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Nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2075-2020"

ADVIES

1. Vaststellen van het inspraakverslag "concept-nota Binnensportaccommodaties,
ontwikkelingen in de periode 2Ol5-202O".
2. De ingediende zienswijzen beantwoorden conform bijgevoegde concept-
antwoord brieven.

3. Aan de raad voorstellen te besluiten:
a. Vaststellen van de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode
2015-2020".
b. Instemmen met renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en sportzaal in
Stramproy in 2015 en de financiële gevolgen van € 12.885,- ten laste te brengen van het
begrotingssaldo 2015.

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Op 24 september 2014 heeft de raad kennis genomen van de concept-nota
"Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020" en besloten
hiervoor inspraak te verlenen.

Op grond van het uitvoeringsprogramma in de concept-nota binnensport had uw college
de hierin opgenomen investeringen voor het jaar 2015 opgenomen in de begroting 2OL5
bij respectievelijk het prioriteitenbudget en het budget voor vervangingsinvesteringen.
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling door de raad op 12 en 13 november 2014
zijn wijzigingen doorgevoerd in de begroting. In de op 13 november vastgestelde
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begroting zijn de opgevoerde prioriteiten en vervangingsinvesteringen voor binnensport
vervallen. Hierop geldt één uitzondering, het uitvoeren van de nieuwe gymzalen aan de
Beatrixlaan als sportzaal (prioriteitenbudget). Deze is nog opgenomen bij de prioriteiten.

Aloemeen:
In totaal hebben 5 organisaties gebruik gemaakt van de verleende inspraak. Het betreft
de organisaties:
- Stichting Meerderweert, mede namens Stichting Eduquaat
- Stichting Wijkraad Leuken
- Turnvereniging Tensor Turnen
- HandbalverenigingRapiditas
- HockeyverenigingWeert

De zienswijzen zijn verwerkt in het inspraakverslag "concept-nota
Binnensportaccommodties, ontwikkelingen in de period e 2Ot5-2020".
Elke zienswijze is beoordeeld: is er aanleiding om de concept-nota aan te passen of niet?
Door dit verslag vast te stellen neemt u een standpunt in op de ingediende zienswijzen. De
voorgestelde wijzigingen die zijn opgenomen in het verslag zijn verwerkt in de nota.
Het inspraakverslag is als bijlage 5 opgenomen in de nota.
De ingediende zienswijzen zijn tevens schriftelijk beantwoord en treft u bijgaand aan. Dit
is gebeurd in lijn met het inspraakverslag.

Wij stellen voor te besluiten:

1. Vaststellen van het inspraakverslag "concept-nota Binnensportaccommodaties,
ontwikkelingen in de periode 2OI5-202O".
2. De ingediende zienswijzen beantwoorden conform bijgevoegde concept-
antwoord brieven.

3. Aan de raad voorstellen te besluiten:
a. Vaststellen van de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode
2075-2020".
b. Instemmen met renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en sportzaal in
Stramproy in 2015 en de financiële gevolgen van € 12.885,- ten laste te brengen van het
begrotingssaldo 2015.

Argumenten
Voor de inhoud van de zienswijzen en de voorgestelde reactie wordt verwezen naar het
bijgevoegde inspraakverslag "concept-nota Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in
de periode 2OL5-202O".
Door de ingediende zienswijzen nu te beantwoorden, is het voor de indieners tijdig
duidelijk of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing in de nota die uw college voor
besluitvorming aan de raad voorlegt. Tevens hebben zij dan de gelegenheid om de raad
desgewenst te informeren over hun reactie op uw antwoord.

Voor een toelichting op de wijzigingen in de concept-nota wordt verwezen naar het
bijgevoegde concept-raadsvoorstel.

Kanttekeningen:
Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HANDHAVING)

Niet van toepassing.
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en -zaal Stramproy is in het
uitvoeringsprogramma opgenomen voor het jaar 2015. De kosten van de renovatie
bedragen € 12.885,-. Bij de besluitvorming over de begroting 2015 zijn de middelen
hiervoor vervallen. Dekking dient daarom plaats te vinden ten laste van het
begrotingssaldo 2015. Na besluitvorming bedraagt het restant € 48.887,-.

Momenteel wordt een nieuw onderhoudsplan voor alle gemeentelijke gebouwen
uitgewerkt. Hierin wordt het volledige binnen- en buitenonderhoud opgenomen. Uitvoering
van de renovatie van de kleedlokalen in Stramproy leidt tot een financieel voordeel in dit
plan.

Voor de overige financiële gevolgen wordt verwezen naar bijgevoegd concept-
raadsvoorstel.

COMM U NICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belano?:
* Gemeenteraad
.1. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
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Nadere specificatie: De nota is van belang voor:
- De organisaties die een zienswijze hebben ingediend
- Alle gebruikers van de binnenspoftaccommodaties

* B-stuk Raad
.!. Overig

Nadere specificatie:
De organisaties die een zienswijze hebben ingediend ontvangen een schriftelijk antwoord

.!. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
- J. Verheesen, financieel adviseur afdeling OCSW
- M. Aerdts, financieel adviseur.

Extern:
- Gebruikers van de binnensportaccommodaties

BIJLAGEN

Ooenbaar:
- Nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2O15-2020"
- Inspraakverslag
- Ingediende zienswijzen en concept-antwoordbrieven.

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2OIS-2OZO"

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Op 13 maart 2013 heeft uw raad de "inventarisatienota gemeentelijke binnensportaccommodaties"
vastgesteld. U heeft ingestemd met de vertaling van de ontwikkelingsrichtingen in deze nota in
concrete voorstellen voor wijzigingen in het bestand van de gemeentelijke binnensport-
accommodaties.

De vertaling heeft plaatsgevonden en het resultaat is vastgelegd in de concept-nota
"Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020". Deze nota is uitgewerkt
mede op basis van gesprekken met de gebruikers. Op 24 september 2014 heeft uw raad
kennisgenomen van deze concept-nota en besloten hiervoor inspraak te verlenen.

De inspraak heeft plaatsgevonden en ons college heeft de concept-nota hierna vertaald naar een
defínitieve nota "Binnenspoftaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020'. Het
inspraakverslag is als bijlage toegevoegd aan de nota.

Op 13 november heeft uw raad de begroting 2015 vastgesteld. In deze begroting zijn de
opgevoerde prioriteiten en vervangingsinvesteringen voor binnensport vervallen. Hierop geldt één
uitzondering, het uitvoeren van de nieuwe gymzalen aan de Beatrixlaan als sportzaal
( prioriteiten bud get).

Doel van dit voorstel is:
Het vaststellen van de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2075-2020".

PROBLEEMSTELLING

Het bestand van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bestaat uit nieuwe en oudere
accommodaties. Voor een aantal oudere accommodaties geldt dat er voor instandhouding op de
langere termijn renovatie is vereist. Eén op één vernieuwen is niet altijd de beste optie. De vraag is
in de loop der jaren veranderd. De locaties van bestaande accommodaties zijn hierdoor niet altijd
meer de meest passende locaties. Ook sluiten de accommodaties kwalitatief gezien niet altijd meer
aan bij de actuele behoeften. Op grond van de demografische ontwikkelingen is de vraag naar
gebruik van de binnensportaccommodaties de afgelopen jaren gedaald. Naast de veroudering van
accommodaties is er hierdoor ook overcapaciteit ontstaan. Deze overcapaciteit neemt de komende
jaren verder toe. Hierdoor is het mogelijk het aantal accommodaties te verminderen. Hierbij
dienen keuzes te worden gemaakt die recht doen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast
geldt dat het voor de gemeente van belang is om financieel verstandige keuzes te maken. Met
deze aspecten is rekening gehouden in de uitwerkrng.

