
 

 

 

     

 

 

                    

 

 

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2020 

 

Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
A.J. Flach  , wethouder 
S. van Die  , wethouder  
R.J. Lafleur  , wethouder 
A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER   

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH  

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN  

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR  

BOR 4.1 Renovatie sportvelden (2020-0056720). Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het vervangen van de toplaag van 

veld 2 (v.v. ASWH);  
2. in te stemmen met het renoveren van natuurgrasveld B 

(v.v. IFC);  
3. de raad door middel van de kadernota voor te stellen 

om een krediet beschikbaar te stellen  van €270.000,- 
voor het vervangen van de toplaag van veld 2 
(v.v.ASWH);  

4. de raad door middel van de kadernota voor te stellen 
om de jaarlijkse kapitaallasten van € 28.814,-  voor de 
renovatie van de toplaag van veld 2 (v.v. ASWH) mee te 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

nemen in de meerjarenbegroting;  
5. de raad door middel van de kadernota vragen in te 

stemmen om de boekwaarde van € 50.541,28 van de 
toplaag van veld 2 (v.v.ASWH) ten laste te brengen van 
het rekeningresultaat 2019;  

6. de raad door middel van de kadernota voor te stellen 
om een krediet van €50.000,- beschikbaar te stellen 
voor het renoveren van (natuurgras) veld B (v.v. IFC);  

7. de raad door middel van de kadernota voor te stellen 
om de jaarlijkse kapitaallasten van €3.662,- voor de 
renovatie van veld B (v.v. IFC) mee te nemen in de 
meerjarenbegroting;  

8. de raad door middel van de kadernota vragen in te 
stemmen om voor de komende 3 jaar jaarlijks een 
bedrag van € 20.000 toe te voegen aan het 
onderhoudsbudget om de aanpassingen te kunnen 
uitvoeren ten gevolge van de zorgplicht vanuit de Wet 
Milieubeheer;  

9. in afwijking van de nota 'waarderen en afschrijven 2017' 
de afschrijftermijn voor veld 2 op basis van gebruik en 
werkelijke levensduur te stellen op 10 jaar in plaats van 
15 jaar en de afschrijftermijn van veld B op 15 jaar in 
plaats van 20 jaar te stellen;  

10. kennis te nemen van het renovatieschema voor de 
kunstgrasvelden en de raad kennis te laten nemen van 
het renovatieschema door middel van een 
raadsinformatiebrief;  
 
 
 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

11. de raad door middel van de kadernota voor te stellen 
om het overgebleven krediet van € 200.000,- vanuit de 
vervanging van kunstgrasveld 5 (v.v.IFC) in te zetten 
voor de vervanging van de toplaag van kunstgrasveld 2 
(v.v.ASWH). 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020, 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 


