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Onderwerp Renovatie tweede veld Aurora

Aan de raad,
Onderwerp
Renovatie tweede veld Aurora
Gevraagde beslissing
1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tweede veld van Aurora van € 91.000.
Grondslag
Begroting 2017
Relatie met Strategische Agenda
Renovatie van sportaccommodaties heeft een tweeledige relatie met de Strategische Agenda:
- Gelukkig Bunnik, bereikbare en toegankelijke basisvoorzieningen van onder andere sportaccommodaties
- Gezond Bunnik, vitaliteit en een gezonde leefstijl door te sporten en te bewegen.
Inleiding
In de begroting 2017 zijn diverse investeringen opgenomen voor de sport. In de kadernota 2017-2021 heeft
de gemeenteraad gelden beschikbaar gesteld voor de vervangingsinvesteringen sport 2017.
Onderhoud sportvelden
In de informatienota van 20 mei 2016 is de raad geïnformeerd over de renovatie van de velden van Aurora.
Conform het besluit is het hoofdveld van Aurora in de zomer van 2016 gerenoveerd, hierbij is ook besloten
de renovatie van het tweede veld door te schuiven naar 2017. Aurora heeft ervoor gekozen het hoofdveld
te renoveren en niet te vervangen door een kunstgrasveld. In de kadernota van 2017-2021 is rekening gehouden met de nu voorgestelde renovatie van het tweede veld. Voorgesteld wordt nu om dit krediet vrij te
geven. De renovatie bestaat uit drie onderdelen
het vervangen van de beregeningspomp (€10.000);
het vervangen van de veldverlichting (€33.000);
de renovatie van het veld (€48.000).
Beoogd effect
Het beschikbaar stellen van gelden voor het noodzakelijke onderhoud.
Beschrijving varianten/mogelijkheden (facultatief: alleen als je meerdere varianten voorstelt)
Niet van toepassing
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Argumenten
1.1 Na het besluit tot renovatie in 2016 is het onderhoud nu noodzakelijk om het veld bespeelbaar te
houden.
1.2 Renovatie is onderdeel van de kadernota 2017-2021.
Kanttekeningen
Voor de vervanging van de verlichting wordt led-verlichting overwogen. Gezien de voordelen op het gebied
van duurzaamheid en de kostenbesparingen in het gebruik en onderhoud van led-verlichting is het een logisch moment om daar nu naar te kijken. Mocht het nodig zijn zal additionele bijdrage voor led-verlichting
worden ondergebracht in een apart voorstel.
Kosten, baten en dekking
In de begroting 2017 is rekening gehouden met de complete renovatie van het tweede veld. De totale renovatie is opgenomen voor €91.000. Dit past binnen de reguliere begroting.
Uitvoering
Met het beschikbaar stellen van het krediet kan de uitvoering en uitbetaling van de renovatie van het veld
en de veldverlichting plaatsvinden. De werkzaamheden van de beregeningspomp zijn reeds uitgevoerd en
betaald.
Bijlagen
Ter inzage
Odijk, 14 maart 2017
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester,

dhr. mr. G. Veenhof
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dhr. H.M. Ostendorp
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017;

besluit:
1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tweede veld van Aurora van € 91.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 mei 2017.

De raad voornoemd,

de griffier
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de voorzitter

Voorrondes Open Huis

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W

Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar stellen voor de
Renovatie tweede veld Aurora
-

renovatie van het tweede veld van Aurora van € 91.000.
Datum besluit B&W

14-03-2017

In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden

Bespreken

Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen

20-04-2017
11-05-2017
n.v.t.

14-03-2017
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