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Rolien Bekkema, Partij van de Arbeid
Verzoek tot aanhouding raadsvoorstel en doorberekening alternatief ‘Bussums Model’
M21 - 14
Harmonisatie Beheer- en tariefstelsel Buitensport
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
De raad spreekt uit :
-

Het voorliggende raadsvoorstel aan te houden en
Roept het college op:

-

-

De raad een alternatief beheer- en tariefstelsel te presenteren op basis van het in Bussum
gevoerde beleid;
Voor de raad en sportverenigingen hierop volgend de verschillen in kosten en opbrengsten,
zowel financieel als maatschappelijk, inzichtelijk te maken en in een nieuw beeldvormend
Gesprek te laten behandelen, zodat de raad nadien op basis daarvan een afweging kan maken
en desgewenst kan aangeven dat er alternatief voorstel aan de raad moet worden voorgelegd.
Hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan zodat voor het zomerreces de raad een breed
gedragen besluit kan nemen

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De uitgangspositie van het nu voorliggende beheer- en tariefstelsel zijn oorsprong lijkt te hebben in de in 2018
aangenomen sportvisie, maar dat hierbij de aangenomen motie (ingediend door PvdA, VVD, D66) genegeerd wordt;
2. Deze motie er juist op aandrong dat clubs financieel niet de dupe mochten worden van nieuw te ontwikkelen beleid;
3. De Bussumse sportverenigingen duidelijk en terecht grote zorgen hebben omtrent het voortbestaan van hun clubs als het
voorliggende beheer- en tariefstelsel ongewijzigd wordt aangenomen;
4. Deze clubs nu onevenredig hard financieel worden geraakt;
5. Mogelijke juridische stappen van deze clubs om de ontbinding van hun huidige contract aan te vechten zeker niet
kansloos lijken, met mogelijk grote gevolgen voor de Gemeente Gooise Meren;
6. Bij het nu voorliggende plan de lastendruk onevenredig zwaar bij kleinere sportclubs komt te liggen;
7. Hierdoor meer dan genoeg redenen zijn om naar alternatieven te kijken voor het voorliggende beheer- en tariefstelsel.