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): I
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OPLOSSINGSRICHTINGEN

Bij de uitwerking van de in september aan u voorgelegde concept-nota is overleg gevoerd met
gebruikers. Door het verlenen van inspraak door uw raad op de concept-nota hebben gebruikers de
mogelijkheid gekregen aan te geven of zij het eens zijn met het gestelde in de concept-nota en het
hierin voorgestelde uitvoeringsprog ramma.
In totaal hebben 5 organisaties gebruik gemaakt van de verleende inspraak en een zienswijze
ingediend. Het betreft de organisaties:
- Stichting Meerderweert, mede namens Stichting Eduquaat
- Stichting Wijkraad Leuken
- Turnvereniging Tensor Turnen
- HandbalverenigingRapiditas
- HockeyverenigingWeeft

De zienswijzen zijn verwerkt in de notitie "Verslag inspraak concept-nota
Binnenspoftaccommodaties, ontwikkelingen in de periode2015-2020". Deze notitie is als bijlage 5
opgenomen in de nota.

Wijzigingen ten op zichte van de concept-nota
- Op grond van de ingediende zienswijzen hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd in de

nota. Het betreft enkele tekstuele wijzigingen en twee toevoegingen aan het
u itvoeri ngsprog ra m ma.

- Op grond van de vastgestelde begroting hebben wij de vervallen prioriteiten en
vervangingsinvesteringen in het uitvoeringsprogramma doorgeschoven naar 2016. Hierop geldt
één uitzondering, de renovatie van de kleedlokalen van de sporthal- en zaal in Stramproy.

Het uitvoeringsprogramma bevat de volgende onderdelen:

1. Sporthallen
- Instandhouden van de sporthallen Aan de Bron, Boshoven, St. Theunis en Altweerterheide
- Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis.
- Renovatie en uitbreiding van de kleedlokalen van de sportzaal en sporthal in Stramproy.
- Aanschaf van een verplaatsbare tribune voor de sportzaal en sporthal in Stramproy.
- Onderzoek doen naar het plaatsen van een extra scheidingswand in spofthal Boshoven.

Wiizigingen ten opzichte van de inventarisatienota
In de inventarisatienota werd nog uitgegaan van de beëindiging van de exploitatie van de spofthal
in Altweerterheide en in plaats hiervan realisatie van een extra zaalruimte bij één van de
sporthallen in Weert.

Wijzigingen ten oozichte van de concept-nota (september 2014)

1. Aan het uitvoeringsprogramma van de nota is één extra onderdeel toegevoegd

Onderzoek doen naar het plaatsen van een extra scheidingswand in sporthal Boshoven.
Deze hal heeft nu maar één scheidingswand in plaats van 2. Bij het plaatsen van een extra
scheidingswand kan de hal in 3 delen worden verdeeld net als de hallen Aan de Bron en St.
Theunis. Hierdoor zouden alle basisscholen uit Weert Noord (Boshoven, Molenakker en Laar)
gebruik kunnen maken van deze hal voor het bewegingsonderwijs. Deze uren zijn nu gespreid over
gymzaal Boshoven (scholen Boshoven) en sporthal Boshoven (scholen Molenakker en Laar en
enkele uren van een van de scholen in Boshoven). Door het wegvallen van gymzaal Boshoven in
juli 2015, dient voor het nieuwe schooljaar een herschikking plaats te vinden. Niet alle uren van de
scholen kunnen worden geplaatst in de situatie met één scheidingswand. Dit kan wel in de situatie
met twee scheidingswanden. Wij kunnen ons voorstellen dat de scholen uit Weeft Noord het prettig
vinden als zij voor alle uren gebruik kunnen maken van sporthal Boshoven. Anders moeten er circa
10 uur in gymzaal Molenveld worden geplaatst. Het meest logisch is dat er dan uren van de
scholen in Molenakker in deze gymzaal worden geplaatst. Vanuit Molenakker is de reisafstand naar
gymzaal Molenveld niet zo ver, maar de reistijd is wel wat groter. Tevens gaan de scholen uit
Molenakker nu veelal met twee groepen gelijktijdig gymen. Dat is in gymzaal Molenveld niet
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mogel¡jk. Het plaatsen van een scheidingswand lijkt technisch gezien mogelijk, maar moet nog
nader worden onderzocht. Ook dient met de scholen overleg plaats te vinden over deze optie.
Bijkomend voordeel van de scheidingswand in Boshoven is dat er meer vrije uren resteren. Deze
kunnen we laten vrijvallen in gymzaal Molenveld. In deze zaal is dan overdag meer ruimte voor de
plaatsing van recreatieve groepen. Een aantal recreatieve groepen, vooral bestaande uit oudere
deelnemers, heeft aangegeven dat het voor hen van belang is gebruik te kunnen maken van een
accommodatie in het centrumgebied. In deze behoefte wordt dan tevens voorzien.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de eventuele investeringskosten kunnen worden gedekt binnen
de productenbegroting (lagere vervoerskosten scholen en hogere huurinkomsten door extra uren
voor recreatieve groepen in Molenveld).

2. Verschuiving uitvoeringstermijn

Op grond van besluitvorming overde begroting 2015 zijn de budgetten (prioriteiten en
vervang i ngsi nvesteringen) voor de volgende investeri ngen verval len :

Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunts.
Uitbreiding en renovatie van de kleedlokalen van de sporfzaal en sporthal in Stramproy en
rea I isatie berg ru i mte tri bune.
Aanschaf van een verplaatsbare tribune voor de sportzaal en sporthal in Stramproy.

Deze investeringen hebben wij in het uitvoeringsprogramma verschoven van 2015 naar 2016.
Enige uitzondering hierop vormt de renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en sportzaal in
Stramproy. Dit was onderdeel van het bredere project waarin ook de bouw van 2 nieuwe
kleedlokalen en de realisatie van een bergruimte voor de tribune was opgenomen. De staat van
huidige kleedlokalen is sterk verouderd en douchen is nauwelijks mogelijk. Wij hebben het project
daarom opgeknipt en stellen voor om de renovatie van de kleedlokalen wél in 2015 uit te voeren.
De investeringskosten worden geraamd op € 214.750,-. De jaarlijkse lasten bedragen € 12.885,-.

Verder willen wij onder uw aandacht brengen dat hockeyvereniging Weert bij de inspraak heeft
aangegeven knelpunten te ondervinden met inpassing van het zaalhockey in de winterperiode.
Hiervoor is weinig plaats in de gemeentelijke sporthallen. Tevens zijn de hallen hiervoor maar in
beperkte mate geschikt. De vereniging heeft daarom altijd gebruik gemaakt van alternatieven, o.a.
de oude gymzalen van het Bisschoppelijk College en de sporthal op het KMS-terrein. Omdat dit
steeds moeilijker wordt, heeft de vereniging ook het alternatief onderzocht om in de winter een
tijdelijke voorziening (tent) te realiseren op het "eigen" kunstgrasveld. De kosten van aanschaf van
een tent zijn voor de vereniging te hoog. Knelpunt is dat er dan sprake is van langdurige lasten
(afschrijving 10 tot 15 jaar). Dit vindt het bestuur niet verantwoord. Daarnaast is er risico op
schade aan het kunstgras. De vereniging onderzoekt momenteel de mogelijkheid om gebruik te
maken van de voormalige tennishal. Als dit niet mogelijk is, resteeft alleen de optie van een
tijdelijke voorziening. We hebben in hoofdstuk 9 van de nota opgenomen dat het verharde
sportveld (asfalt) achter Het College op sportpark St. Theunis hiervoor mogelijk een geschikte
locatie is. De vereniging mag deze optie onderzoeken. Hier is het risico op schade aan de
ondergrond beperkt. Door het huren van de tijdelijke voorziening hoeft de vereniging geen
verplichtingen op lange termijn aan te gaan.

