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Onderwerp: Wijziging Beheerplan Sportparken 2020-2023 ivm coronavirus

Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van een kleine wijziging van de renovatieplanning in het Beheerplan
sportparken 2020-2023.
Ondanks dat het Beheerplan sportparken 2020-2023 formeel nog niet is vastgesteld willen we
als College toch graag meewerken aan een kleine wijziging in de renovatieplanning, op
verzoek van en in overleg met de betreffende verenigingen.
Doordat de sportaccommodaties gesloten zijn als gevolg van de maatregelen van de overheid
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden 2 veldrenovaties een jaar
eerder uitgevoerd en wordt de renovatie van 2 velden omgewisseld. Door de renovaties dit
jaar uit te voeren kan eerder in het groeiseizoen gestart worden, wat het herstel van de velden
ten goede komt.
Inleiding
Het Beheerplan sportparken 2020-2023 wordt op 16 april 2020 ter vaststelling aangeboden
aan de gemeenteraad. Als gevolg van de maatregelen van de overheid om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan zijn de buitensportaccommodaties gesloten tot en met 28
april en zijn de voetbalcompetities afgelast.
Kernboodschap
Het college heeft ingestemd met het verzoek van VV Elsendorp en MVC om de renovatie van
2 velden die gepland staan in 2021 dit voorjaar, tijdens de huidige sluiting uit te voeren.
De clubs hebben hierdoor het veld volgend jaar tot het einde van het seizoen tot haar
beschikking. Voor de renovatie en de groei van het gras heeft het de voorkeur om de
renovatie zo vroeg mogelijk in het groeiseizoen, in april, op te starten en uit te voeren. Het
voetbalseizoen loopt tot mei/juni.
Daarnaast heeft het college ingestemd met het verzoek van VV Handel om de renovatie van
het hoofdveld om te ruilen met de renovatie van veld 3. Veld 3 stond voor dit jaar op de
planning en het hoofdveld volgend jaar. De club heeft verzocht het hoofdveld dit jaar nog te
renoveren, zodat zij het veld volgend jaar tot het eind van het seizoen kunnen inzetten. Het
ruilen van de renovaties heeft geen financiële consequenties.
Vervolgstappen
Het college heeft besloten om te anticiperen op de kansen die de huidige situatie biedt. Omdat
het om een relatief kleine wijziging gaat en de noodzaak bestond om de renovaties direct in
gang te zetten, heeft het college ervoor gekozen om het raadsbesluit, de adviesnota en het
Beheerplan sportparken 2020-2023 niet aan te passen.
Het college vraagt de raad om te besluiten conform de stukken die zij al gekregen heeft.
De financiële consequenties van de voorgenoemde wijzigingen worden in de 2e financiële
rapportage in juni aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Financiën
Het voorgestelde besluit kan niet binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. Het bedrag
dat is betrokken bij de verschuiving ten opzichte van de planning uit het Beheerplan
sportparken 2020-2023 bedraagt € 171.860. Hiervan wordt € 114.440 geactiveerd als
investering (en afgeschreven in 30 jaar) en € 57.420 wordt betaald uit de voorziening groot
onderhoud. Het naar voren halen van het investeringsbedrag van € 114.440 leidt tot € 6.181
hogere kapitaallasten in 2021, het naar voren halen van € 57.420 bij de voorziening heeft
geen hogere lasten tot gevolg. Het naar voren halen van het investeringskrediet en de hogere
kapitaallasten worden meegenomen in de 2e financiële rapportage 2020.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

