Externe offerte 2019-2022
PROGRAMMA
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Bestuur en dienstverlening

Onderwerp

: Zeester Meerval | Zeesterbad

Externe offerte

:

Betreft

: FXL 45304430 / ECL 49002

Incidenteel/structureel : Incidenteel
Investeringsbedrag

n.v.t.

Afschrijvingstermijn

n.v.t.

Jaarlasten

Budgettair effect (x € 1.000)
2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 1,5%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten

50

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-

Te dekken

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In haar brief van 13 april 2018 vraagt het dagelijks bestuur
van Zeester Meerval aandacht voor het volgende. Sinds
medio 2010 zijn wij als zwem- en waterpolovereniging
Zeester Meerval bezig een structurele financiële ondersteuning te krijgen voor onze accommodatie: het
Zeesterbad. Deze hulpvraag sluit aan bij de bestaande
basisregeling (buitensport) accommodaties, omdat de
vereniging zelf eigenaar is van de accommodatie. Na
diverse gesprekken en onderzoeken door de jaren heen,
heeft jaar na jaar geen toekenning van de regeling
plaatsgevonden wegens onvoldoende middelen in de
begroting van de gemeente. In 2016 is duidelijkheid
toegezegd, aldus Zeester Meerval..
Aansluitend heeft de firma Drijver en Partners in 2017
wederom een onderzoek gedaan en is de vraag opnieuw
bij het college geagendeerd, gesteund door de bevindingen
van dit onderzoek. Echter, er is geen besluit genomen
omdat het college een breder perspectief wilde bekijken. Er
is toen opdracht gegeven voor een groter onderzoek,
waarbij alle sport in Uden meegenomen zou worden. In
2018 zou er uitsluitsel over komen. Aangezien er nu
gemeente raad verkiezingen zijn geweest, is het voor ons
erg onzeker of dit onderzoek wordt doorgezet en welke
consequenties dit zal hebben voor wel, of geen, financiële
ondersteuning voor het Zeesterbad. Het moge duidelijk
zijn, dat dit voor het voorbestaan van het bad, en daarmee
onze vereniging, cruciaal is.

Algemene toelichting

Zeester Meerval vraagt om ons financieel te ondersteunen
door het Zeesterbad structureel op te nemen in de
basisregeling (buitensport) accommodaties, of een andere
regeling die hiervoor in aanmerking komt. Wij verzoeken u
in ieder geval ons duidelijkheid te verschaffen welk
standpunt de gemeente gaat innemen in deze. Ongeacht
besluitvorming hierin, zal het Zeesterbad deze zomer
onderhoud nodig hebben in verband met het weglekken
van (zwem)water. Deze kostenpost is dermate groot dat
we die als vereniging niet kunnen dragen zonder onze
financiële positie overmatig uit te putten, aldus Zeester
Meerval.
Op 27 juni 2017 heeft het college besloten om de
vraagstukken rondom het zwemwater (en dus ook de
vraag van Zeester Meerval) onderdeel te maken van de
nieuw op te stellen sportvisie en de beantwoording van de
(financiële) vraag van Zeester Meerval hierop te laten
wachten. De ontwikkeling van deze nieuwe sportvisie gaat
naar verwachting in het 4de kwartaal van 2018 van start.
Dit betekent dat eventuele financiële consequenties
hiervan pas in de programmabegroting van 2020-2023
verwerkt kunnen worden. Of en op welke manier Zeester
Meerval in deze nieuwe sportvisie opgenomen zal worden
en/of er een vorm van structurele financiering voor hen
beschikbaar komt is nu op voorhand nog niet te zeggen.
In de brief van 13 april 2018 van het dagelijks bestuur van
Zeester Meerval wordt alleen verzocht duidelijkheid te
verschaffen. Er wordt in de brief geen directe financiële
ondersteuning voor het onderhoud van het Zeesterbad
gevraagd.

Wel is door het bestuur aangegeven dat de komende
onderhoudsuitgaven i.v.m. het weglekken van het
zwembadwater de financiële positie van Zeester Meerval
overmatig zal uitputten. Daarnaast is wel door het bestuur
aangegeven dat financiële ondersteuning in zijn
algemeenheid voor het Zeesterbad voor het voorbestaan
van het bad, en daarmee de vereniging, cruciaal is. Hierin
heeft overigens Zeester Meerval zelf ook zelf een
belangrijke verantwoordelijkheid, omdat het bad ook
commercieel gebruikt wordt c.q. een privaat bad is.
Nadien is er contact met Zeester Meerval geweest, waarbij
gesproken is over een mogelijke éénmalige investeringsbijdrage voor het noodzakelijke onderhoud i.v.m. het
weglekken van zwembadwater ter hoogte van maximaal
€ 50K.
Nu het opstellen en de daaruit volgende besluitvorming
van de nieuwe sportvisie is vertraagd, en mede gezien de
financiële positie van Zeester Meerval lijkt een dergelijke
eenmalige investeringsbijdrage billijk. Zeester Meerval kan
hiertoe een éénmalige subsidieverzoek / aanvraag
indienen.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

We willen binnen de bestaande structuur en middelen
nieuwe accenten aanbrengen. Ons doel is de creativiteit en
kwaliteit van cultuur verhogen. Goede prestatieafspraken
in relatie tot de maatschappelijke functie van een instelling
zijn hierbij belangrijk.

