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Ophalen kredieten MIP 2013 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een investeringskrediet van 338 duizend euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de 

kunstgrasmat korfbal op sportpark Hoogkerk; 
de kapitaallasten van het krediet ad 45 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 

II. een investeringskrediet van 68 duizend euro beschikbaar te stellen voor de 3^ fase bestrating 
Papiermolen; 
de kapitaallasten van het krediet ad 9 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 

III. een investeringskrediet van 79 duizend euro beschikbaar te stellen voor de 
renovatie van natuurgrasveld 2 op sportpark Engelbert; 
de kapitaallasten van het krediet ad 11 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 

IV. een krediet van 617 duizend euro beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen 
sportcentrum Kardinge; 
de kapitaallasten van het krediet ad 52 duizend euro te dekken uit de exploitatie; 

V. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstigte wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

In de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie staan voor 
2013 middelen gereserveerd. Het betreft hier de vervanging van de kimstgrasmat korfbal op 
sportpark Hoogkerk, het 3^ deel van de bestrating van de Papiermolen, de renovatie van veld 2 op 
sportpark Engelbert en vervangingsinvesteringen sportcentrum Kardinge. De raad wordt gevraagd 
hiervoor de gereserveerde investeringskredieten beschikbaar te stellen. 

Inleiding 

In de Meerjaren Investeringsplaiming (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie staan 
middelen gereserveerd voor de vervanging van kunstgras, de 3e fase bestrating Papiermolen, de 
renovatie van een natuurgrasveld en vervangingsinvesteringen sportcentrum Kardinge. 

Op dit moment wordt fase 2 van de herbestrating van de Papiermolen afgerond aangezien de 
planning door de lange winter is uitgelopen. Met de 3® fase zal de herbestrating van de Papiermolen 
dit jaar worden afgerond. Voor het onderhoud aan de 2 velden (sportparken Hoogkerk en Engelbert) 
worden zoveel mogelijk de zomervakantieweken ingepland omdat er dan geen gebruik is. De 
werkzaamheden die gepland staan in het kader van de reguliere vervangingsinvesteringen voor 
sportcentrum Kardinge zijn financieel en met betrekking tot de projectmatige uitvoering geheel op 
elkaar afgestemd en versterken elkaar. Dit onder voorbehoud van instemming van de raad. 

Voor het vorengenoemd plaimiatig onderhoud vragen wij een investeringskrediet. 

Beoogd resultaat 

Met de vervanging van de kimstgrasmat korfbal, de bestrating (fase 3) van de Papiermolen, de 
renovatie van een natuurgrasveld en de vervangingsinvesteringen sportcentrum Kardinge voldoet de 
gemeente aan haar verplichtingen om de sportaccommodaties op orde te houden (wettelijk, veilig en 
heel). 

Kader 

De raad dient het investeringskrediet voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
beschikbaar te stellen. 

Argumenten/afwegingen 

Op 26 februari 2013 is de MIP/MOP 2013-2022 informed, via een presentatie aan uw raad 
gepresenteerd. Formeel moeten de investeringskredieten via de raad worden opgehaald. In de 
toekomst zult u ieder jaar in oktober over de nieuwe bij gestelde Meerjarenplanning geTnformeerd 
worden. Dit zal in juni in een brief aan de raad nader worden toegelicht. In de MIP 2013 van de 
WSR zijn voor vorengenoemde investenngen middelen gereserveerd. Om de uitvoering van de MIP 
te realiseren is een aantal investeringskredieten nodig. De raad dient de investeringskredieten 
beschikbaar te stellen. 

Voor de bepaling van het vervangen van een kunstgrasmat wordt gebruikgemaakt van de 
kwaliteitsrapportage van de velden door de Grontmij. De noodzaak tot renovatie of vervanging 
wordt bepaald door de kwaliteit van het veld. 
Uit de rapportage blijkt dat het kunstgrasveld korfbal op sportpark Hoogkerk aan onderhoud toe is. 
De toplaag zal worden vervangen en rondom het veld zal worden herbestraat. Het veld is momenteel 
zeer slecht bespeelbaar. 



