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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De stand van zaken van het toegezegde raadsvoorstel dat nodig is om tot uitvoering van drie 
investeringsvoornemens voor sportaccommodaties1 over te kunnen gaan.  
 
Inleiding 
Bij vaststelling van de programmabegroting 2023 heeft de raad besloten de kredieten voor de 
investeringsvoornemens bij VOAB, GHV en VV Riel niet automatisch bij vaststelling van de begroting, 
maar met een apart raadsvoorstel ter beschikking te willen stellen.  
 
Art. 5.5 uit de financiële verordening biedt de mogelijkheid daartoe. Het wordt benut als onderwerpen 
zodanig van aard zijn, dat de raad daar een apart inhoudelijk besluit over wil nemen, ongeacht of 
bedragen in de begroting zijn opgenomen. Achterliggende gedachte is dat het college met een apart 
raadsvoorstel meer toelichting kan geven waarom juist deze drie kredieten, vooruitlopend op het nog 
vast te stellen MJOP Sportaccommodaties, wél in de begroting 2023 zijn opgenomen.  
 
Recentelijk heeft Gezond Verstand Goirle Riel naar aanleiding van de agenda voor komende 
raadsvergadering gevraagd wanneer de betreffende voorstellen kunnen worden verwacht. Die vraag 
leeft naar verwachting breder in de raad. Ook de betreffende verenigingen willen graag zo spoedig 
mogelijk duidelijkheid wanneer realisatie van de investeringsvoornemens een feit zal zijn. In deze RIB 
informeren wij u over de voortgang.   
 
Informatie 
Inhoudelijke onderbouwing nog niet beschikbaar 
Het college heeft in de begroting 2023 als belangrijkste argument gehanteerd ‘dat de continuïteit in    
sportbeoefening ook voor 2023 is geborgd’. Een nadere onderbouwing waarom dan juist de gekozen 
investeringsvoornemens doorgang moeten vinden in 2023 is vanwege personele knelpunten 
(langdurige uitval en vertrek van medewerkers) op dit moment nog niet beschikbaar. Het is juist op 
basis van die informatie dat het college de raad met een voorstel in positie wil brengen. Die informatie 
moet ervoor zorgen dat besluiten goed uitlegbaar zijn.  
 
Geld alleen is niet voldoende voor realisatie 
Belangrijkste knelpunt in de voortgang op dit moment is het ontbreken van specifieke, ambtelijke 
capaciteit. We zijn nu extern op zoek naar deze capaciteit. Die capaciteit is nodig om de noodzaak van 
de drie investeringen aan te tonen en te onderbouwen, de gesprekken met de betreffende 
verenigingen te kunnen voeren, om aanbestedingstrajecten voor te bereiden, offertes op te vragen en 
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na aanvang de uitvoering te begeleiden etc. Onzeker is of een leverancier vindbaar is die voor de 
begrote prijs de beoogde werkzaamheden kan uitvoeren.  
 
Het op korte termijn toekennen van de kredieten zonder inhoudelijke onderbouwing leidt mogelijk 
juist tot meer vragen van de raad en/of verenigingen. Vragen die we op dit moment nog niet kunnen 
beantwoorden.  
 
Vervolg 
Onder voorbehoud van beschikbare capaciteit: 

• Het voeren van gesprekken met VOAB, VV Riel en GHV;  

• Het starten met voorbereidende onderzoekswerkzaamheden; 

• Inpassen van moment om de raad in positie te brengen, waaronder voorbereiden raadsvoorstel 
met inhoudelijke onderbouwing. Daarin ook aandacht voor realisatietermijnen en een 
actualisatie van de financiën;.  

• Na vaststelling en toekenning door raad kan overgegaan worden tot aangaan verplichtingen en 
kan realisatietermijn worden gecommuniceerd aan verenigingen.  

 
Communicatie 
Naast de raad informeren we de voorzitters van de betreffende verenigingen over de huidige stand  
van zaken.  
 
Bijlagen 
N.v.t. 
 
 
 


