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Beste leden en duoburgerleden,

Aanleiding
In de beeldvormende vergadering van uw raad van 3 november 2016 heeft de voorzitter van hockeyvereniging MHC
Tempo een toelichting gegeven over hun ambities en een aantal plannen voor hun park. Tempo wil sterker worden en
inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hockeyvelden om talentvolle spelers meer kansen te bieden ter
verbetering van hun vereniging.
Tijdens beeldvorming I van 3 november jl. waren de ambities van de vereniging gericht op het vervangen van 1 veld van
een zand ingestrooid veld naar een waterveld; een waterveld biedt meer kansen voor het spelen op hoog niveau. Dit
wordt ook door de hockybond de KNHB bevestigd. Tempo gaf aan dat volgens de begroting in 2017 de toplaag van het
zandveld vervangen zou moeten worden. Hiervoor stond 6 140.000,- begroot. Echter, in de loop van 2016 is deze
investering doorgeschoven naar 2020 op basis van een keuring waaruit bleek dat het veld nog 7 jaar mee kon. Voorlopig
werd de investering voor 3 jaar doorgeschoven. Vanwege hun ambities was Tempo het daar niet mee eens en heeft uw
raad toen gevraagd om de investering van C 140.000 opnieuw op de begroting van 2017 terug te plaatsen. Uw raad heeft
tijdens de beeldvorming dit verzoek niet gehonoreerd. Door het college is toen de toezegging gedaan te onderzoeken of
er - binnen de kaders van uw raad - mogelijkheden zijn om een waterveld in 2017 te realiseren.

Resultaat van het onderzoek
Het onderzoek naar de mogelijkheden heeft wat tijd in beslag genomen vanwege uitgebreidere wensen dan eerder
aangegeven, maar heeft uiteindelijk, inclusief instemming van de Algemene Ledenvergadering van Tempo, geleid tot de
volgende afspraken:
*
»

»

Tempo financiert zelf de vervanging van velden 9 en 11;
De gemeente staat garant voor 50oZo van de financiering van deze 2 velden, mits Stichting Waarborgfonds Sport
ook garant staat;
De gemeente stelt 2 gebruiksovereenkomsten op voor de duur van de garantietijd van de leverancier op veld 9
en veld 11;
Alle onderhoudskosten voor alle velden komen voor rekening van Tempo;

»

Onderhoudswerkzaamheden zoals hekwerk/lichtmasten etc. blijven (voorlopig) bij de gemeente;

»

De gemeente stelt een onderhoudsovereenkomst voor alle velden op voor de duur van 15 jaar met de clausule
dat een jaar opzegtermijn mogelijk is;

»

De gemeente vergoedt 37,50Zo van de onderhoudskosten zoals nu opgenomen in de meerjarenbegroting van de
gemeente aan Tempo;
De gemeente betaalt eenmalig kosten aan de kapitaallasten van veld 9, deze zijn i 13.607,-.

*

»
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Het verzorgen van het onderhoud door Tempo brengt voor de gemeente een kostenbesparing met zich mee. Het
structurele voordeel zal ten gunste worden gebracht van de taakstelling op sport en de financiële consequenties worden
verwerkt in het 2de concernbericht en de meerjarenbegroting 2018 ev.

Vervolg proces
Nu de besluitvorming definitief is, is Tempo aan de slag gegaan met de vervanging van de bovengenoemde velden. In
afstemming met de gemeente wordt de kwaliteit van de velden, zoals de bond dat eist, gewaarborgd. De aanleg van de
velden is al in een ver gevorderd stadium en de verwachting is dat de vervanging van de velden in oktober is afgerond..
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, kunt u contact opnemen met A.M.A. Vrijenhoek - de Vries, van
de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, via 0164-277 657 of a.m.a.vriienhoek@berqenopzoom.nl.
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