Visie op amateurvoetbal Helmond

Vastgesteld door college van B&W
28 maart 2017
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1. Inleiding
De gemeenteraad heeft in 2013 de strategische sportnota 2013-2020 vastgesteld. Voor deze
periode zijn een aantal speerpunten benoemd en de uitvoering is ter hand genomen. De
portefeuillehouder sport heeft de voetbalverenigingen gevraagd om meer specifiek voor de
amateur voetbalsport een gezamenlijke visie op te stellen. De verenigingen hebben hier
gehoor aan gegeven. In het najaar van 2016 is de visie gepresenteerd. Daarin maken de
verenigingen duidelijk dat ze op tal van thema’s de samenwerking willen opzoeken en geven
ze aan op welke wijze dit gestalte zou kunnen krijgen. In de visie wordt veel aandacht
besteed aan de samenwerking die kan worden geïntensiveerd op inhoudelijke thema’s. Op
het gebied van accommodaties wordt een ideaalbeeld geschetst voor de wat langere termijn.
In de programmabegroting 2017 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat “in 2017 complexe
ruimtevraagstukken alsmede nieuwe impulsen op het gebied van de voetbalsport zullen
worden opgepakt. De voetbalvisie is opgesteld door de gezamenlijke voetbalverenigingen.
Deze visie is het uitgangspunt voor een integraal en samenhangend plan met als doel een
toekomstbestendige en vitale voetbalsector in Helmond.”
In deze notitie geeft de gemeente haar eigen visie weer. In grote lijnen onderschrijft de
gemeente de visie van de voetbalverenigingen. De gezamenlijke aanpak wordt van harte
ondersteund en vraagt om een duidelijke aanpak. Op enkele onderdelen maakt de gemeente
haar eigen afweging en kiest ze ervoor de bal, op aangeven van de voetbalverenigingen,
daadwerkelijk in te koppen. Vooral de knelpunten op het gebied van de over- en
ondercapaciteit vragen om concrete besluiten en acties.
Deze visie zal, na vaststelling door het college van B&W worden voorgelegd aan de
gezamenlijke voetbalverenigingen en aan de raadscommissies Omgeving en Maatschappij.
De gemeenteraad besluit over de visie en de inzet van financiële middelen
(uitvoeringsparagraaf).
2. Beleidsmatige context
De afgelopen jaren zijn op een aantal thema’s beleidslijnen uitgezet die verband houden met
de voetbalsport. In deze paragraaf worden die kort toegelicht.
Strategische sportnota 2013-2020
In 2013 is de Strategische Sportnota 2013-2020 vastgesteld. Hierin staan drie hoofdpijlers
centraal waarbij voor de voetbalsport de volgende beleidsuitgangspunten van belang zijn.
a. Een leven lang sporten en bewegen
- Laagdrempelig aanbod in de wijk
- Sportparken meer open stellen
- Initiatieven voor ongeorganiseerd sporten stimuleren
- Beweegplannen per sportpark, gebaseerd op wijkbehoefte
b. Sterke sportverenigingen
- Maatschappelijke functie van verenigingen groeit
- Op termijn alleen ondersteuning aan vitale verenigingen
- Vereniging is verantwoordelijk voor vitaliseringstraject, ondersteund door
gemeente en/of sportbond
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Op termijn geen financiële ondersteuning voor verenigingen die geen
moeite doen om vitaal te worden
c. Goede sportinfrastructuur
- Privatisering afronden
- Twee jaarlijkse check / herijking meerjaren onderhoudsplan
Strategische agenda 2016-2020, Helmond stad van het doen
In de strategische agenda van de gemeente Helmond staan een aantal programmalijnen
centraal. Voor de voetbalsport zijn twee programmalijnen relevant die betrekking hebben op
het versterken van de basis van onze stad.
a. Sociale Stad: We willen bereiken dat onze inwoners meedoen. Daarvoor zijn
verenigingen belangrijk die midden in de samenleving staan en hun maatschappelijke
betrokkenheid tonen.
b. Duurzame gezonde stad: We willen bereiken dat onze inwoners gezond en actief zijn.
Verenigingen die op de wijken gericht zijn en duurzame sportaccommodaties met
gezonde kantines kunnen hieraan bijdragen
In het kader van de Gezonde Stad – en Sociale Stad - is de ontwikkeling van Sportcampus
De Braak een kansrijke ontwikkeling: een multifunctionele sportcampus, waar onderwijs,
sport en gezondheid samenkomen. Het belooft een plek te worden met maatschappelijke
meerwaarde; niet alleen voor de omliggende wijken, maar voor de gehele stad. Een plek
waar onze inwoners kunnen sporten, bewegen, ontmoeten en leren.
KNVB beleidsplan 2014-2018
De sportbond voor het voetbal, de KNVB, heeft ook lijnen voor de toekomst uitgezet. Er zijn
5 speerpunten vastgelegd:
a. Voetbal is verbinden: In 2018 verenigt het voetbal alle liefhebbers van het spel en
speelt het voetbal een verbindende rol in de samenleving.
b. Voetbal is plezier: In 2018 is voetbalplezier onder alle voetballiefhebbers
toegenomen.
c. Voetbal is winnen: In 2018 behoort het Nederlandse voetbal tot de internationale top.
d. Voetbal is voor iedereen: In 2018 voelt iedereen zich welkom in het voetbal, waarbij
we ons in het bijzonder richten op de positie van meisjes en vrouwen
e. Voetbal is ontwikkeling: In 2018 ontwikkelt het Nederlandse voetbal zich door
onderzoek, vernieuwende initiatieven en het delen van kennis. We sluiten aan bij en
spelen in op de behoeften van onze clubs en leden.
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3. Huidige situatie
De sportparken en verenigingen
Helmond kent een 8-tal sportparken waar veldvoetbal plaatsvindt. Deze sportparken liggen
goed verspreid over de stad. De meeste verenigingen hebben een eigen sportpark. Voor de
Braak en Brandevoort is die situatie anders. Op sportpark De Braak zijn drie
voetbalverenigingen gehuisvest, op Sportpark Brandevoort huurt de voetbalvereniging van
de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort. Op dit moment is er slechts bij twee
sportparken sprake van ondercapaciteit (teveel teams voor de beschikbare velden):
Brandevoort en Molenven. Overall gezien zijn er teveel voetbalvelden in Helmond.

