zijn 2 alternatieven mogelijk:
1.
Indien u besluit geen financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan Zenderen Vooruit zal het
voor de vereniging niet haalbaar zijn een kunstgrasveld aan te leggen. De vereniging zal in bepaalde
periodes evt. gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden in Borne.
e
2.
Als u besluit niet over te gaan tot ophoging van de financiering tot € 200.000, -- (verzoek in 2
motie), maar wel de incidentele verhoging van € 100.000,-- beschikbaar wilt stellen, zal door “Zenderen
Vooruit” moeten worden gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden om het bedrag van
€ 425.000,- beschikbaar te krijgen. Dit zal op grote moeilijkheden stuiten.
Mocht u tot een van bovengenoemde alternatieven besluiten dan zal de Provincie Overijssel in kennis
moeten worden gesteld dat niet binnen de gestelde termijn een kunstgrasveld in Zenderen aangelegd zal
worden. Een verzoek om uitstel of een alternatieve invulling van deze subsidie zal moeten worden
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voorgelegd aan de provincie. De verwachting is dat de provincie hier niet mee zal instemmen omdat de
aanvraagtermijn voor deze subsidie is verstreken en de verwachting is dat het geld terug zal gaan naar de
Provincie Overijssel.
De verwachting is verder dat het een groot aantal jaren zal duren voordat de vereniging de financiering
door middel van acties en sponsoring bij elkaar zal krijgen. Het hele plan zal waarschijnlijk komen te
vervallen.
Voorstel
1. Een bedrag van € 200.000,-- incidenteel en onder voorwaarden ter beschikking te stellen als
bijdrage in de aanleg van een kunstgrasveld in Zenderen en dit bedrag te dekken uit de ‘reserve
beleidsontwikkeling’.
2. Aan het beschikbaar stellen van de bijdrage de voorwaarden te verbinden zoals deze in het
voorstel zijn opgenomen en dit schriftelijk aan de sportvereniging ‘Zenderen Vooruit’ te
bevestigen.

Borne,13-3-2012
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,

J.H.R. Baveld
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mr. drs. R.G. Welten

