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Onderwerp: Sport op Orde: ophalen krediet investeringsplanning 2010 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Op 20 februari 2008 heeft u de nota Sport op Orde vastgesteld. De nota geeft een totaal 
overzicht van de geplande maatregelen en de financiering ervan voor 2008 en daarna. 
De voortgangsrapportage Sport op Orde en MIOP 2008 is op 17 december 2008 door 
de raad vastgesteld. Hierin hebben wij een (financiële) rapportage gegeven van de 
investeringsprojecten die wij in het kader van Sport op Orde in 2008 hebben 
uitgevoerd. Op 15 januari 2009 heeft uw raad de nota Sport op Orde: ophalen kredieten 
investeringsplanning 2009 vastgesteld.  
 
Voor de uitvoering van de investeringsplanning 2010 dient uw raad een krediet 
beschikbaar te stellen. Hiertoe dient dit raadsvoorstel. 
 
Sport op Orde. 
Met Sport op Orde zijn de volgende investeringen op de sportparken vastgesteld. 
 
Sportpark Vervanging bestaand 

kunstgras 
2008    2009    2010    2011 

Capaciteit: kunstgras ipv 
natuurgras 
2008    2009    2010    2011 

Was/kleed/lockers 
2008    2009    2010   2011 

Stadspark Vogels     X   X 
Hoogkerk     X  
Noorden                 X  
Coendersborg   X   
Wijert   X   
Corpus den 
Hoorn 

                                         X   

Kardinge                                          X    X 
Esserberg                                          X                             X                                       X 
Vinkhuizen I                X                       X                X                X 
 
 
Esserberg. 
De capaciteitsuitbreiding op sportpark Esserberg staat in de nota Sport op Orde gepland 
voor 2010. Wij hebben echter de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Esserberg 
een jaar naar voren gehaald en inmiddels gerealiseerd (zie nota Sport op Orde kredieten 
investeringplanning 2009). De reden was dat de renovatie van de staantribune 
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gelijktijdig moest gebeuren met de aanleg van het kunstgras. De renovatie van de 
staantribune was dringend nodig omdat de veiligheid van de tribune in het geding 
stond. De renovatie van de staantribune en de aanleg van het kunstgrasveld zijn 
inmiddels gerealiseerd.  
 
Eind 2007 heeft de KNVB een capaciteitsoverzicht gemaakt van al onze sportparken en 
daarbij de knelpunten gemarkeerd. De KNVB heeft gekeken naar wat de benodigde 
capaciteit zou moeten zijn op basis van de huidige bezetting van de parken. Dit om de 
basis op orde te krijgen. De resultaten van dit overzicht zijn meegenomen in de nota 
Sport op Orde, die uw raad heeft vastgesteld op 20 februari 2008. In die nota hebben 
wij voorgesteld om vijf extra kunstgrasvelden aan te leggen en vier extra was- en 
kleedaccommodaties te bouwen. Zo zijn er inmiddels kunstgrasvelden aangelegd op de 
sportparken Stadspark (vv de Vogels), De Verbetering (Hoogkerk), ’t Noorden, 
Vinkhuizen I en op de Esserberg. Daarnaast is er geïnvesteerd in uitbreiding van was- 
en kleedaccommodaties op sportpark Kardinge, wordt er momenteel hard gewerkt aan 
een nieuw clubgebouw voor vv Groninger Boys op Vinkhuizen I en zijn op diverse 
plaatsen teamlockers geplaatst om de capaciteitsproblemen op te lossen.  
Als slotstuk voor de nota Sport op Orde staat voor 2010 de realisatie van was- en 
kleedaccommodatie op sportpark Esserberg gepland. Hiervoor is een 
investeringskrediet nodig. 
 
Financiën. 
Voor de uitvoering van de investeringsplanning 2010 dient uw raad het volgende 
benodigde krediet beschikbaar te stellen 
- Was- en kleedaccommodatie sportpark Esserberg   € 211.000,-- 
 
Het totaal van de te verstrekken kredieten voor 2010 bedraagt daarmee € 211.000,--. 
Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4,4% 
bedragen de kapitaallasten € 20.000,--. De kapitaallasten zijn middels Sport op Orde al 
in de begroting 2010 van OCSW gedekt. Daarom behoeft via de begrotings-wijziging 
alleen het benodigde investeringskrediet geaccordeerd te worden. 
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Begrotingswijziging 2010
Ophalen krediet Sport op Orde investering 2010 

Betrokken dienst(en) OCSW
Naam voorstel Ophalen krediet Sport op Orde investering 2010 
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging Investering
Tijdsplanning krediet 2010

Toevoeging Onttrekking
Financiële begrotingswijziging Lasten Baten Saldo reserve reserve Saldo
6.17 (Sport)accommodaties 0 0

Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 0 0

Beschikbaar te stellen kredieten Bedrag
- Was- kleedaccommodatie sportpark Esserberg 211           

Totalen kredieten 211         

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Toelichting op formatie (omschrijving + aantal + dekking)
N.v.t.

Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4,4% bedragen de kapitaallasten 20 duizend euro. 
De kapitaallasten zijn middels Sport op Orde al in de begroting 2010 van OCSW gedekt. Daarom behoeft via de 
begrotingswijziging alleen het benodigde investeringskrediet geaccordeerd te worden.

(i)

 
 
 
Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij voor te besluiten: 
I. een krediet van € 211.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van was- en 

kleedaccommodatie op sportpark Esserberg; 
II. de kapitaallasten van het krediet ad € 20.000,-- te dekken uit binnen de begroting 

2010 beschikbare middelen voor Sport op Orde; 
III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 


