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Onderwerp
Investeringsplanning sport- en welzijn
Gevraagd besluit
1. De Investeringsplanning Sport en Welzijn vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van de subsidieaanvragen 2022 een krediet beschikbaar te stellen van
€450.66 en de bijbehorende kapitaallast van € 31.465 (s) ten laste te brengen van de
Investeringsplanning sport en welzijn;
3. Voor de uitvoering van het onderhanden werk een krediet beschikbaar te stellen van max.
€415.000 (s) en max. € 88.667 incidenteel met de bijbehorende kapitaallast van max.
€39.770 ten laste te brengen van de Investeringsplanning sport en welzijn.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Ad. 1. Inzicht in subsidies sport- en welzijnsaccommodaties
Uw raad heeft - in het kader van de BBV - vanaf 2017 in de Meerjarenbegroting een budget
opgenomen, opgelopen tot €200.000 (s) in 2020 voor investeringen in sport en
welzijnsaccommodaties.
In 2020 € 25.000 (s) gekort op het budget van € 200.000 (s). Met het beschikbaar stellen van een
structureel budget heeft uw raad ook gevraagd om een investeringsplanning voor sport- en
welzijnsaccommodaties.
Die Investeringsplanning is er nu!
Met de Investeringsplanning sport en welzijn (bijlage 1) geven wij een inzicht tot 2030 in de
subsidies, die de gemeente verstrekt aan sport- en welzijnsinstellingen met eigen accommodaties.
Bij welzijnsaccommodaties gaat het om overgedragen dorpshuizen en scoutinggebouwen. Er zijn
de afgelopen 10 jaar geen subsidieaanvragen geweest met betrekking tot deze accommodaties.
Wel is de renovatie van gebouw De Notenkraker voor de invulling van het nieuwe initiatief
cultuurcentrum Eelde bekostigd uit het budget investeringen sport- en welzijnsaccommodaties.

Er zijn de afgelopen 10 jaar veel subsidieaanvragen gedaan voor de vervanging of renovatie van
sportaccommodaties. De meeste subsidieaanvragen betrekking hebben gehad op de renovatie van
sportvelden, veldattributen en veldverlichting in eigendom van een sportvereniging. Het betreft hier
renovaties die afhankelijk van het gebruik regulier – veelal eens in de 12 jaar - vervangen moeten
worden.
In de investeringsplanning zijn – op basis van kostencalculaties adviesbureaus – ramingen
opgenomen voor de realisatie van accommodaties. Over het algemeen zijn deze zodanig dat
accommodaties binnen de genoemde bedragen gerenoveerd kunnen worden. De daadwerkelijke
kosten zijn afhankelijk van het moment (aannemers/ markt en keuzes door de sportverenigingen).
Uit het overzicht blijkt dat nog een budget van € 19.552 (s) over blijft om aan niet opgenomen
verplichtingen of nieuwe wensen te kunnen voldoen.

Ad. 2. Sportverenigingen met eigen accommodatie in staat stellen deze in goede staat te houden.
Wij willen de verenigingen de mogelijkheid bieden om – overeenkomstig de Algemene Subsidie
Verordening en de uitwerking daarvan in de Uitvoeringsregeling Financiën en Subsidies gemeente
Tynaarlo (2011) – de sportaccommodaties in goede staat te houden.
Voor 2022 zijn twee subsidieaanvragen ingediend:
Hoofdveld VV Actief.
Het hoofdveld van VV Actief is – na 12 jaar intensieve bespeling – in 2022 aan vervanging toe.
Ook de veldverlichting behoeft vervanging. De subsidiebijdrage voor VV Actief is - aan de hand
van aangeleverde voorcalculaties van de totale kosten bepaald op € 250.066. Dat is 2/3e deel
van de totale kosten.
Clubgebouw AYR Vries.
Voor de vervanging van het clubgebouw tennisvereniging AYR is een bedrag van € 400.000
geraamd. Het kantinedeel komt niet voor subsidie in aanmerking. De voor de tennissport
benodigde ruimten – kleed- en doucheruimten, technische ruimten en opslag materialen – wel.
Met de club is een overeengekomen dat max. 50% van de investeringskosten voor subsidie in
aanmerking komt. Dat betekent dat zowel de gemeente als de club € 200.000 investeert.
Met het beschikbaar stellen van een krediet van €450.066 kunnen wij de subsidies verlenen aan
Voetbalvereniging Actief Eelde-Paterswolde en tennisvereniging AYR Vries.

