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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een invester ingskrediet van € 34.000,- beschikbaar te stellen voor de her inr icht ing van een 
combi oefenboek met natuurgras op sportpark Esserberg en de kapitaallasten hiervan, ad 
€ 4 .000, - te dekken uit de regul iere exploi tat ie; 

II. een invester ingskrediet van € 85.000, - beschikbaar te stellen voor de renovatie van honk- en 
sof tbalvelden op sportpark Corpus de Hoorn en de kapitaallasten ad € 10.000,- te dekken uit 
de regul iere exploi tat ie; 

III. een invester ingskrediet van € 165.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van diverse 
natuurgrasvelden en infrastructuur op Sportpark Coendersborg, Westend, Kardinge en 
Engelbert en de kapitaallasten ad € 20.000, - te dekken uit de reguliere exploi tat ie; 

IV. een invester ingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een 
korfbal kunstgrasveld op Sportpark De Wi jer t en de kapitaallasten ad € 11.000,- te dekken uit 
de regul iere exploi tat ie; 

V. een invester ingskrediet van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor het upgraden inclusief 
bestrat ing en geleide ver l icht ing van een natuurgrasveld op Sportpark De Kring PKC '83 en de 
kapitaallasten ad € 11.000,- te dekken uit de regul iere exploi tat ie; 

VI. een invester ingskrediet van € 75.000, - beschikbaar te stellen voor vervanging van 
douchepanelen ouder dan 15 jaar op diverse spor taccommodat ies en de kapitaallasten ad € 
7.000,- te dekken uit de regul iere exploi tat ie; 

VII. een invester ingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor vervanging van diverse 
gemalen en pompen ouder dan 15 jaar op diverse spor taccommodat ies en de kapitaallasten 
ad € 4 .000, - te dekken uit de regul iere exploi tat ie; 

VIII. een invester ingskrediet van € 150.000,— beschikbaar te stellen voor renovatie en vervanging 
van kleedkamers op de At let iekbaan Stadspark en de kapitaallasten ad € 18.000,- te dekken uit 
de regul iere exploi tat ie; 

IX. een invester ingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van 
regeltechniek ouder dan 15 jaar in verband met realisatie van een gebouwenbeheerssysteem 
en de kapitaallasten ad € 9.000,- te dekken uit de reguliere exploi tat ie; 

X. een invester ingskrediet van € 138.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van divers 
straatwerk en dug-outs op diverse sportparken en de kapitaallasten ad € 17.000,- te dekken 
uit de regul iere exploi tat ie; 

XI . een invester ingskrediet van € 35.000, - beschikbaar te stellen als eenmal ige bi jdrage voor 
herbouw van de spor taccommodat ie Het Noorden en de kapitaallasten ad € 2.000,- te 
dekken uit een nieuw in te stellen beklemde reserve (Herbouw het Noorden) , deze beklemde 
reserve te vo rmen door middel van een ontt rekking uit het co- invester ingsfonds ad € 35.000,-

XII. de gemeentebegrot ing 2018 op p rogrammaniveau overeenkomst ig te wi jz igen. 
XIII. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene 

regels her indel ing voor te leggen ter a fs temming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeur ing aan Gedeputeerde Staten; 