De sportparken met voetbal

De overcapaciteit is vooral aanwezig op de sportparken De Braak, Warande en Houtsdonk.
Overcapaciteit is een kostbare zaak voor verenigingen én voor de gemeente. Immers de
(onderhouds)kosten die de gemeente maakt worden maar beperkt doorbelast aan de
vereniging.
De demografische prognose laat zien dat er Helmond breed een vermindering van het aantal
kinderen / jongeren Helmond verwacht wordt. De overcapaciteit zal dus alleen maar gaan
toenemen.
In bijlage 1 staat in één overzicht de situatie per sportpark / vereniging.
Accommodaties
Het beleid in Helmond is sinds lange tijd dat accommodaties van verenigingen geprivatiseerd
zijn. In de sportnota 2013-2020 is dit nogmaals bevestigd.

Om de verenigingen tegemoet te komen om het onderhoud aan hun accommodaties goed te
kunnen plannen en uit te voeren, ontvangen zij tweejaarlijks een meerjaren
onderhoudsplanning op maat van de gemeente.
In de praktijk komt het er op neer dat de verenigingen eigenaar zijn van de gebouwen en dat
de grond onder die gebouwen in erfpacht is uitgegeven.
De velden liggen op gemeentegrond. De velden worden op jaarbasis verhuurd aan de
verenigingen die een vergoeding betalen voor huur en onderhoud.
Er zijn twee uitzonderingen. Oranje Zwart is geen eigenaar van de accommodatie maar huurt
deze van de gemeente. HVV is eigenaar van de accommodatie én van de grond die hoort bij
het hoofdveld en de accommodatie.
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eigendomssituatie HVV

Benutting van de velden
De KNVB competitie voor de jeugd wordt gespeeld op zaterdag. Daarmee is de
capaciteitsbehoefte van de voetbalverenigingen op de zaterdag een zeer belangrijke factor
en doorslaggevend voor de capaciteitsbehoefte van een vereniging.
De trainingsavonden zijn doorgaans gepland op maandag tot en met donderdag.
Woensdagmiddag, vrijdagmiddag en -avond wordt er niet tot nauwelijks gevoetbald.
Op deze weekindeling, die diep is ingeworteld, is de inzet van vrijwilligers gericht.
Een uitbreiding van trainingstijden en/of aanpassing in speeltijden heeft qua capaciteit &
planning veel voordelen, maar zal ook leiden tot organisatorische uitdagingen bij de
verenigingen.
Samenwerking tussen verenigingen
In de afgelopen decennia werd er beperkt samen gewerkt tussen de verenigingen. Het
overleg van de voorzitters werd benut om gezamenlijk zaken af te stemmen, maar in de
praktijk speelde het eigen belang van de vereniging de boventoon.
Met de oprichting van de werkgroep Toekomstvisie Amateurvoetbal Helmond, waarin
voorzitters van een representatief deel van de verenigingen zitting nam (incl. de KNVB en de
gemeente), lijkt een nieuwe weg te zijn ingeslagen. In de toekomstvisie worden veel thema’s
benoemd waarin samenwerking noodzakelijk is. De verenigingen willen graag
vervolgstappen zetten om dit nader te concretiseren en te structureren.

