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Onderwerp

Verzoek van RKWSV Wilhelmina '08 om een kosten-baten vergelijking op te stellen.

Voorstel

In te stemmen met beantwoording van de brief van RKWSV Wilhelmina '08 conform
bijgevoegde concept-a ntwoord brief .

Inleiding

Op 16 augustus 2019 stuurde de voorzitter van voetbalvereniging RKWSV Wilhelmina '08
een brief aan uw college. Hij doet hierin hetverzoek om een kosten-baten vergelijking op
te stellen betreffende de gemeentelijke uitgaven voor de voetbalclubs.
Aanleiding van dit vezoek is de vraag van de vereniging of de gemeente een bijdrage kan
doen in de kosten van de renovatie van het bijveld van de vereniging op sportpark
Drakesteijn. In dit kader heeft u diverse gesprekken gevoerd met de vereniging, voor het
laatst op 19 september 2019.

Beoogd effect/doel

De brief van voetbalvereniging RKWSV Wilhelmina '08 beantwoorden

Argumenten

Van het opstellen van een kosten-baten vergelijking, zoals gevraagd door RKWSV
Wilhelmina '08, wordt afgezien. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is niet
relevant voor het beantwoorden van de primaire vraag van Wilhelmina '08, namelijk het al
dan niet beschikbaar stellen van een (subsidie)bijdrage voor het renoveren van sportpark
Drakesteijn. Gemeentelijk subsidie- en sportaccommodatiebeleid zijn hierbij leidend. Het
sportaccommodatiebeleid wordt momenteel geactualiseerd. De gemeente gaat met
voetbalverenigingen in gesprek over maatregelen die nodig zijn voor de toekomst van de
voetbalsport in Weert. Deze maatregelen worden in het nieuwe beleid verankerd.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

Voetbalvereniging RKWSV Wilhelmina '08 informeren conform bijgevoegde concept
antwoordbrief.

Ovêrleg gevoerd met

Intern:
- R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
- L. Korten, adviseur afdeling Vastgoed

Extern:

Bijlagen:

- Conceptantwoordbrief
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