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Onderwerp
Investeringssubsidies banen tenniscomplexen Eelde-Paterswolde en Vries
Gevraagd besluit
Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 136.208 als subsidie voor de
renovatie/ vervanging van:
- Canada Tenn tennisbanen 1, 2 en 3 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging De Marsch
en;
- Canada Tenn tennisbanen 1-2 en gravelbanen 3-4 en toebehoren eigendom van
Tennisvereniging AYR.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Wij willen de verenigingen in staat stellen om – overeenkomstig het gemeentelijk sportbeleid – de
sportaccommodaties in goed staat te houden.
Tennisvereniging De Marsch heeft 716 leden (peildatum 1 januari 2017), waarvan 76 jonger dan 12 jaar en 162
ouder dan 65 jaar. De club is eigenaar van 12 tennisbanen en vraagt subsidie voor de vervanging van de
Canada Tenn banen 1,2 en 3 (laatst vervangen in 2003).
Tennisvereniging AYR heeft 267 leden (peildatum 1 januari 2017); hiervan zijn 44 jonger dan 12 jaar en 41
ouder dan 65 jaar.. De club is eigenaar van 8 tennisbanen en vraagt subsidie voor de vervanging van 6 banen.
De club wil de Canada Tenn banen 1,2 vervangen door smashcourtbanen, omdat de Canada Tenn banen niet
de gehoopte all weatherbanen blijken te zijn. Daarnaast wil de club de gravelbanen 3,4 en 5,6 vervangen.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Tennisvereniging AYR Vries wil direct na afloop van het tennisseizoen beginnen met de renovatie
van de tennisbanen 1-4. Tennisvereniging De Marsch mikt op renovatie van de banen 1-3 in de
zomerperiode 2018. De banen 1-3 worden ’s winters overkapt door een blaashal; vandaar
vervanging van deze banen in de zomermaanden 2018.
De opdrachten hiervoor worden nu voorbereid en kunnen, als uw raad instemt, worden verstrekt.
De stichting kan alvast aannemers inplannen. De stichting en de aannemers alvast voorbereidingen
treffen om daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Wat ging er aan vooraf
Wij hebben meerder overleggen gevoerd met de verenigingen om te bepalen wat de benodigde
capaciteit is en om te bepalen welke nodig zijn vanuit het gemeentelijke beleid..

Benodigde capaciteit.
KIWA-ISA-sport heeft een capaciteitsberekening ontwikkeld om vast te stellen hoeveel tennisbanen
een club nodig heeft. Die berekening is toegepast om het aantal benodigde banen voor
tennisvereniging ZTC Zuidlaren te bepalen. Aan de hand van diezelfde berekening kan worden
vastgesteld dat:
 TV De Marsch een capaciteit nodig heeft van 12 tennisbanen. Dat is exact wat de
vereniging heeft; De renovatie van de banen 1-3 komen daarom voor subsidie in
aanmerking.
 AYR een capaciteit nodig heeft van 4 tennisbanen. De vereniging heeft dus een
overcapaciteit van 4 banen. Met de vereniging is overeengekomen dat de gemeente de
renovatie van de banen 1,2 en 3,4 subsidieert; en dat de renovatie van de banen 5,6 voor
rekening van de vereniging komen.

Benodigde investering.
e

Het subsidiebedrag is max. 2/3 van de noodzakelijke sportinvesteringen benodigde
e
investeringssom in aanmerking voor subsidie; het andere 1/3 deel is voor rekening van de
aanvrager.
De gemeente heeft bureau KIWA-ISA-sport opdracht gegeven om te onderzoeken wat de kosten
zijn van renovatie/vervanging van het bestaande tennisbanen.
De kostenindicatie KIWA-ISA-sport van renovatie en bijbehorende subsidie:
- TV de Marsch. € 89.873 investeringskosten voor de renovatie van de Canada Tenn-banen
e
1-3 en toebehoren. Het subsidiebedrag bedraagt dan 2/3 deel hiervan: € 59.915;
- AYR. De renovatiekosten voor de renovatie van de Canada Tenn-banen 1 en 2 zijn
€ 53.275 en voor de gravelbanen 3 en 4 en € 61.165. Totaal is: € 114.440. Het
subsidiebedrag bedraagt dan : € 76.293.
Omdat beide de verenigingen plannen hebben om de bestaande Canada Tenn banen te vervangen
door smash court zijn ook de kosten van vervanging van het bestaande Canada Tenn banen door
resp. een smash-court in beeld gebracht. Als een vereniging kiest voor een kwaliteitsslag, dan zijn
de meerkosten voor rekening van de eigenaar.
Hoe informeren we de inwoners?
Er is een persbericht uitgegaan. De besturen van de tennisverenigingen informeren en betrekken
hun leden in de ALV’s..

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Tennisvereniging AYR Vries wil direct na afloop van het tennisseizoen beginnen met de renovatie
van de tennisbanen 1-4. Tennisvereniging De Marsch mikt op renovatie van de banen 1-3 in de
zomerperiode 2018.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De renovatie van de banen 1-3 en toebehoren TV De Marsch wordt berekend op €89.873 De renovatie van de
banen 1-4 AYR en toebehoren kost € 114.440.
Het subsidie voor TV De Marsch kan vastgesteld worden op € 59.915 én het subsidie voor Tennisvereniging
AYR op € 76.293. De totale gemeente investering: € 136.208
De economische levensduur voor de vervanging/renovatie van de banen wordt gesteld op 15 jaar (conform
advies KIWA-ISA-sport).
Rekening houdend met de huidige interne rekenrente van 1,5% betekent dit dat de jaarlijkse kapitaallasten
€ 136.208 x 1,5% + € 136.208/15 = € 11.124 bedragen. Deze kapitaallasten lopen vanaf 2018 (jaar na
afronding van de investering) en kunnen worden gedekt uit het structurele budget dat bij de begroting 2017
vanaf boekjaar 2018 beschikbaar is gesteld voor de investeringsplanning sport en welzijn.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

Burgemeester

Mr. J. Th. Van Nieukerken,

Gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 15
Betreft: Subsidie renovatie tennisbanen TV de Marsch en AYR Vries
Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende het gemeentelijke sportbeleid

B E S L U I T:
Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 136.208 als subsidie voor de
renovatie/ vervanging van:
- Canada Tenn tennisbanen 1, 2 en 3 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging De Marsch
en;
- Canada Tenn tennisbanen 1-2 en gravelbanen 3-4 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging
AYR.

Vries, 12 september 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

mr. B. Slofstra,,

plv. griffier