XIV. het genomen besluit na goedkeur ing door Gedeputeerde Staten in ui tvoer ing te brengen. 

B&W-beslu i t d.d.: 13 februar i 2018 



Samenvatting 
We stellen jaarlijks een vervangingsinvesterings- en onderhoudsprogramma op om sporten en bewegen 
mogelijk te maken in de stad. Daarnaast kijken we jaarlijks of we nieuwe investeringen mogelijk kunnen 
maken via het co-investeringsfonds. In deze nota stellen we voor ruim 1 miljoen euro te investeren in de 
sport. Er blijven nog middelen beschikbaar uit het co-investeringsfonds. 
Het structurele deel van het co-investeringsfonds wordt, in afwachting van diverse ontwikkelingen, 
vooralsnog bevroren. Zodra prioritering mogelijk is, volgt een voorstel voor investering. Uit de incidentele 
middelen van het co-investeringsfonds houden we rekening met een bijdrage voor MFA de Wijert en 
reserveren we een bijdrage voor de herbouw van sportaccommodatie Het Noorden. 
Na vaststelling van de jaarrekening 2017, wordt uit de incidentele middelen tevens subsidie verleend. 
Daarnaast vindt vanzelfsprekend het regulier onderhoud plaats. Vanuit zorgplicht voor het milieu gaan wij 
in 2018 geen vervangingsinvesteringen aanvragen voor kunstgrasvelden met SBR infill. 
We stellen, in afwachting van de lopende onderzoeken naar de mogelijke risico's op het milieu van 
kunstgrasvelden met SBR infill, de vervanging uit. Dit heeft effect op vier kunstgrasvelden. 
We kiezen voor het verlengen van de levensduur met een jaar middels extra onderhoud. Dit hebben we 
besproken met de verenigingen die hierdoor langer dan gepland op hun huidige veld blijven spelen. We 
hebben de vervanging van deze velden opgenomen in de planning van 2019. Tot slot gaan we in op de 
discussie over de kleedkamernorm bij sportvelden, die in de raadscommissie van 10 januari 2018 is 
ontstaan bij de bespreking van het Gelijk Speelveld. 

Afgehandeld en naar Paraaf Datum 
archief 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De betekenis van het sporten en bewegen in de stad is groot, zowel sportief als maatschappelijk. Dat willen 
we ondersteunen met sportaccommodaties die voldoen aan de wettelijke eisen en die daarnaast veilig en 
schoon zijn. Sport050 en het Vastgoedbedrijf stellen gezamenlijk het Meerjaren Onderhouds- en 
Vervangingsinvesteringen Programma (VIP-MOP) op. Wij halen ieder jaar de benodigde kredieten voor de 
reguliere vervangingsinvesteringen (VIP) op bij de raad. 
Daarnaast heeft u in het kader van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 een co-
investeringsfonds gecreëerd die het mogelijk maakt om in co-creatie met sportverenigingen te investeren in 
onze sportaccommodaties. In deze nota nemen we voor het co-investeringsfonds ook voorstellen op. 

Kader 

We hebben drie budgetten voor vervanging en uitbreiding van sportaccommdatles: 
• de VIP-MOP voor reguliere vervangings- en onderhoudsinvesteringen. Met de beschikbare 
middelen voor onderhoud en vervangingsinvesteringen kunnen we onze sportaccommodaties in stand 
houden. 
• het (co)investeringsfonds dat de raad op 30 november 2016 heeft ingesteld. Dit fonds is bedoeld 
om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken, 
waarvoor binnen de VIP-MOP geen geld beschikbaar is. Bij de inzet van het co-investeringsfonds werken we 
altijd samen met de clubs, in co-creatie (financiële middelen en/of in natura). Voor de structurele middelen 
uit het co-investeringsfonds wordt de prioritering bepaald aan de hand van een aantal uitgangspunten. De 
kapitaallasten van investeringen worden uit het fonds gedekt (co-investering). Hiervoor zal in 2018 nog circa 
€ 38.000,- beschikbaar komen uit de intensiveringsmiddelen. Het co-investeringsfonds wordt jaarlijks 
aangevuld door middel van vrijval op de kapitaallasten binnen de sportbegroting. Dit op basis van het 
raadsbesluit van 30 november 2016 om de bestemmingsreserve '(co)investeringsfonds 
sportaccommodaties' in stellen. De vrijval van de bestemmingsreserve is bedoeld voor: 1. cofinanciering, 
bij te dragen aan initiatieven van sportverenigingen aan sportaccommodaties en 2. qemeenteliike 
incidentele investeringen. Het budget hiervoor komt beschikbaar via de jaarlijkse vrijval op kapitaallasten. 
Omdat de vrijval pas vastgesteld wordt bij het vaststellen van de jaarrekening, komt dit budget in juni 
beschikbaar. In 2018 zal hiervoor circa € 314.000,- beschikbaar komen. Onder voorbehoud van vaststelling 
jaarrekening is de opbouw hiervan als volgt: vrijval kapitaallasten extra beleid Papiermolen (€ 123.000,-), 
vrijval kapitaallasten extra beleid Kleedkamers Corpus den Hoorn (€ 35.000,-) en tot slot vrijval 
kapitaallasten reguliere VIP (€ 156.000,-). De middelen worden in de bestemmingsreserve 
'(co)investeringsfonds sportaccommodaties' gestort en zijn bedoeld voor gemeentelijke investeringen van 
incidentele aard, een bijdrage bij een investering door de club of om te gebruiken voor langlopende en/of 
grotere gemeentelijke investeringen door middel van een spaarsysteem. Ook hier wordt langs een aantal 
voorwaarden geprioriteerd. Tot slot worden hieruit subsidies verleend. 