Het opnieuw bestraten rondom en tussen de bassins van zwembad de Papiermolen is over drie jaren 
uitgespreid. Op dit moment wordt fase 2 (nog uit 2012) afgerond. Deze werkzaamheden zijn 
uitgelopen vanwege de lange winter. De 3^ fase staat voor dit jaar in de MIP gepland. 
Op sportpark Engelbert is een natuurgrasveld aan renovatie toe. De toplaag en de drainage zullen 
worden aangepakt. Ook hier geldt dat de noodzaak tot renovatie of vervanging wordt bepaald door 
de kwaliteit van het veld, zoals aangegeven in vorengenoemde rapportage. 

Naast de 2^ fase renovatie sportcentrum Kardinge die vooral op duurzaamheid zal worden ingezet 
staat er in de MIP 2013 de vervangingsinvesteringen sportcentrum Kardinge opgenomen. De 
werkzaamheden uit fase 2 Kardinge zijn financieel en met betrekking tot de projectmatige 
uitvoering geheel afgestemd met de geplande vervangingsinvesteringen. Dit om dubbelingen te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat de uitvoering van beide werkzaamheden elkaar niet in de weg 
zitten. De vloeren van de binnentennisbanen worden gerenoveerd, plafondplaten zullen grotendeels 
in het centrum worden vervangen, de netten op de 400m ijsbaan en de whirlpools en de 
vloerbedekking in het sportcentrum worden vervangen. Daarnaast zal er een aantal installatie-
technische onderdelen moeten worden vervangen zoals airco's, de hoofdverdeelinrichting als ook de 
brandmeldinstallaties. 

IVIaatschappeliik draagvlak/part ic ipat ie 

Met de betrokken verenigingen op de sportparken Hoogkerk en Engelbert wordt overlegd over de 
geplande werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen overigens zoveel mogelijk in de 
zomervakantie plaatsvinden warmeer de velden niet gebruikt worden. 

Het herbestraten van fase 3 Papiermolen zal in de loop van dit jaar worden afgerond. 

De werkzaamheden voor sportcentrum Kardinge die gepland staan in de MIP van dit jaar zijn 
financieel en met betrekking tot de projectmatige uitvoering geheel afgestemd op de 
werkzaamheden voor de renovatie fase 2 Kardinge. De werkzaamheden zitten elkaar daarmee niet in 
de weg maar versterken elkaar. De onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk plaatsvinden 
tijdens de sluitingsperiode van het zwembad vanwege de renovatie fase II. 

Financiele consequenties 

In de begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van deze projecten. Deze investerings
projecten zijn daarmee financieel gedekt. Er zijn geen inkomsten op deze projecten. 
Omdat er geen sprake is van een begrotingswijziging tussen deelprogramma's of een lasten-baten-
stijging biimen een deelprogramma, hoeven alleen de investeringskredieten via deze besluitnota 
door uw raad ter beschikking worden gesteld. 



Begrotingswijziging voor investeringskrediet 
Ophalen investeringskredieten MIP 2013 
Betrokken dienst(en) 

Soort wijziging 
Tijdsplaiming krediet 

Financiele begrotingswijziging 
5.1 Sportieve infrastructuur: 

OCSW 
uittrekken 
investeringskredieten 

2013 

Uitgaven Inkomsten 

x € 1.000 

Saldo 

-338 
-68 

-79 
-617 

-1.102 

- MIP 2013 kvuistgrasmat korfbal sportpark Hoogkerk 338 
- MIP 2013-3e fase bestrating Papiermolen 68 
- MIP 2013-renovatie natuurgrasveld 2 op sportpark 
Engelbert 79 
- MIP Kardinge vervangingsinvesteringen 2013 617 

Totalen begrotingswijziging 1.102 0 

Realisering en evaluatie 

De uitvoering van de werkzaamheden op de sportparken Hoogkerk en Engelbert zal tijdens de 
zomersluiting plaatsvinden. 
De herbestrating (fase 3) van de Papiermolen zal gebeuren zodra fase 2 is afgerond. Dit zal in ieder 
geval buiten het openluchtbadseizoen om plaats vinden. De vervangingsinvesteringen sportcentrum 
Kardinge gebeuren zoveel mogelijk tijdens de sluitingsperiode van het totale sportcentrum. 
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