Multifunctioneel gebruik
Ten behoeve van naschoolse activiteiten wordt regelmatig gebruik gemaakt van de
sportparken. Ook scholen maken gebruik van de sportparken.
Het Carolus Borremeuscollege heeft vaste afspraken met de Stichting Sporten en Bewegen
Brandevoort en Het Jan van Brabant College maakt gebruik van OEC (Korfbal) op de Braak
en het Honk en softbal complex in Brouwhuis. In de plannen van de Braak gaat het Dr.
Knippenbergcollege zeer intensief gebruik maken van de Braak.
Wanneer het gebruik vooral plaatsvindt op kunstgras en door de week overdag, ontstaan er
geen capaciteitsproblemen voor de verenigingen.

Financiële situatie
In het kader van de brede bezuinigingsopgave is er met ingang van 2017 € 80.000,= per jaar
minder geld beschikbaar voor het onderhoud van buitensportcomplexen. Daarnaast zijn de
financiële mogelijkheden om extra investeringen te kunnen doen beperkt.
Ook verenigingen moeten hard hun best doen om de begroting sluitend te krijgen.
Deze situatie van gemeente en verenigingen vraagt om gerichte inzet van middelen.
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4. Toekomstige situatie
Bestaande beleidsdoelstellingen die voor deze periode zijn vastgesteld, bieden houvast om
de visie voor het amateurvoetbal in Helmond nader te concretiseren.
De volgende resultaten willen we bereiken:
Vitale voetbalverenigingen
Zowel in de strategische sportnota (bijlage 2) als in de visie van de gezamenlijke
voetbalverenigingen zijn criteria opgenomen waar een vitale vereniging aan zou moeten
voldoen.
Kort samengevat: een vitale voetbalvereniging waarborgt de continuïteit van de vereniging
voor zowel de korte als lange termijn door organisatorische en financiële gezondheid en is
daardoor in staat is een bijdrage te leveren aan de sportdoelstellingen en de bredere
maatschappelijke thema’s in onze stad.
Alle voetbalverenigingen dienen vitaal te zijn of in kort tijdbestek (3 jaar) vitaal te kunnen
worden. Het initiatief hiervoor ligt bij de verenigingen zelf. Op aanvraag kunnen de gemeente
en de KNVB ondersteuning faciliteren. Een ondersteuningstraject is echter niet vrijblijvend en
oneindig. De gemeente kan bij het uitblijven van resultaat de (indirecte) subsidiering
stopzetten. (zie ook strategische sportnota) In deze visie wordt dit nogmaals opnieuw
nadrukkelijk vastgelegd.
Voor verenigingen die al in een vitaliseringstraject zitten geldt dat niet opnieuw een periode
van 3 jaar ingaat.
Een samenwerkingstraject waarbij wordt toegewerkt naar fusie, kan ook een manier zijn om
vitalisering te bereiken. Dit vraagt het nodige van de verenigingen en ook hiervoor kan
ondersteuning worden aangeboden.
De kwaliteit en uitstraling van de voetbalsport in Helmond is niet alleen gebaat bij vitale
verenigingen, maar ook bij goede onderlinge afstemming en samenwerking. Om die reden
willen de gezamenlijke voetbalverenigingen de samenwerking professionaliseren en op veel
terreinen afspraken maken. Dit kan gelijk oplopen met het vergroten van de vitaliteit van de
verenigingen en is daarmee ook verbonden. Voor de ondersteuning bij dit traject vraagt men
van de gemeente niet vrijblijvende facilitering in de vorm van een voetbalcoördinator. Deze
functionaris kan met de verenigingen werk maken van een vernieuwd doelgroepenbeleid (Gvoetbal en meisjesvoetbal), normen en waardenbeleid, gezamenlijke opleidingen, etc.

Effectieve en efficiënte inzet van publieke middelen
Helmond kent 8 sportparken waar voetbal plaatsvindt. Er is sprake van een flinke
overcapaciteit aan velden. Het (dagelijks) onderhoud van deze velden kost de verenigingen
en de gemeente veel inzet en geld. Waar de begroting van zowel de sportverenigingen als
die van de gemeente onder druk staat, vraagt dit om ingrijpen op korte termijn. Door
sportparken af te stoten kunnen beschikbare investerings- en onderhoudsmiddelen meer
gericht worden ingezet.
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bijdrage
vereniging
€ 6.200 per
jaar

kosten kunstgras
€ 45.000 all-in
per jaar

bijdrage
vereniging
€ 3.000 per
jaar

kosten
natuurgras
€ 12.000 all-in
per jaar

kosten (incl. afschrijving, kapitaallasten en onderhoud) en baten (huurinkomsten) van kunstgras en
natuurgrasvelden.
Natuurgras kan circa 700/800 uur per jaar bespeeld worden. Kunstgras feitelijk “onbeperkt” waardoor
trainingen én wedstrijden op één veld gespeeld kunnen worden. Gebruik van kunstgras kan daarnaast
onder nagenoeg alle weersomstandigheden.

