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Onderwerp
Aanpassingen in de gemeentelijke sporthallen voor de basketbalsport.
Voorstel
In te stemmen met het realiseren van aanpassingen in de sporthallen en hiervoor de
resterende gemeentelijke middelen van het project ‘aanpassingen sportaccommodaties’ in
te zetten.
Inleiding
Weert staat op de kaart als een echte basketbalstad. Naast breedtesport basketbal wordt
sinds 1982 eredivisie basketbal gespeeld. Sinds 2011 is er ook een opleiding voor talenten,
het Regionale Talenten Centrum (RTC). Dit RTC maakt onderdeel uit van het
opleidingsprogramma voor talenten van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Alle
activiteiten worden ingevuld door de vereniging Basketbal Academie Limburg (BAL). De
uitvoering van het RTC is ondergebracht in de aan BAL gelieerde Stichting Basketbal
Promotie Limburg (BPL). BPL verzorgt ook andere activiteiten gericht op het versterken van
de basketbalsport in Limburg en Zuid-Nederland zoals clinics en opleidingen voor
scheidsrechters en trainers.
BAL heeft de ambitie om de activiteiten op alle niveaus verder te versterken. Voor
accommodatiegebruik is BAL afhankelijk van de gemeente. BAL gebruikt in hoofdzaak
sporthal Boshoven, maar het aantal beschikbare uren in deze hal en de verouderde
uitstraling vormen beperkingen. De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) en de Dutch
Basketball League (DBL), verantwoordelijk voor respectievelijk het RTC en de eredivisie
hebben BAL gevraagd om snel verbeteringen te realiseren.
Bovenstaande is door BAL geschetst in een brief van 18 april 2018, die ook was gericht aan
de raad. BAL verzoekt de gemeente om verbeteringen te realiseren in sporthal Boshoven.
Verder wil BAL graag een bestuurlijk overleg met als doel samen een plan te ontwikkelen
voor de toekomst van het basketbal. Realisatie van een nieuwe topsport- en
evenementenhal is hierbij een wens van BAL. De brief van BAL is bijgevoegd (bijlage 1).
De wensen die BAL heeft voor de lange termijn zullen wij in 2019 betrekken bij de
actualisaties van het beleid voor de binnensportaccommodaties en het topsportbeleid.
Binnen deze trajecten kunnen de vragen van BAL verder worden besproken en beoordeeld
in samenhang met andere ontwikkelingen in de binnensport en topsport. Voorafgaand zullen
wij een bestuurlijk overleg met plannen met BAL. Dit biedt beide partijen de mogelijkheid
de wederzijdse belangen nader toe te lichten. Hierdoor kan de juiste basis worden gelegd
voor de vereiste samenwerking in de trajecten van de beleidsactualisaties. De brief van BAL
hebben wij beantwoord. Deze antwoordbrief is bijgevoegd (bijlage 2).
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Sinds begin van dit jaar vindt er op ambtelijk niveau overleg plaats met het bestuur van
BAL over het realiseren van verbeteringen op korte termijn. Op dit punt is het tijd voor
besluitvorming. Hiervoor leggen wij dit voorstel aan uw raad voor.
Beoogd effect/doel
Het realiseren van aanpassingen in de gemeentelijke sportaccommodaties zodat de
inpassing van de activiteiten van BAL op korte termijn wordt verbeterd.
Argumenten
1. Door het realiseren van aanpassingen in de gemeentelijke sporthallen kunnen een
aantal knelpunten worden opgelost.
a.

Tekort aan zaalruimte

De beschikbare zaalruimte is zo optimaal mogelijk verdeeld onder de verenigingen. De
activiteiten van BAL zijn hierbij primair geplaatst in sporthal Boshoven samen met die van
de badmintonvereniging. BAL kan deze hal doordeweeks gebruiken op alle middagen (na
schooltijd) en 3 van de 5 avonden. Daarnaast de gehele zaterdag en op de zondag vanaf
13.30 uur (in de periode februari t/m juni de gehele zondag). Om alle trainingen te kunnen
plaatsen maakt BAL aanvullend gebruik van sporthal St. Theunis en sportzaal Moesel (straks
sportzaal KEC). De wedstrijden kunnen meestal wel volledig in Boshoven worden geplaatst.
De planning wordt wel steeds krapper omdat het RTC ook talentherkenningstrainingen moet
aanbieden en de RTC-teams verplicht zijn de wedstrijden op het centercourt te spelen. Voor
de eredivisie wedstrijden is bovendien extra tijd nodig voor het inrichten van de hal. Deze
tijd neemt het komende seizoen toe door de verplichting van de DBL om te spelen op een
aparte basketbalvloer. Gezien de toegenomen planningsproblemen is medio 2018
aanvullend een geschikt wedstrijdveld (center court) gerealiseerd in sporthal
Altweerterheide. De geplande vernieuwing van de vloer in deze hal bood deze mogelijkheid.
Wel diende de basketbalinstallatie (wand- en plafondconstructie) te worden aangepast. Deze
kosten (€ 14.000,-) waren niet voorzien.
De NBB ‘eiste’ aanvankelijk dat BAL alle RTC-activiteiten zou plaatsen in sporthal Boshoven.
In een overleg tussen de gemeente en de NBB (januari 2018) is aangegeven dat dit niet
mogelijk is, waarvoor begrip is getoond. Bij de actualisatie van het binnensportbeleid wordt
onderzocht of er in de toekomst wel mogelijkheden zijn om BAL meer uren te plaatsen in
één accommodatie.
b.

