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Raadsvoorstel
Documentnummer : INT-19-47777
Afdeling
: Ruimte
Onderwerp
: Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en
Investeringsplan Sport 2019-2022)

Inleiding
In juni 2017 is het Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021
vastgesteld. Afgesproken is dat voor de uitvoering hiervan voor elke jaarschijf een
apart besluit wordt genomen door uw raad. Thans betreft dit de kredietaanvraag voor
de tweede fase van het project landgoed Adrichem. Deze fase wordt in de
jaarschijven 2019 en 2020 uitgevoerd. Voor de inhoudelijke toelichting wordt
verwezen naar het raadsvoorstel (INT-19-48427).
Daarnaast zijn financiële middelen nodig voor de reguliere vervanging van het
kunstgrasveld hockey (veld 33) alsmede diverse onderhoud voor de
binnensportaccommodaties in de jaarschijf 2019.
In bijgaand overzicht (INT-19-47928) treft u het overzicht aan van de geplande
voorzieningen voor de jaarschijven 2019 en 2020.
Relatie met collegeprogramma
De relatie met het collegeprogramma is indirect en maakt deel uit van de sportnota
2016-2019.
Relatie met gemeentebegroting / budgetregels
In de begroting zijn middelen beschikbaar voor het MGOIP. Jaarlijkse overschotten
of tekorten worden met de bestemmingsreserve MGOIP geëgaliseerd. Bij het
vaststellen van de begroting 2019 is met ambitie 37 extra budget beschikbaar
gekomen als dekking voor de kapitaallasten voortvloeiend uit het project Landgoed
Adrichem. Deze aanvullende budgetten maken, met uitzondering van het deel voor
de openbare ruimte, onderdeel uit van het MGOIP en zijn toegevoegd aan het
MGOIP. Verder is er een aanpassing doorgevoerd als gevolg van de
eigendomssituatie van de sporthallen. Dit wordt later in dit raadsvoorstel toegelicht.
Het totaal beschikbare bedrag voor het MGOIP is daarmee in 2019 € 690.975, in
2020 € 975.604, in 2021 € 1.014.855 en in 2022 € 986.116.
Voor de jaarschijf 2019 is een krediet ad € 1.790.030 (incl. BTW en VAT) nodig voor
de realisatie van de voorzieningen buitensport en een budget ad € 85.910 (incl. BTW
en VAT) nodig voor het onderhoud van de binnensport. Daarvan heeft € 1.479.544
betrekking op landgoed Adrichem.
Voor de jaarschijf 2020 is een krediet ad € 1.029.996 (incl. BTW en VAT) nodig voor
de realisatie van de voorzieningen buitensport, zijn het tweede deel van fase 2 van
Landgoed Adrichem.
Ter toelichting is het onderstaande van belang.
Met ingang van 2019 komt het BTW Sportbesluit te vervallen. Sport wordt vrijgesteld
van belasting. Dit maakt het evenwel niet langer mogelijk om voorbelasting over o.a.
investeringen in sportaccommodaties terug te vorderen. Ter compensatie van het
wegvallen van dit fiscale voordeel kunnen gemeenten een zogeheten Specifieke
Uitkering Stimulering Sport (SPUK) aanvragen bij de Rijksoverheid. De gemeente

heeft voor 2019 de aanvraag voor een SPUK ingediend. Jaarlijks moet een nieuwe
aanvraag ingediend worden. Voor zover bekend kunnen tot 2023 jaarlijks aanvragen
ingediend worden. De Rijksoverheid heeft voor 2019 een budget van € 152 miljoen
beschikbaar in het kader van de SPUK regeling. De effectuering van de nieuwe
SPUK regeling in de praktijk kan mogelijk leiden tot een lagere bijdrage aan de
gemeente Beverwijk dan die zij op basis van het BTW-sportbesluit voorheen genoot.
De actualisatie van het MGOIP laat zien dat er voldoende ruimte is om het BTW
nadeel te dekken.
De SPUK regeling wordt uiterlijk 31 januari 2021 definitief vastgesteld door de
Rijksoverheid.
Relatie met regionale samenwerking / MRA
Er is geen relatie met regionale samenwerking/MRA.
Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid
Eerder besluit: vaststellen MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140).
Motivering voorgesteld besluit
In de raad van 20 juli 2017 is het MGOIP 2018-2021 vastgesteld (INT-17-36140).
Op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe informatie (zie INT-19-47928) is een
aangepast overzicht opgesteld van de investeringen en het onderhoud voor de
komende jaren.
Tabel 1: In onderstaand overzicht zijn alle kosten opgenomen voor de uitvoering van
het MGOIP 2019-2022, jaarschijf 2019.
Voorziening (landgoed Adrichem)
Bedrag incl.
BTW en VAT
Aanleg banen Jeu de Boules
€ 211.552
Kunstgrasveld kurk (veld 10)
€ 617.468
Kunstgrasveld kurk (veld 6)
€ 650.524
totaal
€ 1.479.544
Tabel 2: In onderstaand overzicht zijn de kosten opgenomen voor de uitvoering van
het landgoed Adrichem fase 2, jaarschijf 2020.
Hockeyveld 12
€ 729.856
Kunstgrasveld 7a voetbal
€ 300.140
totaal
€ 1.029.996
Tabel 3: Overige investeringen (opgenomen MGOIP).
Aanvullende investeringen
Bedrag incl.
BTW en VAT
Aanpassingen elektrische installaties
€
36.300
t.b.v. landgoed Adrichem
Renovatie Kunstgrasveld (veld 33)
€ 249.986
Renovatie veld natuurgras (veld 10A)
€
24.200
Totaal
€ 310.486
Tabel 4: Uit te voeren onderhoud binnensport (opgenomen in MGOIP).
Onderhoud
Bedrag incl.
BTW en VAT
Sporthal Beverwijk (dakinspectie en
€
31.460
noodverlichting)
Sporthal Beverwijk (aanpassen
€
48.400
stookruimte)
Sporthal Kinheim (riolering)
€
6.050
Totaal onderhoud
€
85.910
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VAT: kosten voorbereiding, administratie en toezicht
Onderstaand het totaaloverzicht.