2. Gymzalen:
- Sluiten van de gymzalen Boshoven en Beatrixlaan
- Sluiten van sportzaal Moesel
- Voorlopig handhaven van gymzaal Molenveld
- Voorlopig handhaven gebruik gymzaal Het Kwadrant
- Realisatie van een spoftzaal bij het Kennis- en expertisecentrum aan de Beatrixlaan

(i.p.v. 2 gymzalen)
- Realiseren van een extra bergruimte bij gymzaal Aan de Bron en aanschaf sportmaterialen
- Overleg met gebruikers over herverdeling gebruik accommodaties bij sluiting gymzaal

Beatrixlaan en gymzaal Boshoven vanaf januari 2015.
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Wiizioinoen ten opzichte van de inventarisatienota

In de inventarisatienota werd uitgegaan van het sluiten van de gymzalen Boshoven, Beatrixlaan,
Het Kwadrant en Molenveld en sportzaal Moesel. Daarnaast werd uitgegaan van de realisatie van 2
nieuwe gymzalen aan de Beatrixlaan en eventueel een nieuwe gymzaal, waarbij een voorkeur werd
uitgesproken voor de locatie Molenakker.

Na het vaststellen van de inventarisatienota is gestart met de planuitwerking van het Regionaal
Kennis- en expeftisecentrum(RKEC) aan de Beatrixlaan. Hierin zijn twee gymzalen meegenomen.
In het uitvoeringsprogramma van deze nota wordt voorgesteld om in plaats van twee gymzalen
één sportzaal (te scheiden in twee gymzalen) te realiseren. Besluitvorming over de kredietstelling
voor het RKEC vindt plaats in het eerste kwaftaal van 2015.
Op grond van het huidige uitvoeringsprogramma blijven de gymzalen Het Kwadrant en Molenveld
voorlopig gehandhaafd (korte termijn) en wordt er geen nieuwe gymzaal gerealiseerd. Dit in
afwachting van ontwikkelingen op het gebied van de gebruiksomvang en huisvesting vooftgezet
onderwijs.
Tot slot is door een breder gebruik van de gymzaal Aan de Bron (in hoofdzaak onderwijs) de bouw
van een extra bergru¡mte bij gymzaal Aan de Bron gewenst geworden.

Wijzigingen ten opzichte van de conceot-nota (seotember 2014)

1. In het uitvoeringsprogramma van de nota is één extra onderdeel toegevoegd

Overleg met gebruikers over herverdeling gebruik accommodaties bij sluiting gymzaal Beatrixlaan
en gymzaal Boshoven vanaf januari 2015.
In de concept-nota is in de tekst van hoofdstuk 10 opgenomen dat de sluiting van deze gymzalen
leidt tot herplaatsing van gebruik. Hierin is aangegeven dat dit gebeurt in overleg met de
gebruikers in het resterende deel van het schooljaar/sportseizoen 2OI4-2015. Turnvereniging
Tensor heeft aangegeven dat de nota niet inzichtelijk maakt hoe het gebruik wordt herplaatst. Dit
klopt. Het is logisch dit overleg te starten na een besluit over de sluiting van de gymzalen. Wij
hebben deze actie opgenomen in het uitvoeringsprogramma zodat deze beter zichtbaar wordt.

2. Verschuiving uitvoeringstermijn

Op grond van besluitvorming over de begroting 2015 hebben wij de volgende investering in het
uitvoeringsprogramma verschoven van 2015 naar 2016.

- Realiseren van een extra bergruimte bij gymzaal Aan de Bron

3. Turnaccommodatie
Voor de turnverenigingen wordt instandhouding van de huidige accommodatie in St. Louis niet
gewenst geacht. De locatie van de gymzaal biedt samen met de voormalige Martinusschool die in
2017 leegkomt potentie voor herontwikkelingen. Reeds diverse marktpartijen hebben interesse
getoond in deze locatie. Conform het gestelde in de inventarisatienota wordt voorgesteld om de
mogelijkheden van de realisatie van een nieuwe turnaccommodatie te onderzoeken.

Voor een toelichting op deze voorstellen onder de punten 7,2 en 3 en het volledige uitvoerings-
programma wordt verwezen naar de bijgevoegde nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen
in de periode 2OL5-2020".
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Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van het voorgestelde uitvoeringsprogramma zijn als volgt:

Toelichting / opmerkingen :

- De lasten van de investering "Sportzaal Beatrixlaan" kunnen worden gedekt ten laste van het
prioriteitenbudget 2015. Een definitief besluit over deze investering wordt meegenomen in het
voorstel voor kredietstelling voor realisatie van het Kennis- expertisecentrum aan de
Beatrixlaan. Dit wordt aan uw raad aangeboden in het eerste kwartaal van 2015.

- Voor de renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en -zaal Stramproy zijn in de begroting
2015 geen middelen meer opgenomen. Dekking dient daarom plaats te vinden ten laste van
het begrotingssaldo 2015. Na besluitvorming bedraagt het restant van het begrotingssaldo
2015 € 48.887,-.
Wel dient te worden opgemerkt dat momenteel een nieuw onderhoudsplan voor alle
gemeentelijke gebouwen wordt uitgewerkt. Hierin wordt het volledige binnen- en
buitenonderhoud opgenomen. Uitvoering van de renovatie van de kleedlokalen in Stramproy
leidt tot een financieel voordeel in dit plan,

Lasten met dekking t.l.v. het prioriteitenbudqet 2016

Toelichting / opmerkingen :

- Bovenstaande investeringen zullen wij opnemen bij de prioriteiten 2016. Uw raad kan dan in
2015 een definitief besluit nemen over deze investeringen in het kader van de
begroti ngsbehandeling.

- De aanschaf van sportmaterialen voor gymzaal Aan de Bron loopt niet via het
prioriteitenbudget 2016. Deze investering kan ten laste worden gebracht van de reserve
vervangi ngsi nvesteri ngen sport.

Nr.
Uitvoerings-
Proqramma

Omschrijving fnvesteringskosten Jaarlasten

8 Sportzaal Beatrixlaan € 405.325- lincl. BTWI € 19.157.-
1 Renovatie kleedlokalen sporthal en - zaal Stramprov € 2t4.75O.- lexcl. BTW) € 12.885-

Totaal e,32.042f

Nr.
Uitvoerings-
Proqramma Omschriivinq

Investeringskosten
excl. BTW Jaarlasten

3 Tribune soorthal en sportzaal Stramorov € 30.000.- € 2.600.-
9 Tribune en kantine soorthal St. Theunis € 100.000.- € 6.000.-
10 Berqruimte ovmzaal Aan de Bron € 30.000,- c t.267,-

Totaal € 260.000.- € 9.467,-

Nr.
Uitvoerings-
Proqramma Omschriivino

Investeringskosten
excl, BTW Jaarlasten

2 Uitbreiding kleedlokalen sporthal en -
zaal Stramorov en beroruimte tribune

c 279.850,- c 16.97t,-

10 Sportmaterialen qvmzaal Aan de Bron € 10.000.- € 877

Totaal e 449.4so.-

c 16.97L,-
c 877,- +
e 17.849¡
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Toelichting / opmerkingen :

- De aanschaf van sportmaterialen voor gymzaal Aan de Bron loopt niet via het budget voor
vervangingsinvesteringen 2016. Deze investering kan ten laste worden gebracht van de
reserve vervangingsinvesteringen sport.

