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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Voetbalvereniging SC Kruisland heeft een verzoek ingediend voor aanleg van een kunstgrasveld op 
sportpark 't Hoogje in Kruisland. Via dit voorstel verzoeken wij uw raad om in te stemmen met de aanleg 
van kunstgras op Sportpark 't Hoogje in Kruisland. 

2. Achtergrond 
Uw raad heeft ten aanzien van de verzoeken voor kunstgras op 31 oktober 2013 bij amendement 
besloten om: 
- VV Steenbergen, NVS en SC Kruisland te voorzien van een kunstgrasveld; 
- de kosten van maximaal C 350.000 per veld te dekken uit de Algemene Reserve; 
- met de voetbalverenigingen vooraf over een te komen dat de clubs 50o7o 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 50oZo van de werkelijke kosten van het betreffende 

Sportpark aan de buitensportverenigingen in rekening te brengen. De gemeente betaalt de andere helft. 

3. Beoordeling aangeleverde gegevens 
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 50oZo 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. 
Sc Kruisland heeft de vereiste gegevens naar tevredenheid aangeleverd. 

De meerjarenbegroting van SC Kruisland is getoetst door de afdeling Financiën. Hierbij zijn de volgende 
opmerkingen geplaatst: bijdrage zelfwerkzaamheid is dubbel geraamd, kijk nog eens kritisch naar de 
contributieverhoging, de afschrijvingskosten en kosten voor energie. 
Op 21 april 2015 is er over de bovengenoemde opmerkingen ambtelijk overleg gevoerd met de heren 
N. Broos en R. Ruiten van SC Kruisland. Na dit overleg is een aangepaste begroting met toelichting 
ingediend. Deze vindt u bij de bijlagen. 

Geconcludeerd kan worden dat SC Kruisland de hogere lasten als gevolg van kunstgras kan dragen. 
Volgens de meerjarenbegroting ontstaan er op termijn wel tekorten. De vereniging geeft aan dat zij ter 
dekking van die tekorten op termijn enkele posten aan de inkomstenkant kunnen verhogen. 

N.B. In de aangeleverde meerjarenbegroting is echter geen aanname gedaan voor de toekomstige 50oZo 
eigen bijdrage (raming bedraagt C 25.280,--). Deze kosten zijn ook niet meegenomen door de andere 
twee verenigingen (VV Steenbergen en NVS) die een verzoek voor kunstgras hebben ingediend. 

Ter inzage ligt: 



3.1. Kosten voor aanleg kunstgras 
Bijdrage voor rente en onderhoud kunstgras 
Conform raadsbesluit van 31 oktober 2013 wordt voor een kunstgrasveld een maximale investering van 
ë 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 C 18.750 per jaar. Dit geeft een bijdrage van C 9.375 per jaar die in 
vijf jaar volledig betaald moet worden. 
Dit betekent een stapsgewijze jaarlijkse bijdrage oplopend van C 1.875, C 3.750, C 5.625, f 7.500 tot 
ê 9.375 in het vijfde jaar. SC Kruisland gaat in het eerste jaar voor het kunstgras dus een eigen bijdrage 
betalen van C 1.875. 
De bijdrage in rente en onderhoud voor het kunstgrasveld worden jaarlijks geïndexeerd met de 
consumentenprijsindex. 

Huur Soortpark inclusief kunstgras 
Naast de eigen bijdrage voor het kunstgrasveld moet SC Kruisland ook huur betalen voor de overige 
faciliteiten op het sportpark. Ook de huur wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex. Zie 
onderstaande huurberekening. 

3.4. Nieuw huurbedrag bij kunstgras 
Aanleg van een nieuw kunstgrasveld kan starten nadat uw raad op 25 juni 2015 een besluit heeft 
genomen. In overleg met de afdeling Beheer zal uiterlijk 1 oktober 2015 gebruik gemaakt kunnen worden 
van het kunstgrasveld. In de onderstaande berekening voor de nieuwe huur als gevolg van kunstgras is 
daarom uitgegaan van gebruik per 1 oktober 2015. 

Faciliteiten 
sportpark 't Hoogje 

Huur jan. t/m sept. 
2015 (9 maanden) 

Faciliteiten vanaf 
sept. 2015 

Huur okt. t/m dec. 
2015 (3 maanden) 

Totalen 2015 

2 wedstrijdvelden C 2.498,-- 1 wedstrijdveld C416,-- C 2.914,--

1 oefenveld C 558,-- 1 oefenveld « 186,-- ë 744,--

0 kunstgrasveld n.v.t. 1 kunstgrasveld C 389,-- C 389,--

Kleedkamers C 656,- Kleedkamers C219,-- C 875,--

Totale huur C 3.712,~ C 1.210,- C 4.922,-

Bijdrage rente en 
Onderhoud 1e jaar 

C 1.875,-

Totaal alles C 6.797,-

4. Overwegingen 
Het bestuur van SC Kruisland heeft voor de realisatie van kunstgras een meerjarenbegroting ingediend 
die het vertrouwen wekt dat de vereniging de hogere lasten voor kunstgras kan dragen. Zoals onder punt 
3. is opgemerkt is hier niet de toekomstige eigen bijdrage van 50o7o voor het sportpark in meegenomen. 
Omdat de meerjarenbegroting van SC Kruisland op reële gronden is gebaseerd, bestaat er geen 
aannemelijke reden om negatief te adviseren op aanleg van kunstgras bij SC Kruisland. 

