Raadsnota
Raadsvergadering de dato 5 oktober 2020
Onderwerp: Kredietvotering aanpassingen accommodaties V.V. Berg ‘28 en V.V. Walram
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
De sportaccommodaties worden onderhouden conform MJOP. Er is in overleg met de verenigingen
geïnventariseerd waar zich knelpunten voordoen die vragen om een snelle aanpak, die niet kan
wachten op de integrale behandeling van het nieuwe sport- en accommodatiebeleid. In deze nota
doen wij een voorstel voor het uitvoeren van een aantal maatregelen en de dekking daarvoor.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Door V.V. Berg ’28 en de V.V. Walram zijn knelpunten aangegeven welke in de commissie sociaal
domein van 21 september 2020 zijn besproken. Op advies van de commissie is het voorstel
aangepast.
3. Relatie met bestaand beleid
Vooruitlopend op de sport- en sportaccommodatienota 2021-2035.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Naar aanleiding van de door V.V. Berg ’28 en V.V. Walram beantwoorde vragenlijsten in het kader
van het nieuw op te stellen sport- en sportaccommodatiebeleid zijn er een aantal zaken aan bod
gekomen waarvoor het wenselijk is om per direct actie te ondernemen.
Voor wat betreft V.V. Berg ‘28 is dat de aanpassing aan de waterleiding. Bij niet tijdig ingrijpen kan
dat grote gevolgen hebben voor het clubgebouw en kleedkamers.
Na overleg met club en deskundigen is geconcludeerd dat bij V.V Berg’28 een ontkalking van de
leidingen en de boilers moet plaatsvinden, waarna een ontharder geplaatst dient te worden.
Hiervoor dienen tevens diverse aanpassingen aan de installatie uitgevoerd te worden. Daarnaast
dient er een stelpost opgenomen te worden ten behoeve van onverwachte lekkages ten gevolge van
de ontkalking. De Offerte inclusief stelpost bedraagt ca. € 13.500,-.
Voor wat betreft V.V. Walram is dat aanpassing van de veldverlichting van veld A. Bij de
werkbezoeken ter plekke is geconstateerd dat de opstelling van de verlichting, ondanks dat deze
voldoet aan de gestelde norm NEN-EN klasse II, zorgt voor onaangename en storende zwarte vlekken
op het speelveld. Dit wordt veroorzaakt door het formaat van het speelveld in combinatie met de
positie van de masten.
Om dit probleem te verhelpen dient de lichtinstallatie V.V. Walram uitgebreid te worden met 2
masten en 2 OptiVisionLED armaturen. De kosten hiervoor bedragen € 14.414,-, inclusief een
stelpost voor eventuele aanvullende werkzaamheden.
Op een eerder verzoek van V.V. Walram is om budgettaire redenen geantwoord dat onder andere de
behoefte aan uitbreiding van de verlichting op de wensenlijst zou worden geplaatst, zodat bij de
integrale afweging rondom het sport- en sportaccommodatiebeleid hierover besluitvorming zou
kunnen plaatsvinden. Nu dit traject vertraging heeft opgelopen is het voorstel om de verlichting
toch al te gaan aanpassen.
De kosten voor beide maatregelen worden geraamd op maximaal € 35.000,-. De offertes voor beide
aanpassingen liggen bij de griffie ter inzage.
5. Samenwerking
N.v.t.
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6. Aanbestedingen
Per onderdeel zal rekening gehouden worden met ons inkoopbeleid.
7. Duurzaamheid
In de uitvraag zal ook aandacht besteed worden aan duurzaamheid van de toe te passen materialen.
8. Financiën
Het reguliere onderhoudsbudget biedt geen ruimte voor de uitvoering van deze maatregelen.
Voorgesteld wordt om de kosten van maximaal € 35.000,- ten laste te laten komen van de algemene
dekkingsreserve.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u
● in te stemmen met het oplossen van de beschreven knelpunten op de accommodaties van
V.V. Berg ’28 (waterleiding) en V.V. Walram (verlichting veld A) en de kosten van maximaal
€ 35.000,- ten laste te laten komen van de algemene dekkingsreserve.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 29 september 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 21 september 2020.

Besluit:


In te stemmen met het oplossen van de beschreven knelpunten op de accommodaties van V.V.
Berg ’28 (waterleiding) en V.V. Walram (verlichting veld A) en de kosten van maximaal
€ 35.000,00 ten laste te laten komen van de algemene dekkingsreserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 5 oktober 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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