Verslag gesprek harmonisatie afspraken tennisverenigingen 12 november 2019
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1.
Opening
De aanleiding voor dit gesprek is de voorgenomen harmonisatie van de afspraken die de gemeente
wil maken met de tennisverenigingen. Het uitgangspunt voor de harmonisatie is een gelijk speelveld
creëren voor alle zes tennisverenigingen binnen de huidige budgetten (budgettair neutraal).

2.
Voorstelronde
Alle zes verenigingen stellen zich voor. Ingegaan wordt op:
• het aantal (jeugd)leden – TC TAK en TC Sellingen hebben geen jeugdleden. De TATC heeft
de meeste leden, waarvan 70 jeugdleden.
• de besturen – het werk wordt gedaan met een kleine groep vrijwilligers. Behalve bij de TATC
ligt de gemiddelde leeftijd ook in de besturen redelijk hoog.
• het al dan niet lid zijn van de KNLTB – TC TAK en TC Sellingen zijn geen lid (meer) van de
KNLTB en spelen dus puur recreatief. De andere vier verengingen doen wel met verschillende
teams mee in de competitie(s).
• de zelfwerkzaamheid van de verenigingen – de vrijwilligers bij de verenigingen doen veel tot
bijna alles zelf. Bij de verenigingen in OUD Bellingwedde laat de gemeente in het voorjaar de
banen speelgereed maken (incl. levering gravel). De verenigingen in OUD Vlagtwedde doen
dit zelf. TC TAK heeft dit jaar voor het eerst de gravel van de gemeente gekregen. Odivia
Blijham heeft een vraag over de bomen rondom het veld; zijn deze van de gemeente of
Staatsbosbeheer ? Dit zal Koos uit zoeken.
• Verduurzaming – LTC DOS en TATC hebben plannen om te verduurzamen.

3.
Toelichting op inventarisatie
De inventarisatie is in concept gecheckt per vereniging. De reacties van de verenigingen zijn
opgenomen in de bijlagen. De TC Sellingen spreekt zijn complimenten uit voor de inventarisatie.
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat voor bijna alle verenigingen verschillende afspraken
gelden. Op alle onderdelen worden verschillen geconstateerd: de eigendomssituatie, de organisatie
van het onderhoud inclusief budgetten, het al dan niet aanwezig zijn van (zeer oude) huurovereenkomsten en de huurprijzen.
4.
Budgetten
De verenigingen concluderen samen dat de budgetten die de gemeente Westerwolde voor alle zes
tenniscomplexen beschikbaar heeft ZEER MINIMAAL zijn. Voor de drie verenigingen uit OUD VW was
het 3 x niks = nog steeds niks. De verenigingen zijn van mening dat de tennisverenigingen
achtergesteld worden bij de voetbalverenigingen en ervaren dit als oneerlijk. Zij vinden het belangrijk
dat dit signaal afgegeven wordt richting de politiek.

De gemeente licht toe dat de budgetten op dit moment een gegeven zijn en als er extra geld
vrijgemaakt moet worden voor de tennisverenigingen, dit eerst aan het college moet worden
voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad die budgetrecht heeft.
5.
Voorkeuren verenigingen
De gemeente legt drie varianten voor aan de verenigingen en vraagt naar hun voorkeur:
Variant 1 - groot onderhoud één keer per jaar bij gemeente
De gemeente verzorgt het speel-gereed maken van de banen + de levering van gravel. Hiervoor zal huur worden
gevraagd.

Deze variant is de afspraak uit OUD BW. Deze verenigingen zijn positief over deze aanpak. Ook de
TATC en TC Sellingen zien deze variant als een welkome afspraak. Alleen de TC TAK wil graag door
zoals het nu gaat en dus zelf de banen blijven onderhouden.
Binnen deze variant wordt nog een deel-variant genoemd. Dit houdt in dat de verenigingen de keuze
krijgen of zij zelf dit onderhoud uitvoeren met daarbij een vergoeding ter hoogte van het bedrag dat de
gemeente anders kwijt is als de gemeente dit werk uitbesteed. De kosten voor de gemeente blijven
dus gelijk en de vereniging krijgt de keuze OF zelf doen + vergoeding OF de gemeente geeft opdracht
aan een bedrijf (bv. Bouma).
Variant 2 - groot onderhoud en renovatie bij gemeente
De gemeente verzorgt het speel-gereed maken van de banen en de noodzakelijke renovatie van banen. Hiervoor
zal een hogere huur worden gevraagd dan bij variant 1.

