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Ter inzage (o.m.) : - Notitie accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen; plan van aanpak en 

stand van zaken najaar 2008 
  
Informant: J. Westenenk 

E. j.westenenk@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 26 

 

 
Voorstel: 
 
Op basis van de notitie accommodatieprojecten welzijn en sport in Dalfsen; plan van aanpak en stand van 
zaken najaar 2008:

1. akkoord gaan met het plan van aanpak voor de accommodatieprojecten welzijn en sport;  
2. Project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen: 

a. voor het project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen de insteek kiezen dat de 
gemeente open staat voor alternatieve (deel) plannen, mits de plannen vanuit de 
verenigingen voldoen aan de vastgestelde kaders; 

b. om daarbij uit de impasse te komen, is de gemeente bereid om een aantal algemene 
kosten uit te zonderen van de 75%/25% regeling. Dit betreft de kosten van de algemene 
verkeersmaatregelen (toegang tennisbanen/oversteek fietspad/ algemeen parkeerterrein) 
en de kosten van de skatebaan/JOP. Onder de voorwaarde dat er vanuit de verenigingen 
harde garanties komen over de eigen bijdrage voor de overige onderdelen, neemt de 
gemeente deze kosten voor 100% voor rekening van de gemeente. Hiervoor wordt een 
extra bedrag beschikbaar gesteld van € 114.000,--. Dit bedrag wordt gedekt uit de 
algemene reserves of een nader aan te wijzen bestemmingsreserve; 

c. om te voorkomen dat dit dossier nog lang onderwerp van discussie blijft, krijgen de 
verenigingen tot uiterlijk 1 april 2009 de kans  om alternatieven aan te leveren die passen 
binnen de kaders. Lukt dit niet, dan zullen wij uiterlijk in de raad van juni 2009 komen met 
een definitief voorstel, waarbij knopen doorgehakt moeten worden en besluiten genomen 
moeten worden over welke onderdelen van het plan concreet uitgevoerd worden en of er 
onderdelen geschrapt worden; 

3. de stand van zaken voor de overige projecten voor kennisgeving aannemen. 
 

 
Inleiding:
Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2008 is de notitie grote projecten aan de orde geweest. 
In de notitie grote projecten is ingegaan op de diverse accommodatieprojecten die in vijf kernen van 
Dalfsen spelen. Als vervolg op de besluitvorming op de notitie grote projecten gaan wij in bijgaande notitie 
in op het plan van aanpak en de stand van zaken van de verschillende accommodatieprojecten. 
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Het betreft: 
 

1. Privatisering/meer multifunctioneel maken van sporthal De Schakel; 

2. Project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen; 

3. Wiekelaar/SWIEB Oudleusen; 

4. Sportvoorzieningen Lemelerveld/herinrichting sportpark Heidepark; 

5. Herinrichting Sportpark Gerner; 

6. Behoefte binnensportaccommodaties Dalfsen en toekomst De Trefkoele; 
7. Kulturhusplannen Hoonhorst. 
 
Bij punt 6 gaan wij ook in op de stand van zaken van de plannen voor het Huis van de Jeugd. 
 
Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen. 
Wij vinden het verder van belang dat uw raad een uitspraak doet over de plannen voor het project 
Sportontwikkeling Middengebied. Zoals wij op 6 oktober hebben medegedeeld aan de raadscommissie is 
de haalbaarheid van een integraal plan op een dood spoor belandt. Belangrijkste struikelblokken zijn de 
samenwerking en de hoogte van de eigen bijdrage. De verenigingen zien geen mogelijkheden om de 
plannen onderling en in gezamenlijkheid uit te werken. Ook de eigen bijdrage regeling is een struikelblok. 
Wij blijven van mening dat een eigen bijdrage van 25% reëel is en dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
de eigen bijdrage in te vullen door bijvoorbeeld provinciale subsidie, zelfwerkzaamheid, terugvordering 
BTW en huurverhoging. 
 
