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Uitwerken sport- en beweegbeleid

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, nr. 17.067

overwegende dat de raad op 13 december 2016 bij de vaststelling van het 
Visiedocument 'Veldhoven Beweegt!' heeft besloten de uitwerkingsnota's aan hem ter 
besluitvorming voor te leggen;

dat het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 tot stand is gekomen 
in samenspraak en in samenwerking met uiteenlopende Veldhovense partijen;

dat drie uitvoeringsstrategieën aangeven hoe het gerealiseerd gaat worden: In actie 
(sport verbindt!), duurzame verenigingen en sportieve ruimte openbaar en openbare 
ruimte sportief;

Gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt!' 2017-2020 vast te stellen;
2. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 gewijzigd vast te 

stellen, conform de afschrijvingstermijn ^unststofvelden voor 
voetbalverenigingen' van 12 jaar;

3. Mocht uit kwalitatief onderzoek blijken, dat het veld niet meer aan de eisen 
voldoet, dan moet vervanging alsnog eerder worden uitgevoerd;

4. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de Programmabegroting 
2018-2021;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 11 juli 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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AMENDEMENT
Veldhoven

Onderwerp Uitwerking Sport- en Beweegbeleid Veldhoven Beweegt!': 
kunstgrasvelden

Datum 11 juli 2017
Ingediend door GBV, VVD, CDA, D66 en PvdA
Naar aanleiding van Agendapunt 12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 juli 2017

kennis genomen hebbend van:
het voorstel, bijlagen en besluit, nr. 17.067 en nr. 17.068 betreffende de uitwerking van het
Sport- en Beweegbeleid

overwegende dat:
» In het MOP/MIP 2018-2030 is opgenomen dat de te hanteren afschrijvingstermijn van een 

kunstgrasveld voetbal 12 jaar bedraagt;
» Bij v.v. UNA in ditzelfde document een gebruikstermijn van 14 jaar wordt aangehouden;
» Deze club aangeeft zich hierin niet te kunnen vinden en het redelijk te achten de

gehanteerde afschrijvingstermijn van 12 jaar te respecteren;
» Deze club heeft aangegeven dat het veld erg intensief gebruikt wordt en mogelijk al 

vervangen moet worden voor de periode van 12 jaar;
» dat kwaliteit van onze sportaccommodaties belangrijk is.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.068 t.a.v. beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
1. Het meerjarenbeheerplan (MOP/MIP) buitensport 2018-2030 gewijzigd vast te stellen, 

conform de afschrijvingstermijn 'kunststofvelden voor voetbalverenigingen' van 12 jaar;
2. Mocht uit kwalitatief onderzoek blijken, dat het veld niet meer aan de eisen voldoet, dan 

moet vervanging alsnog eerder worden uitgevoerd;
3. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 22 stemmen - AANGENOMEN

Voor 17 stemmen (GBV 6, VVD 4, CDA 4, D66 2, PvdA 1 )

Tegen 5 stemmen (VSA 4 en Samenwerkend Veldhoven 1)


