
Realisatie kunstgras bij extra bezuiniging buitensport van € 150.000  

In de Meerjarenbegroting 2014 -2017 is voor de buitensport een extra bezuiniging van  € 150.000 

meegenomen. De Meerjarenbegroting is op 3 oktober 2013 aan u verzonden.  

Wij hebben de consequenties hiervan voor de verenigingen vast in beeld met betrekking tot de 

realisatie van kunstgras bij een gemeentelijke bijdrage van 25% en op basis van het vormen van een 

dekkingsreserve. 

 

Schema : Lasten gemeente en verenigingen bij aanleg kunstgras 

    Bezuiniging '17 Bijdrage vereniging jaarlijkse bijdrage  Totaal bijdrage  Bijdrage  

    jaarlijkse bijdrage  totaal vanaf 2017 vereniging bij kunstgras  vereniging bij 
vereniging bij 

kunstgras 

    o.b.v.  (huur/zelfwerkzaamh) gemeente betaald  
keuze 

kunstgras 
o.b.v. 

dekkingsreserve 

Vereniging huur 2014  €           150.000  o.b.v. huidige situatie 25 % mee 

 (Variant e.2 
van het raads- 
voorstel) 

(Variant e.3 van 
het raadsvoorstel) 

              

VV Dinteloord € 6.542 € 22.762 € 29.304 
Bij vervanging toplaag extra bijdrage 
vereniging *     

VV Divo € 6.100 € 20.351 € 26.451 
Bij vervanging toplaag extra bijdrage 
vereniging *     

NVS € 5.195 € 17.558 € 22.753 € 26.562 € 49.315 € 46.503 

VV Val Aan € 2.319 € 7.855 € 10.174       

SC Kruisland € 4.763 € 16.091 € 20.854 € 26.562 € 47.416 € 44.604 

SC Welberg € 4.602 € 15.584 € 20.186 
Bij vervanging toplaag extra bijdrage 
vereniging *     

VV Steenbergen € 9.381 € 31.833 € 41.214 € 26.562 € 67.776 € 64.964 

SV Diomedon € 6.861 € 17.967 € 24.828       

              

  € 45.763 € 150.000 € 195.763       

 

* Zie in het raadsvoorstel bij punt 4: ‘Handelwijze al bestaande kunstgrasvelden’ . 
 

 

De consequenties voor de gemeentebegroting zijn in het onderstaande schema weergegeven. In de 

tweede kolom leest u de huidige lasten voor de buitensport. In de derde kolom zijn de lasten na 

bezuinigen van totaal € 205.000 (€ 55.000 + € 150.000) vermeld.  

De vierde kolom brengt in beeld wat de financiële consequenties zijn van realisatie van kunstgras bij 

een gemeentelijke bijdrage van 25% en de vijfde kolom bij het vormen van een dekkingsreserve.  

 

Schema : Lasten gemeente en verenigingen bij aanleg kunstgras 

  Kosten gemeente Kosten gemeente Kosten gemeente  Kosten gemeente  

  exploitatie  2013 exploitatie vanaf '17 
bij realisatie 
 

bij realisatie 
 

    o.b.v. huidige onderhoud kunstgras met kunstgras o.b.v. 

Vereniging   niveau 

25% bijdrage gemeente 
(Variant e.2 van het 
raadsvoorstel)  

Dekkingsreserve 
(Variant e.3 van het  
raadsvoorstel) 

          

VV Dinteloord € 102.655 € 71.547 € 71.547 € 71.547 

VV Divo € 86.407 € 58.594 € 58.594 € 58.594 

NVS € 70.070 € 46.074 € 54.928 € 46.074 

VV Val Aan € 29.268 € 18.533 € 18.533 € 18.533 

SC Kruisland € 58.718 € 36.727 € 45.581 € 36.727 

SC Welberg € 57.566 € 36.268 € 36.268 € 36.268 

VV Steenbergen € 124.197 € 80.692 € 89.546 € 80.692 

SV Diomedon € 25.808 € 1.253 € 1.253 € 1.253 

Totalen   € 554.689 € 349.689 € 376.251  € 349.689 

 