Baten t.lv. de oroductenbegrotinq vanaf 2015

Toelichting / opmerkingen :

- De baten zijn reeds verwerkt in de begroting 2015.
- De meerkosten voor busvervoer bedragen uiteindelijk structureel € 22.500,- (t.o.v. 2014). Op

korte termijn nemen de kosten toe met € 15.000,- in 2015 en € 30.000,- in 2016. In deze
periode is er iets meer vervoer nodig omdat de nieuwe sportzaal aan de Beatrixlaan dan nog
niet gereed is.

- De vrijval van exploitatiekosten van sportzaal Moesel is in totaal € 82.000,-. Deze vrijval kan
worden aangewend ter dekking van de exploitatielasten van de nieuwe sportzaal aan de
Beatrixlaan. Naar verwachting ontstaat er hier een voordeel omdat de energielasten van
nieuwe gebouwen lager zijn. Tevens geldt voor een nieuwe accommodatie een lagere storting
in de voorziening voor onderhoud gebouwen. Er wordt voorlopig uitgegaan van een voordeel
van € 15.000,- per jaar.

Afschriivi nq boekwaardes

De accommodaties gymzaal Boshoven, gymzaal Beatrixlaan en sportzaal Moesel worden gesloten.
Op de accommodaties gymzaal Boshoven en sportzaal Moesel rusten per 1-1-2015 nog de
onderstaande boekwaardes.
- Gymzaal Boshoven € 68.42L,99
- Sportzaal Moesel € 130,460,33

De locatie van gymzaal Beatrixlaan is onderdeel van de locatie voor de ontwikkeling van het
Kennis- en expertisecentrum. De sloopkosten van deze gymzaal dienen te worden meegenomen bij
de kredietaanvraag voor dit project.
De locaties van gymzaal Boshoven en Sportzaal Moesel vallen vrij. Conform de geldende
gedragslijn worden deze locaties aangeboden aan het grondbedrijf. Tot op heden gebeurt dit tegen
de resterende boekwaardes. In december wordt aan uw raad ook de nota grondbeleid
aangebonden. Insteek van deze nota is overname tegen de inbrengwaarde in plaats van de
boekwaarde. Op basis van besluitvorming van uw raad over de nota grondbeleid, dienen de
eventuele financiële gevolgen te worden verwerkt. Bij overname van de locatie door het
grondbedrijf komen ook de eventuele sloopkosten voor rekening van het grondbedrijf. Deze zijn
geraamd op € 22.000,- (gymzaal Boshoven ) en € 33.000,- (sportzaal Moesel).

COMMUNICATIE

Voor de uitwerking is gesproken met diverse gebruikersgroepen. Niet alle gebruikers hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan de hiervoor geplande overlegrondes.
Na uw besluit met betrekking tot de concept-nota zijn alle gebruikers geïnformeerd over de formele

Nr.
Uitvoerings-
Prooramma

Baten 2015 Baten 2O16 Baten vanaf
2017
lstructureel)

6 Vrijval exploitatiekosten gymzaal
Boshoven

e 23.700,- € 47.4OO,- € 47.400,-

6 Vrijval exploitatiekosten gymzaal
Beatrixlaan

€ 23.700,- € 47.4OO,- €.47.400,-

11 Vrijval exploitat¡elasten sportzaa I

Moesel
€ 15.000,-

6 Meerkosten busvervoer € 15.000.- -i- € 30.000.- -/- €22.500,- -/-

Resultaat lbaten) e32.400f € 64.800,- c 47.300--
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inspraakprocedure / de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen . Toals al eerder aangegeven
in dit voorstel hebben 5 organisaties hiervan gebruik gemaakt. De indieners van de zienswijzen
hebben van ons eind november een schriftelijk antwoord ontvangen. Hiermee is het voor deze
organisaties tijdig duidelijk of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing in de nota en hebben zij de
gelegenheid om uw raad desgewenst te informeren over hun reactie op ons antwoord.

EVALUATIE

Bij de behandeling van de begroting in 2016 kan uw raad een definitief besluit nemen over de
geplande investeringen in het jaar 2016 ten laste van het prioriteitenbudget 2016 en het budget
voor vervangingsinvesteringen 20 16.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

1. Besluiten om de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2OL5-2020"
vast te stellen.
2. Besluiten om in te stemmen met de renovatie van de kleedlokalen van de spofthal en sportzaal
in Stramproy in 2015 en de financiele gevolgen van € 12.885,- ten laste te brengen van het
begrotingssaldo 2015.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vyE E RT

N u m mer raad svoo rste/; RAD-O0 1053

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weeft,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2Ot4;

besluit:

1. Vaststellen van de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2Ot5-2O20"
2. Instemmen met de renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en sportzaal in Stramproy in
2015 en de financiele gevolgen van € 12.885,- ten laste brengen van het begrotingssaldo 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2074.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



Inspraakverslag

Concept-nota

" Bi n nensportaccom modaties, ontwi kkel i ngen i n de periode 2OL5-2O2O"

29 september tlm 24 oktober 2OL4





Inleiding

De concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2Ol5-2O20" heeft ter
inzage gelegen in de periode van 29 september 2OI4 t/m 24 oktober 2014. Tevens is de nota
geplaatst op de website van de gemeente Weert. In genoemde periode heeft eenieder de gelegenheid
gehad om een schriftelijke zienswijze in te dienen

Bovenstaande is gepubliceerd in het weekblad Trompetter. Daarnaast zijn alle gebruikers van de
binnensportaccommodaties per brief of per e-mail geïnformeerd over de inspraakperiode.

In totaal zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend. De indieners zijn:

Stichting Meerderweeft en Stichting Eduquaat
Stichting Wijkraad Leuken
Turnvereniging Tensor Turnen
Handbalveren¡ging Rapiditas
Hockeyvereniging Weert

In dit verslag zijn deze zienswijzen (samenvattend) weergegeven. Tevens is de reactie van B&W
aangegeven en voorstel voor wijzigingen in de nota.

Het college van B&W heeft dit verslag op 25 november 2Ot4 vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen
zijn verwerkt in de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2OI5-202O".
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Organisatie(s)
Stichting Meerderweert en Stichting Eduquaat

Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
1. Het aantal uren bewegingsonderwijs neemt op grond van het gesloten bestuursakkoord primair

onderwijs de komende jaren toe. Dit is aanleiding om nog eens kritisch naar de nota te kijken.

2. Synchroon aan de conceptnota worden een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan, die
onvoldoende zijn doordacht en uitgewerkt in de conceptnota. Wij denken aan het reduceren van
het leerlingenvervoer en het schoolzwemmen. Over de consequenties willen wij graag met u van
gedachten wisselen voor er definitieve besluiten genomen gaan worden.

