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Privatiseren zonder middelen? 

Op 29 oktober a.s. mag de gemeenteraad Heusden beslissen over een aantal investeringen in diverse 
sportaccommodaties. Tijdens de informatievergadering Samenleving vorige week donderdag is daar 
al uitvoerig over gesproken. Eerder werden door diverse partijen al de nodige vragen gesteld bij het 
uitblijven van een collegevoorstel. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Waarom komt het 
college niet met een duidelijk voorstel?  Maar er lagen duidelijke financiële kaders, die de raad zelf 
gesteld heeft en dan wordt het passen en meten. Velen leefden in de veronderstelling dat al die 
investeringswensen binnen die kaders nooit gerealiseerd konden worden. Toen het collegevoorstel 
waarin al die investeringswensen toch werden gehonoreerd op tafel kwam, bleek dat voor velen een 
verrassing; voor de betrokken verenigingen uiteraard een aangename verrassing. 

Een nieuw hybride veld (investering van 250 duizend) en een nieuwe kleedaccommodatie voor de 
voetbalclub in Nieuwkuijk (225 duizend), een derde kunstgrashockeyveld in Vlijmen (270 duizend), 
kleedaccommodatie voor VV Haarsteeg (ruim 1,6 miljoen) en dan nog een nieuwe eigen 
accommodatie voor SHJ Drunen (1,2 miljoen). Hoe ga je dat financieren als de gemeenteraad jaarlijks 
25 duizend euro beschikbaar stelt voor kapitaallasten (afschrijving en rente) en er daarnaast nog een 
potje is van 727 duizend euro vanwege een btw-meevaller (i.v.m. sportinvesteringen in het 
verleden). En daar loopt dan ook nog een politieke privatiseringsdiscussie doorheen; overigens wel 
een discussie zonder geld want de gemeenteraad heeft verder geen middelen voor privatisering 
beschikbaar gesteld. Daar lopen we wat dat betreft meteen tegen het eerste probleem aan: 
privatisering betekent dat je middelen ineens aan een vereniging beschikbaar stelt; daar staat voor 
de gemeente geen concreet bezit tegenover. Gevolg: je mag dat bedrag niet activeren en op de 
balans zetten, maar je moet dat in een keer van je reserves afboeken. Die ruimte is er zo 
langzamerhand niet meer. Maar dat is een financieel-technisch verhaal. 

De investeringen zijn om verschillende redenen toch haalbaar gebleken. Op de eerste plaats zijn 
enkele verenigingen bereid om zelf ook de nek uit te steken. Zo is VV Haarsteeg bereid gebleken om 
een aanzienlijk bedrag aan extra huur voor de nieuwe kleedkamers te gaan betalen. SHJ gaat voor de 
eigen accommodatie ook een aanzienlijk deel zelf betalen. Alle lof voor die verenigingen daarvoor. 
Maar de grootste financiële speelruimte ontstaat doordat de gemeente aanzienlijk minder hoeft te 
investeren in de nieuwe sporthal Dillenburg. In de investering voor die nieuwe hal was eerder geld 
opgenomen voor een BOM-ruimte (Bewegen op Muziek) en een Dojo-ruimte (judo). Die worden nu 
geïntegreerd in de SHJ-accommodatie waardoor de investering in de sporthal aanzienlijk goedkoper 
wordt. Daardoor worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) en de exploitatiekosten ook 
aanzienlijk lager en dat voordeel (zo’n 74 duizend euro per jaar) wordt nu ingezet om de 
kapitaallasten van diverse investeringen bij andere clubs op te kunnen opvangen. Op die manier is 
het college er toch in geslaagd om binnen de begroting en dus binnen de kaders die de 
gemeenteraad gesteld heeft, alle investeringswensen te honoreren. Of liever gezegd bijna alle 
wensen. Er is nog beperkte ruimte om de problemen bij HHC’09 uit Oudheusden aan te pakken en 
ook de hockeyvereniging uit Drunen heeft nog de nodige wensen. Over die zaken zal ongetwijfeld 
nog uitvoerig overleg gepleegd moeten worden. 

Toch past bij dit alles best een kanttekening. Sport is natuurlijk belangrijk, vanuit diverse 
gezichtspunten, volksgezondheid, sociale en maatschappelijke overwegingen, daar is iedereen het 



wel over eens. Maar we lopen toch tegen financiële grenzen aan waardoor we als politiek 
gedwongen worden scherpere keuzes te gaan maken. Sport is belangrijk maar als we dat tegenover 
andere zaken zetten als zorg, bijstand, armoedebeleid, maar ook kunst en cultuur, dan ontstaat er 
toch een heel ander beeld en dan zou de keuze in de komende jaren wel eens heel anders kunnen 
uitvallen. 
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