Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Privatiseren sportvelden

Activiteit

Inhoudelijke bespreking in voorronde

Doel

Vaststellen van de te volgen koers voor concrete privatisering van het beheer van
de sportvelden.
Beschikbaar stellen van middelen voor de verdere uitwerking van de gekozen
koers.

Geschatte
behandeltijd

1½ uur

Beknopte
toelichting

Eind 2007 heeft de raad de kadernota privatisering sportvelden vastgesteld. Eind
2008/begin 2009 is ter uitvoering daarvan een quick scan uitgevoerd naar de
haalbaarheid van de maximale variant. Het college concludeerde dat die variant
leidde tot een groot financieel tekort, niet op alle fronten draagvlak had bij de
verenigingen en ook op andere gebieden (ruimtelijk, sociale veiligheid) nadelige
consequenties had. In maart/mei 2009 zijn daarom alternatieven onderzocht,
uitmondend in de notitie “Alternatieven herstructurering en privatisering
Sportparken gemeente Wormerland”.
Op basis van deze stukken heeft het college nu een koers geformuleerd. Voordat
ze die koers uitwerkt, vraagt het college aan de raad om deze koers te
bekrachtigen en de nodige middelen voor de uitwerking beschikbaar te stellen.
Na uitwerking van de koers wordt die ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Vervolg
procedure

Besluitvorming door de raad
1.

Gevraagde
beslissing
2.
3.

4.

5.

Kennis nemen van het rapport van de Quick Scan herstructurering en
privatisering sportparken gemeente Wormerland en van de Notitie met
alternatieven ten aanzien van herstructurering en privatisering sportvelden.
Instemmen met de in het raadsvoorstel onder de paragraaf “oplossingen”
van dit raadsvoorstel geformuleerde koers.
Instemmen met het verder uitwerken van de koers per complex en die
uitwerking (inclusief planologische haalbaarheid) en de haalbaarheidstudie
ten aanzien van het complex DZS/WWSV tegemoet te zien.
Een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor het in uitvoering
nemen van een plan van aanpak en dit bedrag te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Privatisering sportvelden.
Een aanvullend bedrag van € 12.500,-- beschikbaar te stellen voor de
uitwerking van het fiscale regime voorde privatisering en dit bedrag te
onttrekken aan de bestemmingsreserve Privatisering sportvelden.
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