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Aan de raad, 

1 . Inleiding 
In 2013 hebben drie voetbalverenigingen (SC Kruisland, W Steenbergen en NVS) verzocht om 
kunstgras op de respectievelijke sportparken die zij huren. Bij W Steenbergen is inmiddels een 
kunstgrasveld aangelegd. Voetbalvereniging NVS heeft nu een verzoek voor kunstgras aangeleverd met 
bijbehorende meerjarenbegroting. Via dit raadsvoorstel vragen wij u om in te stemmen met de aanleg van 
kunstgras op Sportpark De Danen in Nieuw-Vossemeer. 

2. Achtergrond 
Uw raad heeft ten aanzien van de verzoeken voor kunstgras op 31 oktober 2013 bij amendement 
besloten om: 
- W Steenbergen, NVS en SC Kruisland te voorzien van een kunstgrasveld; 
- de kosten van maximaal 6 350.000 per veld te dekken uit de Algemene Reserve; 
- met de voetbalverenigingen vooraf over een te komen dat de clubs 50^o van het kunstgrasveld (zijnde 

kosten voor rente en onderhoud) zelf gaan betalen in een periode van 5 jaar. 
- op termijn (binnen 5 jaar) een eigen bijdrage van 50o7o van de werkelijke kosten van het betreffende 

Sportpark aan de buitensportverenigingen in rekening te brengen. 

2 .1 . Aan te leveren gegevens voor aanleg kunstgras 
Belangrijk is dat de vereniging de hogere kosten voor kunstgras gedurende lange termijn kan dragen. In 
een meerjarenbegroting dient aantoonbaar gemaakt te worden dat de vereniging de hogere lasten van 
het kunstgrasveld plus de toekomstige eigen bijdrage van SO"}*) van de kosten per sportpark verantwoord 
kan dragen. Daarnaast dient een verslag van de Algemene Ledenvergadering aangeleverd te worden 
waarin duidelijk wordt dat de leden met aanleg van kunstgras en de financiële gevolgen daarvan akkoord 
gaan. 

2.2. Beoordeling aangeleverde gegevens 
De meerjarenbegroting van NVS maakt duidelijk dat de vereniging de hogere lasten voor aanleg van 
kunstgras kan dragen. In de aangeleverde meerjarenbegroting van NVS is echter geen aanname gedaan 
voor de toekomstige 50o7o eigen bijdrage. 

Ter inzage ligt: 



Op 21 januari 2015 heeft wethouder Zijlmans overleg gevoerd met het bestuur van NVS. De 
meerjarenraming is na dit overleg aangepast, waarbij de opgenomen besparing voor de gemeente door 
het afstoten van het oefenveld uit de raming van NVS is geschrapt en een verlaging van de huur voor het 
oefenveld is opgenomen. Het hierdoor ontstane tekort met ingang van 2018 kan worden opgevangen 
door een gedeelte van de werkzaamheden die op dit moment door het Werkvoorzieningschap worden 
uitgevoerd als vereniging zelf te gaan doen. 
Voor het overige kan geconcludeerd worden dat de meerjarenbegroting voor realisatie van kunstgras op 
basis van reële ramingen is opgebouwd. 

2.3. Kosten voor aanleg kunstgras 
Conform raadsbesluit van 31 oktober 2013 wordt voor een kunstgrasveld een maximale investering van 
0 350.000 gedaan uit de Algemene Reserve. Wil de vereniging een duurder type kunstgras dan betaalt 
zij de hogere kosten zelf. 
De vereniging zal een eigen bijdrage van 50o7o moeten betalen in de kosten voor rente en onderhoud van 
het kunstgras. Deze kosten bedragen 0 18.750 per jaar. Dit geeft een bijdrage van 6 9.375 per jaar die in 
vijf jaar volledig betaald moet worden. 

Dit betekent een stapsgewijze jaarlijkse bijdrage oplopend van 6 1.875,6 3.750, 0 5.625, C 7.500 tot 
C 9.375 in het vijfde jaar. NVS gaat in het eerste jaar voor het kunstgras dus een eigen bijdrage betalen 
van C 1.875. Daarnaast moet NVS huur betalen voor het sportpark. De huur en bijdrage in rente en 
onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd. 

2.4. Nieuw huurbedrag bij kunstgras 
Na realisatie van het kunstgrasveld dient de huur van het betreffende sportpark aangepast te worden 
conform onderstaande berekening. 

Nieuwe huur Sportpark De Panen I NVS 
Voor NVS geldt voor 2015 een huur van C 5.043. De eigen bijdrage in kosten voor rente en onderhoud 
bedragen voor 2015 0 1.875. 