Argumenten en afwegingen 

Wij hebben drie mogelijkheden om te investeren in sportaccommodaties: de VIP-MOP, eigen gemeentelijke 
investeringen op basis van het co-investeringsfonds en bijdragen van de gemeente aan investeringen van 
verenigingen (cofinanciering). Zie bovenstaand kader. Naast de inzet van deze investeringsmogelijkheden, 
schetsen we eerst ontwikkelingen ten aanzien van de kleedkamernorm en het investeren in 
kunstgrasvelden. 

Kleedkamernorm 
In de nota van het Gelijk Speelveld is toegezegd dat wij terugkomen op de kleedkamernorm. In het kader 
van het Gelijk Speelveld is gewerkt met de norm één (wedstrijd)veld met twee kleedkamers. Het gaat hier 
om een generieke norm die voor alle verenigingen geldt. De sportkoepel heeft in de discussie aangegeven 
dat zij de toepassing van de KNVB richtlijn (en de richtlijnen van andere bonden) wenselijk vindt, ook gezien 
de ontwikkeling van gemengd sporten. Die richtlijnen zijn per sportbond verschillend. De richtlijnen van de 
bonden houden rekening met zaterdag/zondag-bezetting, het aantal jeugdteams, vrouwenteams etc. Er is 
een analyse gedaan waarbij de diverse bondsrichtlijnen zijn toegepast en effecten daarvan op het 
benodigde aantal kleedkamers inzichtelijk worden. 



Een eerste voorzichtige conclusie op basis van de huidige situatie is dat op de meeste parken ruim 
voldoende kleedkamers zijn om de bondsrichtlijnen toe te passen. Alleen bij Sportpark Hoogkerk 
constateren wij een tekort van 2 kleedkamers. Indien we de bondsrichtlijnen gaan toepassen, zullen wij ook 
de ingebruikgevingsvergoeding aan de verenigingen moeten aanpassen. De werkelijke verhoging kan pas 
worden vastgesteld na overleg met de verenigingen waarin zij ook hun keuzes voor opstalrecht hebben 
gemaakt. De toepassing van de bondsrichtlijnen is complex en geeft ons op dit moment nog onvoldoende 
inzicht in de situatie die we in de praktijk aantreffen. We hebben hierover ook met de Sportkoepel 
gesproken. We delen de noodzaak om dit - in afstemming - verder te onderzoeken in het kader van Beter 
Benutten alvorens tot een voorstel te komen. Gezien de beschikbare financiële middelen, is hierin een 
goede analyse en afweging van belang. 
In het project Beter Benutten gaan we nog verder analyseren of door een betere verdeling van teams over 
zaterdag en zondag de druk op de sportparken kan verminderen. En wat vervolgens het effect is van 
toepassen van de diverse bondsrichtlijnen op de reeds aanwezige kleedkamers en de bijbehorende 
ingebruikgevingsvergoeding. Het is reëel mogelijk dat we met de huidige kleedkamers kunnen voldoen aan 
het aantal kleedkamers conform de diverse bondsrichtlijnen. Gezien de omvang van de aanvragen voor het 
co-investeringsfonds, de inzet vanuit het project Beter Benutten en de mogelijke resultaten van nadere 
analyse, hebben we de uitbreiding van het aantal kleedkamers als mogelijke toekomstige wens opgenomen 
in het co-investeringsfonds. We komen in het vierde kwartaal 2018 terug om hierover te rapporteren. 