Jeu de boules
Kunstgrasveld 10
Kunstgrasveld 6

Investering
fase 2 excl
VAT en BTW
160.000
467.000
492.000

VAT kosten
14.837
43.305
45.623

BTW
36.716
107.164
112.901

incl VAT en
btw
211.552
617.468
650.524

Totaal investering
2019

1.119.000

103.764

256.780

1.479.544

Hockeyveld 12.
Kunstgras 7a

552.000
227.000

51.187
21.050

126.669
52.090

729.856
300.140

Totaal investering
2020

779.000

72.236

178.760

1.029.996

1.898.000

176.000

435.540

2.509.540

Totaal
investering

Ter toelichting op tabel 3: Overige investeringen (opgenomen MGOIP)
Bij de uitwerking van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 is gebleken dat de
elektrische schakelkasten ten behoeve van alle lichtmasten aangepast moeten
worden. Een deel is verouderd hetgeen een reguliere vervanging betekent een
ander deel heeft betrekking op aanpassingen als gevolg van de herindeling van de
velden voetbal en hockey in het kader van Landgoed Adrichem. De kosten hiervoor
worden geraamd op € 36.300.
In het MGOIP 2018-2021 staat opgenomen dat de vervanging van het kunstgrasveld
33 gepland is voor 2020. Uit de keuring van het veld in 2018 is gebleken dat het veld
in 2019 moet worden vervangen.
Uit onderzoek is gebleken dat het miniveldje achter het accommodatie van DEM in
slechte staat verkeerd en gerenoveerd moet worden. Dit veldje is geen onderdeel
van het project Landgoed Adrichem. Na de vervanging kan dit veldje weer 10 jaar
mee.
Ter toelichting op tabel 4: Uit te voeren onderhoud binnensport (opgenomen in
MGOIP)
In het MGOIP 2018-2021 was voor het onderhoud voor de beide sporthallen een
totaalbedrag van € 189.000 (excl. BTW) opgenomen voor de jaarschijf 2019. Thans
blijkt een deel van het onderhoud doorgeschoven kan worden naar 2020. Hierdoor is
nu minder budget nodig.
Eigendom sporthallen
Omdat de sporthallen geen eigendom van gemeente zijn behoren deze in beginsel
niet tot het MGOIP. De noodzakelijke investeringen en onderhoudskosten dienen
wel begroot te blijven maar op een andere wijze verstrekt te worden aan de stichting
sportaccommodaties Beverwijk dan tot dusver gebruikelijk was. Welke verstrekkings
methode geschikt is wordt nader onderzocht.
Voorgesteld wordt de bedragen voor onderhoud en investeringen te blijven dekken
uit het MGOIP maar deze sporthallen afzonderlijk zichtbaar te maken in het MGOIP.
Op deze wijze kan onderscheid gemaakt worden in de onderhoudskosten van eigen
accommodaties en dat van derden.
Consequenties voorgesteld besluit
De consequentie van het voorgesteld besluit is dat financiële middelen beschikbaar
komen voor de uitvoering van de diverse binnen-en buitensportvoorzieningen in
2019 alsmede voor de uitvoering van fase 2 van Landgoed Adrichem in 2020.
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Verdere procedure
De verdere procedure is dat in overleg met alle partijen uitvoering wordt gegeven
aan dit besluit.
Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
Beverwijk, 16 april 2019
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

drs E.R. Loenen
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Raadsbesluit
Documentnummer : INT-19-47777
Afdeling
: Ruimte
Onderwerp
: Kredietaanvraag 2019/2020 (Meerjaren Groot Onderhoud en
Investeringsplan Sport 2019-2022)

De raad van de gemeente Beverwijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16
april 2019, nummer INT-19-47777;
gehoord de Raadscommissie;
gelet op artikel 192, juncto artikel 191,lid 1 van de
Gemeentewet).

b e s l u i t :
1. het MGOIP 2019-2022 zoals opgenomen in de bijlagen 1-3 van dit besluit
vast te stellen;
2. een krediet van € 1.479.544 (incl BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van fase 2, jaarschijf 2019, van het landgoed Adrichem zoals
genoemd in tabel 1 van het raadsvoorstel en de kapitaallasten hiervan te
dekken uit het MGOIP 2019-2022;
3. een krediet van € 1.029.996 (incl BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van fase 2, jaarschijf 2020, van het landgoed Adrichem zoals
genoemd in tabel 2 van het raadsvoorstel en de kapitaallasten hiervan te
dekken uit het MGOIP 2019-2022;
4. een krediet van € 310.486 (incl BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de overige investeringen zoals genoemd in tabel 3 van het
raadsvoorstel behorend bij dit besluit en de kapitaallasten hiervan te dekken
uit het MGOIP 2019-2022;
5. een budget van € 85.910 (incl BTW en VAT) beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het onderhoud zoals genoemd in tabel 3 van het raadsvoorstel
behorend bij dit besluit en dit te dekken uit het MGOIP 2019-2022.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

