Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Graag wil de CDA-Boekel-Venhorst gebruik maken van de mogelijkheid van het stellen van
vragen voorafgaand aan de Raadsvergadering van 22-2-2022
Betreft ingekomen brief Boekel Sport 17-1-2022 ( met bijlage)
Bij mededelingen en ingekomen stukken heeft fractie CDA Boekel-Venhorst kennis genomen
van de ingekomen brief van Boekel Sport dd 17-1-2022 ( met bijlage) ) betreffende de aanleg
van 2 voetbal kunstgrasvelden op Sportpark de Donk
Het college heeft deze geplaatst in blok D en vraagt de raad ( vandaag) deze ter advisering
in handen van het college te stellen.
Afgelopen maanden heeft een werkgroep vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zich
gebogen over visie en ( financiële) reikwijdte hiervan voor de gemeente Boekel. De raad
heeft nog geen raadsinfo van het college ontvangen, waarin haar visie en standpunten t.a.v.
nieuwe investeringen sportvoorzieningen wordt weergegeven.
Dit is voor de fractie aanleiding om het college hierover onderstaande vragen te stellen:
1)
Heeft college ook kennis genomen van betreffende brief ( met bijlage) van Boekel
Sport, aangaande nieuwe investeringen van grasvelden, LED verlichting en Zonnepanelen?
Zo ja, hoe heeft u die beoordeeld, zo nee, op welke termijn en op basis van welke
uitgangspunten gaat het college Boekel Sport actief benaderen n.a.v. deze brief?
2)
Is het college met het CDA eens dat deze brief ondubbelzinnig aantoont dat
noodzaak van kunstgrasvelden bijzonder hoog is en dat enige urgentie meer dan gewenst
is? Wanneer gaat het college in gesprek met Boekel Sport over dit punt?
3)
Hoe past deze aanvraag van nieuwe kunstgrasvelden in het nieuwe beleidsplan
Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in wording? Is het college het met het CDA eens
dat blijven uitstellen geen optie is?
4)
Boekel Sport wil in het kader van verduurzamen van haar voorzieningen, graag
investeren in de vervanging van de huidige veldverlichting in LED verlichting en daarmee
haar kosten m.b.t. verlichting/energie kunnen verlagen. De vervangingskosten van deze
verouderde veldverlichting, kunnen verrekend worden in een nieuw vast te stellen
kostendekkende huurprijs.
Is het college met het CDA eens, dat vanuit efficiency, gewenst is dat nu direct aansluiting
wordt gevonden bij de gemeentelijke versnellingsaanpak vervanging oude
verlichtingsarmaturen door LED-verlichting ( collegebesluit 8-2-2022)?
Wanneer gaat de gemeente deze vervangingsinvestering bij Boekel Sport uitvoeren?
5)
Om verenigingen te helpen en stimuleren bij duurzaamheidsinvesteringen, heeft de
raad een 11-11-2020 Motie Duurzaamheidsfonds en 24-6-2021 Amendement
Duurzaamheidsfonds aangenomen. Op welke wijze heeft college inmiddels uitvoering
gegeven aan het vaststellen van uitvoeringsregels Duurzaamheidsfonds verenigingen en de
verenigingen geïnformeerd over de geboden mogelijkheden op aanspraak op dit fonds?

Is bij de verenigingen überhaupt bekend, op welke wijze zij aanspraak kunnen doen op
financiële ondersteuning vanuit dit Duurzaamheidsfonds, zo nee, wanneer gaat het college
dan uitvoering geven aan de betreffende moties en amendement?
6)
Boekel Sport wil ook verduurzamen middels het plaatsen van zonnepanelen op de
kleedlokalen-kantine. Is het college met het CDA eens, dat Boekel Sport hiervoor aanspraak
kan doen op het betreffende Duurzaamheidsfonds en zo ja, op basis van welke criteria,
welke bijdrage kan Boekel Sport dan verwachten?
Hartelijk dank voor de beantwoording.
Fractie CDA Boekel-Venhorst,