De verenigingen komen tot een gezamenlijke eigen bijdrage van € 100.000,--. Ten opzichte van het 
gemeentelijk aandeel in de kosten van 3,25 miljoen euro, een bijdrage van 3%. Omdat wij het ten opzichte 
van andere projecten niet verantwoord vinden om de gemeentelijke bijdrage van 75% te verhogen naar 
97%, stellen wij voor om het integrale plan los te laten. Wij staan open voor alternatieve (deel)plannen 
vanuit Nieuwleusen, mits de plannen voldoen aan de overige gestelde kaders. Wat ons betreft zijn de 
verenigingen in eerste instantie aan zet om te komen met alternatieve (deel)plannen.  
 
Mede naar aanleiding van een aantal opmerkingen vanuit de verschillende fracties zijn wij daarbij bereid, 
om uit de impasse te komen, een aantal algemene kosten uit te zonderen van de 75%/25% regeling. Dit 
betreft de kosten van de algemene verkeersmaatregelen (toegang tennisbanen/oversteek fietspad/ 
algemeen parkeerterrein) en de kosten van de skatebaan/JOP.  Mits de eigen bijdrage voor de overige 
onderdelen gegarandeerd wordt, zijn wij bereid om deze kosten voor 100% voor rekening van de 
gemeente te nemen. Dit geldt ook voor de kosten van aanleg van het evenemententerrein, waarbij wij wel 
de extra kosten voor de gemeente deels zullen doorberekenen in de huur. Daarmee worden alle 
activiteiten op het evenemententerrein ook evenredig belast en komt de bijdrage in de kosten niet alleen 
voor rekening van de Oranjevereniging. Voor wat betreft de kosten van parkeervoorzieningen in relatie tot 
de kosten van een multifunctionele ijsbaan zijn wij uitgegaan dat de voorziening voor de helft van de tijd 
gebruikt wordt als ijsbaan en skeerlerbaan en de voor de helft van de tijd als parkeerterrein. Op basis 
hiervan wordt de helft van de investeringskosten voor 100% gefinancierd en geldt voor de andere helft de 
verdeelsleutel 75%/25%.  
 
 
Het bovenstaande leidt tot een extra bijdrage van de gemeente van een bedrag van afgerond € 114.000,--. 
De eigen bijdrage van de verenigingen kan hiermee verlaagd worden. Voor zover bovenstaande 
aanpassingen ook relevant zijn voor de andere accommodatieprojecten, zullen wij de aanpassingen ook 
doorvoeren voor de andere projecten. Omdat voor de overige accommodatieprojecten nog geen 
begrotingen zijn vastgesteld voor fase 1 (begroting op hoofdlijnen), zijn de financiële consequenties van de 
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uitzonderingsregels op de 75%/25% regeling ook nog niet aan te geven. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal dit echter in beeld worden gebracht.  
    
Voor wat betreft het project Middengebied wijzen wij er op dat één van de mogelijkheden voor de invulling 
van de eigen bijdrage een huurverhoging is. Hoewel wij dit ook al eerder hebben aangegeven, brengen wij 
dit ter verduidelijking nogmaals onder de aandacht. Voorts ligt ter inzage een financiële berekening waaruit 
blijkt dat bij een eigen bijdrage van € 536.000,-- (bijdrage na aftrek van de provinciale subsidie) de 
contributieverhoging per lid gemiddeld € 2,30 per maand bedraagt. 
 
Bij dit bedrag:  

- is nog geen rekening gehouden met een verlaging van de eigen bijdrage als gevolg van 
zelfwerkzaamheid, acties, sponsoring, gedeeltelijke teruggave BTW e.d.; 

- heeft de contributieverhoging van € 2,30 per lid per maand betrekking op de leden van de 
voetbal-, de korfbal-, de tennisvereniging en de leden van de hippische sport en de motorclub. 
In het rekenvoorbeeld is voor de IJsclub en de Oranjevereniging in afwijking van de 
contributieverhoging van € 2,30 per maand uitgegaan van een contributieverhoging van € 3,-- 
op jaarbasis. Dit gelet op de beperkte omvang van de activiteiten van deze twee verenigingen 

 
Vragen raadscommissie. 
Bij de behandeling in de raadscommissie op 3 november is een aantal vragen gesteld.  
Onderstaand gaan wij hier op. 