Hoogwaardige sportparken
Deze visie zet in op het behouden / realiseren van 2 multifunctionele sportparken en 4
wijkgerichte sportparken:
Multifunctioneel Sportpark De Braak:
In het kader van de Gezonde Stad – en Sociale Stad - is de ontwikkeling van Sportcampus
De Braak een kansrijke ontwikkeling die momenteel nader wordt uitgewerkt. In de
programma begroting 2017 staat hierover opgenomen: “het gaat om een multifunctionele
sportcampus, waar onderwijs, sport en gezondheid samenkomen. Het belooft een plek te
worden met maatschappelijke meerwaarde; niet alleen voor de omliggende wijken, maar
voor de gehele stad. Een plek waar onze inwoners kunnen sporten, bewegen, ontmoeten en
leren. Concreet wordt de Braak een dagelijks bruisend sport-, onderwijs- en
gezondheidspark midden in de stad, wat als katalysator moet dienen voor een gezond
leefklimaat , waarin sport, gezondheid en leren samen gaan. Er vinden allerlei
dwarsverbanden plaats op het park die elkaar versterken:
o
o
o
o
o
o
o

Er komt een multifunctionele sportaccommodatie met een sporthal, tribunes,
multifunctioneel veld en ruimtes voor onderwijs, de Betaald Voetbal
Organisatie, amateursport en zorgpartners.
Het hoofdveld en de voetbalvelden worden gebruikt door de
amateurverenigingen, Helmond Sport en de scholen.
De multifunctionele accommodatie biedt stageplekken en een inspirerende
leeromgeving voor de leerlingen
De sporthal biedt ruimte voor alle sportverenigingen op De Braak om binnen
te sporten.
Er vindt dubbelgebruik plaats tussen de ruimtes van Helmond Sport, de
zorgpartners en de Praktijkschool.
Het park is een gezond en sportief centrum voor de inwoners van de
omliggende wijken en zo’n 1500 leerlingen die daar wekelijks sporten.
De doelen uit de visie op amateurvoetbal in Helmond voor wat betreft de
Braak hiermee gerealiseerd.”

Voor de voetbalverenigingen op De Braak betekent deze ontwikkeling een enorme impuls.
Niet alleen vanwege de vernieuwing van de accommodaties en de velden, maar ook
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vanwege de noodzakelijke samenwerking die deze ontwikkeling van hen vergt en de kansen
die het biedt. Immers, de planvorming gaat uit van één accommodatie voor de
voetbalverenigingen en een brede samenwerking met alle partners die betrokken zijn bij
deze ontwikkeling. Met de toename van het aantal gebruikers vanuit onderwijs en
(ongeorganiseerd) sportgebruik door wijkbewoners wordt ook beoogd de overcapaciteit van
sportpark de Braak op te lossen.
In 2017 zal naar verwachting besluitvorming plaatsvinden over de precieze invulling van de
Sportcampus. Op basis hiervan zullen gesprekken met de voetbalverenigingen op de Braak
worden geïntensiveerd.

Multifunctioneel Sportpark Brandevoort:
In 2013 is het sportpark in Brandevoort opgeleverd. Op dit sportpark is ruimte voor 3,5 veld
voor voetbal waarvan 1 is uitgerust met kunstgras. Daarnaast is er een atletiekbaantje
aangelegd die o.a. gebruikt wordt door een lopers groep en is er ruimte voor basketbal,
beachvolleybal en jeu de boules. Ook schoolsport vindt hier plaats door het Carolus
Borremeuscollege.
Met deze faciliteiten is er een compact multifunctioneel sportpark ontstaan met een centraal
gelegen accommodatie direct grenzend aan de wijk.
Bij de keuze voor deze locatie was duidelijk dat uitbreiden van het sportpark in de toekomst
niet mogelijk is gezien de ligging aan de ecozone, de bebouwing en het hoogspanningstracé.
Ondanks deze beperkingen is door alle betrokkenen gekozen voor deze locatie.
Gezien de groei van de voetbalvereniging, die geen wachtlijst hanteert, is er een
capaciteitstekort ontstaan die komende jaren verder zal toenemen als er niets verandert.
Vanwege de ligging van dit sportpark nabij de wijk, de gerealiseerde kwaliteit en het
intensieve gebruik door diverse doelgroepen gaan we uit van handhaving van dit sportpark
op deze locatie. Om de capaciteitsproblemen aan te pakken zijn een aantal opties
onderzocht. Deze worden toegelicht in paragraaf 5 (aanpak).

