Verslag bijeenkomst Contactraad 14 mei 2018
Locatie: VV Nijnsel, sportpark de Eimert in Nijnsel
Aanwezig: VV Nijnsel, SV Fortuna ’67, MHC Sint Oedenrode, Budover. De Wa Kwai, Reddingsbrigade
Veghel, Budoclub Schijndel, RKSV Boerdonk, RKSV Schijndel, TC Skinlo, VV Boskant, Concordia, LGSV,
TV Nijnsel, VZ&PC Nautilus, Zwemver. Argo, Duikteam Schijndel, Gilde Catherina & Barbara, Porthos,
BC Schijndel, VCH Schijndel, Doele Concordia Welvaren, KV SCMH, KV De Kangeroe, TV De
Kienehoef, TV Hertog Jan, RKVV Erp, DKV De Korfrakkers, KVS ’17, VV Rhode, MHC Geel-Zwart,
Educa, TV De Hopbel, VC Skunk, OWSV, VV SCMH, TTCV/van Herwaarden, PSV Jan van Amstel,
Dioscuri, RKSV WEC
Afgemeld: Handboogver. De Rozenjagers, Loopgroep Wijbosch, VC Rooi, KV Odisco, RC Alico, Rooise
Badmintonclub, KV Odisco
Welkom en opening
Voorzitter van Sportraad Meierijstad, Rolf de Jong, heet iedereen van harte welkom op deze derde
bijeenkomst van de Contactraad. Vanavond zijn we te gast bij VV Nijnsel, waarvoor onze dank. Ook
op deze CR vergadering is het Sportbeleid van de gemeente Meierijstad het belangrijkste onderwerp
en dan m.n. de financiële aspecten van dit beleid. Op verzoek van de SRM zal Mari Rovers,
beleidsambtenaar van de Gemeente, een nadere toelichting over de grondslagen waarop de nieuwe
huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties worden gebaseerd. Voorafgaand hieraan zullen
we eerst een aantal andere zaken behandelen.
Voorzitter van de Contactraad
In de vergadering van 26 februari jl. hebben we een oproep gedaan voor kandidaten voor de functie
van de voorzitter c.q. coördinator van de Contactraad. Hierop hebben we één aanmelding
ontvangen. Gerwin van Doleweerd, bestuurslid van OWS (Onderwatersport Veghel), stelt zich
beschikbaar. Helaas is hij vanavond verhinderd. De vergadering stemt unaniem in met de benoeming
van Gerwin. Het SRM bestuur zal de nieuwe CR-voorzitter uitnodigen voor nadere afspraken.
Privacy wetgeving (AVG)
In de CR bijeenkomst heeft expert Jeroen van Puijenbroek een uitgebreide toelichting gegeven op de
belangrijkste zaken waar alle organisaties, die gegevens ver- en bewerken van personen, aan moeten
voldoen (zie website SRM/Informatie). De SRM heeft per separaat bericht alle verenigingen gevraagd
in hoeverre verdere ondersteuning vanuit SRM is gewenst. 75% van de ontvangen reacties stelt geen
verdere ondersteuning nodig te hebben. Het SRM bestuur nodigt verenigingen hun ‘best practices’
(het uitgevoerde stappen, ondervonden knelpunten en gehanteerde oplossingen) te delen. Dat kan
via SRM of direct met de collega verenigingen.
Gesprekken SRM met politieke partijen over de Sportnota
In de afgelopen weken hebben verschillende SRM bestuursleden gesprekken gehad met de diverse
fracties. Doel was om te horen wat hun standpunten (op hoofdlijnen) zijn m.b.t. de voorgelegde
ambities en financiële kaders van het nieuwe sportbeleid. Duidelijk was af te leiden: iedereen
onderschrijft het belang van sport als bijdrage aan gezondheid, welzijn en sociale rol voor alle
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inwoners van Meierijstad. Men erkent volledig de belangrijke rol van de sportverenigingen en dat
gemeentelijke ondersteuning daarbij onontbeerlijk is. Betaalbaarheid van sportbeoefening voor alle
burgers is een vanzelfsprekendheid. Men erkent dat het harmoniseren van de huurtarieven niet
eenvoudig is. De voorgestelde methodiek, waarin een duidelijke verdeling van taken en kosten voor
verhuurder (gemeente) en huurder (vereniging), krijgt alle steun. De politiek is op de hoogte van
diverse knelpunt bij verenigingen, maar zeker niet van alle mogelijke bijzondere situaties. Indien
nodig, zal men de wethouder houden aan de afspraak “de gemeente laat geen enkele vereniging
omvallen als gevolg van de nieuwe tarieven”
Sportgala Meierijstad 2019
Door het college van B&W is besloten dat met ingang van 2019 de kampioenshuldiging voor heel
Meierijstad centraal worden gehouden. Over de keuzes m.b.t. het format, locatie en tijdstip wil de
wethouder een grotere betrokkenheid van de sportverenigingen zelf. De gemeente blijft faciliteren
en met ruim budget ondersteunen.
