
TOEKOMST BEHEER EN 
ONDERHOUD 

SPORTVOORZIENINGEN



Doel en agenda

Doel van de raadsbijeenkomst: informeren en consulteren van de raadsleden over de 
richting van de toekomst van het beheer en onderhoud van sportvoorzieningen

Agenda:

■ Kader & korte terugblik

■ MJOP: geactualiseerd rapport RIET

■ Waarom overdragen aan Doelum

■ Kanttekeningen

■ Masterplan Wilhelminasportpark (toelichting clubs)

■ Bestuursopdracht & proces fusie

■ Consultatie raad



Kader & korte terugblik

■ Vanaf 2014 streven/onderzoek naar overdracht beheer en onderhoud;

■ Onduidelijkheid tussen gemeente en gebruikers over mate en 
kwaliteit van onderhoud

■ Ondersteunend aan samenwerking tussen partijen

De scope

■ Sportpark Wilhelmina

■ Sportpark Bilderberg

■ Sporthal Doorwerth



Beheer & onderhoud 
buitenaccommodaties
■ Onduidelijkheid over kwaliteit van de velden en benodigde budget

■ RIET: onafhankelijk MJOP opgesteld

■ Financiële consequenties bij huidig areaal: +81.000 basis op orde*

■ Onafhankelijk van keuze wel of niet overdragen

■ Verkleinen areaal = minder kosten (relevant voor Wilhelmina)

■ *Achterstallig onderhoud



Waarom overdragen aan Doelum

■ Passend bij de rol van regiegemeente: opdrachtgeverschap 

■ Ondersteunend aan ambities Sportvisie m.b.t. vitale sport- en 
beweegaanbieders en delen van kennis

Versterken maatschappelijk rendement door:

■ Meer samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen

■ Meer verbinding naar de dorpen

■ Ambitie creëren meer leerwerkplekken

■ Geen ‘concurrentie’ tussen verschillende sportaccommodaties maar 
optimalisering bezetting



Voordelen stichting Doelum

■ Leveren van groter maatschappelijk nut

■ Vier locaties leveren samen meer op dan de som der delen: meer 
opleidingsplekken, meer ontwikkelmogelijkheden en mogelijk 
exploitatievoordelen

■ Expertise/know how aanwezig

■ Samenwerking met Renkum voor Elkaar met betrekking tot 
leerwerkplekken en stages

■ Met een relatief kleine groep van vakkrachten alle werkzaamheden 
uitvoeren

■ Minder kwetsbaar



Kanttekeningen

■ Geen bezuinigingsdoelstelling;

  Alleen overdragen Wilhelmina niet financieel interessant

  Onduidelijkheid over frictiekosten

■ Gemeente blijft van het ‘wat’ maar niet meer van het ‘hoe’: andere rol 
(regierol);



Masterplan Sportparken

■ Fusieproces verenigingen

■ Het ideale sportpark voor fusievereniging

■ Financiën

■ Uitnodiging tot gesprek



Gezamenlijke opdracht 
gemeente, verenigingen en 
stichting Doelum
Twee parallelle 
processen
■ Proces van fusie van de clubs  is aan 

de clubs zelf, maar zal ook meer duidelijk 
moeten maken wat er voor park nodig is. 

■ Bestuursopdracht: overdracht van 
beheer en onderhoud en herinrichting 
sportpark  Gemeente in samenwerking 
Doelum en waar nodig of wenselijk met de 
gebruikers van de verschillende 
accommodaties. Masterplan wordt nader 
uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. 

In samenhang met de 
volgende 
uitgangspunten
■ Processen elkaar niet vertragen en 

waar mogelijk elkaar versterken 
(dwarsverbanden)

■ Heldere tussentijdse besluitmomenten 
en mijlpalen benoemen

■ Masterplan is een kans maar geen 
verplichting op voorhand

■ Partijen houden elkaar en 
achterbannen aangehaakt



WAT ZIJN VOOR DE RAAD 
BELANGRIJKE 

AANDACHTSPUNTEN?
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