Ad. 3. Sportverenigingen met eigen accommodatie in staat stellen deze in goede staat te houden.
Voor de komende jaren staan twee projecten op de rol. Indien wij nu beschikken over de voor
uitvoering benodigde kredieten, dan kunnen we daarmee verder aan de slag.:
1. De herinrichting en renovatie van buitensportpark De Zwet Zuidlaren.
De gemeente is in overleg met Hockey Club De Hondsrug en Korfbalclub Ritola over de
renovatie van het semi-water hockeyveld en het kunstgras korfbalveld in 2022. Deze overleggen
met HC De Hondsrug en Korfbal Ritola vinden plaats in samenhang met de realisatie van de
dubbele sporthal en herinrichting van sportpark De Zwet in Zuidlaren.

In de bestuurlijke overleggen met deze clubs is uitgangspunt dat de gemeente de hockey en
korfbalaccommodaties – na de renovatie – in eigendom overdraagt.
In het herinrichtingsplan sportpark De Zwet wordt de wens om drie beachbalvelden aan te
leggen meegenomen.

2. Renovatie semi-waterveld HC Eelde (2023).
We zijn in overleg met KIWA-ISA-sport en de vereniging over de toplaagrenovatie van het 2e
semi-water hockeyveld HCE (gepland in 2023).
Hockeyvereniging Eelde heeft – overigens evenals hockeyclub De Hondsrug - de wens om in
plaats van een semi-waterveld een waterveld aan te leggen. Het gemeentelijke sportbeleid gaat
uit van vervanging van het bestaande semi-waterveld. De aanleg van een waterveld is wellicht
duurder dan de aanleg van een semi-waterveld. Als de hockeyvereniging kiest voor een andere
duurdere optie, dan zijn de meerkosten voor rekening van de vereniging.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De accommodaties zijn aan vervanging toe in 2022 en 2023. Het niet uitvoeren kan betekenen dat
de accommodaties worden afgekeurd.
Wat ging er aan vooraf
Wat betreft de investeringsplanning sport en welzijn is uitvoering overleg geweest met team
Financiën.
De subsidieaanvragen zijn met indieners zowel bestuurlijk als ambtelijk besproken. De
subsidieaanvragen zijn overeenkomstig het gemeentelijke sportbeleid en kunnen worden verleend.
De definitieve vaststelling van de subsidiebijdrage vindt plaats op basis van de daadwerkelijke
oplevering en verantwoording van kosten.
De projectgroep accommodatieplan Zuidlaren onderzoekt de mogelijkheden herinrichting van
sportpark De Zwet en de nieuwbouw van twee sporthallen. De verplaatsing van de clubgebouwen;
de korfbalveldjes en de nieuwe aanleg van een half hockeyveld is daar een onderdeel van. Er is
hierover overleg met de sportclubs. Los daarvan is de toplaag van de kunstgras sportvelden – na
12 jaar intensieve bespeling - aan vervanging toe.

Hoe informeren we de inwoners?
Wat betreft de subsidieaanvragen zijn de eigenaren van de accommodatie verantwoordelijk. De
besturen informeren en betrekken de leden door middel van de ALV.
Wat betreft de herinrichting van sportpark De Zwet is de gemeente eigenaar en verantwoordelijk.
Voor de herinrichting van het sportpark stelt de projectgroep accommodatieplan Zuidlaren een
communicatieplan op om zo ook de buurt te betrekken.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