Toelichtino on tleza raactie
1. In het recent gesloten nationaal bestuursakkoord voor het primair onderwijs zijn extra

mogelijkheden en afspraken voor het thema bewegingsonderwijs vastgelegd. Vastgelegd is dat
alle gymnastieklessen door bevoegde vakleerkrachten gegeven gaan worden en dat het aantal
gymnastiekuren naar 3 getild wordt. De uitvoering zal enige tijd kosten, maar de toon is gezet en
een trenddoorbraak lijkt hiermee een feit. In de huidige conceptnota is uitgegaan van 2 uur per
week. De toename van het aantal uren bewegingsonderwijs met 50% lijkt ons voldoende
aanleiding nog eens kritisch naar het rapport te kijken.
. We snappen dat het niet mogelijk is om bij elke school een gymzaal te realiseren, maar vinden

dit weljammer. Directe nabijheid van een gymzaal leidt tot een aanmerkelijke toename en
betere spreiding over de week van het aantal beweeguren. Daar zou rekening mee moeten
worden gehouden.

¡ De effecten op het vervoer van en naar de gymzalen is vanuit de oogpunten veiligheid,
efficiënte tijdsinvestering en spreiding in het weekrooster onvoldoende verkend en niet
uitgewerkt in de nota.

2. Over de consequenties van de voorgenomen bezuinigingen willen de stichtingen graag met de
gemeente van gedachten wisselen voor er definitieve besluiten genomen gaan worden.

Reactie B&W
1. De scholen dienen op grond van de huidige wettelijke norm voor onderwijshuisvesting met elke

groep circa 1,5 uur per weekx gebruik te kunnen maken van een binnensportaccommodatie voor
de invulling van het bewegingsonderwijs. In de nota binnensport hebben wij rekening gehouden de
invulling van deze wettelijke norm. In het bestuursakkoord, dat in juli 2014 is gesloten door het
kabinet en de PO-raad, is de doelstelling opgenomen dat de scholen vanaf 2077 minimaal 2 uur
bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week. Het akkoord leidt
niet tot een aanpassing van de wettelijke norm van 1,5 uur per week gebruik van een
binnensportaccommodatie en leidt dus niet tot extra middelen voor gemeenten waarmee de kosten
van uitbreiding van accommodaties kunnen worden gedekt. In het bestuursakkoord is benoemd
dat niet overal voldoende (binnen)sportaccommodaties beschikbaar zullen zijn. In dit kader zet het
akkoord in op het leggen van slimme verbindingen met de directe omgeving waarbij schoolpleinen,
trapveldjes, spoftverenigingen, buuftverenigingen en de gemeente worden benoemd. Als afspraak
binnen het bestuursakkoord is daarom vastgelegd: "OCW en de PO-Raad brengen belemmeringen
in kaart en spannen zich in voor het wegnemen van deze belemmeringen en het bevorderen van
samenwerking tussen de onderwijs- en sportinfrastructuur."Daarnaast is in het akkoord ook
aangegeven dat bewegingsonderwijs breed kan worden opgevat. Naast gymlessen worden ook
spellessen en spoftdagen genoemd. Het breder kijken dan "de gymzaal" en de "gymles" kunnen wij
volledig onderstrepen. Het voorkomt overcapaciteit aan gymzalen waarmee hoge kosten (voor de
gemeente) gepaard gaan, het biedt kansen voor het verbeteren van het gebruik van andere
(sport)accommodaties en voorzieningen en mogelijkheden voor het brengen van meer variatie in
het aanbod aan bewegingsonderwijs. Hierin denken wij graag mee met de scholen. Het is van
belang dat de scholen eerst hun ambitie bepalen. Door de staatssecretaris is in een mondelinge
toelichting in september 2074 tevens aangegeven dat scholen extra gelden krijgen om de
doelstelling van 2 uur te realiseren. Dit aspect kan worden betrokken bij de invulling.

*De uren bewegingsonderwijs per school worden berekend op grond van het aantal leerlingen. D¡t leidt tot een
totaal aantal uren per school per week. In de praktijk komt dit, op basis van een gebruikelijke groepsgrootte,
neer op 1,5 uur per week per groep.

Wij zijn het met de insprekers eens dat de nabijheid van een spoftaccommodatie bij de school
voordelen heeft wat betreft de spreiding van het bewegingsonderwijs en een efficiënte
tijdsinvestering. Wij kiezen echter bewust voor het beperken van overcapaciteit vanweqe de hoqe
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kosten hiervan. Dit is geen nieuwe beleidskeuze, maar een keuze die al lang wordt toegepast. Door
de spreiding van onderwijslocaties kan dit ook niet worden opgelost. Eén extra accommodatie lost
dit nadeel namelijk maar voor één school op. Bij het toewijzen van de accommodaties aan de
scholen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de reisafstand en reistijd.
Wij hebben nog eens kritisch gekeken naar de reisafstand en reistijd. Het wegvallen van de
gymzaal in Boshoven leidt tot een toenemende druk op sporthal Boshoven. Voor de scholen in
Weeft Noord (Boshoven, Molenakker) en Laar is gebruik van deze accommodatie vanuit de
aspecten reistijd en het eventueel gelijktijdig gebruik met meerdere groepen het meest optimaal.
Een volledige plaatsing van de uren bewegingsonderwijs van deze scholen in spofthal Boshoven is
echter niet mogelijk. Minimaal 10 uur dient elders te worden geplaatst. In de concept-nota is
daarom plaatsing van de Montessorischool in gymzaal Molenveld als optie benoemd. De afstand
naar deze accommodatie is vanuit Molenakker niet groot, maar de reistijd is wel langer dan naar
sporthal Boshoven. Tevens kan deze school dan niet meer met 2 groepen gelijktijdig gaan sporten,
wat nu wel gebeurt. In dit kader willen wij onderzoeken of het plaatsen van een extra
scheidingswand in sporthal Boshoven mogelijk is. De capaciteit wordt dan vergroot van 2 naar 3
zalen waardoor alle scholen in Weert Noord deze accommodatie kunnen gebruiken, desgewenst
met 2 of 3 groepen gelijktijdig. Wij willen deze optie graag met de scholen bespreken. Als zij
hierover positief zijn, dan willen wij deze optie onderzoeken.

2. De begroting 2015 is op 13 november door de gemeenteraad vastgesteld. Deze begroting bevat
geen bezuiniging op het vervoer van scholen naar de binnenspoftaccommodaties.
Wat betreft het schoolzwemmen is besloten dat dit in ieder geval doorloopt tot 1 augustus (einde
schooljaar 2OL4-2OL5). Het zwembad krijgt de ruimte om samen met scholen en gemeente te
onderzoeken of er na 1 augustus 2015 toch een voortzetting van het schoolzwemmen kan
plaatsvinden. Vooralsnog heeft de gemeente geen middelen gereserveerd voor een voortzetting van
het schoolzwemmen.

Voorstel voor wiizigingen in de nota binnensport
1. Het bestuursakkoord als ontwikkeling opnemen in de tekst van de nota met de conclusie dat dit

geen aanleiding is de capaciteit aan binnensportaccommodaties te vergroten.
2. In het uitvoeringsprogramma opnemen dat de mogelijkheid voor het plaatsen van een extra

scheidingswand in sporthal Boshoven wordt onderzocht als scholen dit gewenst vinden.

