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RSC vervanging kunstgras en privatisering

Voorgesteld raadsbesluit
Instemmen met het voorstel om de extra kosten van de sanering van de onderlaag van het kunstgrasveld
van voetbalvereniging RSC voor rekening van de gemeente te laten komen tot een maximum van € 100.000.
Dit bedrag van € 100.000 te dekken uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen wat betekent
dat dit bedrag wordt overgeheveld naar de reserve majeure projecten.

Samenvatting van het voorstel
Op 21 november 2017 hebben wij besloten in principe bereid te zijn uw raad voor te stellen de extra kosten
van de sanering van het kunstgrasveld van voetbalvereniging RSC voor rekening van de gemeente te laten
komen.

Aanleiding voor dit voorstel
Afgelopen jaren heeft de gemeente Dinkelland gesprekken gevoerd met voetbalvereniging RSC
Rossum/Stichting Maalland over verzelfstandiging van het groot onderhoud en de vervanging van de velden
(natuur- en kunstgrasveld). RSC is de enige voetbalvereniging in de gemeente Dinkelland die niet is
verzelfstandigd (geprivatiseerd). Afgesproken is dat de sportclub een bedrag zou krijgen van € 343.200 voor
groot onderhoud en vervanging. Hiermee zou de club onder meer de toplaag van het kunstgrasveld
vervangen en een bijdrage meekrijgen voor de vervanging van de onderlaag. Daarnaast zit in dit
totaalbedrag een bijdrage voor de vervanging van het natuurgrasveld.
Inmiddels blijkt uit onderzoek door Geofoxx (in opdracht van RSC) dat een gedeelte (10cm) van de
onderlaag is vervuild. RSC wil nu dat de gemeente de kosten van sanering van de onderlaag voor haar
rekening neemt en dus een extra bedrag ter beschikking stelt.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Duidelijkheid verschaffen over vervanging kunstgrasveld/overdracht groot onderhoud en vervanging
kunstgrasveld RSC.

Argumentatie
In 2005 is het huidige kunstgrasveld van voetbalvereniging RSC, in opdracht van de gemeente, aangelegd.
Afgelopen jaren heeft de gemeente Dinkelland gesprekken gevoerd met voetbalvereniging RSC
Rossum/Stichting Maalland over verzelfstandiging van het groot onderhoud en de vervanging van de velden
(natuur- en kunstgrasveld). RSC is de enige voetbalvereniging in de gemeente Dinkelland die niet is
verzelfstandigd (geprivatiseerd). Afgesproken is dat de sportclub een bedrag zou krijgen van € 343.200 voor
groot onderhoud en vervanging, bij raadsbesluit van 27 juni 2017. Hiermee zou de club onder meer de
toplaag van het kunstgrasveld vervangen en een bijdrage meekrijgen voor de vervanging van de onderlaag.
Daarnaast zit in dit totaalbedrag een bijdrage voor de vervanging van het natuurgrasveld.
Inmiddels blijkt uit onderzoek door Geofoxx (in opdracht van RSC) dat een gedeelte (10cm) van de
onderlaag is vervuild. RSC wil nu dat de gemeente de kosten van sanering van de onderlaag voor haar
rekening neemt en dus een extra bedrag ter beschikking stelt.
Het college heeft op 21 november 2017 besloten in principe bereid te zijn de gemeenteraad een voorstel te
doen om de extra kosten van de sanering van de onderlaag van het kunstgrasveld van voetbalvereniging

RSC voor rekening van de gemeente te laten komen. Deze kosten komen dan bovenop het door uw raad
reeds beschikbaar gestelde bedrag van € 343.200, die uw raad reeds op 27 juni 2017 beschikbaar heeft
gesteld.
Wanneer uw raad instemt met het voorstel om de extra kosten voor rekening van de gemeente te laten
komen, zal met RSC/Stichting Maalland afspraken moeten worden gemaakt over de wijze van sanering,
vervanging en opnieuw aanleggen van het kunstgrasveld. Dit in relatie met overdracht groot onderhoud en
vervanging van de velden van het complex.

Externe communicatie
In gezamenlijkheid zal aandacht worden gegeven aan dit besluit.

Financiele paragraaf
“Zuinig met sport” wordt afgewikkeld via de “reserve majeure projecten”. Voorgesteld wordt € 100.000 van
de “reserve incidenteel beschikbare algemene middelen ” over te hevelen naar de “reserve majeure
projecten”.

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
n.v.t.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nr. A;
gelet op artikel 189 Gemeentewet, besluit:
In te stemmen met het voorstel om de extra kosten van de sanering van de onderlaag van het kunstgrasveld
van voetbalvereniging RSC voor rekening van de gemeente te laten komen tot een maximum van € 100.000.
Dit bedrag van € 100.000 te dekken uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen wat betekent
dat dit bedrag wordt overgeheveld naar de reserve majeure projecten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2018

De raadsgriffier,

De voorzitter,

