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MOTIE
Onderwerp: Accommodatiebeleid sport
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

in het coalitieprogramma onder 4.5 gesproken wordt over een clustering van
sportaccommodaties
geconstateerd is dat er sprake is van overcapaciteit aan kantines, kleedlokalen, sportvelden
en banen enerzijds en incidenteel behoefte aan nieuwe faciliteiten dan wel uitbreiding van
huidige faciliteiten anderzijds
de meest recente demografische prognoses aangeven dat er in de nabije toekomst bij
sportverenigingen sprake zal zijn van een sterke ledenafname van zowel junioren als
senioren
verenigingen in toenemende mate moeite hebben vrijwilligers/kaderleden te werven
steeds meer verenigingen in een nijpende financiële situatie dreigen te geraken
er een maatschappelijke tendens is veel minder vaak sport te bedrijven in
verenigingsverband
het in stand houden van wijkgebonden sportaccommodaties voor de gemeente een te grote
financiële druk betekent
de huidige maatregelen die genomen worden om verenigingen er toe aan te zetten over te
gaan tot clustering, gezamenlijk gebruik van accommodaties of het aangaan van fusies, niet
toereikend zijn; te ad hoc zijn en niet getuigen van een visie op langere termijn

Draagt het college op:
•
•
•

•
•

op korte termijn in kaart te brengen waar er vwb sportaccommodaties sprake is van
overcapaciteit en welke behoefte er is aan nieuwe faciliteiten en in welke relatie die
behoefte staat t.o.v. de demografische ontwikkelingen
inzichtelijk te maken welke kosten er tot 2020 gemaakt worden voor de huidige
accommodaties, rekening houdend met onderhouds‐ en instandhoudingkosten,
vervangingsinvesteringen, afschrijvingstermijnen en levensduur.
in het kader van een toekomstvisie sportaccommodaties Weert de mogelijkheid te
onderzoeken om op basis van de demografische prognoses een centraal gelegen
topsportcomplex te realiseren, gebruik makend van de reeds bestaande accommodaties
voor wat de overige sportaccommodaties betreft clustering c.q. fuseren op te leggen indien
de individuele situaties van verenigingen dat noodzakelijk maken
hiervan verslag te doen voor de begrotingsbehandeling 2013

en gaat over tot de orde van de dag.
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