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Vast stellen startnotitie fusie omni BSV- v.v. Berdos

1.
Waar gaat dit voorstel over?
Naar aanleiding van het coalitie- akkoord, waarin fusie van voetbalverenigingen wordt genoemd, is
gesproken met de verenigingen BSV en v.v Berdos.
Belangrijke doelen voor de fusie van beide verenigingen zijn het verbeteren van de efficiëntie,
verlagen van exploitatiekosten van een tweetal sportterreinen en waarborgen van de continuïteit
van de verenigingen. Voor de verenigingen is het belang hun sportieve prestaties op een hoger
niveau te kunnen brengen.
De raad heeft via een memo van 5 april 2011 kennis genomen van de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een mogelijke fusie tussen omni BSV en v.v.Berdos.
Hierbij de startnotitie ten behoeve van het te volgen fusietraject.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De raad gaat akkoord met het in de startnotitie genoemde te volgen fusietraject.
3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
maatschappelijk urgent
4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Naast de gemeente zijn de sport verenigingen omni BSV en v.v. Berdos betrokken in dit proces.
5.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De raad wordt geïnformeerd wanneer er een concept projectplan gereed is. Deze wordt medio
januari verwacht.
6.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De totale kosten bedragen € 35.000. Dit wordt gedekt uit de volgende posten binnen programma 2,
Samenleving:
1. Binnensportaccommodaties, fcl 6.530.01.00, ecl 42500: € 24.000
Er is een onderuitputting bij het budget subsidie kaderopleidingen € 13.000. daarnaast is er
op het budget van de subsidieregeling sport na vaststelling van de subsidies € 11.000 over.
2. Vorming en ontwikkelingswerk, maatschappelijke stages: fcl 6.511.11.00, ecl 42500
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De maatschappelijke stages hebben dit jaar geen prioriteit en zullen gezien de
afdelingsplanning ook niet dit jaar worden opgestart.
Risico’s:
Wanneer de fusie geen doorgang krijgt, zal de gemeente de exploitatie van twee sportcomplexen
houden.
Daarnaast is de mogelijke opbrengst van het vrijkomende sportcomplex dan niet inzetbaar als
mogelijke binnenstedelijke woningbouwlocatie.
7.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
In het coalitie-akkoord wordt gesproken over het fuseren van voetbalverenigingen. Daarbij is de
inzet de besparing van kosten op het exploiteren van sportcomplexen.
Dit advies is de start voor het fusietraject en de daarbij behorende vervolgstappen.
Bijlagen:
Startnotitie d.d. 27 juni 2011
Eindrapport haalbaarheidsonderzoek d.d. 17 februari 2011
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