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Addendum bij de voorjaarsnota 2015 

 

In de beeldvormende raad heeft het college toezeggingen gedaan over de voorjaarsnota 2015. 

Er komt aanvullende informatie over de sportcoöperatie. En er worden enkele wijzigingen 

aangebracht in de voorjaarsnota. In dit addendum leest u de aanvullende informatie en de 

wijzigingen. 

 

 

Thema 5 Sport  

 

Aanvullende informatie ‘sportcoöperatie’ 
Hoe moeten we het concept van een sportcoöperatie interpreteren, vroeg de raad tijdens de 

beeldvormende behandeling van het thema sport in de voorjaarsnota. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het college kiest er voor om de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de 

sportaccommodaties (sporthallen, sportzalen, sportvelden, e.d.) zoveel mogelijk over te laten 

aan de sportverenigingen. Het college acht daarbij van groot belang dat het gaat om een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verenigingen voor het totaal aan accommodaties. 

Dus niet: elke vereniging zorgt voor zijn eigen accommodatie, maar wel: de verenigingen 

zorgen samen voor alle accommodaties. Op een coöperatieve wijze, samen de handen ineen 

slaan. De gemeente ondersteunt en faciliteert, vooral met kennis en financiële middelen. 

 

Onderzoek naar passende organisatievorm 

Het college wil met de term sportcoöperatie vooral deze gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van de sportaccommodaties benadrukken. In de voorbereidingsfase zijn onder andere 

gesprekken gevoerd met Stichting Sport en Recreatie Wehl, de Stichting Gaanderen in 

oprichting, Sportcentrum Rozengaarde, Sportservice Doetinchem en de Stichting SAZA. 

Duidelijk is dat we moeten kijken naar de meest passende organisatievorm. Daarbij vinden we 

het belangrijk dat we goed functionerende, succesvolle bestaande structuren, zoals de Stichting 

Sport en Recreatie Wehl, het te ontwikkelen systeem in Gaanderen en Sportservice 

Doetinchem, in stand houden en op een goede wijze inpassen in de nieuwe situatie. Welke 

juridische en organisatorische structuren daarvoor het beste zijn, dat onderzoeken we op dit 

moment. Uw raad wordt hierover ruim voor de behandeling van de begroting geïnformeerd en 

betrokken.  

 

 

Thema 10 Sociaal domein 

 

In het boekwerk voorjaarsnota 2015 staat op blz. 30:  

“Uitgaande van de bedragen in DDK3 en met verwerking van de investeringen uit deze 

voorjaarsnota heeft dit tot gevolg dat de structurele risicobuffer voor het sociaal domein in 

2016 € 0,6 miljoen bedraagt, oplopend tot 2,7 miljoen in 2018. Overigens veranderen deze 

bedragen door bestuurlijke besluiten in de afgelopen tijd. Zie daarvoor de tussentijdse 

rapportage Sociaal domein”. 

 

De nieuwe tekst wordt: 

Uitgaande van de bedragen in DDK3 heeft dit tot gevolg dat de structurele risicobuffer voor 

het sociaal domein in 2016 € 1,3 miljoen bedraagt, oplopend tot € 3,4 miljoen in 2018.  
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Samenvatting van de aanmeldingen in de voorjaarsnota 2015  

 

Het overzicht op blz. 34 wordt vernieuwd. De telling van het totaal structurele aanmeldingen 

2016 bevat een min teken. Het betreft echter een voordelig bedrag. 

Overigens heeft deze verwisseling geen invloed op de saldi van het financieel 

meerjarenperspectief. Het betreft een overnamefout bij de eindredactie van het boekwerk. 

 

 

 