VV Actief wil de aanleg van de toplaag kunstgras en LED-verlichting hoofdveld VV Actief in 2022 uitvoeren.
Langer wachten kan niet, want dan wordt het veld afgekeurd. Tennisvereniging AYR is van plan het clubgebouw
in 2022 te vervangen. De club was oorspronkelijk van plan dit in 2020 uit te voeren in het jaar van het 100 jarig
bestaan van de club, maar dat was toen nog niet haalbaar.
De toplaag van het blauwe hockeyveld sportpark De Zwet moet in 2022 vervangen worden. Onderzocht wordt
of dat ook geldt voor de korfbalveldjes.
Hockeyclub Eelde (HCE) heeft aangegeven dat vervanging van het semi-water hockeyveld uitgesteld kan
worden tot 2023. Dat biedt de mogelijkheid te onderzoeken of en hoe de club het veld kan vervangen door een
water hockeyveld.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
1. Ingediende aanvragen:
Tennisvereniging AYR Vries en voetbalvereniging Actief zijn voornemens de volgende investeringen te doen om
hun accommodaties de komende jaren weer op orde brengen:
- € 400.000 voor de vervanging van het kleed- en kantinegebouw Tennisvereniging Are You Ready Vries;
- € 375.100 voor de vervanging van het kunstgras en veldverlichting hoofdveld van voetbalvereniging
Actief Eelde-Paterswolde
De voorlopige subsidie voor tennisvereniging AYR kan bepaald worden op € 200.000 én het subsidie voor
voetbalvereniging Actief op € 250.066. De totale gemeente investering: € 450.066.
De economische levensduur voor de vervanging/renovatie van het clubgebouw wordt gesteld op 40 jaar. De
levensduur van het voetbal kunstgrasveld is bepaald op 12 jaar.
Rekening houdend met de huidige interne rekenrente van 1,25% betekent dit dat de jaarlijkse
kapitaallasten (€ 200.000 x 1,25% + € 200.000/40) + (€ 250.066 x 1,25% + € 250.066/12 = € 31.465 bedragen.
Deze kapitaallasten lopen vanaf 2022 (jaar na afronding van de investering) en kunnen worden gedekt uit het
structurele budget dat beschikbaar is gesteld voor de investeringsplanning sport en welzijn.

2. Onder handen werk.
Het benodigde krediet voor de herinrichting sportpark De Zwet is nog niet bepaald. De structurele last voor de
renovatie van de kunstgrasvelden korfbal en hockey wordt vooralsnog geraamd op ca. € 225.000. De
incidentele last in verband met de overdacht van velden kan plaatsvinden ten laste van de begrotingspost
4501350 “Sportbeleidsplan 2021”. Er is hier nog een budget over van € 88.667 (mee te nemen gelden
begroting 2021).
Het benodigde krediet voor de renovatie van het semi-water hockeyveld wordt vooralsnog geraamd op
€175.000.
Rekening houdend met de huidige interne rekenrente van 1,25% betekent dit dat de jaarlijkse
kapitaallasten en een afschrijving van 12 jaar betekent dit dat de kapitaallasten van onderhanden werk kan
worden bepaald op: € 400.000 x 1,25% + € 400.000/12) = € 39.770. Deze kapitaallasten lopen vanaf 2022 resp.
2023 (jaar na afronding van de investering) en kunnen worden gedekt uit het structurele budget dat beschikbaar
is gesteld voor de investeringsplanning
sport en welzijn.

3. Recapitulatie.
In de Investeringsplanning Sport en Welzijn is nog € 90.787 ruimte beschikbaar. Na inzet van de gevraagde
kredieten – € 31.465 (s) voor VV Actief en AYR én € 39.770 (s) voor sportpark De Zwet en HCE - is nog
€19.552 (s) beschikbaar (zie bijlage 1, Investeringsplanning Sport).

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

P.Koekoek,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 13
Betreft: Investeringsplanning sport
Raadsvoorstel Investeringsplanning sport
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelet op
-

de gemeentelijke Algemene Subsidieverordening (ASV) en de uitwerking daarvan in de
Uitvoeringsregeling Financiën Subsidies gemeente Tynaarlo (2011);

-

In het kader van de BBV vanaf 2017 in de Meerjarenbegroting opgenomen budget voor investeringen in
sport en welzijnsaccommodaties;

-

De behoefte aan inzicht in de daadwerkelijke investeringen in sport- en welzijnsaccommodaties;

B E S L U I T:

1. de Investeringsplanning Sport en Welzijn vast te stellen;
2. voor de uitvoering van de subsidieaanvragen 2022 een krediet beschikbaar te stellen van €450.66 en
de bijbehorende kapitaallast van € 31.465 (s) ten laste te brengen van de Investeringsplanning sport en
welzijn;
3. voor de uitvoering van het onderhanden werk een krediet beschikbaar te stellen van max. €415.000 (s)
en max. € 88.667 incidenteel met de bijbehorende kapitaallast van max. €39.770 ten laste te brengen
van de Investeringsplanning sport en welzijn.

Vries, 23 november 2021

De raad voornoemd,

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

voorzitter

R.J. Puite,

Plv.griffier