sportpark Brandevoort

Sportpark Molenven:
Dit sportpark huisvest 2 sporten: atletiek en voetbal, die ieder beschikken over een eigen
accommodatie. De voetbalvereniging heeft ruimte voor 3,5 veld, waarvan 1,5 voorzien is van
kunstgras. De grootte van de voetbalvereniging en de duidelijke wijkfunctie van deze
vereniging rechtvaardigt handhaving van dit sportpark.
Gezien het aantal spelende leden ervaart de vereniging al enkele jaren een capaciteitstekort.
Om de capaciteitsproblemen op te lossen zijn een aantal opties in beeld gebracht. Deze
worden toegelicht in paragraaf 5 (aanpak)
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Sportpark De Beemd:
Sportpark de Beemd ligt centraal in de wijk en nabij het wijkcentrum, 2 basisscholen en een
binnensportaccommodatie. De voetbalvereniging heeft de beschikking over 4 velden
waarvan 2 voorzien zijn van kunstgras. De grootte van de voetbalvereniging en de duidelijke
wijkfunctie van deze vereniging rechtvaardigt handhaving van dit sportpark.
Op dit moment wordt nagedacht over onderwijshuisvesting en binnensport in het gebied
grenzend aan sportpark de Beemd. Wellicht biedt dit nog aanknopingspunten voor een
verdere versterking van het multifunctioneel gebruik van dit sportpark.
Sportpark Rijpelberg:
Aan de rand van de wijk Rijpelberg tegen de langzaam verkeer verbinding naar de wijk
Helmond Oost ligt sportpark Rijpelberg. Het sportpark heeft de beschikking over 5 velden
waarvan 1 voorzien is van kunstgras. Ondanks een beperkte overcapaciteit (1 natuurgras
veld) wordt voorgesteld gezien de grootte van de vereniging en de duidelijke wijkfunctie ook
dit sportpark te handhaven. Wanneer de sportcampus gereed is zou één veld kunnen
worden afgesloten.

Sportpark Espendonk:
Dit sportpark is nog betrekkelijk jong, aangelegd in 2010 en voldoet qua maatvoering aan de
grootte van de vereniging. Ook voor dit sportpark is sprake van een belangrijke wijkfunctie.
Voorstel is dit sportpark te handhaven.
5. Aanpak
Vitale verenigingen
Vitale verenigingen scoren goed op een hele reeks criteria (bijlage 2). Voor een deel hebben
deze criteria te maken met de vereniging zelf. Daarnaast zijn er ook veel thema’s waarbij de
vitaliteit mede afhankelijk is van samenwerking met anderen. Enkele voorbeelden:









Als een vereniging niet of nauwelijks bespelingscapaciteit beschikbaar heeft, kan het
aanbieden van activiteiten voor nieuwe doelgroepen beter worden overgelaten aan
een collega vereniging die wel voldoende bespelingscapaciteit heeft en zich op deze
doelgroep gaat specialiseren.
Ongeorganiseerd sporten koppelen aan je eigen vereniging, door interne
competitievormen aan te bieden heeft een grote kans van slagen als dit wordt
opgepakt met meerdere voetbalverenigingen.
Een vereniging die veel werk maakt van een veilig sportklimaat door o.a. veel
aandacht te geven aan normen en waarden, wordt hierin extra gestimuleerd en
versterkt als ook collega verenigingen eenzelfde beleid volgen.
Opleidingsbeleid voor kader en spelers is voor een individuele vereniging moeilijk te
organiseren, maar kan lokaal (met BVO) wel worden opgezet.
Talenten kansen bieden binnen de eigen vereniging is vaak niet mogelijk omdat de
vereniging te laag speelt of dat bepaalde leeftijdsgroepen niet vertegenwoordigd zijn
(bijvoorbeeld ontbreken van A-jeugd). Afstemming en samenwerking tussen
verenigingen is nodig om talenten te faciliteren en binnen Helmond te houden.
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Om verenigingsondersteuning een impuls te geven, de samenwerking daadwerkelijk
duurzaam van de grond te krijgen en het gezamenlijk overleg van de voorzitters op te
waarderen is tijdelijk een impuls nodig. Dit ondersteunt en ontzorgt de vrijwillige bestuurders.
De tijdelijke aanstelling gedurende maximaal 3 jaar van een voetbalcoördinator biedt de
mogelijkheid de vitaliteit van de verenigingen te verhogen en de samenwerking te
versterken. De gemeente is bereid om jaarlijks een forse bijdrage van € 75.000 te leveren
aan de voetbalcoördinator. De gemeente vraagt van de gezamenlijke voetbalverenigingen
naast commitment en inzet een eigen bijdrage van € 2,50 per lid per jaar.
Er wordt een stuurgroep geformeerd die bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeente,
verenigingen en KNVB. Deze stuurgroep maakt een functieprofiel voor de
voetbalcoördinator. Daarnaast is de stuurgroep verantwoordelijk om per jaar SMART
doelstellingen vast te leggen. De coördinator zal elk jaar de resultaten inzichtelijk maken aan
de stuurgroep zodat inzichtelijk wordt of de verenigingen de doelstellingen halen. Op basis
daarvan wordt jaarlijks besloten of de facilitering van de voetbalcoördinator zal worden
voortgezet.

