Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Verhuizing tennisvereniging De Kaag naar de Westrand in Wervershoof
D.2
E. Meester (CDA), G. Gringhuis (GB), D. Steltenpool (VVD), T. Beuker (PvdA)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Er in de raadsvergadering van 1 november geen meerderheid was voor het raadsvoorstel van verhuizing
van tennisvereniging De Kaag
Overwegende dat:
 Na afloop van het proces bleek dat cofinanciering toch mogelijk was.
 Zowel stichting de Westrand als ook TV de Kaag hiertoe bereid zijn.
 Er cofinanciering van toepassing zal zijn volgens het 40-60 principe, wat inhoudt dat de gemeente zorg
draagt voor 40% van de investering van de verplaatsing van de tennis, alsmede ook de kosten voor het
verplaatsen van het voetbalveld.
 Voorkomen moet worden dat precedentwerking optreedt voor andere sportverenigingen die een niet
noodzakelijke wens hebben.
 Door verplaatsing een toekomstige woningbouwlocatie vrijkomt, welke nog niet in de huidige harde en
zachte plannen zijn opgenomen.
Draagt het college op:
1.
Het voorstel van 1 november 2018 alsnog ten uitvoer te brengen met dien verstande dat de tekst onder
punt 1: Onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2019 akkoord te gaan met het plan
“Verplaatsing tennispark De Kaag naar de Westrand in Wervershoof’, wat voor de gemeente een
uitgave inhoudt van € 783.000,- wordt vervangen door:
“Akkoord te gaan met het plan “Verplaatsing tennispark De Kaag naar de Westrand in Wervershoof.” 1
2.
Onder voorbehoud van een cofinanciering ter grootte van € 213.400,- een subsidie te verstrekken van
€ 395.600,- voor het realiseren van zes tennisbanen en een oefenveld op het tennispark inclusief
ledverlichting en parkeerplaatsen. De specificatie van de cofinanciering is als bijlage bijgevoegd. Deze
dient als leidraad en is in de uitvoering nader te bepalen. Zelfwerkzaamheid die tot besparingen leidt,
wordt als een vorm van cofinanciering gezien en de hieruit voortvloeiende besparingen mogen dan
ook op het bedrag van € 213.400,— in mindering gebracht worden. De subsidie van € 395.600,- te
dekken uit de Algemene Reserve.
3.
Een krediet te verstrekken van € 264.000,- voor het realiseren van een natuurgras trainingsveld met
ledverlichting op het braakliggend terrein op de Westrand inclusief ballenvangers. De € 15.000,structurele lasten hiervan voor 2020 te dekken uit het begrotingsresultaat 2020 en daarna te dekken
binnen de begroting.
4.
Met een voorstel te komen met betrekking tot de vrijgekomen locatie aan de Slotlaan, waarbij de
voorkeur uitgesproken wordt de te verwachten opbrengst over te hevelen naar de algemene middelen.
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Voorgesteld besluit 1 november 2018:
1.Onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2019 akkoord te gaan met het plan ‘Verplaatsing tennispark De Kaag naar De Westrand in
Wervershoof’, wat voor de gemeente een uitgave inhoudt van € 783.000,-, voor het realiseren van:
parkeerplaatsen;
de Westrand, inclusief ballenvangers.

BIJLAGE:
Specificatie Investering t.b.v verplaatsing tennispark
1 Verplaatsing tennis:

€ 418.000,-.

2 Extra materiaalhok t.b.v. komst tennisvereniging:

€ 53.000,-.

3 Technische ondersteuning verplaatsing tennispark:

€ 15.000,-.

4 Onvoorzien:

€ 48.000,-.

Totaal:

€ 534.000,-.

60% van € 534.000,- =

€ 320.400,-.

5 Af: subsidieregeling sportakkoord:
Totaal eigen bijdrage
6 Af: eigen inbreng van tennisvereniging:
Nog bij te dragen door TV de Kaag en Westrand:

-/- € 107.000,-.
€ 213.400,-.
-/- €

90.000,-.

€ 123.400,-.

Deze € 123.400,-. kan als volgt opgebouwd worden:
- Opbrengst kantine na verkoop aan
skeelervereniging Radboud:

€ 24.000,-.

- Extra inbreng tennisvereniging:

€ 40.000,-

- Nog te financieren:

€ 59.400,-.

