Rekenkamercommissie Nuth
‘Doelmatiger accommodatiebeleid noodzaak voor Nuth’

PERSBERICHT

Om de stijgende uitgaven van de gemeente Nuth voor de exploitatie van de sportaccommodaties
te beheersen raadt de rekenkamercommissie aan om sportaccommodaties te clusteren. Zo
kunnen kosten worden bespaard zonder op de kwaliteit van de accommodaties toe te leggen. De
vier tenniscomplexen in Nuth zouden op twee locaties kunnen worden geclusterd. Ook het aantal
voetbalaccommodaties zou kunnen worden ingekrompen door twee of drie voetbalverenigingen
gebruik te laten maken van dezelfde sportcomplexen. Zo zouden van de huidige vijf complexen
nog maximaal drie overblijven.
Dat is de belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport ‘Voor het goede doel. Doelmatig en
doeltreffend accommodatiebeleid voor de gemeente Nuth’, dat de rekenkamercommissie vandaag aan de
gemeenteraad van Nuth heeft aangeboden.
De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd om na te gaan of de onderhoudskosten van de
zestien gemeentelijke sportaccommodaties zouden kunnen worden verlaagd. De rekenkamercommissie
heeft zich in haar onderzoek met name gericht op de voetbal- en tenniscomplexen, die beslag leggen op
het overgrote deel van de gemeentelijke sportuitgaven. Daarbij is gebleken dat de gemeente Nuth over
meer voetbalvelden en tennisbanen beschikt dan volgens de normen van NOC*NCF nodig is. Op grond
van de huidige ledenaantallen zijn twee wedstrijdvoetbalvelden en zes tennisbanen boven die norm.
De rekenkamercommissie heeft bij de beoordeling van deze overtolligheid ook de demografische
ontwikkelingen in de gemeente Nuth betrokken. Voor de gemeente Nuth moet tussen 2006 en 2020
rekening worden gehouden met een terugval van tweeduizend inwoners, een achtste deel van de huidige
bevolking. Deze teruggang komt met name tot uitdrukking in de leeftijdscategorieën die in sportief opzicht
actief zijn. De uitgaven voor de sportaccommodaties gaan in de komende jaren steeds zwaarder drukken
op de financiële mogelijkheden van de gemeente Nuth. Om die reden raadt de rekenkamercommissie
aan op de demografische krimp te anticiperen door sportaccommodaties te clusteren. Daarnaast
adviseert de rekenkamercommissie met andere krimpgemeenten ervoor te zorgen dat bij de vaststelling
van de verdeelsleutel voor uitkeringen uit het Gemeentefonds specifiek aandacht wordt besteed aan de
nood van krimpgemeenten om voor de leefbaarheid in hun kernen voldoende voorzieningen in stand te
houden.
De gemeenteraad van Nuth heeft de rekenkamercommissie gevraagd na te gaan hoe de uitgaven voor
sportaccommodaties zich verhouden tot soortgelijke uitgaven in andere, naburige gemeenten. Op grond
van de door de gemeente Nuth en de naburige gemeenten verstrekte gegevens kan worden vastgesteld
dat in Nuth per hoofd van de bevolking € 55 wordt uitgegeven terwijl het gemiddelde van de vier
onderzochte buurgemeenten € 39 bedraagt. Analyse van deze verschillen vergt echter diepgaander
onderzoek naar de precieze berekeningen per gemeente van de sportaccommodatiekosten alsook naar
de kwantiteit en kwaliteit van de voorzieningen. Dat lag buiten het verzoek van de gemeenteraad.
Het rapport ‘Voor het goede doel. Doelmatig en doeltreffend accommodatiebeleid voor de gemeente
Nuth’ is te vinden op: www.rekenkamercie-zl.nl.

Inlichtingen bij Bert Kreemers, voorzitter
rekenkamercommissie
Telefoon : 06 – 53 15 28 39
E: bertkreemers@hccnet.nl

Rekenkamercommissie Nuth
Postbus 998,
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Tel.: 06 - 21 53 37 83
E: info@rekenkamercie-zl.nl

