Volgnummer:

20

Programma:

Goed leven en ontmoeten

Onderwerp:

Onderwerp: Kunstgrasvelden UDI’19 / Beter Bed en Hockey Club Uden

Betreft:

N.n.t.b.

Structureel

Investeringsbedrag

De totale investering bedraagt:
•
Hoofdveld Udi € 605.000,-- incl. btw
•
Semi waterveld hockey € 515.000,-- incl. btw

Afschrijvingstermijn

10 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2016

2017

2018

Kapitaallasten (rente 4%)

119

119

116

(Overige) exploitatielasten

12

9

9

-

-

128

125

Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
• onderuitputting 1e jaar
Te dekken

Algemene toelichting
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BEGROTING 2015-2018

2015

-97
34

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Uden diverse verenigingen die te maken hebben met groei. Er zijn weinig of geen uitbreidingsmogelijkheden op de huidige buitensportaccommodaties. Automatisch komt dan bij eventuele uitbreiding de vraag naar
voren of er mogelijkheden bestaan om natuur-grasvelden om te zetten in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van bovenstaande zijn er twee aanvragen binnen gekomen voor kunstgrasvelden: 1 voor Hockey Club Uden en 1 voor Udi’19/Beter Bed.
• Hockey Club Uden (HCU)
HCU heeft recht op een extra kunstgrasveld. Zij zitten tegen het limiet aan van de veldbehoeften volgens de bondsnormen. HCU heeft een toename in leden, waardoor zij meer speelruimten nodig hebben. Zij voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit het “subsidie en tarievenbeleid buitensportaccommodaties”

• UDI’19/Beter Bed
UDI’19/Beter Bed voldoet ook aan de bondsnormen, en ook zij hebben recht volgens het “subsidie en tarievenbeleid buitensportaccommodaties”
op een extra kunstgrasveld. Tevens heeft de KNVB besloten om op basis van de huidige situatie dat speelveld 6, niet meer voldoet aan de gestelde normen. Daarom heeft de KNVB de dispensatie die voor dit veld was verleent, ingetrokken. Speelveld 6 mag dus niet meer gebruikt worden
voor het spelen van KNVB competitie en/of bekerwedstrijden. Gezien het bovenstaande en de veldbehoeftenberekening komt UDI’19/beter Bed
wedstrijd en trainings-ruimten tekort.
Kosten
Het groot onderhoud kan meegenomen worden in de aanbesteding. Er kan dan een contract afgesloten worden met de betreffende aannemer.
Het groot onderhoud wordt dan uitbesteedt. Indien de gemeente dit zelf wilt doen kan dit extra kosten met zich meebrengen ivm aanschaf materiaal.

Algemene toelichting

Het dagelijks onderhoud kan de vereniging in principe zelf doen. Dit houdt in bladblazen, vegen en periodiek vullen van het veld. Hier zouden
misschien materialen voor aangeschaft moeten worden. De gemeente Uden heeft reeds ervaring in aanleggen en onderhouden kunstgrasvelden.
Bijdrage aan doel/effect van het beleidsveld
Versterking van de sportinfrastructuur, handhaving van het kwalitatief goede aanbod van sport-activiteiten.
Gestelde kwantiteitseisen en kwaliteitseisen
Kwaliteitseisen voor aanleg kunstgrasvelden zoals gesteld door KNVB/NOC*NSF.
Overig
Tevens spelen er momenteel meerdere zaken op sport. Gezien de economische omstandigheden van de gemeente Uden heeft de gemeente
Uden nog steeds een tekort op de begroting.
Een uitbreiding ligt momenteel mogelijk gevoelig omdat het college heeft besloten wegens geldgebrek enkele verenigingen niet in te laten
instappen in de basisstructuur. Een offerte om tonnen extra aan capaciteitsuitbreiding voor voetbal en Hockey te besteden gaat dus mogelijk
(politieke) heibel geven.
De coalitie vindt dat goed leven en ontmoeten begint bij onder andere een goede kwaliteit van de publieke ruimte, van verkeer en van multifunctionele accommodaties.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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Maatwerk, draagvlak en betrokkenheid zijn sleutel-begrippen om ontmoetingen te laten werken. Dat geldt ook voor het onderwijsaanbod; goede
regie op het onderwijs voor de jeugd. Cultuur en sport maken deel uit van onderwijs en opvoeding; de gemeente stimuleert de toegankelijkheid
daarvan. Met realisatie van een kunstgrasvelden kunnen meer leden sporten en bewegen, en is er geen ledenstop noodzakelijk.