1. Regie functie gemeente. 
In het beginstadium van het project heeft de gemeente een sterke regierol. Naar mate het plan verder 
verfijnd wordt zal de regierol van de gemeente afnemen. 
In het plan van aanpak is aangegeven dat ieder project uit vier fasen bestaat. In fase 1 heeft de 
gemeente een duidelijke regierol. In fase 2 wordt de regierol minder, de gemeente toetst of de verdere 
uitwerking van de plannen binnen de vastgestelde kaders blijft. Dit geldt ook voor fase 3. Bij fase 4, de 
fase van ingebruikname, heeft de gemeente geen rol meer. Het beheer wordt overgelaten aan derden. 
 
2. Financiële kaders en budgetbewaking. 
Als vertrekpunt geldt het netto investeringsbudget van 10,4 miljoen euro. Indien er aanwijzingen zijn 
dat er extra middelen nodig zijn, dan zullen wij dit in een vroegtijdig stadium aan u kenbaar maken. 
Daarbij zal als alternatief voor de vraag naar extra middelen ook ingegaan worden op 
bezuinigingsmogelijkheden. In de kwartaalrapportages zullen wij hier specifiek op ingaan. Twee 
praktijkvoorbeeld zijn inmiddels relevant. Het eerste praktijkvoorbeeld betreft de aanpassingen voor het 
project Middengebied voor wat betreft de uitzonderingsregels op de 75%/25% regeling. Hiervoor is een 
extra budget nodig van € 114.000, -. Wij stellen voor om deze kosten ten laste van de algemene 
reserve of een nader aan te wijzen bestemmingsreserve te brengen. Bij de voorjaarsnota 2009 zullen 
wij hierop terugkomen. Het tweede praktijkvoorbeeld betreft De Trefkoele. In de voortgangsrapportage 
najaar 2008 hebben wij aangegeven dat de plannen voor De Trefkoele in financieel opzicht een 
knelpunt vormen. Ook hierop zullen wij in 2009 concreter op ingaan.  
 
3. Voortgang in de uitvoering. 

Vanuit de raadscommissie is heel duidelijk het signaal afgegeven dat er in de komende periode stappen 
gemaakt moeten worden in de voortgang. Om slagvaardig te kunnen optreden zullen wij intern de nodige 
capaciteit vrijmaken en de accommodatievraagstukken op een projectmatige manier aanpakken. Opzet 
hierbij is dat de besluitvormingslijnen korter worden en de gemeenteraad tijdig betrokken wordt bij 
eventuele knelpunten. Voor de plannen voor het Middengebied is vanuit de raadscommissie gevraagd om 
een termijn te stellen om te voorkomen dat dit dossier nog lang onderwerp van discussie blijft. Wij zien de 
noodzaak hiervan in en stellen voor dat de verenigingen tot uiterlijk 1 april 2009 de kans krijgen om 
alternatieven aan te leveren die passen binnen de kaders.  Lukt dit niet, dan zullen wij uiterlijk in de raad 
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van juni 2009 met een definitief voorstel komen, waarbij knopen doorgehakt moeten worden en besluiten 
genomen moeten worden over de welke onderdelen in het plan concreet uitgevoerd worden en of er 
onderdelen geschrapt worden. 
 

 
 

Beleidskader en rol gemeente: 

Zie de notitie
 
Alternatieven: · 
Zie de notitie 
 
Financieel kader: · 
Zie de notitie 
 
Communicatie:  
De notitie is toegezonden aan de betreffende verenigingen en instellingen. 
Voor de plannen voor sportpark Heidepark (Lemelerveld) Kulturhus Hoonhorst, SWIEB Oudleusen is 
daarnaast het plan van aanpak besproken in het overleg met de betreffende instellingen en verenigingen. 
Voor de andere projecten zal dat in de eerstkomende overleggen gebeuren.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


