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Middels deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen bij Hockeer en vragen 

wij u uw instemming dan wel gevoelens over de te volgen procedure en 

voorfnanciering van het 2° veld, kenbaar e maken aan de grífie 

Medio 2016 zin de sportveiden op het complex van HC. Hockeer door de 

Koninklike Nederlandse Hockey Bond (KNHB) afgekeurd en heeft er vervolgens 

meerdere malen overleg plaatsgevonden over de vervanging van minimaal het 

noofdveid en de realisatie/aanleg van een keinere trainingshoek 

Gezien het aantal senior- en jeugdleden van bjna 500 leden en de te verwachten 

groei naar 550 leden de komende jaren is het noodzakelijk om, met het 009 op 

de normeingen van de KNHB en een optimaal gebruik van het complex, 2 

nieuwe velden aan te leggen 

In de weekenden en voornamelik b jeugdwedstrijden op zaterdag zullen beide 

velden in de periode van 09.00 uur tot 18.00 uur nagenoeg gehele dag bespeeld 

‚gaan worden. Waarbij vooral voor de kleinere jeugd (toten met 10 jaar) een 

oplossing gezocht gaat worden in het opdelen van beide velden, zodat er tidelijk 

4 wedstrijdvelden ingevuld kunnen worden. Ook op de zondagen zal mede 

‚afhankelijk van de competiie indelngen een dubbele vedbezetting noodzakelijk 

zin 

Een en ander heeft uiteindelijk in overleg tussen Hockeyclub, gemeente en een 

fiscalst, geresulteerd n het opstarten en aanbestedingsgereed maken van de 

geliktjdge aanleg van twee kunststof watervelden. 

  

  

De gemeenteraad heeft voor één veld (€ 300.000) en een trainingshoek (€ 

72 000) nanciële mddeien gereserveerd n naar meerjarenbegroting 

Door zowel het hoofdveid als ook het 2° eld van HC Hockeer in utvoering te 

‚nemen ontstaan er zowel voor de gemeente als ook de hockeyciub fnanciële en 

effiientie-voordelen in zowel de realsalie- als ook de BTW sfeer 

  (geanonimiseerd)



  

  

Doordat de werkzaamheden van gemeentewege worden uigevoerd kan met het 

009 op de uitvoeringskosten gebruik worden gemaakt van het BTW 

compensatiefonds 

In de reaisatiekosten voor het 2° veld wordt zodoende een voordeel van 15% in 

de BTW steer verkregen (6 % ten opzichte van 21%). Daaraastzijn met het 009 

p de realisate van het gelijtijdig uivoeren van 2 kunststof watervelden 

voordelen te behalen in de materaal- en uivoeringskosten 

Ook i erin deze constructie sprake van werk met werk maken’ waarbij de 

tubber.lava fundering en eventueel de toplaag van het kunststof zand oefenveld 

(2° veld) mogelik gedeekelijk verwerkt kan gaan worden in de te realiseren 

Oefenhoek 

Daar de eigendom van de bovengrond van het 2° veld b Hockeer i. s op dt 

moment een intentieovereenkomst en ealisate-overeenkomst in opsteling 

waarbijhet 2° ved i eigendom van de gemeente komt en Hockeer via 

maandelijkse huurbetalingen de kapitaalasten van de investering n het 2° veld 

aan de gemeente gaat voldoen. 

De hiertoe benodigde overeenkomsten voor het opheffen van het recht van, 

opstal(eigendom bovengrond) worden op dt moment voorbereid. Vereiste hierin 

is dat deze voor defintieve opdrachtverlening door partjen ondertekend en 

eventueel geeffectueerd zijn 

De aanleg van een tweede kunststof waterveld was bij t samenstelien van de 

begroting 20182021 iet voorzien. Wel ging de hockeyclub er in eerste instantie 

vanuit om hier een kunststof zandoefenveld of een ser kunststof waterveld aan 

1e leggen. Gezien echter de ontwikkelingen in de hockeywereld dat er momenteel 

voor competites hoofdzakelik watervelden worden gerealiseerd en deze ook 

volgens de KNHB de toekomst hebben en de efficiënte voordelen bij de 

geliktjdige aanleg van 2 kunststof watervelden, i in overleg met de hockeyclub 

besloten om bi de realisatie te gaan voor de aaneg van twee identieke water 

kunststofvelden. 

  

I de planvoorbereiding en uitvoering van het 2° kunststof waterveld HC Hockeer 

 wordt een niet voorziene (voornvestering gevraagd van maximaal € 300 000. 

Deze i grofer dan € 50.000 en mag dus niet achteraf ‘gerepareerd’ worden, 

maar moet vooraf aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegó 

Positie te vermelden is dat de niet voorziene investering van maximaal € 

300 000 de gemeente geen extra middelen kost De kaptaallasten 

voortvoeiende uit de investering van maximaal € 300 000 worden door HC. 

Hockeer middels ‘een fnanciele bjdrage ineens’ en de maandelikse huur (gelijk 

aan de kapitaallasten) terugbetaaid 

  

Contorm de fnanciele verordening moeten investeringen die niet zjn voorzien en 

groter zjn dan € 60.000 vooraf ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd 

Met het oog op het opstarten van de aanbestedingsprocedure verzoeken wij 

u dan ook uiterlijk 27 maart 2018, uw instemming dan wel gevoelens over 

de te volgen procedure en voorfinanciering 2° veld, kenbaar te maken aan 

de grifie. 

Zoals i de inleiding is verwoord, is met de investering enige spoed geboden en 

| e wachten op de eerste volgende raadsvergadering eind mei 

  

  

  



  

  

  

Uiteraard moet van te voren wel duidelij zijn of uw raad haar goedkeuring aan 

deze vorm van voorfnanciering kan geven 

 Aangezien de besluivorming over de (voor) investering met het 009 op het 

aanbestedingstraject en opdrachtverlening. een spoedeisend karakier heeft. zal 

n binnenkomst van uw reacties het Presidium worden voorgesteld om voor de 

niet voorziene (voor)investering n de toplaag van het 2° veld HC Hockeer een 

extra raadsvergadering te beleggen eind apri begin mei 2018 

Vertrouwende u hiermede vooraisnog voldoende te hebben geïnformeerd 

Met vriendelke groet 

Burgemeester en wethouders van Eisden- 

Margraten, 

De 
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