Oudste sporthal als thuishaven

Sporthal Boshoven is de oudste hal van Weert (1982) en heeft geen moderne uitstraling
meer. De DBL hanteert een goede uitstraling van de wedstrijdhal als harde eis bij het
verlenen van de vereiste licentie voor de eredivisie. Dit ten behoeve van een goede
profilering van de basketbalsport in de media, wat gebeurt via livestreams van alle
wedstrijden (door de teams zelf) en uitzendingen op de nationale televisie (op basis van
contracten van de DBL met Ziggo Sport en NOS). Teams kunnen zelf aanvullend contracten
sluiten met regionale televisiezenders. Concreet stelt de DBL de volgende eisen: een aparte
basketbalvloer; (led)boarding rondom het veld; achtergrond van de camerabeelden met
zoveel mogelijk publiek, geen zicht op ‘blinde muren’, wandrekken, klimtouwen etc. Een
ander aspect van de uitstraling is entertainment.
Doordat BAL in een oude hal speelt is er niet automatisch sprake van een ‘frisse look’. Een
gemeentelijke bijdrage in het realiseren van de gewenste uitstraling wordt daarom als
redelijk beoordeeld. Voorgesteld wordt om de bijdrage van de gemeente te koppelen aan
de vereiste verbetering van de ‘vaste elementen’ van de hal: de wanden en de vaste tribune.
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Verbetering hiervan komt ook ten goede aan de andere gebruikers van de hal. Voor de
uitwerking wordt een architect ingeschakeld. Deze kan in overleg met de gebruikers diverse
opties uitwerken. BAL dient zelf invulling te geven aan de overige eisen. Dit betreft de losse
inrichting zoals (led)boarding en apparatuur ter ondersteuning van het entertainment.
Uitzondering hierop vormt de basketbalvloer. Vanuit het topsportbeleid is in het verleden
een basketbalvloer aangeschaft. Deze is echter versleten en inmiddels afgevoerd. In de
begroting 2019 is daarom een budget van
€ 50.000,- opgenomen om de vloer te vervangen.
Besluitvorming over de toekomst van de hal (renovatie of nieuwbouw) is onderdeel van de
actualisatie van het beleid voor de binnensportaccommodaties. Vooralsnog wordt als
uitvoeringstermijn uitgegaan van de in het huidige beleidsnota geplande jaar (2025). Deze
termijn is te lang om af te zien van de verbeteringen.
2. Het project ‘aanpassingen sportaccommodaties’ biedt financiële en inhoudelijke ruimte
om de aanpassingen uit te voeren.
In januari 2016 heeft de gemeente van de provincie een subsidie gekregen van € 143.295,voor uitvoering van het project ‘aanpassen sportaccommodaties’. Hieraan is een
gemeentelijke investering gekoppeld van € 100.000,- (prioriteitenbudget 2016). Het project
bevat 3 onderdelen:
1. Realisatie veilige handboogaccommodatie (outdoor) op sportpark St. Theunis.
2. Verbeteren van de tribune en kantine in sporthal St. Theunis.
3. Realiseren van een topsportvloer in de nieuwe sportzaal van het RKEC.
Onderdeel 1 is volledig gerealiseerd. Van onderdeel 2 kon maar een klein deel worden
uitgevoerd (kantine). Aanpassing van de tribune bleek niet haalbaar door bouwtechnische
beperkingen en brandveiligheidseisen. Voor uitvoering van onderdeel 3 bleek geen inzet
nodig van gelden uit het project ‘aanpassingen sportaccommodaties’. Binnen het project
van het KEC was door de gebruikers als basis al een vloer geselecteerd die voldoet aan de
eisen voor topsportbeoefening. Door het beperkt uitvoeren van onderdeel 2 en het vervallen
van onderdeel 3 resteren er gelden in het project. Voorgesteld wordt om deze gelden in te
zetten voor het uitvoeren van de aanpassingen aan de sporthallen Altweerterheide en
Boshoven zoals beschreven bij punt 1. Deze aanpassingen passen binnen de doelstelling
van het project:
‘Optimalisering van de functionaliteit van de accommodaties voor gecombineerd gebruik
door breedtesport- en topsport.’
3. De raad moet instemmen met de voorgestelde wijziging van het project ‘aanpassingen
sportaccommodaties’.
De inzet van de resterende gemeentelijke gelden binnen het project ‘aanpassingen
sportaccommodaties’, zoals voorgesteld bij punt 2, vergt goedkeuring van de
gemeenteraad.
Het gewijzigde project bevat nog 2 onderdelen:
1. Realisatie veilige handboogaccommodatie (outdoor) op sportpark St. Theunis.
2. Aanpassingen sporthallen.
Het oorspronkelijke projectonderdeel 2 (verbeteringen sporthal St. Theunis) is bij de
projectwijziging verbreed. Hier vallen ook de nieuwe projectonderdelen sporthal
Altweerterheide en sporthal Boshoven onder. Deze verbreding biedt in relatie tot de inzet
van de provinciale gelden de meeste flexibiliteit. Het oorspronkelijke projectonderdeel 3 is
vervallen.
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Voor inzet van de provinciale gelden is goedkeuring nodig van de provincie. Hiervoor heeft
ons college een schriftelijk verzoek ingediend. Dit verzoek is bijgevoegd (bijlage 2).

Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
Financiële gevolgen
Voor het oorspronkelijke project ‘aanpassingen sportaccommodaties’ is een dekking
beschikbaar van € 143.295,- provinciale subsidie en € 100.000,- (budget prioriteiten 2016
gemeente Weert). Totaal dus € 243.295,-.
Voor het uitgevoerde projectonderdeel ‘handboogbaan’ is het volledige vooraf geraamde
budget van € 43.855,- (gemeente) en € 45.645,- (provincie) ingezet. De resterende
provinciale subsidie (€ 97.650,-) en de nog beschikbare gemeentelijke afschrijvingslast
worden, onder voorbehoud van instemming van de provincie en de raad, ingezet voor het
gewijzigde project. Het beschikbare budget is leidend voor de aanpassingen die kunnen
worden gedaan. De budgettaire last voor de gemeente blijft hierdoor gelijk.
Voor de aanschaf van de nieuwe basketbalvloer is een apart budget beschikbaar van
€ 50.000,- (budget vervangingsinvesteringen 2019 gemeente Weert). De hoogte van dit
budget is gebaseerd op een kunststof vloer. De DBL zoekt aansluiting bij de internationale
accommodatie-eisen. Verwacht wordt dat deze eisen op korte termijn veranderen en dat
alleen nog houten vloeren voldoen. De kosten hiervan zijn hoger. Omdat de aanschaf van
de basketbalvloer past binnen de doelstelling van het project ‘aanpassingen
sportaccommodaties’ worden de meerkosten van de houten vloer hier vooralsnog in
betrokken.
Na akkoord van de provincie en de raad én het gereed komen van de uitwerking van de
aanpassingen van sporthal Boshoven, zal concrete vertaling in investeringsbudgetten
plaatsvinden in een tussenrapportage. Uitgaven vóór die tijd kunnen uitsluitend gedaan
worden voor zover ze passen binnen de kaders van de besluitvorming van het voorliggende
voorstel.
Daar waar verhoging van kredieten met de btw-component noodzakelijk is als gevolg van
het gewijzigde sportbesluit is het uitgangspunt dat deze hogere kosten (deels) worden
gecompenseerd via de SPUK (Regeling specifieke uitkering stimulering). De gemeenteraad
is hierover via een afzonderlijk voorstel geïnformeerd.
Juridische gevolgen:
Niet van toepassing.
Uitvoering/evaluatie
Voor de verdere uitwerking en de uitvoering zijn de afdelingen OCSW en Vastgoed
gezamenlijk verantwoordelijk. Dit vindt plaats in overleg met het bestuur van BAL. Waar
nodig vindt ook afstemming plaats met de andere gebruikers van sporthal Boshoven. De
uitvoering dient uiterlijk 1 juli 2019 gereed te zijn. Dit is de vastgestelde einddatum van het
project in relatie tot de provinciale subsidie.
Communicatie/participatie
Wij hebben de brief van BAL d.d. 18 april 2018 schriftelijk beantwoord. Deze brief is
bijgevoegd (bijlage 3).
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Advies raadscommissie
De commissie S&I acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
Bijlagen
-

Bijlage 1: brief van BAL d.d. 18 april 2018.
Bijlage 2: verzoek tot wijziging van het project ‘aanpassen sportaccommodaties’.
Bijlage 3: antwoordbrief aan het bestuur van BAL.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: DJ-498838

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018

besluit:
In te stemmen met het inzetten van de resterende middelen van het project ‘aanpassen
sportaccommodaties’ voor het verbeteren van de uitstraling van sporthal Boshoven en de
functionaliteit van sporthal Altweerterheide.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2019.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