2



Organisatie(s)
Stichting Wijkraad Leuken

Reactie concept-nota bi nnensportaccom modaties
In het verleden is de belofte gedaan dat Leuken een gymzaal krijgt. Wij verzoeken u dringend om deze
belofte waar te maken.

Toelichting op deze reactie
In de wijkvisie die in 2013 voor Leuken is gemaakt is opgenomen:
"binnen het ruimtebeslag, dat gereserveerd is voor de nieuwe school, is tevens realisatie van een
nieuwe gymzaal en buitenschoolse opvang mogelijk. Hetzelfde geldt voor een multifunctionele
accommodatie."
De Wijkraad begrijpt goed dat van een volledig MFA geen sprake kan zijn, echter met een vergrote
gymzaal zou een groot deel van de problemen opgelost kunnen worden.
De huidige gang van zaken bij het bewegingsonderwijs op de basisschool is pedagogisch en didactisch
af te wijzen. De oplossing om het bewegingsonderwijs samen te vatten in één les op de vrijdag
(sporthal Leuken) strookt in het geheel niet met die principes. Ook aan de effectiviteit van die lessen
valt te twijfelen.
Daarnaast staat het totale urenbeslag dat de huidige werkwijze met zich meebrengt in geen
verhouding tot de nuttige lestijd bewegingsonderwi¡s.
Aangezien u dezer dagen gaat besluiten over het te voeren beleid met betrekking tot de binnensport-
accommodaties verzoeken wij u dringend de vele malen herhaalde belofte: 'Leuken krijgt een
gymzaall' waar te maken.
De kinderen van een van de grootste en tot in de verre toekomst meest stabiele basisscholen van
Weert hebben ook recht op goed bewegingsonderwijs, ook in didactische en pedagogische zin.
Laat bij Uw overwegingen het belang van het kind zwaarder wegen dan de financiële.
Aan u nogmaals het verzoek dit waar te maken!

Reactie B&W
Wij zijn het met de inspreker eens dat de nabijheid van een sportaccommodatie bij de school voordelen
heeft wat betreft spreiding bewegíngsonderwijs en efficiënte tijdsinvestering. Wij kiezen echter bewust
voor het beperken van overcapaciteit vanwege de hoge kosten hiervan. Dit is geen nieuwe beleidskeuze,
maar een keuze die al lang wordt toegepast. Door de spreiding van onderwijslocaties kan dit ook niet
worden opgelost. Eén extra accommodatie lost dit nadeel namelijk maar voor één school op. Bij het
toewijzen van de accommodaties aan de scholen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
reisafstand en reistijd. Voor basísschool Leuken is er sprake van een korte reisafstand en reistijd.
De eerdere beleidskeuze om in Leuken wel een gymzaal te realiseren was gebaseerd op de toen
bekende gegevens en totaal benodigde capaciteit. Hierin zijn veranderingen opgetreden. In combinatie
met de aanwezigheid van een passend alternatief voor basisschool Leuken (gebruik van sporthal Aan
de Bron) is deze beleidskeuze op dit moment niet meer aan de orde. Wij hebben ons in de nota
daarom beperkt tot het voorstel om wel in ruimtelijk-planologisch opzicht ruimte te reserveren bij de
school om, indien door nieuwe ontwikkelingen gewenst, alsnog een gymzaal te realiseren in Leuken.

Voorstel voor wijzigingen in de nota
Geen wijzigingen doorvoeren
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Oroanisatielsl
Tensor Turnen Weert

Reactie conceot-nota bi n nensoortaccom modaties
Als vereniging willen wij bewaken dat er een continuïteit gegarandeerd is voor onze sportvereniging, nu
en in de toekomst. We willen ingaan op twee punten die beschreven staan in de sportnota, nl:
1. De voorgenomen sluiting van gymzaal Boshoven.
2. Het voorgesteld onderzoek naar een turnhal in Weeft.

Toelichtinq oo deze reactie
1. Tensor Turnen maakt op dit moment maar 3 uur per week gebruik van gymzaal Boshoven. We

zijn genoodzaakt om de overige 8 trainingsuren in Budel plaats te laten vinden. Als de gymzaal in
Boshoven per 1 juli 2015 sluit, waar moet onze vereniging naar toe? De nota maakt niet
inzichtelijk hoe een herindeling van de sporturen per vereniging er uit komt te zien.

2. Het aantal turnuren, dat beschreven staat in de nota, klopt niet. Op dit moment traint Tensor
slechts 3 van de 11 uur in Weert door het ontbreken van een geschikte accommodatie. Tensor
Turnen Weert is een Weertse vereniging. De huidige situatie is onwenselijk aangezien nu alle
leden, ouders, trainers en assistenten moeten pendelen tussen Budel en Weeft. Veel ouders en
jongens haken af vanwege de afstand naar Budel. Tot slot is het huren van de zaal in Budel met
€28,32 per uur een aanzienlijke belasting, ondanks dat de gemeente Weeft zo'n€ 8,= per uur
subsidieert. We willen u verzoeken om bovenstaande feitelijke informatie te verwerken in de
sportnota, opdat er ook correcte besluiten genomen kunnen worden. Mocht u nog inhoudelijke
vragen hebben, dan zijn wij te allen tijde bereid hier op een toelichting te geven.

Reactie B&W
1. Op blz. 38 van de concept-nota is de herplaatsing van het gebruik van de gymzalen Boshoven en

Beatrixlaan benoemd. In de periode tussen 16.00 en 22.00 uur is er sprake van 30 uur gebruik
(per week). In de nota is benoemd dat dit gebruik mogelijk volledig kan worden ingepast in de
accommodaties sportzaal Moesel, gymzaal Molenveld en gymzaal Markeent. Hierbij is aangegeven
dat als de beschikbare capaciteit in deze accommodaties onvoldoende is er aanvullend gebruik
mogelijk is van de Philips van Horne Scholengemeenschap.
Dit vergt wel een herverdeling. Na het vaststellen van de nota wordt gestart met overleg met de
gebruikers over deze herverdeling, zodat er ruim voor de staft van de zomervakantie voor alle
gebruikers duidelijkheid is over het gebruik in het sportjaar 2015-2016.

2. Het belang van een turnaccommodatie in Weert te gebruiken door zowel Jan van Weert als Tensor
Turnen wordt onderschreven. Daarom bevat het uitvoeringsprogramma het voorstel om de
mogelijkheid voor de realisatie van een turnaccommodatie te onderzoeken. Wat betreft de
gebruiksuren van Tensor wordt in de concept-nota uitgegaan van 3,5 uur gebruik in Weert en 6,5
uur in Budel/Veldhoven. Dit wordt in de definitieve nota aangepast naar de huidige situatie van 3
uur gebruik ik Weert en 8 uur gebruik in Budel.

Voorstel voor wiiziqinqen in de nota
1. De herverdeling van de uren in de nota opnemen in het uitvoeringsprogramma.
2. Het actuele aantal gebruiksuren / gebruikslocaties van Tensor Turnen correct verwerken in de

tekst.
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Organisatie(s)
Handbalvereniging Rapiditas

Reactie concept-nota binnensportaccommodaties
Sporthal St. Theunis voldoet niet aan de eisen voor het volledig inpassen van de activiteiten van
handbalvereniging Rapiditas. De voorgestelde maatregelen in de concept-nota om de sporthal aan te
passen zijn onvolledig en onvoldoende. Er dienen meer middelen beschikbaar te worden gesteld om de
hal aan te passen en Rapiditas dient nauw bij deze aanpassingen te worden betrokken.