Afstoten van de sportparken Houtsdonk en Warande
Door uit te spreken welke sportparken gehandhaafd blijven, zeggen we tegelijkertijd dat er
twee sportparken met voetbal worden afgestoten. Dit zijn de sportparken Houtsdonk en de
Warande. Het sportgebruik op deze sportparken is beperkt vanwege de beperkte grootte van
de verenigingen die er gebruik van maken. De onderhoudslasten van de velden, lichtmasten
etc. die grotendeels door de gemeente worden gedragen, zijn daarom te fors voor het
beperkte aantal leden.
Daarnaast hebben deze verenigingen een beperkte wijkfunctie omdat de leden verspreid uit
Helmond afkomstig zijn.
Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat deze verenigingen al flink wat jaren
klein van omvang zijn, rechtvaardigt de conclusie dat deze sportparken ook in de toekomst
niet efficiënt gebruikt worden. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat de gemeente deels geen
eigenaar is van sportpark Houtsdonk en dat er een erfpachtcontract is met de vereniging
PVV. Deze situatie nemen we mee in de gesprekken die we met deze verenigingen gaan
voeren. In deze gesprekken gaan we bezien op welke manier en op welke termijn deze
sportparken worden afgestoten. Belangrijk daarbij is van de vereniging te horen hoe de
vereniging haar eigen toekomstperspectief ziet. Ziet de vereniging mogelijkheden om samen
te gaan met een andere vereniging op een van de te handhaven sportparken en welke
aanpassingen zijn daar dan nodig?
Helder is dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de betreffende verenigingen. Ondersteuning
om hier samen de juiste keuzes in te maken is beschikbaar. Daarnaast kan desgewenst de
voetbalcoördinator ingezet worden.
Om niet verzeild te raken in een langdurig en uitzichtloos traject, gaat de gemeente uit van
een traject van maximaal 3 seizoenen. Vanaf seizoen 2020-2021 zal de gemeente geen
onderhoudskosten meer maken voor deze sportparken.
Oplossingen voor capaciteitstekort
Voor de Sportparken Brandevoort en Molenven is sprake van een ondercapaciteit. Deze
ondercapaciteit wordt met name veroorzaakt door de capaciteitsbehoefte op de zaterdag.
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Onderstaand zijn een tweetal oplossingsrichtingen benoemd die ook in combinatie kunnen
worden uitgevoerd.


Aanpassing van competitieschema en toevoegen van nieuwe (interne)
competitievormen

Wanneer hogere jeugdelftallen zouden spelen op de zondag, zeker bij verenigingen die
weinig seniorenelftallen hebben, leidt dit tot een betere spreiding van de
capaciteitsbehoefte. Voor elftallen die op zondag de wedstrijd spelen, is de vrijdagavond
een realistische trainingsavond. De KNVB werkt mee aan een andere indeling van de
competitie als verenigingen in een bepaalde regio dat met elkaar afspreken. In de regio
Utrecht is het gelukt om de jeugd deels op de zondag te laten spelen op initiatief van de
gemeente. De ervaring is daar dat veel ouders deze verandering steunen omdat het voor
hen organisatorisch weer gemakkelijker is.

Het is ook mogelijk interne competitievormen te organiseren op bijvoorbeeld de
vrijdagavond in plaats van de KNVB competitie. Of een interne jeugdcompetitie op de
woensdagmiddag. Daarmee is de weg vrij om een meer stabiele indeling te maken
waarbij gedurende de week de velden maximaal benut kunnen worden. Vanwege de
beperkte bespeelbaarheid van natuurgras, is toevoeging van kunstgras, zeker in
Brandevoort, wel nodig om deze oplossingsrichting ook uit te kunnen voeren, alsmede
volledige medewerking van de KNVB en de verenigingen.


Toevoegen van capaciteit

Voor zowel Brandevoort als voor Molenven is een reële oplossing om de
bespelingscapaciteit te vergroten door een van de natuurgrasvelden om te zetten naar
een kunstgrasveld. Deze oplossingsrichting kan zonder planologische procedures
worden uitgevoerd. Uiteraard vraagt dit wel om een investering van circa € 500.000 per
veld. Dit bedrag is inclusief een ander type infill, de mogelijke alternatieven worden
momenteel onderzocht.
Voor Brandevoort is een combinatie van beide oplossingsrichtingen de enige reële
mogelijkheid om de capaciteitsproblemen op te lossen. Een alternatief zou zijn het
toevoegen van een veld onder het hoogspanningstracé. Deze oplossing is verre van ideaal,
roept een permanente discussie op en wordt door de KNVB ontraden. Om die reden wordt
dit alternatief losgelaten. Een andere mogelijkheid is om een dependance te realiseren in
Brandevoort-Noord, in of nabij de Slimme wijk. Los van het feit dat de vereniging permanent
met 2 locaties te maken gaat krijgen – iets wat voor de vereniging zeer ongewenst is- , zal
het enige jaren duren voordat dit gerealiseerd is. Om deze redenen wordt dit alternatief
daarom niet uitgewerkt.
Wel wordt aanbevolen om in het proces en het ontwerp van de Slimme Wijk sport als een
van de thema’s uit te werken. Hierbij wordt niet gedacht aan een voetbalpark, maar aan een
Slim sportpark met sportaanbod wat nu nog wordt gemist en passend is bij wens van de
toekomstige gebruikers.
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Voorgesteld wordt om in overleg met SV Brandevoort en de Stichting Sport en Bewegen
Brandevoort de realistische oplossingsrichting (kunstgras en andere opzet competitie) verder
te concretiseren.

