Amendement reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten sportvelden
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 11 november 2020 besprekende de
gemeentebegroting 2021,
Constaterende dat:
• Door de gemeentelijke herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de
tarieven voor sportaccommodaties geharmoniseerd dienen te worden;
• Bij de begroting van 2020 is besloten om de trainingsveldkorting vanaf seizoen 2021/2022 te laten
vervallen en deze bezuiniging te betrekken bij de totale harmonisatie van de tarieven voor
sportaccommodaties;
• De uitkomst van de harmonisatie van de tarieven voor sportaccommodaties nog niet bekend is, maar
te verwachten is dat dit gaat leiden tot een toename van kosten bij sportverenigingen;
• De sportverenigingen te lijden hebben onder de gevolgen van de coronamaatregelen, waardoor er
inkomsten wegvallen ondanks de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk;
• Recent gebreken zijn geconstateerd bij een aantal lichtmasten op sportparken wat tot gevolg heeft dat
een groot aantal lichtmasten vervangen dienen te worden;
• Het college voorstelt deze onvoorziene kosten te dekken uit het co-investeringsfonds Sport;
Overwegende dat:
• Een te forse stijging van de kosten voor sportverenigingen als gevolg van de harmonisatie van de
tarieven sportaccommodaties mede in deze voor sportverenigingen aan corona gerelateerde financieel
onzekere tijden onwenselijk is;
• Door het financieren van de vervangen van lichtmasten op sportparken uit het structurele deel van het
co-investeringsfonds Sport er minder middelen in het fonds overblijven om bijvoorbeeld te investeren
in capaciteitsuitbreiding en/of verbetering van sportaccommodaties;
Verzoekt het college:
• Een structureel bedrag van €175.000 vrij te maken om 1) de opgelegde bezuiniging op de
trainingsveldkorting te verlagen en 2) de vervanging van de lichtmasten op sportparken mee te
financieren;
• Deze extra kosten te dekken uit het extra budget (á € 1.062.696) op de post concernstelposten op
programma 12 die is gecreëerd door de aanvullende verhoging van de leges ‘Omgevingsvergunning’.
• Alle wijzigingen die hieruit voortvloeien in de Ontwerpbegroting 2021 aan te passen
En gaat over tot de orde van de dag.
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