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Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissievergadering Onderwijs en Welzijn van 4 juni 2014 
bespraken wij het raadsvoorstel 'Krediet aanleg pupillenkunstgrasveld 
Sportpark Stadspark'. De commissie stelde niet de aanleg van de het 
pupillenveld ter discussie, maar wel de dekking uit de vrijval van de aanleg 
van het semi waterhockeyveld en de renovatie van de wielerbaan. Wethouder 
De Rook zegde in de commissie toe u te informeren over de vaststellings-
overeenkomst tussen de voetbalverenigingen Gronitas, De Vogels en de 
gemeente en de financiele gevolgen hiervan. Tevens informeren we u over de 
afwegingen die zijn gemaakt bij de financiering van het pupillenkunstgras
veld en de alternatieve dekkingsmogelijkheden. 

Vaststellingsovereen komst 
In de vaststellingsovereenkomst zijn de resultaten vastgelegd van de 
schikking die de voetbalverenigingen Gronitas en De Vogels hebben 
getroffen. In de overeenkomststaat staat het volgende beschreven: 

Wanneer Sportclub Gronitas het clubgebouw op Sportpark Corpus 
den Hoorn dient te ontruimen en dat Gronitas materialen uit het 
clubgebouw mag meenemen. 
De verenigingen Gronitas en De Vogels mogen gedurende de huidige 
competitie gebruik maken van de drafbaan. 
Sportclub Gronitas mag tijdelijk containers plaatsen op Sportpark 
Stadspark voor opslag van materialen. 
De gemeente verieent onder voorwaarde toestemming aan de nieuwe 
fusievereniging Sportclub Stadspark om voor eigen rekening en risico 
twee extra kleedkamers te bouwen, als de komende tijd blijkt dat dit 
noodzakelijk is. De verenigingen krijgen hiervoor tot 1 oktober 2016 
de tijd. 
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Stadspark 

De gemeente spant zich in om FC Groningen over te halen een 
benefietwedstrijd te spelen tegen de fusievereniging Sportclub 
Stadspark. 
Sportclub Gronitas wordt schadeloos gesteld voor de verhuizing naar 
het Stadspark met een bedrag van € 200.000,- Hiermee zijn de 
gerezen geschillen tussen de gemeente en Sportclub Gronitas 
definitief opgelost. 
De gemeente vervangt voor 1 September 2014 een natuurgras 
(trainings)veld door een kunstgras (pupillen)veld. 

De laatste twee punten hebben directe financiele gevolgen voor de gemeente. 
Met FC Groningen is afgesproken dat van de € 200.000,-, zij € 100.000,- voor 
hun rekening nemen. De gemeente betaalt de overige € 100.000,-. Deze 
€ 100.000,- wordt gefinancierd uit het exploitatiebudget "meerjaren 
investerings- en onderhoudsprogramma (MIP/MOP) 2014". Doordat 
investeringen in de drafl̂ aan naar achteren zijn geschoven in verband met het 
ontwikkelen van een toekomstvisie voor de draft?aan, ontstaat een incidentele 
vrijval van € 30.000,- in 2014. Daarnaast ontstaat er een incidenteel voordeel 
van € 70.000,- doordat de investering in Sportcentrum Kardinge nog niet is 
afgerond, terwijl onderdelen al wel in gebruik zijn genomen en inkomsten 
genereren. Dat betekent dat er in 2014 maar ten dele kapitaallasten zijn, maar 
wel bijna volledige inkomsten. De besteding blijft binnen hetzelfde 
deelprogramma en binnen het krediet en daarom is dit niet opnieuw aan u 
voorgelegd. 

Financiering pupillenkunstgrasveld 
De aanleg van het pupillenkunstgrasveld op Sportpark Stadspark kost 
€ 105.000,-. In het raadsvoorstel 'Krediet aanleg pupillenkunstgrasveld 
Sportpark Stadspark' is als dekking gekozen voor het aanbestedingsvoordeel 
van de renovatie van het hockey semi-waterveld en de wielerbaan. 

Uw raad vroeg om alternatieve dekkingsmogelijkheden. Daarbij is het 
belangrijk om te weten dat KPMG in haar rapport uit 2013 over de financiele 
situatie van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie uit 2013 concludeert dat 
de werkmaatschappij geen mogelijkheden voor bezuinigingen heeft anders 
dan het verminderen van de dienstverlening zoals de duur van de openstelling 
en/of activiteiten. 

Wij zien de volgende alternatieve dekkingsmogelijkheden: 
Dekking uit het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP). Dit 
betekent dat we een aantal onderhoudsmaatregelen zullen moeten 
uitstellen die gezamenlijk 105 duizend euro opleveren. Welke 
maatregelen dit zijn kunnen we nu nog niet aangeven, omdat we de 
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inventarisatie van noodzakelijk onderhoud in het najaar beschikbaar 
hebben. De consequentie is dat verenigingen te maken krijgen met 
slechter onderhouden accommodaties en dat de onderhoudskosten in 
de toekomst mogelijk hoger uitvallen. Het onderhoudsniveau dat we 
nu waarderen op een 6+, zal verder dalen. 
Dekking uit het Meerjaren Investeringsprogramma is niet mogelijk 
omdat de investeringen van dit jaar zijn aanbesteed. 

- Het eerder sluiten van het openluchtzwembad de Papiermolen. Een 
maand eerder sluiten levert circa 28 duizend euro op (7 duizend euro 
per week). In plaats van 18 weken is het zwembad dan 14 weken 
open. Dan is het zwembad in de maand augustus gesloten. 

Het is ook mogelijk later te starten met het ijsseizoen in Kardinge. De 
opbrengst is nog niet exact berekend, maar zal in dezelfde orde van 
grootte liggen als bij de Papiermolen. Het verschil met de 
Papiermolen is dat veel verenigingen de ijsbaan huren vanaf de 
opening van het ijsseizoen. Dit ter voorbereiding van de verschillende 
competities in de ijssport en evenementen. Dit vinden we daarom geen 
wenselijke maatregel. 

Het inzetten van het restant accres van de subsidiebudgetten sport ad 
22 duizend euro, betekent dat dit bedrag dan niet kan worden 
aangewend om een deel van de overschrij ding op het budget subsidie 
voor het gebruik van sportaccommodaties te dekken. 

Andere alternatieven zijn in 2014 niet meer te realiseren: 
Een niet subsidiabele tariefsverhoging voor de sportverenigingen is in 
2014 niet meer door te voeren omdat de 'Nadere regels' die niet 
toelaten; 
Het gedurende een seizoen niet verienen van subsidies aan 
instellingen. De subsidies zijn al toegezegd in een beschikking en/of 
liggen vast als cofinanciering van het Bslim-programma. 

Het verkregen aanbestedingsvoordeel valt terug in het 
meerjareninvesteringsplan. Alles overwegende, vinden wij het aanwenden 
van dit voordeel voor het pupillengrasveld de meest wenselijke oplossing. 
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Daarnaast gaan wij met GHBS in overleg om na te gaan welke mogelijkheden 
er voor hen zijn om tot de aanleg van een waterveld te komen. 
Met GHBS is destijds afgesproken dat het semi-kunstgrasveld door een nieuw 
semi-kunstgrasveld wordt vervangen. Er zijn geen afspraken met GHBS voor 
een gemeentelijke bijdrage aan een volledig waterveld. De extra kosten 
hiervan zijn voor rekening van GHBS. De meerkosten voor een volledig 
waterveld worden geschat op minimaal € 200.000,-. 

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande van voldoende informatie te 
hebben voorzien. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de. buBgemeester, 
dr.^tsL. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