Commentaar bij deze variant, genoemd door de LTC DOS, is dat zij niet zitten te wachten op een
huurverhoging (t.b.v. renovatie) terwijl niet zeker is of de vereniging er over 10 jaar nog is gezien de
vergrijzing van het ledenbestand. Als de vereniging ophoudt te bestaan, dan is ook renovatie niet
meer nodig. In dit argument kunnen ook een aantal andere “vergrijzende” verenigingen zich vinden.
Variant 3 – privatisering van de tenniscomplexen
De verenigingen worden eigenaar van de banen en krijgen vanuit de gemeente een vergoeding mee. Zij zijn
vervolgens zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud.

De TC TAK functioneert in de praktijk al zo, alleen de vergoeding krijgen ze niet. De overige
verenigingen staan niet te trappelen. Uiteraard bij een zeer royale vergoeding kan dit aantrekkelijk
worden voor de vereniging. Dit is helaas niet realistisch.

e

Met dit verslag leggen wij jullie nog een 4 variant voor, waar wij graag jullie mening over
zouden willen horen…
Variant 4 – variant 1 + kosten toekomstige renovaties per vereniging doorrekenen boven op
“standaard-huur”
Na het overleg schoot ons deze variant te binnen….
Naast de huur en afspraak zoals opgenomen bij variant 1 neemt de gemeente de kosten van
noodzakelijke renovatie in overleg met de vereniging voor haar rekening. Deze variant is te vergelijken
met de constructie die eerder in Blijham is gekozen en doet het meeste recht aan alle verenigingen
die in het verleden voor eigen rekening banen hebben laten aanleggen/renoveren.
De gemeente investeert, activeert en heeft dus jaarlijkse afschrijvings- en rentekosten afhankelijk van
de levensduur van de renovatie. Deze kapitaallasten worden 1 : 1 doorberekend aan de
desbetreffende vereniging in een hogere huur en komen dus bovenop de standaardhuur. Alleen die
verenigingen die vanaf nu banen gerenoveerd krijgen hoeven dus meer huur te betalen.
Het beschikbaar krijgen van budget binnen de gemeente wordt nu eenvoudiger; de dekking is
inmiddels aanwezig middels hogere huuropbrengsten.

6.
Rondvraag
De TATC vraagt hoe het staat met de mogelijkheden bij de gemeente om een lening aan te gaan als
de vereniging wil verduurzamen en naar de subsidiemogelijkheden.
Het aanvragen van een lening kan bij het Fonds Nieuwe Doen. Dit fonds is te vinden met de
volgende link: https://www.fondsnieuwedoen.nl/algemene-voorwaarden/
Dit fonds wordt beheerd door een stichting vanuit de provincie Groningen. De rente is op dit moment
2,2% voor leningen van 5 jaar en 2,5% voor leningen van 10 jaar.
De volgende subsidiemogelijkheden zijn er op dit moment:
1. Rijkssubsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
Is nieuwe regeling per 1 januari 2019. In het Sport- & Beweegcafé van 15 november 2018 is
hier door de gemeente voorlichting over gegeven. Deze subsidie kan maximaal 35% van de
investeringsbijdrage bij verduurzaming worden. Zie de volgende link:
https://sportengemeenten.nl/belangrijke-update-publicatie-spuk-en-subsidieregelingstimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-in-staatscourant/
2. Provinciale subsidie Leader
De subsidie voor verduurzaming is maximaal € 15.000,- per project.
3. Gemeentelijke subsidie
Afgelopen dinsdag 12 november 2019 is het college akkoord gegaan met de beleidsregels
voor gemeentelijke subsidie voor verduurzamingsinitiatieven (het “Aanjaag budget duurzame
initiatieven”). Zodra deze subsidie aangevraagd kan worden via de website van de gemeente
zullen we de verenigingen hierover informeren.
De TATC vraagt naar de ingangsdatum van de nieuwe afspraken. In de agenda van de
gemeenteraad is de behandeling van het voorstel op juni 2020 gezet. Dit is te laat om voor het
seizoen 2020 al met één uniforme afspraak te gaan werken. De gemeente zegt wel toe dat de
verenigingen TATC, TC Sellingen en TC Ter Apelkanaal gravel geleverd krijgen van de gemeente
voor aanvang van het seizoen (de competitie start op 1 april).
De gemeente vraagt of er verenigingen zijn die problemen hebben met het kenbaar maken van de email adressen. Er zijn geen verenigingen die hier moeite mee hebben. De presentielijst wordt dan ook
gescand en meegestuurd met dit verslag.

7.
Sluiting
Afgesproken is dat het verslag naar alle tennisverenigingen wordt gestuurd. De verenigingen krijgen
drie weken de tijd te reageren, mocht dit niet lukken, dan graag even melden. Vervolgens gaan we
met alle reacties naar de wethouder. Dan komen we tot een ambtelijk collegevoorstel waarmee het
college moet instemmen. Vervolgens zal het college het voorstel tot harmonisatie voorleggen aan de
gemeenteraad, inclusief eventuele financiële consequenties.
We bedanken alle tennisverenigingen voor hun aanwezigheid en input!
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