4.1. Realisatie aanleg kunstgras via een Bouwteam 
SC Kruisland wil graag dit seizoen (2015) nog op kunstgras spelen. Besluitvorming in uw raad vindt 
plaats op 25 juni 2015. Wanneer aanbesteding via de reguliere onderhandse methode conform het 
aanbestedingsbeleid gaat verloopt, is realisatie van kunstgras in 2015 niet haalbaar. Om tijd te besparen 
gaat de voorkeur uit naar het vormen van een bouwteam en niet naar onderhandse aanbesteding. 
Onderhandse aanbesteding vraagt een termijn van twee maanden voordat gestart kan worden met de 
aanleg. Door vorming van een bouwteam worden die twee maanden bespaard omdat het programma van 
eisen gelijk met de aannemer wordt besproken die zijn werk daar meteen op inricht. 
Ambtelijk zijn er voldoende referentiecijfers om te zien of de aannemer scherp inschrijft. 
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Wij vragen uw raad dan ook in te stemmen met het vormen van een bouwteam in afwijking van het 
aanbestedingsbeleid. 

5. Middelen 
De investering 
Aanleg van kunstgras betekent een maximale investering van ē 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. 

De kosten voor rente en onderhoud (bijdrage van de vereniging) 
Van de kosten voor rente en onderhoud ad. C 18.750 betaalt SC Kruisland 50^ o . Dit geeft een bijdrage 
per jaar van C 9.375,- te realiseren in een periode van 5 jaar. Dit betekent voor de vereniging het eerste 
jaar een bijdrage van ē 1.875. De gemeente betaalt het resterende bedrag van f 7.500. De bijdrage 
loopt jaarlijks op van f 3.750 in het tweede jaar, f 5.625 in het derde jaar, C 7.500 in het vierde jaar tot 
Ê 9.375 in het vijfde jaar. 
De bijdragen in rente en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd met het dan geldende prijsindexcijfer. 

6. Risico's 
Risico voor de voetbalvereniging 
Zoals in deze nota toegelicht, heeft SC Kruisland in de meerjarenbegroting niet de 50

o

Zo eigen bijdrage 
van de kosten van het sportpark opgenomen. Het risico voor de vereniging is dat zij de hoge 
kostenstijgingen, naast die van kunstgras, over enkele jaren niet meer kunnen dragen 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 SC Kruisland 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 SC Kruisland geen kunstgras aan te leggen wordt geen recht gedaan aan 
het besluit van de gemeenteraad van 31 oktober 2013 en aan het gelijkheidbeginsel. Voor VV 
Steenbergen en NVS is conform dit besluit al ingestemd met realisatie van een kunstgrasveld. 
Verwacht mag worden dat SC Kruisland in dit geval zeer negatief zal reageren en de Pers zal benaderen. 
Dit geeft veel negatieve en onwenselijke publiciteit voor de gemeente. 

7. Communicatie/Aanpak 
- Na besluitvorming wordt gestart worden met de vorming van een bouwteam en de verdere 

werkzaamheden voor aanleg van een kunstgrasveld voor SC Kruisland. 
- Voetbalvereniging SC Kruisland wordt over uw besluit geïnformeerd. 

8. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting van voetbalvereniging SC Kruisland om voor een 

kunstgrasveld in aanmerking te komen. 
2. Kennis te nemen van het feit dat in de meerjarenbegroting niet de eigen bijdrage van 50

o

7o van 
de kosten van het sportpark zijn meegenomen en dit reële risico's betekent voor zowel 
vereniging als gemeente. 

3. Te besluiten tot aanleg van een kunstgrasveld op sportpark 't Hoogje voor maximaal 
C 350.000 en de investering ten laste te brengen van de Algemene reserve en hiervoor een 
dekkingsreserve te vormen. 

4. Te kiezen voor een bouwteam in afwijking van het aanbestedingsbeleid. 
5. De eigen bijdrage in de kosten voor rente en onderhoud van kunstgras voor het eerste jaar 

vast te stellen op C 1.875 en voor de volgende vier jaren op respectievelijk C 3.750, C 5.625, C 7.500 en 
f 9.375. Deze bijdragen jaarlijks te indexeren met het dan geldende prijsindexcijfer. 

6. De huur 2015 voor SC Kruisland vast te stellen op C 4.922,-- exclusief bijdrage rente en onderhoud en 
voor 2016 op C 4.840,-- . De huur jaarlijks te indexeren met het dan geldende prijsindexcijfer 

Hoogachte i d , 
Burgemee! ;ter en wethouders va, 
de loco-se;retaris 
R/tOTvÛB Dgers 
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