Kunstgrasvelden 
Bij de investeringen van kunstgrasvelden waarin gebruikelijk SBR rubberinfill wordt toegepast, kiezen we 
voor het uitstellen van de investeringen in 2018 hangende de nadere onderzoeken van het RIVM naar de 
mogelijke milieurisico's. 
Er heeft eerder al onderzoek door het RIVM plaatsgevonden naar mogelijke gezondheidsrisico's. Hiervan is 
in december 2016 door het RIVM vastgesteld dat deze verwaarloosbaar klein zijn en sporten op 
kunstgrasvelden met SBR rubberinfill verantwoord is. Op grond van het standpunt van het RIVM is begin 
2017 besloten door te gaan met het vervangen van kunstgrasvelden met SBR rubberinfill. Er waren immers 
geen obstakels voor de gezondheid en met het gebruik van rubber als infill boden we verenigingen zo veel 
mogelijk kwaliteit passend binnen onze begroting. Daar komt bij dat over alternatieve infills nog weinig 
bekend is over milieu- en gezondheidsaspecten. 
Vervolgens zijn er vragen ontstaan over de mogelijke milieurisico's vanuit toepassing van SBR 
rubbergranulaat. Dit wordt op dit moment nader onderzocht door het RIVM samen met Stichting Toegepast 
Onderzoek Waterbeheer. De resultaten van het aanvullende onderzoek op het milieu worden rond augustus 
2018 verwacht. Daarnaast heeft het Waterschap (WON) lokaal een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd 
bij een aantal velden. Uit de eindrapportage blijkt dat we geen conclusies of verbanden kunnen leggen, 
maar dat de uitkomsten wel vragen oplevert voor nader onderzoek. Op een aantal plekken is een verhoogde 
concentratie zink gemeten in het drainagewater. De oorzaak hiervan is nog onbekend en het is niet duidelijk 
in hoeverre dit leidt tot waterkwaliteitsproblemen in het ontvangende oppervlaktewater. Het Waterschap 
adviseert vervolgacties om de oorzaak te achterhalen en eventueel op basis hiervan en de resultaten van 
het RIVM nader onderzoek te doen. 
Het toepassen van SBR rubbergranulaat als infill neemt daardoor op dit moment zekere risico's met zich 
mee, die vanuit zorgplicht voor het milieu niet wenselijk zijn. Daarbij is er tot op heden nog steeds weinig 
bekend over alternatieve infills. We stellen de investeringen in kunstgrasvelden in 2018 uit, hangende de 
nadere onderzoeken naar de mogelijke milieurisico's. Lokaal zullen we actief bijdragen aan het vergaren 
van kennis zodat ultimo 2018 een bestendig beeld ontstaat over de risico's en alternatieven, zodat we de 
vervanging en aanleg van kunstgrasvelden weer op kunnen pakken. 
Het planmatig vervangen van vier kunstgrasvelden is sporttechnisch gezien wenselijk. We hebben de 
velden laten onderzoeken, waarbij we met extra onderhoud de levensduur gaan verlengen binnen de 
normen met een jaar. We hebben de betreffende verenigingen en de sportkoepel hierover geïnformeerd. 
Hoewel de situatie natuurlijk sporttechnisch gezien vervelend is, is er ook begrip voor deze afweging. Een 
vereniging houdt bezwaar. De velden zijn eigendom van de gemeente en daarmee onze 
verantwoordelijkheid. We hebben overleg over het extra onderhoud dat nodig is om de levensduur binnen 
de normen een jaar te verlengen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de onderhoudsbudgetten. Zodra 
meer bekend is over de milieurisico's leggen we een nieuw voorstel voor dat past bij de resultaten van de 
onderzoeken en het standpunt van de RIVM. We hebben de vervanging van deze velden opgenomen in de 
planning van 2019. 

Vervangingsinvesteringen (VIP) 
In de VIP 2018 staan de volgende investeringen gepland: 

1. herinrichting van een combi oefenboek met natuurgras op sportpark Esserberg; 
2. renovatie van honk- en softbalvelden op sportpark Corpus den Hoorn; 



3. renovatie van diverse natuurgrasvelden en infrastructuur op Sportpark Coendersborg, Westend, 
Kardinge en Engelbert; 

4. vervanging van een korfbal kunstgrasveld op Sportpark De Wijert; 
5. upgraden inclusief bestrating en geleideverlichting van een natuurgrasveld op Sportpark De Kring PKC 

'83; 
6. vervanging van douchepanelen ouder dan 15 jaar op diverse sportaccommodaties; 
7. vervanging van diverse gemalen en pompen ouder dan 15 jaar op diverse sportaccommodaties; 
8. renovatie en vervanging van kleedkamers op de Atletiekbaan Stadspark; 
9. vervangen van regeltechniek ouder dan 15 jaar in verband met realisatie van een 

gebouwen beheerssysteem; 
10. vervangen van divers straatwerk en dug-outs op diverse sportparken. 

