Amendement
Onderwerp amendement:

Verhogen zelfwerkzaamheidsvergoeding

Vergaderdatum:

17-02-2o21

Agendapunt (nr en naam):

A21-16

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
1.
c. Een zelfwerkzaamheidsvergoeding voor de verenigingen die
een deel van het onderhoud zelf uitvoeren, van 50% van de
kostprijs van de desbetreffende werkzaamheden bij
professionele uitvoering..

Nieuwe tekst1
1.
c. Een zelfwerkzaamheidsvergoeding voor de verenigingen die
een deel van het onderhoud zelf uitvoeren, van 70% van de
kostprijs van de desbetreffende werkzaamheden bij
professionele uitvoering.

Toelichting2
Overwegende dat:






Verenigingen binnen de nieuwe kaders van de harmonisatie in bepaalde gevallen zeer hard (financieel) worden geraakt;
De zelfwerkzaamheidsvergoeding hen hierbij enige ademruimte geeft;
De zelfwerkzaamheidsvergoeding binnen het gemeentelijke budget zonder directe budgettaire gevolgen kan worden
verhoogd;
Een verhoging naar 70% de verenigingen meer ruimte biedt en tegelijkertijd een reserve voor de gemeente behoudt voor
het geval aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig zouden zijn die voor rekening van de gemeente zouden komen;
De wethouder aangeeft dat “een dergelijke aanpassing zou leiden tot een voordeel voor alle verenigingen” en dat hij
daarbij “in overleg met de verenigingen wil onderzoeken of een verruiming van de zelfwerkzaamheid mogelijk is. De
verenigingen die hiertoe bereid en in staat zijn zouden waar mogelijk zelf onderhoud moeten kunnen blijven verrichten,
mits de kwaliteit van beheer en onderhoud gewaarborgd kan blijven. Voor dat onderhoud dat in opdracht door
gespecialiseerde/professionele derden wordt verricht zal de gemeente dan als opdrachtgever fungeren. Ook een
verruiming van de mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid zal de verenigingen voordeel op (kunnen) leveren.” (bron: aan de
raad verzonden e-mail van 26 januari 2021, 23:35 uur).
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