Toelichting
Rapiditas is erbij gebaat gebruik te kunnen maken van accommodaties die goed zijn uitgerust voor de
handbalsport. In het verleden is ons toegezegd dat Rapiditas gebruik kan maken van sporthal Aan de
Bron. Nu is een nieuwe situatie ontstaan en wordt Aan de Bron als de volleybalhal gezien en ziet de
gemeente graag dat St. Theunis de thuishal van Rapiditas wordt. Dit is echter geen wedstrijdhal maar
een schoolsporthal. Een wedstrijdhal heeft voldoende tribunes met onbelemmerd zicht op de hal, een
kantine met uitzicht op de sporthal en een geschikte vloer. Met deze criteria is bij de bouw van de hal
geen rekening gehouden. De concept-nota suggereeft dat voor een bedrag van € 100.000,- de hal
zodanig kan worden aangepast dat deze voldoet als wedstrijdhal voor Rapiditas. Deze mening delen wij
niet. Er worden aanpassingen gedaan aan de tribune en de kantine. De vloer wordt vergeten. De
huidige vloer is te glad voor de handbalsport. De voorgestelde aanpassingen zijn voor ons onvoldoende
om te kunnen spreken van een volwaardíge wedstrijdhal. Wij spelen op het niveau van de landelijke
tweede divisie. Dit vraagt om een hal met goede faciliteiten. De concrete wensen van Rapiditas zijn:. Maak van sporthal St. Theunis een volwaardige wedstrijdhal waar tribunefaciliteit (onbelemmerd

zicht), een adequate kantinevoorziening en een wedstrijdvloer die voldoet aan de eisen van de
handbalsport. Alleen dan kunnen we andere ploegen met goed fatsoen ontvangen.¡ Staft op korte termijn een projectgroep op waarin de gemeente, Rapiditas en bouwkundigen
zitting hebben om de aanpassingen concreet te maken.

. Stel voldoende financiën beschikbaar om dit te realiseren.
Met de wethouder is afgesproken dat zo'n project zal worden gestaft. Lukt dat niet, bv. omdat de
financiën niet beschikbaar zijn, dan dwingt dat de wethouder van sport tot herziening van zijn beleid.
Dat is het perspectief vanuit de optiek van Rapiditas.

Reactie B&W
Er is in Weert geen sprake van schoolsporthallen en wedstrijdhallen. Alle hallen in Weert zijn geschikt
voor gebruik door scholen en verenigingen. De sporthallen Boshoven en Aan de Bron hebben de
grootste maatvoering en de ruimste tribunecapaciteit en hierdoor de ruimste mogelijkheden. Sporthal
St. Theunis heeft een kleinere maatvoering en een kleinere tribunecapaciteit maar is wel geschikt voor
trainingen en wedstrijden van alle zaalsporten, uitgezonderd wedstrijden basketbal en wedstrijden
waarbij een grote tribunecapaciteit is vereist (meer dan 200 personen). Wij zijn het eens met Rapiditas
dat de tribune en kantine van sporthal St. Theunis aanpassingen behoeven om de hal beter geschikt te
maken voor het gebruik van Rapiditas. De concept-nota voorziet in deze aanpassingen met de
voorgestelde investering van € 100.000,-. Wij achten dit budget hiervoor toereikend.
De vloervan de hal is naar aanleiding van klachten van Rapiditas overgladheid in mei 2014 getest
door de leverancier. De stroefheid van de vloer is getest op zowel een gereinigde als een niet
gereinigde vloer. De stroefheid lag in beide gevallen binnen de hiervoor geldende norm. Voor behoud
van deze stroefheid is een goede schoonmaakvan de vloer nodig. De leverancier heeft hierover
adviezen gegeven. Het schoonmaakprogramma is hierna aangepast. Wij zijn daarom van mening dat
het aanpassen van de vloer niet noodzakelijk is.
Er is geen sprake van dat er met de wethouder is afgesproken dat het project zoals Rapiditas dat
beschrijft wordt gestaft. De wethouder wil graag het gebruik van de vereniging van sporthal St.
Theunis nader bespreken en zal de vereniging uitnodigen voor een gesprek.

Voorstel voor wijzigingen in de nota
In de tekst van de nota opnemen:
1. De klacht van Rapiditas op de gladheid van de vloer, de ondernomen acties hierop van de

gemeente en de conclusie dat een vervanging van de vloer niet noodzakelijk is.
2. Dat de uitvoering van de aanpassing van de tribune en de kantine wordt uitgevoerd in nauw

overleg met Rapiditas en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.
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Orqanisatiels)
Hockeyvereniging Weert

Reactie concept-nota binnensÞortaccommodaties
1. HV Weert is, gezien de omvang van het gebruik, van mening evenveel rechten te hebben op het

gebruik van binnensportfaciliteiten dan overige verenigingen. Er is te weinig ruimte in de
accommodaties en de accommodaties zijn maar in beperkte mate geschikt.

2. Alternatieven voor zaalhockey in Weert zijn financieel niet haalbaar.
3. De standaard jeugdteams van HV Weert spelen in de landelijke top. Daarom het verzoek om

topsport in Weert in een breder perspectief te zlen.

Toelichtino

1

HV Weert is een hockey en hockeyvereniging die in de afgelopen 75 jaar gegroeid is naar 800 leden.
Hiermee zijn wij de grootste teamsportvereniging van Weert. Vooraljeugdteams van HV Weert spelen
op zeer hoog (landelijk) niveau. Gedurende een weekend ontvangen wij op ons sportpark enkele
duizenden bezoekers. In de zaalhockeycompetitie spelen onze jeugdteams op het allerhoogste
landelijke niveau. Naast het veldhockey nemen 450 (vooral jeugd) leden jaarlijks deel aan de
zaalhockeycompetitie in de winterperiode (ruim 3 maanden).

De wijze waarop de gedachtegang van HV Weeft in het concept beleidsplan is weergegeven is niet
correct of onvolledis. Wij hebben begrip voor de situatie waar van de gemeente en dat aan ons
daarom als tijdelijke gebruiker niet meer zaalruimte kan worden toebedeeld. Wij stellen ons
daarom op het standpunt dat wij, met 450 zaalhockeyers, evenveel rechten hebben op zaalruimte
dan andere verenigingen die in competitieverband zaalspoft beoefenen. Wij hebben er geen
begrip voor dat wij als tijdelijke gebruiker minder rechten hebben dan andere verenigingen.
Ook zijn de accommodaties maar beperkt geschikt. Ten tijde van de bouw van het nieuwe College
is er met voorgaande besturen van HV Weert door bestuurders en ambtenaren van de gemeente
gesproken over de campusgedachte en het feit dat wij als hockeyvereniging gebruik konden gaan
maken van de nieuwe sporthal van het College. Wat dat betreft heeft de campusgedachte ons niet
veel gebracht, buiten het feit dat onze buitenvelden door anderen gebruikt worden (zonder het
benodigde speciale schoeisel waarover wij ons zorgen maken). De hal is aangelegd met speciale
geluidswerende beplating. Gedurende één seizoen is ons de sporthal toegewezen voorgebruik. Ik
heb destijds persoonlijk de gemeente benaderd om de beplating te beschermen. Dat was toen
niet noodzakelijk. Wegens schade is dit het enige seizoen dat we gebruik hebben kunnen maken
van deze accommodatie. U begrijpt dat dit nog altijd een doorn in het oog is van HV Weert.