Co-investeringsfonds structurele middelen 
In het co-investeringsfonds is nog circa € 38.000,- structureel beschikbaar. Er zijn voor het co-
investeringsfonds diverse wensen ingediend, die het beschikbare budget samen ruimschoots 
overschrijden. Een goede prioritering is op dit moment niet haalbaar, gezien onderstaande ontwikkelingen. 
We stellen daarom voor het beschikbare budget op dit moment te bevriezen. Zodra het mogelijk is te 
komen tot een goede prioritering, komen we met een voorstel. 
Ontwikkelingen: 

1. een aantal wensen wordt op dit moment nader onderzocht. Nadere informatie van de indieners is 
nodig om de wensen goed af te zetten tegen de uitgangspunten en de prioritering te bepalen; 

2. er zijn wensen voor uitbreidingen van kunstgrasvelden. Los van de prioritering ten opzichte van de 
overige wensen, is uitbreiding nu onwenselijk (zie ontwikkelingen kunstgrasvelden met SBR infill); 

3. zodra het resultaat ten aanzien van de kleedkamernorm inzichtelijk is vanuit het project Beter Benutten, 
ontstaat er mogelijk een wens ten aanzien van uitbreiding van kleedkamers en een aanpassing van de 
ingebruikgevingsvergoeding. We willen dit bij onze afweging betrekken. 

Co-investeringsfonds incidentele middelen 
Tot slot doen we voorstellen voor de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds. Het co-
investeringsfonds wordt jaarlijks aangevuld met een incidenteel deel uit de vrijval. Dit bedrag wordt 
definitief bepaald na vaststelling van de jaarrekening. Verwachting is dat er circa € 314.000,- vrij komt in 
2018. Ultimo 2017 is er nog € 63.000,- beschikbaar, waarvan onderstaande bijdrage wordt gefinancierd. 

1. Reservering bijdrage herbouw sportaccommodatie Het Noorden, waarbij wij als opdrachtgever / 
eigenaar optreden en een eenmalige bijdrage van € 35.000,— leveren. De sportaccommodatie van twee 
verenigingen is in 2016 volledig verwoest door een brand. Na een intensief traject, ligt er inmiddels 
een plan voor herbouw. Realisatie van deze herbouw kost € 70.000,- meer dan de beschikbare 
verzekeringsgelden. Onder voorwaarde dat de gemeente als opdrachtgever optreedt en de 
verenigingen samen de helft van het tekort bijdragen, draagt de gemeente de andere helft bij. 

2. Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van MFA de Wijert, waarin ook sport en bewegen een 
belangrijk aspect is. We onderzoeken de mogelijkheden om een digitale sportvloer te realiseren. Deze 
innovatieve sportvloer kan een meerwaarde bieden voor de sportbeleving van kinderen en jongeren. 
Op dit moment zoeken we vanuit verschillende budgetten naar financiering van deze sportvloer. 
Hierbij willen we ook rekening houden met een bijdrage uit het sport co-investeringsfonds. Een 
eventueel besluit hierover, leggen we integraal voor bij de toekomstige nota realisatie MFA de Wijert. 

3. Mogelijk komen er nog meer wensen binnen voor incidentele middelen in 2018. We hebben hier reeds 
wel inventarisaties van ontvangen. In ieder geval wordt de incidentele ruimte ook benut voor de 
subsidieverlening. Dit vindt plaats na besluitvorming van de raad over de jaarrekening 2017. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Over de investeringen op sportgebied hebben we contact met vereningen, bonden en de sportkoepel. Het is 
onmogelijk alle wensen te realiseren. Afweging en prioritering is essentieel, waarbij we hierover in de 
overleggen zo transparant mogelijk zijn. Met de Sportkoepel hebben we afgesproken hen in brede zin mee 
te nemen in onze investeringsafwegingen. De Sportkoepel geeft aan dat de investeringsafwegingen, voor 
zover zij hebben kunnen nagaan, zorgvuldig zijn gedaan. Sportverenigingen hebben hun wensen kenbaar 
kunnen maken en sportbonden zijn geraadpleegd. Afwegingen zijn gemaakt op basis van veiligheid, 
noodzaak en wenselijkheid. De Sportkoepel doet de aanbeveling om een financieel overleg op te zetten 
tussen gemeente en Sportkoepel om nauwer betrokken te worden in nadere prioritering en afweging van 
het co-investeringsfonds en de onderhoudsbudgetten. Over het al dan niet instellen van een financieel 
overleg gaan we nog met de Sportkoepel in gesprek. 



