Té

ii in HIM min mi

COĤ

G15.0630

D66

ĩ

Motie Verbetering Voetbalaccommodatie TAVV
De raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 9 juli 2015 ter behandeling van
raadsbesluit nummer 2015-079 inzake Verbetering Voetbalac c ommodatie TAVV Ter Aar;
constaterende:
» dat het c ollege voorstelt een bedrag van C 1.200.000 te bestemmen voor de aanleg
van twee kunstgrasvelden op het c omplex van TAVV;
» dat eerder hiervoor een bedrag gereserveerd is van C 750.000;
» dat het meerdere benodigde bedrag ad C 450.000 door meevallers nog besc hikbaar is
in de Reserve Verbetering Voetbalac c ommodaties;
» dat deze meevallers nu niet ten gunste komen van de algemene reserve;
overwegende:
« dat, nu meevallers bij de aanleg van kunstgrasvelden niet ten goede van de algemene
reserve zijn gekomen, maar voorgesteld wordt deze aan te wenden voor de extra
kosten verbonden aan de aanleg van twee kunstgrasvelden op het c omplex van T A W ,
eventuele meevallers bij die aanleg deels ten goede zouden kunnen komen van de
algemene reserve;
» dat de Stic hting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (Stibuni) bij eerdere
investeringen erin geslaagd is door zelfwerkzaamheid en goed inkoopbeleid
besparingen op de geraamde investeringen te realiseren;
» dat het niet onredelijk is in dit geval van forse meerkosten voor de aanleg van de twee
kunstgrasvelden van T A W aan Stibuni een bijdrage in die meerkosten te vragen, voor
zover Stibuni een reële en materieel van belang zijnde besparing op de verwac hte
kosten weet te realiseren;
« dat een besparing tot een bedrag van C 25.000 redelijkerwijs hiervan uitgezonderd kan
worden;
roept het college op om:
1. met Stibuni in overleg te treden en haar het volgende voor te leggen:
indien de werkelijke kosten van de realisatie van de twee kunstgrasvelden voor Stibuni
lager uitvallen dan C 1.175.000, Stibuni te verzoeken, dat deel van de subsidie aan de
gemeente ac hteraf terug te storten dat gelijk staat aan 50 7o van de door Stibuni
gerealiseerde besparing, zijnde het versc hil tussen C 1.175.000 en de werkelijke
kosten. Stibuni overlegt daartoe binnen drie maanden na realisatie van de
twee kunstgrasvelden een gespec ific eerde opgave van de werkelijke kosten;
2. de gemeenteraad te informeren over het resultaat van het onder 1. genoemde overleg.
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en gaat over tot de orde van de dag.
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