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Onderwerp beschikbaar budget sportvelden 

Vraag Steenbergen Anders 

In de kerntaken keuzelijst die in februari 2010 aan de gemeenteraad is aangeboden, was aangegeven dat 
er 0 2,4 miljoen beschikbaar was voor de sportvelden. 
De coalitie heeft expres niet bezuinigd op deze post, om het lopend voorstel ten aanzien van SC Welberg, 
niet in een achterkamertje reeds te beslissen en de discussie daarover in het openbaar met de gehele raad 
te voeren. Dus was er ruimte voor het allerduurste voorstel, namelijk de samenvoeging van de sportparken 
van SC Welberg en W Steenbergen, a raison van C 2,4 miljoen. 
Inmiddels heeft SC Welberg een eigen sportveld gekregen van C 1,3 miljoen. Naar onze mening dient er 
dus nog een bedrag van C 1,1 miljoen beschikbaar te zijn voor sportvelden. 

Antwoord: 
Kerntaken keuzelijst 
De cijfers uit de kerntaken keuzelijst zijn gebaseerd op de programmabegroting 2010. 
In de programmabegroting 2010 is ervoor de exploitatie van de sportvelden (incl tennisparken) in totaal 
C 915.174,- aan lasten opgenomen. Voor alleen de voetbalvelden is 0 730.359,- aan lasten opgenomen. 
In de kerntaken keuzelijst is aangegeven, dat bij het sluiten van alle sportvelden maximaal 0 540.000,-
bezuinigd kan worden. In de verschillende scenario's waren de volgende bezuinigingen opgenomen: 

Scenario Bezuiniqinq 
Steenbergen ontwikkelt eo 
Steenbergen verzilvert e 80.000 
Steenbergen verzorgt e 540.000 
Steenbergen beheert e 80.000 

In het algemene deel van de kerntaken keuzelijst was aangegeven, dat wanneer de investering voor de 
aanleg van sportpark Welberg minimaal 5 jaar zou worden uitgesteld er een bezuiniging zou worden 
gerealiseerd van 0 84.500,- (geen kapitaallasten). 
In het raadsprogramma is een bezuiniging opgenomen van 0 55.000,- op de sportparken en is besloten om 
de aanleg van het sportpark Welberg niet uit te stellen. 

Budget begroting 
In de programmabegroting 2010 is voor het eerst op de investeringsstaat 2012 C 1.300.000,- opgenomen 
voor de aanleg van sportpark Welberg. De kapitaallasten van deze investering bedroegen 0 84.500,-. 
Op 21 oktober 2010 heeft uw raad besloten om het krediet op de investeringsstaat 2012 te verhogen tot 
C 1.500.000,- en de hieruit vloeiende jaarlasten (C 88.150,-) vanaf 2012 op de begroting op te nemen. Dit 
besluit is zo verwerkt in de programmabegroting 2011. 



Voorstel aanleg sportpark Welberg 
Op 8 februari 2010 is aan de commissie Inwonerszaken de resultaten van het onderzoek naar een nieuw 
sportpark voor SC Welberg opiniërend voorgelegd. In het onderzoek waren 7 mogelijke locaties 
opgenomen, waaronder sportpark Seringenlaan. De kosten voor de renovatie van sportpark Seringenlaan, 
waarbij het hoofdveld van SC Welberg als trainingsveld in gebruik zou blijven, zou een investering vergen 
tussen de C 1.940.000,- en C 2.740.000,-. 
De commissie had 3 potentiële locaties voor huisvesting van SC Welberg benoemd en aangegeven dat 
deze verder diende te worden onderzocht. Hieronder was niet opgenomen de locatie Seringenlaan (wel 
o.a. Hoogstraat 15). 
Op 21 oktober 2010 heeft uw raad definitief voor de locatie Hoogstraat 151 velden A. van Wesel gekozen 
voor de huisvesting van SC Welberg. Hierbij is het krediet van 0 1.500.000,- beschikbaar gesteld. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W.H. Leloux 
JŨ 

drs. S.C.C.M. Bolten 