Sportpark Brandevoort, locatie kunstgrasveld ipv natuurgras

Voor Stiphout is naast het vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld,
bijvoorbeeld op het hoofdveld, ook een ander alternatief mogelijk. Dit is een variant waarbij
een natuurgrasveld wordt gedraaid en een extra natuurgrasveld wordt aangelegd. Dit vraagt
wel een planologische procedure van minimaal 1 jaar (zonder bezwaarschriften)
gecombineerd met overleg met de provincie omdat de uitbreiding ligt in Natuurnetwerk
Brabant (voorheen EHS). Bovendien duurt het aanvullend een jaar voordat het nieuwe
natuurgras bespeelbaar is.
Ook vraagt dit om natuurcompensatie. Dit zou kunnen plaatsvinden op het af te stoten
sportpark de Warande. Deze ingreep kost incl. natuurcompensatie € 500.000,=.
Voorgesteld wordt in overleg met de vereniging Stiphout Vooruit de verschillende
alternatieven te bespreken.

Sportpark Molenven, mogelijke locatie kunstgras

Sportpark Molenven; positionering extra veld

6. Uitvoeringsagenda
Investeringen in vitale verenigingen
In de visie op de toekomst van het amateurvoetbal uiten de gezamenlijke verenigingen
nadrukkelijk de wens om te investeren in de samenwerking. Ook in deze visie wordt het
belang hiervan onderstreept. Om die reden willen we graag op korte termijn in gesprek met
de voorzitters en de KNVB om het proces op te starten wat leidt tot de tijdelijke aanstelling
van een voetbalcoördinator.
Ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de voetbalcoördinator is besluitvorming bij
de voorjaarsnota op 1 juni 2017 van belang.
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Investeringen in accommodaties
Voor sportpark Brandevoort is de aanleg van een kunstgrasveld zo spoedig mogelijk
gewenst. Om die reden is de aanleg van een kunstgrasveld in 2018 aangevraagd als
investering bij de voorjaarsnota 2017.
Voor Stiphout is tevens een investering aangevraagd voor 2018.
Er kunnen aanvullend investeringen nodig zijn als de verenigingen HVV en PVV besluiten
samen te willen gaan met een andere vereniging. Vooralsnog wordt dit PM geraamd.
Onderwerp
Kunstgrasveld Brandevoort
Vergroten bespelingscapaciteit Molenven
(Kunstgras i.p.v. natuurgras
of extra natuurgras met natuurcompensatie)
Voetbalcoördinator
Oplossen knelpunten bij mogelijke
fusiebewegingen

Bedrag
€ 500.000
€ 500.000

Jaar van uitvoering
2018
2018

€ 225.000
PM

2018 t/m 2021
PM

Overzicht van investeringen / nieuw beleid

7. Vervolg
Na vaststelling van deze notitie in het college van B&W zal de notitie toegelicht worden aan
de gezamenlijke voetbalverenigingen en de KNVB. De notitie zal ter advisering worden
toegestuurd aan de raadscommissies Maatschappij en Omgeving en ter besluitvorming aan
de gemeenteraad. Op 1 juni kan de gemeenteraad zich financieel gezien uitspreken bij de
behandeling van de voorjaarsnota.
Na 1 juni kan de uitwerking ter hand genomen worden. In overleg met de verenigingen zullen
we dit proces zorgvuldig invullen met individuele gesprekken met verenigingen over hun
specifieke situatie. Daarnaast zal het gesprek plaatsvinden met de gezamenlijke
verenigingen om het thema vitaliteit verder ter hand te nemen.
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8. Bijlagen
Bijlage 1: Sportparken met voetbal: start seizoen 2016-2017
Sportpark

Voetbalvereniging

Capaciteit / accommodatie

Capaciteit
velden
Tekort
(--)

Prognose

Brandevoort
2,5
natuurgras
1 kunstgras

SV Brandevoort

Huurt van St. Sporten & Bewegen
Brandevoort
Multifunctioneel park incl. schoolgebruik
41 jeugdteams
4 senioren teams
Geen uitbreidingsmogelijkheden
Recht van opstal (Stichting) (2054)

Molenven
2 natuurgras
1,5 kunstgras

Stiphout Vooruit

Capaciteitstekort (o.a. door slechte
veldkwaliteit)
28 jeugdteams
7 seniorenteams
Accommodatie in erfpacht (2034)