Faciliteiten sportpark De Danen Huur jan.-juli 
2015 (7 mnd) 

Faciliteiten na juli 
2015 

Huur aug.- dec. 
2015 (5 mnd) 

Totale huur 
2015 

2 Wedstrijdvelden 61.943 1 wedstrijdveld 6 694 
0 Kunstgrasveld eo 1 kunstgrasveld 6 649 
1 Oefenveld 6 434 Oefenveld vervalt 6 0 
Kleedkamers e 771 Kleedkamers 6 551 

Totale huur e 3.149 61.894 6 5.043 

De huur voor NVS stijgt vanaf 2016 omdat dan het gehele jaarbedrag voor huur van een 
kunstgrasveld in rekening wordt gebracht en niet slechts 5 maanden. 

3. Overwegingen 
Het bestuur van NVS heeft voor de realisatie van kunstgras een meerjarenbegroting aangeleverd 
die het vertrouwen wekt dat de vereniging de hogere lasten kan dragen. Zoals onder punt 3.2. 
toegelicht is hierin niet de toekomstige eigen bijdrage van 50o7o meegenomen. 
Er bestaat geen aannemelijke reden om negatief te adviseren op aanleg van kunstgras bij NVS. 

4. Middelen 
Aanleg van kunstgras betekent een maximale investering van C 350.000. De kosten worden ten 
laste gebracht van de Algemene Reserve en hiervoor wordt een dekkingsreserve gevormd. De 
jaarlasten van deze investering komen niet terug op de begroting. Van de kosten voor rente en 
onderhoud ad. 0 18.750 betaalt NVS 50oZo te realiseren in een periode van 5 jaar. Dit betekent 
het eerste jaar een bijdrage van 0 1.875. De gemeente betaalt het resterende bedrag van 
0 7.500. 
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De realisatie van kunstgras voor op dit moment twee voetbalverenigingen (VV Steenbergen en 
NVS) betekent een structurele lastenverhoging in het eerst jaar van 6 33.750 aflopend van 
0 30.000, C 26.250, e 22.500 tot e 18.750 in het vijfde jaar en volgende jaren (exclusief 
indexering). De bijdragen in rente en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd met het dan 
geldende prijsindexcijfer. 

5. Risico's 
Risico voor de voetbalvereniging 
Zoals in deze nota toegelicht is in de meerjarenbegroting niet de 50o7o eigen bijdrage van de 
kosten van het sportpark van NVS opgenomen. Het risico voor de vereniging is dat zij de hoge 
kostenstijgingen, naast die van kunstgras, over enkele jaren niet meer het hoofd kunnen bieden 
en failliet gaan. Dit met alle negatieve gevolgen voor de vereniging maar ook voor de gemeente. 

Risico gemeente 
Voor de gemeente bestaat het risico dat bij faillissement van NVS de sportaccommodatie weer 
terug komt naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeentebegroting weer extra belast wordt 
met de kosten waarvan het de bedoeling was om deze te bezuinigen. 

Risico's bij niet aanleggen van kunstgras 
Indien besloten wordt om voor NVS geen kunstgras aan te leggen wordt geen recht gedaan aan 
het besluit van de gemeenteraad van 3 1 oktober 2013 en aan het gelijkheidbeginsel 
(bij W Steenbergen is al ingestemd met kunstgras). 

6. Communicatie/Aanpak 
- Na het raadsbesluit de aanleg van kunstgras definitief uitvoeren. 
- Voetbalvereniging NVS over uw besluit informeren. 

7. Advies 
1. Kennisnemen van de meerjarenbegroting van voetbalvereniging NVS om voor kunstgras in 

aanmerking te komen. 
2. Kennisnemen van het feit dat in de meerjarenbegroting niet de eigen bijdrage van 50o7o van 

de kosten van het sportpark zijn meegenomen en dit reële risico's betekent voor zowel 
vereniging als gemeente. 

3. Besluiten tot aanleg van een kunstgrasveld op sportpark De Danen voor maximaal 
0 350.000 en de investering ten laste te brengen van de Algemene reserve en hiervoor een 
dekkingsreserve te vormen. 

4. De eigen bijdrage in de kosten voor rente en onderhoud van kunstgras voor het eerste jaar 
vaststellen op C 1.875 en voor volgende jaren zoals aangegeven bij punt 2.3. in 
deze nota. De bijdragen jaarlijks indexeren met het dan geldende prijsindexcijfer. 

5. De huur voor NVS (2015) vaststellen op 0 5.043 exclusief bijdrage rente en onderhoud. De 
huur jaarlijks indexeren met het dan geldende prijsindexcijfer. 
In de huur voor NVS vanaf 2016 het huurbedrag voor een heel jaar kunstgras doorberekenen. 

Hoogachteird, 
Burgeraees er en wethouders van Steenbergen, 
deJfJecTsBç etaris de burgeļneester 