Financiële consequenties 

In de begroting 2018 is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze vervangingsprojecten. We 
hebben er rekening mee gehouden dat we vervangingen gaan doen in 2018 en de voorgestelde 
vervangingen zijn doorgerekend naar de structurele lasten in de begroting. Deze 
vervangingsinvesteringsprojecten zijn daarmee financieel gedekt. 
Op dit moment geven we nog niet alles uit. Er blijft in het co-investeringsfonds nog circa € 38.000,— over 
voor toekomstige prioritering. Voor de incidentele middelen uit het co-investeringsfonds is er voor dit jaar 
nog circa 
€ 342.000,- (restant 2017 na bijdrage Het Noorden en verwachte nieuwe vrijval 2018) beschikbaar. Hiervan 
worden in ieder geval nog subsidies verleend na vaststelling van de jaarrekening door de raad. 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Vervangingsinvesteringen kredieten Sport0502018 
Betrakken dvectïe^s) SportOSD 
Soort w ^ z i ^ urtiiekken nvestenngskiedKlen 
Tiidsfilanning kredKt 2018 

Financiële begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 
S Sport en bewegen 
Herinrichting a m i x o^mhoek natuwgras Spp EsseitKig 34 34 
Renovatie honk- en solfaaheMen Spp Corpus de Hoorn 
Natuinpas & rta Spp Coendeisbon], Westend. Kaïdnge o i Engelieil 165 -165 
Venan^ng koitoai kmstpas Spp De >A ĵert 100 -100 
L^jgraden natuuigraswM Spp De Kring (ind bestrabng en gekadcwaidi 90 -90 
Venanging douchepanelen cfuerse sportaccfxivnodaties. 75 -75 
Veivan^ng dneise gemalen en pompen dnsfse sportaccommodatms 50 SO 
Renovatie/venanging kieedkamefs AÜeliektiaan Stad^iark 150 -150 
Venangen legetediraek i v m. reaksabe gebouweidieheefssysteem 100 100 
Vervangen dheis siraalweik en dugouts op dweise spoitpadcen 138 -138 
Bfikage voor hertxMJW van de sportaccommodatie Het ^klo^fen 35 -35 

Totalea 1J122 
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Beklemde reserve 

Voor het Instellen van de beklemde reserve zijn onderstaande gegevens van toepassing: 

Format instellen reserve 



Directie SportOSO 

Naam reserve Bijdrage Herbouw Het Noorden 

Doel Dekking kapitaallasten actief 

Beklemde reserve Ja/Nee Ja 

Rentetoevoeging Ja/Nee Ja (toevoegen aan exploitatie) 

Standaardpercentage of afwijkend percentage? ROP 

Maximale omvang 35.000 

Verwachte einddatum 31-12-2058 

Aan welke kostenplaats gekoppeld 624871 

Instellen bij begroting, VGR, rekening of in eigen raadsvoorstel? In dit raadsvoorstel 

Overige consequenties 

Het niet vervangen van kunstgrasvelden met SBR infill in 2018, heeft als consequentie dat een aantal 
verenigingen nog een jaar langer sporten op de huidige velden. Hoewel we met extra onderhoud de 
levensduur een jaar gaan verlengen, is het sporttechnisch gezien wel wenselijk de velden te vervangen. De 
consequentie is het gevolg van de afweging van mogelijke milieurisico's (zie kunstgrasvelden). We 
verwachten dat de velden met extra onderhoud nog een jaar kunnen worden gebruikt. 

Het vooralsnog bevriezen van het structurele middelen uit het co-investeringsfonds heeft alleen een 
opschortende consequentie. De middelen blijven beschikbaar en worden geïnvesteerd zodra goede 
prioriteitsstelling mogelijk is. 

Vervolg 

Na besluitvorming door uw raad zal opdracht worden gegeven tot de uitvoering. 

Lange Termijn Agenda 

Raad 28 maart 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



• 1 3 FEB 2018 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

( 

Als Sportkoepel hebben wij de tot standkoming van de voorstellen voor 
Kredieten vervangingsinvesteringen en co-financiering SportOSO 2018 
beoordeeld, zoals afgesproken in de Stuurgroep ambtenaren van de gemeente 
Groningen/Sportkoepel. 

