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Kennisnemen van
De stand van zaken van het Masterplan Sport, bestaande uit de rapportage beleidsuitgangspunten
buitensportvoorzieningen (deel 1) en het Meerjarenonderhoudsplan (hierna: MJOP, deel 2).
Inleiding
Op 1 oktober 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de komst van een ‘Masterplan sport’. Dit
masterplan bestaat uit beleidsuitgangspunten voor de buitensportvoorzieningen (deel 1) en een
MJOP (deel 2). De besluitvorming van het masterplan is vertraagd.
Met deze raadsinformatiebrief wordt uw raad op de hoogte gebracht van de vorderingen.
Informatie
In Goirle liggen twee sportparken die ruimte bieden aan 21 velden voor verschillende takken van
sport. Om inzichtelijk te maken wat er allemaal mogelijk en noodzakelijk is op en rondom de
sportparken, op welke termijn en wie hiervoor verantwoordelijk voor is, is er gewerkt aan een
masterplan dat zowel de gemeente als de verenigingen houvast en duidelijkheid biedt. Het
masterplan bestaat uit 2 onderdelen:
1. Beleidsuitgangspunten
Met de formulering van beleidsuitgangspunten voor de buitensport voorzien we in een
instrument om vraagstukken (bijv. op het gebied van veldcapaciteit) transparant en duidelijk
te beoordelen. Onderdeel hiervan is een afwegingskader dat als ambtelijk hulpmiddel dient
om vragen van verenigingen te toetsen. Hiermee wordt stapsgewijs getoetst aan de
beleidsuitgangspunten en wordt duidelijk of de gemeente voor zichzelf een rol weggelegd
ziet bij de gestelde vraag of behoefte.
2. Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Om goed overzicht te hebben op het beheer en de daarbij horende werkzaamheden is in
2021 een onderhoudskwaliteitsplan voor de sportparken opgesteld. De gegevens uit het
onderhoudskwaliteitsplan zijn vertaald in een MJOP. Met de komst van een MJOP is zowel
voor gemeente als voor de verenigingen inzichtelijk hoe het onderhoud en benodigde
vervanging doeltreffend kan worden uitgevoerd. Daarnaast brengt het MJOP ook de
behoefte aan financiële middelen in beeld die nodig zijn voor het onderhoud en
vervangingsinvesteringen.
Tijdsplanning
Het masterplan sport (deel 1 én deel 2) zal in het najaar van 2022 aan de raad worden aangeboden.
De beleidsuitgangspunten zijn ter kennisname en worden door het college vastgesteld, het MJOP
wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Deze tijdsplanning heeft te maken met een aantal zaken:

•

•

•

Oorspronkelijk zouden deel 1 en 2 van het masterplan sport allebei een eigen
besluitvormingstraject doorlopen. De rapportage beleidsuitgangspunten sportvoorzieningen
is een collegeaangelegenheid en is begin 2022 voorgelegd aan het college. Om de
integraliteit te waarborgen is er toen geen besluit genomen en is door het college besloten
beide delen van het masterplan toch een gezamenlijk besluitvormingstraject te laten
doorlopen. De beleidsuitgangspunten zijn van invloed op de gemaakte keuzes in het MJOP,
samenhang is dus gewenst.
Vanwege de aard van het onderwerp is er - in afwachting van een coalitieakkoord - voor
gekozen om een nieuw college hierover te laten besluiten. Het is van belang dat een nieuw
college eerst goed geïnformeerd wordt. Wanneer er bijvoorbeeld medio juni een nieuw
college geformeerd is, kan dit proces starten waarna het besluitvormingstraject kan
plaatsvinden. Besluitvorming zal dus waarschijnlijk over het zomerreces heen getild worden.
In het kader van de strategische heroriëntatie heeft het college besloten om de actuele
financiële situatie te bestendigen door onomkeerbare besluiten die vooruitlopen op de
strategische keuzes van de raad tijdelijk te temporiseren. Besluitvorming over het MJOP
wordt dus, vooruitlopend op een keuze van de richting door de raad, getemporiseerd. Op
deze manier wordt een nieuwe raad in staat gesteld om een integrale afweging, gebaseerd
op strategische keuzes, te maken. Werkzaamheden die in 2022 strikt noodzakelijk zijn,
worden uit het MJOP gehaald en opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022.

Gevolgen
Bovenstaande temporisering betekent dat het masterplan (deel 1 en 2) gezamenlijk zal worden
aangeboden aan het nieuwe college en de gemeenteraad. Deel 1 wordt ter besluitvorming aan het
college voorgelegd en zal ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden. Deel 2 wordt
ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Tijdsplanning
De temporisering betekent dat op dit moment alleen zaken worden uitgevoerd die strikt noodzakelijk
zijn. De kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn geraamd in de eerste bestuursrapportage 2022.
Het aanbiedingsmoment van het MJOP aan de raad is afhankelijk van de keuzes die de nieuwe raad
maakt in de strategische heroriëntatie. Wanneer deze keuze pas na het opstellen van de begroting
2023 helder wordt, worden voor 2023 enkel de strikt noodzakelijke budgetten voorgelegd. Wanneer
de raad géén strategische keuze wenst te maken maar besluiten neemt op wat er ter besluitvorming
wordt voorgelegd, kan het MJOP aan de raad worden voorgelegd. Uiteraard geldt hierbij wel de
kanttekening dat de raad het beschikbare geld maar 1x kan uitgeven.
Communicatie
Met de buitensportverenigingen is regelmatig contact over uiteenlopende zaken waaronder
onderhoud en vervanging. Ook zijn de (concept)beleidsuitgangspunten in een gezamenlijke sessie
getoetst bij de verenigingen. De buitensportverenigingen worden op de hoogte gebracht van deze
raadsinformatiebrief.
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