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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Vernie heeft een aantal vragen aan de wethouder:
- Zijn de kredieten toereikend voor de werkzaamheden die u voorstelt?
- Zijn er offertes opgevraagd of worden de werkzaamheden in eigen beheer
uitgevoerd?
- Wordt in 2019 nogmaals een kredietaanvraag gedaan voor renovatie van de
toplaag van het tweede veld van SV Odijk? En is het bedrag dan hetzelfde?
- Is de keuze om het onderhoud van de twee velden van SV Odijk te scheiden
gebaseerd op sportieve logistiek of op de begroting?
- Voor renovatie van de toplaag van veld 2 van VV Bunnik 73 vraagt u een
verhoging van € 8.000. Hoe hoog zijn de totale kosten?
- In de laatste paragraaf van “Kosten, baten en dekking” wordt gesproken
over een vrijval van € 10.975. Kunt u de systematiek van vrijval duidelijk
maken?
- Is mijn conclusie juist dat geen gelden worden onttrokken aan de Algemene
Reserve?
De heer Eijbersen antwoordt dat de kredieten zijn afgestemd op de kosten.
De heer Grasmeijer vult aan dat er nog geen offertes zijn opgevraagd. De bedragen die worden gevraagd zijn gerelateerd aan bedragen die in het verleden
zijn gevraagd.
De heer Eijbersen vervolgt dat het onverstandig is om de velden van SV Odijk
tegelijk eruit te halen. Als een veld wordt gerenoveerd, moet men hier zorgvuldig mee omgaan. De belasting is dan anders en het veld is kwetsbaar. De renovatie van een veld kan per jaar verschillen, onder andere door verschillen in
weersomstandigheden.
Vanwege de komst van de hockeyvelden is het trainingsveld van VV Bunnik 73
naar achteren verplaatst. De kosten voor het andere veld komen niet overeen
met de kosten voor renovatie van veld 2.
De heer Grasmeijer vult aan dat de totale kosten € 25.000 tot 30.000 bedragen.
De heer Eijbersen zegt dat het klopt dat er geen gelden uit de Algemene Reserve worden gehaald. Dit wordt nooit gedaan voor regulier onderhoud aan bestaande sportvoorzieningen. Deze zijn opgenomen in de begroting. Alleen in het
geval van initiatieven, zoals het kunstgrasveld van SV Odijk, wordt een deel uit
de Algemene Reserve gehaald via een apart besluit.
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De heer Grasmeijer legt uit dat er kredieten zijn opgenomen in de kadernota en
de begroting, onder andere voor ledverlichting. In het najaar van 2017 zijn deze
kredieten aangevraagd en is besloten om de jaarlast uit de Algemene Reserve
te halen. Deze bedragen hoeven nu niet meer te worden geraamd, omdat het
werk is uitgevoerd. Voor dit jaar blijft er na financiering van de lasten € 10.000
over. Dit bedrag vloeit terug naar de begroting via de berap en de jaarrekening.
De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoord.
De voorzitter stelt vast dat het raadsvoorstel als hamerpunt kan worden behandeld in de raadsvergadering van 8 maart 2018.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Besproken in technisch overleg d.d. 19 april 2018
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