Eerst beoordelen wij het proces, vervolgens gaan we in op de afwegingen die tot 
de voorstellen hebben geleld en de inhoud ervan en tot slot komen wij met een 
dringende aanbeveling. 

Proces: 
Positief was dat wij door de betrokken ambtenaren welwillend en ter zake kundig 
zijn geïnformeerd. 
Minder zijn wij erover te spreken dat wij zelf het initiatief hebben moeten nemen 
om tot afspral<en te komen. Verder is het proces qua planning wat ons betreft 
ontspoord. Woensdag 31 januari hebben wij de laatste schema's en afwegingen 
gepresenteerd gekregen. Donderdag 1 februari om 17.44 uur kregen wij het 
concept raadsvoorstel met het verzoek uiterlijk in de middag van 8 februari te 
reageren. Verder was afgesproken dat wij uiterlijk maandag 5 februari het 
definitieve door de wethouder geaccordeerde voorstel zouden krijgen, hetgeen is 
gebeurd. 
Volgens de wederzijds afgesproken procesplanning heeft de Sportkoepel twee 
weken om te reageren. Dat zou betekenen dat wij uiterlijk 19 februari 2018 onze 
reactie kenbaar zouden hoeven maken: zes dagen nadat het in het college 
besproken wordt! 
Dit is de eerste keer dat wij als Sportkoepel betrokken zijn in dit proces. Wij 
hebben gemeend daarom coulance te betrachten en binnen de gevraagde 
tijdslimiet te reageren. Wel kunnen wij nu al aankondigen dat dit eenmalig is. 

Inhoud: 
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is de afweging om te komen tot de 
diverse aanvragen zorgvuldig gedaan: sportverenigingen hebben hun wensen 
kenbaar kunnen maken, sportbonden zijn geraadpleegd, observaties van de 
ambtenaren op accommodaties zijn ingebracht en de afweging is gemaakt op 
basis van veiligheid, noodzaak en wenselijkheid. 
Moeite hebben wij met punt V: het upgraden inclusief bestrating en geleide 
verlichting van een natuurgrasveld op Sportpark De Kring PKC '83 ten behoeve 
van Kids United. Wij zien hiervoor geen sport-technische noodzaak. Het lijkt ons 
dat aanpassingen voor deze doelgroep uit een ander budget zouden moeten 
worden gefinancierd dan het sportbudget. 
Over de punten V I , VI I en IX kunnen wij geen oordeel vellen omdat die zijn 
toegevoegd nadat wij het gesprek op 31 januari hebben gehad. Het verbaasd ons 
zeer dat er toen geen melding van is gemaakt: wij kunnen ons niet voorstellen 
dat deze drie punten zonder eerdere afweging in het raadsvoorstel zijn 
opgenomen. 

Aanbeveling 
Graag hadden wij een mening gegeven over de financiële onderbouwing van de 
gemaakte keuzes. Helaas is dat voor ons niet mogelijk: we hebben geen inzage 
in de totale hoeveelheid geld, en de herkomst daarvan. Daarnaast hebben we 
van de Meerjaren Onderhoud Planning geen overzicht ontvangen waardoor we 



geen inzicht hebben, en de verstrekking van de voorlopige Vervangings 
Investering Planning versie 26-01-2018 laat onzes inziens bedragen zien die 
thuishoren in de MOP en niet in de VIP aangezien ze onderhoud gerelateerd zijn. 
Kortom, wij willen een veel beter inzicht krijgen in de relatie tussen de in de 
begroting beoogde gelden voor onderhoud en investeringen, alle 
onderhoudsplannen over langere termijn, co-investeringen, toegezegde 
investeringen. 

Daarom bevelen wij ten sterkste aan een regulier overleg te vormen tussen ter 
zake ingevoerde financieel specialisten van de gemeente, ter zake kundige 
medewerkers van Sport 050 en de werkgroepen financiën en investeringsplannen 
van de Sportkoepel met als opdracht het totale financiële plaatje rond VIP, MOP, 
co-financiering en gemeentelijke incidentele investeringen helder te krijgen, 
zodat de Sportkoepel de afgesproken beoordeling naar behoren kan vervullen. 


