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AANLEIDING

23 april 2019
3.05.
Aanvraag investeringssubsidie kleedaccommodatie RKEDO
C. van de Pol
Programma II: Welzijn & Zorg
Sport, recreatie en sportaccommodaties
ZK19000192

Op 27 december 2018 hebben wij van RKEDO een aanvraag investeringssubsidie voor de
kleedaccommodatie ontvangen. De aanvraag is getoetst aan het accommodatiebeleid. In
dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de aanvraag.
Deze aanvraag is de laatste in een reeks van drie aanvragen gericht op een gefaseerde
vernieuwing van de accommodatie van RKEDO. Het subsidieverzoek wat nu voorligt is de
laatste in deze reeks. Hieronder ziet u wanneer uw raad eerder heeft besloten om subsidie
beschikbaar te stellen aan RKEDO en welke bedragen het betrof.
18-09-17
vervanging riolering kruipruimte kleedaccommodatie
€ 28.687
19-12-16
vernieuwing dakbedekking kleedaccommodatie
€ 39.626

KADER

WIJ STELLEN VOOR

Accommodatiebeleid 2016
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringssubsidie van € 97.539 aan
RKEDO.
2. Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve en
3. De begroting 2019 overeenkomstig te wijzigen.

BEOOGD
RESULTAAT

ONDERBOUWING

De deels 46 jaar en deels 37 jaar oude kleedaccommodatie van RKEDO is/wordt verbouwd,
gemoderniseerd en verduurzaamd. Er wordt een extra kleedkamer gecreëerd waardoor
wordt voorzien in de behoefte die is ontstaan door de groei van het meisjes/vrouwenvoetbal. Door uitvoering van deze werkzaamheden kan zowel RKEDO als haar
bezoekers weer tientallen jaren op een veilige en duurzame wijze gebruik maken van de
kleedaccommodatie.
Beslispunt 1
Op basis van het accommodatiebeleid 2016 heeft RKEDO recht op een investeringssubsidie
van 35% van het totaal. Dit betekent 35% * € 278.684 = € 97.539.
De kleedaccommodatie is in 1973 gebouwd. In 1982 is vanwege capaciteitstekort
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aangebouwd. Na jaren van goed onderhoud is de kleedaccommodatie toe aan verbouwing,
modernisering en verduurzaming.
Er wordt zodanig verbouwd dat er een extra kleedkamer gecreëerd wordt. Dit is in verband
met de groei van het meisjes-/vrouwenvoetbal noodzakelijk.
In juli 2016 heeft RKEDO een uitgebreide rapportage opgesteld waarin een complete
uiteenzetting is gegeven van noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de
kleedaccommodatie van RKEDO. (Deze rapportage is vanwege de omvang fysiek voor u ter
inzage gelegd en zodoende dus niet digitaal geregistreerd.) In december 2018 heeft RKEDO
een aanvulling gedaan op deze rapportage. Er is een update gegeven wat al is uitgevoerd
en de tarieven zijn herzien (conform prijspeil 2019). Deze update is als bijlage meegestuurd.
De onderliggende offertes en prijsopbouw zijn naar onze mening acceptabel. Naast het feit
dat er gebruik wordt gemaakt van bedrijven die RKEDO een warm hart toedragen en/of
sponsor zijn is er ook sprake van veel zelfwerkzaamheid in deze opdracht. Geconcludeerd
kan worden dat de prijsaanbieding marktconform is.
Beslispunt 2
De begroting 2019 is november 2018 vastgesteld. De aanvraag investeringssubsidie is in
december 2018 ingediend en dus niet meegenomen in de begroting. Gelet op de
noodzakelijkheid van de werkzaamheden (uitvoering voor aanvang voetbalseizoen 20192020) wordt voorgesteld om de uitgave te dekken uit de algemene reserve.

KANTTEKENINGEN

Omdat RKEDO het project coördineert is het noodzakelijk om tussentijds meermaals overleg
te voeren over de uitvoering en de voortgang.

FINANCIËN

De dekking van de investeringssubsidie van € 97.539 kan gedekt worden uit de algemene
reserve.

PACT VAN

n.v.t.

WESTFRIESLAN

COMMUNICATIE

VERVOLG

RKEDO wordt nauw geïnformeerd over de voortgang. Het voornemen van RKEDO is
namelijk om de werkzaamheden voorafgaand aan het voetbalseizoen 2019-2020 (start
september 2019) uitgevoerd te hebben. Er dient dan in het voorjaar te worden gestart.
Verwezen wordt naar de tekst onder communicatie.
Datum college: 12 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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