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Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een investeringskrediet van 61 duizend euro beschikbaar te stellen voor het herstel van het 

natuurgrasveld op sportpark de Kring; 
II. de kapitaallasten van het krediet ad 8 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
III. een investeringskrediet van 252 duizend euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van 

het kunstgrasveld op sportpark Vinkhuizen I; 
IV. de kapitaallasten van het krediet ad 35 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
V. een investeringskrediet van 90 duizend euro beschikbaar te stellen voor het herbestraten 

rondom en tussen de bassins in van zwembad de Papiermolen; 
VI. de kapitaallasten van het krediet ad 9 duizend eviro te dekken uit de exploitatie; 
VII. een investeringskrediet van 68 duizend euro beschikbaar te stellen voor het herbestraten en 

asfalteren in het recreatiegebied Kardinge; 
VII. de kapitaallasten van het krediet ad 6 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
XI. de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen. 
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Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 
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Publiekssamenvatt ing 

In de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) 
staan een aantal vervangingsinvesteringen opgenomen voor 2012. Zo wordt een natuurgrasveld op 
sportpark de Kring hersteld en zal een kunstgrasmat op sportpark Vinkhuizen I vvorden vervangen. 
Daamaast wordt er rondom het bassins van de Papiermolen herbestraat en moet in het recreatie
gebied Kardinge op een aantal plekken opnieuw worden geasfalteerd. De MIP is onderdeel van de 
begroting van de WSR. Deze is begin van dit jaar door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van 
de investeringsplarming is een afzonderlijk raadsvoorstel nodig. Aan de raad wordt gevraagd de 
bedragen hiervoor beschikbaar te stellen. 

Voorgesteld besluit . 

De raad besluit: 
I. een investeringskrediet van 61 duizend euro beschikbaar te stellen voor het herstel van het 

natuurgrasveld op sportpark de Kring; 
II. de kapitaallasten van het krediet ad 8 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
III. een investeringskrediet van 252 duizend euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van 

het kimstgrasveld op sportpark Vinkhuizen I; 
IV. de kapitaallasten van het krediet ad 35 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
V. een investeringskrediet van 90 duizend euro beschikbaar te stellen voor het herbestraten 

rondom en tussen de bassins in van zwembad de Papiermolen; 
VI. de kapitaallasten van het krediet ad 9 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
VII. een investeringskrediet van 68 duizend eviro beschikbaar te stellen voor het herbestraten en 

asfalteren in het recreatiegebied Kardinge; 
VIII. de kapitaallasten van het krediet ad 6 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 
XI. de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen. 

Inleiding 

In de Meerjaren Investeringsplanning van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie zijn voor deze 
investeringen (2012) middelen gereserveerd. Om de uitvoering van de MIP te realiseren is een 
aantal investeringskredieten nodig. De raad dient de investeringskredieten voor de uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden beschikbaar te stellen. 

Een natuurgrasveld op sportpark de Kring moet hersteld worden. De draagkracht van de ondergrond 
is slecht (veengrond). 

De afschrijvingstermijn van een kunstgrasveld op sportpark Vinkhuizen I is verlopen en het veld is 
in een dramatisch slechte conditie. De mat moet worden vervangen. Verder zal de sporttechnische 
laag worden aangepakt en moet er herbestraat worden rondom het veld/veldafscheiding. 

In de Papiermolen zal worden herbestraat rondom de bassins. 

In het recreatiegebied Kardinge wordt het asfalt van de Dwarsdijk uitgevuld en voorzien worden van 
een nieuwe deklaag. Er worden nieuwe belij ningen aangebracht en de bermen worden afgewerkt. 
Het asfalt van het Koerspad wordt uitgevuld en voorzien van een nieuwe slijtlaag. 
De parkeerplaatsen moeten worden herbestraat in verband met de wortelgroei van de Elzen. 



Voor het uitvoeren van bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden vragen wij investerings
kredieten. 

Beoogd resultaat 

Met de uitvoering van de investeringsplarming 2012 voldoet de gemeente aan haar verplichtingen 
om de sportaccommodaties en recreatiegebieden veilig en heel te houden. 

Kader 

De raad dient de investeringskredieten voor de uitvoering van de Meerjaren Investeringsplanning 
2012 beschikbaar te stellen. 

Argumenten/afwegingen ^ ^ ^ 

De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig om de sportaccommodaties en recreatiegebieden op peil 
te houden. Uitstel van vervangingswerkzaamheden kan leiden tot beschadiging van sportvelden met 
als resultaat onbespeelbare velden en hogere herstelkosten. Aanpak van bestrating Papiermolen en 
recreatiegebied Kardinge is nodig in het kader van de veiligheid van de gebruikers. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Met de betrokken verenigingen op de sportparken de Kring en Vinkhuizen I is regelmatig contact 
over de uitvoering van de werkzaamheden. 

Financiele consequenties 

Begroting: 
In de primitieve begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze projecten. Door 
voortschrijdend inzicht zijn de bedragen onderling iets veranderd. Echter het totale bedrag voor de 
rente en afschrijving is nu iets minder dan opgenomen in de primitieve begroting. Daarmee zijn deze 
investeringsprojecten financieel gedekt. Overigens worden er geen inkomsten voor deze projecten 
verwacht. 
Omdat er geen sprake is van een begrotingswijziging tussen deelprogramma's of een lasten - baten 
stijging binnen een deelprogramma, hoeven alleen de investeringskredieten via deze besluitnota 
door uw raad ter beschikking worden gesteld. 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Ophalen i n v e s t e ^ l ^ i e t e " MIP 2012 
Betrokken dienst(en) OCSW 
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2012 

l i ! i3Q&!£SM9[^MMUl!9J"9 U itgajfceMMIktmsleif Salda 
5.1 Sportieve infrastructuur: ^ 
-Sportpark De Kring herstel natuurgras 61 -61 
-Sportpark Vinkhuizen I vervangen kunstgras 252 -252 
-Zwembad Papiermolen herbestraten 90 -90 
-Recreatiegebied Kardinge herbestraten & asfalt 68 -68 

Totalen begrotingswijziging 471 0 -471 



Realisering en evaluatie 

De onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk gepland worden in de (zomer)periode waarin 
de accommodaties niet/nauwelijks gebruikt worden. Dit wordt met de gebruikers overlegd. Voor de 
Papiermolen geldt dat dit na de seizoenssluiting zal zijn. 


