De Gemeenteraad van Wijchen
16 AZ 240

Maatwerk verduurzaming accommodatie MHC
Wijchen
Aangenomen:
Voor:

CDA, Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD

Tegen: D66, Sociaal Wijchen,
Wijchen Lokaal

Amendement van de VVD-fractie
Eerste indiener amendement: Alice Vroom
ingediend 7 juli 2016
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Toevoegen beslispunt 8c:
Toe te voegen aan de reserve eenmalige middelen € 75.000 ter
compensatie van het niet aanleggen van een vierde veld.
Toevoegen beslispunt 8d:
Toe te voegen aan de reserve eenmalige middelen € 30.000 ter
dekking van het verstrekken van een subsidie aan de MHC ten behoeve van het ongedekte deel van een benodigde investering door
MHC van € 55.100 t.b.v. het energieneutraal (overig) maken van de
sportaccommodatie aan de Campuslaan 11.
Toevoegen beslispunt 9:
In te stemmen met een investering door de gemeente van
€ 100.000 in SSW ten behoeve van het aanbrengen van led armaturen rond de speelvelden MHC, waarvan de kapitaalslasten afgedekt worden door MHC.
Totaal:
Te investeren exclusief BTW € 155.100
Hiervan via gemeente / SSW € 100.000
Hiervan door MHC € 55.100
Dekking:
Subsidie Wijchen
Investering Wijchen via SSW
Bijdrage MHC
Bijdrage Rijkssubsidie aan te vragen
door MHC
Totaal

€ 30.000
€ 100.000
€ 12.100
€ 13.000
€ 155.100

(beslispunt 7)
(beslispunt 8)
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Toelichting:
MHC Wijchen ziet af van ‘de aanspraak op’ een vierde veld conform
het BIB (Beleidskader Investeringsverzoeken Buitensportaccommodaties).
MHC Wijchen is sinds 1973 de enige hockeyclub van Wijchen en is
sinds haar oprichting gevestigd aan de Oosterweg. Door de sterke
groei van MHC Wijchen is in 2011 de accommodatie grondig vernieuwd en is er een derde veld aangelegd om aan de stijgende
vraag naar veldcapaciteit te blijven voldoen. De vereniging telt
momenteel rond de 800 leden.
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MHC Wijchen zit drie jaar aaneengesloten boven de geldende normeringen van de KNHB en berekeningen van Copier (bijlage 1
ROOST Capaciteitsprognoses MHC Wijchen). Op basis van het huidige ledenaantal zou de veldcapaciteit moeten uitbreiden naar vier
velden. De potentiële uitbreiding van drie naar vier velden is beleidsmatig onderbouwd in het sportbeleid van de gemeente Wijchen. Op basis van dit gemeentelijk beleid ten aanzien van sportaccommodaties en de onderzoeken van de KNHB en Copier kan MHC
Wijchen aanspraak maken op een vierde veld bij de gemeente Wijchen.
Het bestuur van MHC Wijchen kiest er echter voor om af te zien van
een verzoek om een vierde veld te realiseren en kiest voor een intensiever gebruik van de huidige veldcapaciteit (meer gebruiksuren
per dag). Dit is mogelijk door de duur van de trainings- en wedstrijdspeeldagen verder op te rekken. Het gevolg is wel dat het extra aantal branduren van de wedstrijdverlichting toeneemt waarmee
dus de energielast toeneemt. Tevens neemt het gebruik van gas toe
door langere openingstijden van de te verwarmen accommodatie.
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MHC Wijchen, een zelfvoorzienende sportvereniging.
Om de oplopende jaarlast te bestrijden heeft MHC Wijchen al de
eerste stappen om energiebesparing te realiseren op eigen initiatief
uitgevoerd. Zij heeft op eigen kosten alle verlichting in het clubhuis
en kleedkamers vervangen door LED verlichting. MHC Wijchen wil
de accommodatie verder verduurzamen en uitgroeien tot een volledig zelfvoorzienende hockeyclub ten aanzien van energie, maar
hiervoor is nog een extra investering nodig.
Namens de fractie van VVD Wijchen
Alice Vroom