De SRM steunt deze aanpak en roept de verenigingen uit alle kernen op om kandidaten te zoeken
om mee te helpen dit ‘Feest van de Sportkampioenen’ te organiseren.
Toelichting Sportnota/financiële kaders door M. Rovers, beleidsambtenaar gemeente Meierijstad
Mari Rovers dankt SRM voor de gelegenheid om uitleg te geven over financiële aspecten van het
nieuwe sportbeleid. Budgetten benoemen voor nieuwe activiteiten (zie ambities 1 en 2) is relatief
eenvoudig. Echter het terugbrengen van huurtarieven voor accommodaties naar één niveau is een
heel moeilijke zaak gebleken. In de 3 voormalige gemeenten waren niet alleen de tarieven zeer
uiteenlopend, maar ook wat ervoor ‘geleverd’ werd door de gemeente, liep zeer uiteen.
In de achterliggende jaren is er, m.n. in de buitensport, een ‘wildgroei’ ontstaan op het gebied van
eigendom, taken en verantwoordelijkheden en financiële zorgplicht van de accommodaties die de
verenigingen in gebruik hebben.
Het college B&W begrijpt de zorg van de verenigingen om te weten wat zij in de nabije toekomst
gaan betalen voor hun accommodatie en duidelijkheid over verantwoordelijkheden van huurder en
verhuurder.
Rovers geeft aan hand van een spreadsheet de toelichting over de opzet van rekenmodel van de
‘basisvoorziening’ welke gemeente aanbiedt als verhuurder. De kostensoorten, afschrijvingen,
rekenrente van alle componenten (velden, kleedkamers, etc.) zijn benoemd. Dit kostentotaal
noemen we ‘kostprijs’ voor de gemeente. Hierop wordt vervolgens een subsidie percentage
toegepast (voorgesteld: 82%) en daarmee krijgen we een transparante huurprijs, die voor alle
verenigingen gelijk is.
In een volgend overzicht worden ‘oud’ en ‘nieuw’ tarief voor de afzonderlijke verenigingen getoond.
Snel wordt duidelijk dat de huur voor een aantal verenigingen fiks hoger wordt. Daar tegenover
wordt ook inzichtelijk dat kosten voor onderhoud en vervanging van kleedkamers niet langer voor
rekening van de vereniging. Men mag/moet deze ook zien als een besparing.
Tijdens de vergadering worden vragen gesteld over wat wel/niet door verhuurder wordt ‘geleverd’
Hiervoor zullen zgn. kruislijsten worden opgesteld, waarlangs duidelijk wordt welke zaken voor
rekening van verhuurder of huurder zijn.
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De bestaande bijzondere situaties waarvan reeds nu bekend is dat ‘maatwerk’ in huurafspraken
nodig zijn, zijn in het overzicht aangemerkt.
Rovers sluit af met de opmerking dat de overzichten vooral bedoeld zijn om inzicht te geven in de
methodiek om te KUNNEN harmoniseren en om uitsluitsel te geven over de vraag waarvoor
verhuurder (gemeente) en huurder (vereniging) verantwoordelijk zijn. Het is de Gemeenteraad die
uiteindelijk besluit voorgestelde huurtarieven (incl. subsidiepercentage) door te voeren.
Tot slot, alle verenigingen krijgen de gelegenheid om in een afzonderlijk gesprek met de gemeente,
mogelijke problemen en knelpunten kenbaar te maken. Informatie hierover volgt.
Voorzitter Rolf de Jong dankt Mari Rovers voor zijn duidelijke uiteenzetting en richt zich tot de
vereniging bestuurders om hun actuele gegevens (zie vragenlijst sportmonitor) naar de gemeente te
sturen zodat voor beide partijen maximale duidelijkheid bestaat omtrent de vereiste
accommodatiecapaciteit en -kosten.
Besluitvorming Sportnota
Op 24 mei a.s. is er een Commissievergadering van de Gemeenteraad, waar alle politieke partijen
hun toelichtende vragen kunnen stellen aan de wethouder. Ook kunnen zij voorstellen doen voor
gewenste aanpassingen. Belanghebbenden kunnen voorafgaand inspreken. SRM en VV SCMH zullen
hiervan gebruik maken.
SRM roept iedereen op om hierbij aanwezig te zijn.
Op 31 mei a.s. stelt de Gemeenteraad de sportnota vast.
Vervolgens worden alle nieuwe tarieven voor buiten-, binnen- en natte sport verder uitgewerkt.
SRM zal met de wethouder verdere afspraken maken over het proces en de communicatie daarvan.
Rondvraag
Als gevolg van het late tijdstip blijkt geen verdere rondvraag nodig.
Sluiting
De voorzitter dankt nogmaals het bestuur van VV Nijnsel voor hun gastvrijheid, dankt iedereen voor
zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze vergadering.
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