2. Door de beperkte zaalruimte die wij de laatste jaren toegewezen hebben gekregen, hebben wij al
diverse oplossingen moeten zoeken om onze teams te plaatsen. Hiervoor hebben wij voor
trainingen eerst de oude gymzalen van het College gehuurd en later de sporthal op het KMS-
terrein. Wij hebben zelf geïnvesteerd in speciale balken die we buiten op het veld kunnen plaatsen
(vanwege de winterperiodes hebben we deze nauwelijks kunnen gebruiken en deze dienen nu als
balken voor de extern gehuurde locaties). Vanwege ondercapaciteit in de afgelopen jaren hebben
wij een deel van onze leden uit moeten sluiten voor zaalhockey.
Naar aanleiding van eerdere gesprekken met de gemeente hebben wij diverse alternatieven
onderzocht: een tijdelijke hal plaatsen op het terrein van HV Weert, gebruik van de voormalige
tennishal of een eventueel leegstaande manege. Deze alternatieven zijn of technisch niet mogelijk
of vanwege de hoge investeringskosten financieel onverantwoord voor HV Weeft. Dat brengt ons
tot de conclusie dat wij terug moeten vallen op de accommodaties die de gemeente Weeft
beschikbaar heeft. Hierin nemen wij als grote gebruiker een belangrijke plaats in.

3. In het rapport wordt topsport benoemd. Het gaat hier uitsluitend over basketbal en volleybal. In
de afgelopen jaren hebben onze jeugdteams in competitieverband succesvol op het hoogste
landelijke niveau gespeeld tegen welbekende landelijke topteams van Oranje Zwart, Den Bosch,
Tilburg, Push enz. In de voorbereidingstoernooien ontvangen wij uitnodigingen uit heel het land
van de absolute landelijke top. Ik kan u verzekeren dat standaard jeugdteams van HV Weert ook
topsport bedrijven. HV Weert is te gast bij deze topteams in super accommodaties met voldoende
tribuneruimte. Wij ontvangen deze teams in onze sporthal op Altweefterheide. Op deze dagen zijn
er bij iedere wedstrijd honderden toeschouwers die wij in Altweerterheide niet goed kunnen
huisvesten. Toeschouwers staan te dicht op het veld en zo ontstaan gevaarlijke situaties. Geen
Weert promotie. HV Weert zou het zeer op prijs stellen dat het praten over topsport in Weeft
vooral door de Gemeente Weert in een breder perspectief gezien wordt.
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Ik zou u willen verzoeken daar waar HV Weert in het rappoft genoemd wordt aan te passen naar de
situatie zoals die ook na het onderzoek naar alternatieven is ontstaan.

Reactie B&W
1. Wij weten dat de hockeyvereniging een groot aantal leden heeft dat zaalsport wenst te

beoefenen. In een optimale situatie zijn er 2 velden (= 2 sporthallen) nodig om de trainings- en
wedstrijduren te kunnen invullen. Deze ruimte is niet beschikbaar in de sporthallen. De gemeente
faciliteert de hockeyvereniging met een buitenaccommodatie (3 kunstgrasvelden). Bij de
verdeling van de zaaluren geldt dat lang gebruik (geheel seizoen) voor gaat op kort gebruik. Aan
de hockeyvereniging kunnen hierdoor alleen de vrije uren worden aangeboden na inroostering
van het lang gebruik. Dit zijn niet zo veel uren. De korte gebruiksperiode van 12 weken
rechtvaardigt het niet om hiervoor een extra sporthal te realiseren.
De geschiktheid van de sporthallen in Weert is inderdaad een bijkomend knelpunt. De harde bal
en het gebruik van harde sticks lijdt makkelijk tot schade aan de vloer en de wanden. De
sporthallen aan de Bron en St. Theunis hebben bijvoorbeeld akoestische wandbeplating. Dit is
nodig om te voldoen aan de geluidseisen voor onderwijsgebruik. Deze beplating beschadigt door
de hockeyballen. Daarnaast zorgt hockey voor schade aan bijna alle vloeren. In sporthal
Boshoven ligt een houten vloer die niet geschikt is voor hockey. In de andere hallen liggen
kunststof vloeren welke ook schade oplopen door zaalhockey. Er ontstaat ernstige streepvorming
die nauwelijks kan worden verwijderd. Op dit moment is de sporthal in Altweerterheide goed
bruikbaar voor zaalhockey. De toplaag van de vloer is hier iets gesleten waardoor deze schade
niet (of maar zeer beperkt) ontstaat. Om deze reden wordt nu alleen Altweerterheide nog ingezet
voor zaalhockey. Het is een probleem waar veel andere gemeenten ook mee worstelen. Veel
gemeenten staan zaalhockey niet toe in de sporthallen. In gemeenten waar het wel kan worden
ingepast is er vaak sprake van overcapaciteit aan accommodaties in de avonduren. Het gaat dan
om grotere steden waar accommodaties van scholen (hogescholen / universiteiten) kunnen
worden gebruikt. Soms wordt er dan tijdelijk een aparte vloer ingelegd. Deze situatie is in Weert
niet voorhanden.
Wij zullen onderzoeken of het mogelijk is om de sporthal in Altweerterheide in de toekomst
geschikt te houden voor zaalhockey. Bij renovatie van de vloer van deze hal, gepland in het jaar
2016, zal ook het probleem van schade aan de vloer ontstaan. Wij zullen onderzoeken of er
alternatieve vloeren zijn waarbij deze schade niet ontstaat. Daarnaast proberen wij bij de
inroostering meer rekening te houden met gebruik door de hockeyvereniging. Als andere
gebruikers van de hal in de wintermaanden willen schuiven met de gebruiksuren, dan kan er iets
meer ruimte komen voor zaalhockeytrainingen in deze hal.

2. De vereniging heeft in het verleden diverse accommodaties gebruikt en alternatieven onderzocht.
En hierover met de gemeente gesproken. Een van de opties is het plaatsen van een tent over een
van de kunstgras hockeyvelden. Het bestuur heeft aangegeven dat de kosten van aanschaf en
exploitatie van een dergelijke tent en vloer voor de vereniging te hoog zijn. Ook de plaatsing op
het kunstgras is een lastig punt. Het risico op schade aan het veld is aanwezig.
In ambtelijk overleg met de uw vereniging is met u gesproken over de optie om een tent te
plaatsen op het verharde sportveld achter het College. Hier is geen (minder) risico op schade aan
de ondergrond. Wij zijn ermee akkoord dat u de haalbaarheid van deze optie onderzoekt. Door
hierbij uit te gaan van een huurconstructie hoeft u geen langdurige financiële verplichtingen aan
te gaan. Overleg hierover met Het College is van belang. Ook bredere gebruiksmogelijkheden dan
hockey kunnen worden onderzocht. Bij een positieve uitkomst kan dit een optie zijn voor de
volgende winter. Wel dient dan een ontheffingsprocedure te worden gevolgd voor het
bestemmingsplan. Naast deze optie onderzoekt u ook de mogelijkheden van gebruik van de
voormalige tennishal. Ook komt er volgend jaar mogelijk meer inzicht of u de spofthal op het KMS
terrein weer kunt gaan gebruiken.

3. De opmerkingen betreffende topsportbeoefening kunnen worden betrokken bij de uitwerking van
het topsportbeleid.

voor tn in de nota
Bovenstaande tekstueel verwerken
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