Tekort
(-)

Licht dalend
tot stabiel

Warande
3 natuurgras

PVV

1 jeugdteam
6 seniorenteams
Accommodatie in erfpacht (2031)

Overschot
(++)

Blijvende
overcapaciteit

Houtsdonk
3 natuurgras
+
1 buiten
gebruik
De Beemd
2 natuurgras
2 kunstgras

HVV

4 jeugdteams
4 seniorenteams
Hoofdveld en accommodatie in eigendom

Overschot
(++)

Blijvende
overcapaciteit

Mierlo-Hout

34 jeugdteams
12 seniorenteams
Accommodatie in erfpacht (2032)

Passend

Licht dalend
tot stabiel

De Braak
4 natuurgras
0,5 kunstgras

Mulo

33 jeugdteams
6 seniorenteams
Verenigd in Stichting Veldbeheer De Braak
Accommodatie in erfpacht (2030)

Tekort
(-)

Licht dalend
tot stabiel

De Braak
3 natuurgras
0,5 kunstgras

Helmondia

8 jeugdteams
8 seniorenteams
Verenigd in Stichting Veldbeheer De Braak
Accommodatie in erfpacht (2024)

Overschot
(++)

De Braak
2 natuurgras

Oranje Zwart

3 jeugdteams
2 seniorenteams
Accommodatie gehuurd van de gemeente

Overschot
(++)

Rijpelberg
4 natuurgras
1 kunstgras

Rood Wit

Accommodatie in erfpacht
29 jeugdteams
7 seniorenteams
Accommodatie in erfpacht (2050)

Overschot
(+)

Dalend

Espendonk
3 natuurgras
1 kunstgras

Bruheze

24 jeugdteams
9 seniorenteams
Accommodatie in erfpacht (2049)

Passend

Licht dalend
tot stabiel

Stabiel en
iets stijgend
vanaf 2023

Totaal telt Helmond 29,5 natuurgrasvelden en 7,5 kunstgrasvelden (37 velden voor amateurvoetbal).
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Bijlage 2: Waar voldoet een vitale vereniging aan (uit Strategische Sportvisie 2013-2020)

1. Organisatie

• Een vitale vereniging heeft zowel bestuurlijk als sporttechnisch voldoende onbetaald
en/of betaald kader en voert een actief kaderbeleid.
• De vereniging hanteert een gedragscode en respecteert normen en waarden van de
samenleving. Bij overtredingen volgen maatregelen.
• De toekomstvisie ligt vast in een meerjarenbeleidsplan.

2. Leden

Het ledenaantal van een vereniging moet enerzijds minimaal het aantal zijn dat nodig is
om als vereniging duurzaam te kunnen voortbestaan. Anderzijds dient de omvang
van het aantal leden te passen binnen dat aantal, waarvoor de vereniging een (sport)
aanbod kan aanbieden. Het hebben van een jeugdafdeling binnen de vereniging is een
meerwaarde, maar geen absolute must.

3. Financiën

• De vitale vereniging heeft een sluitende begroting en voert goed financieel beleid.
• De vereniging is in staat betalingsverplichtingen op tijd na te komen en is niet volledig
afhankelijk van sponsorinkomsten en subsidies. Er worden geen betalingsregelingen
met sportverenigingen getroffen door de gemeente

4. Aanbod

• De vitale vereniging heeft een diversiteit in sportaanbod (bijvoorbeeld een recreantencompetitie binnen een tak van sport) en extra aanbod indien hier vanuit de wijk
behoefte aan is.
• De vereniging schept voorwaarden om kinderen en jongeren gezond en evenwichtig te
laten sporten, ook voor bijvoorbeeld kinderen met een beperking, aandoening of met
minder draagkrachtige ouders.
• De vitale sportvereniging streeft ernaar om de accommodatie optimaal te bezetten.
• Indien de vereniging de beschikking heeft over een eigen accommodatie reserveert
men voor onderhoud en maakt men gebruik van een MeerjarenOnderhoudsPlanning
(MOP).

5. Accommodatie

6. Maatschappelijk
betrokken

• Een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging heeft daarnaast de ambitie een
bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke thema’s in de stad.
• De vereniging is georiënteerd op de omgeving (buurt of stad) en neemt daarvoor
verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit verenigingsdoelen voor de toekomst, de wijze van
inspelen op de veranderende samenleving, relatie met de woonomgeving en het
optreden als partner als het gaat om thema’s als gezondheid, sociale binding en
vorming.
• De vereniging neemt deel aan activiteiten in de wijk, zoals activiteiten van de LEV
groep
of Stichting Jibb. Tevens ziet de vereniging kansen in mogelijkheden voor onder andere
maatschappelijke stages.

In de visie van de gezamenlijke voetbalverenigingen is een meer uitgebreide checklist opgenomen.
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