Amendement Raadsvoorstel 26, Visie op amateurvoetbal Helmond
De gemeenteraad van de gemeente Helmond, bijeen op 9 mei 2017,
Overweegt,
 Dat het een taak van de gemeente is om zorg te dragen voor goed gesitueerde, over de gehele stad
verspreide, sportvoorzieningen. Opdat die sportvoorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid van
alle wijken van de stad, en aan de gezondheid van alle inwoners.
 Dat het tevens een taak van de gemeente is om zorg te dragen voor een doelmatige inzet van de
gemeentelijke financiële bijdragen aan de aanleg en onderhoud van alle sportvoorzieningen.
Constateert,
 Dat in de “Visie op amateurvoetbal Helmond” diverse voorstellen worden gedaan om de
doelmatigheid van de financiële bijdrage van de gemeente aan de diverse voetbalvoorzieningen te
optimaliseren;
 Dat de gemeente daarin tevens voorstelt om de verschillende voetbalorganisaties daarbij te
ondersteunen door het tijdelijk (voor 3 jaar full-time) aanstellen van een speciale
voetbalcoördinator, grotendeels op kosten van de gemeente;
 Dat de in de Visie opgenomen voorstellen tot het sluiten van de voetbalsportparken Warande en
Houtsdonk zal leiden tot de situatie dat er geen voetbalvoorzieningen meer aanwezig zullen zijn op
acceptabele afstand van de woonwijken Helmond-West, Binnenstad- West en Suytkade, en dat dat
onwenselijk is;
 Dat in de Commissie Omgeving dd 11 april 2017 aan de orde is gesteld dat sportpark Houtsdonk een
functie kan vervullen als uitwijklocatie tijdens de reconstructie van sportpark De Braak.
Besluit,
Raadsvoorstel 26 op de volgende wijze aan te passen:
1. De notitie “Visie op amateurvoetbal Helmond” vast te stellen met uitzondering van het voorstel om
sportpark Houtsdonk te sluiten;
2. De voetbalcoördinator als deeltaak op te dragen om in samenspraak met de huidige
bespeler/grondeigenaar HVV, en andere relevante sport-, wijk- en onderwijsorganisaties te
onderzoeken hoe sportpark Houtsdonk tot een duurzaam en vitaal sportpark kan worden
ontwikkeld. Zowel door middel van organisatorische ingrepen als mogelijk infrastructurele ingrepen
(bijv. toevoegen loopcircuit, multifunctioneel maken van de sportvelden enz.)
3. Dat het College, ná de realisatie van de overige in de Visie genoemde sportparkaanpassingen, maar
over maximaal 3 jaren de raad informeert over alle ontwikkelde initiatieven aangaande sportpark
Houtsdonk, en dat alsdan besloten wordt over het voortbestaan van Houtsdonk
4. De financiële consequenties te betrekken bij de afweging bij de voorjaarsnota 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.
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