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Toelichting

De Sportboulevard is medio 2010 opgeleverd en sinds augustus gefaseerd in gebruik
genomen. Nu, zoals in eerdere bestuursrapportages is aangegeven, alle meer- en
minderwerkposten zijn verrekend volgt nu de eindafrekening.
Het totale krediet bedraagt € 54.921.000,--. Bij de uitwerking van diverse
inrichtingsonderdelen is in een aantal gevallen sprake geweest van aanvullende
investeringen. Deze aanvullende investeringen hebben met name plaatsgevonden bij de
toegangscontrole, bezoekersregistratie en beveiliging en enkele extra functionaliteiten
van het zwembad. Bovendien is het binnen het project telkens de bedoeling geweest om
een aantal inrichtingselementen te financieren door middel van sponsoring, hetgeen nog
niet geëffectueerd is.
De meerkosten bedragen € 1.300.000,--.
Daarnaast is tijdens het project een gedeelte van de dekking vanuit het
onderhouds¬fonds vrijgevallen ten gunste van rekening resultaat stad voor een bedrag
van € 400.000,--, terwijl hier wel rekening mee is gehouden bij de projectbegroting
Sportboulevard.
Voor de meerkosten van € 1.300.000,-- en de weggevallen inkomsten (verplichte vrijval)
van € 400.000,-- wordt nu een afrondend krediet aangevraagd ter grootte van totaal
€1.700.000,--.
De kosten leiden niet tot een overschrijding in de jaarlijkse exploitatie door een andere
afschrijvingswijze met een vastgestelde restwaarde die ook voor de Sportboulevard moet
worden toegepast.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om u te informeren over het
samenwerkings- en sturingsarrangement tussen gemeente en exploitant en de nog
bestaande risico's voor de exploitatie- en beheersituatie in de toekomst.
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In vergadering

Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2011 20:15
De raad verstrekt de gevraagde kredieten inzake Sportboulevard en wijzigt dienovereenkomstig
de begroting.
Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie) - dinsdag 29 maart 2011 21:30

Besluit

De aanwezige raads- en commissieleden uiten hun zorg over o.a. de negatieve publiciteit
rondom Optisport en de reeds verstrekte en mogelijk nog te verwachten kredieten t.b.v. het
Sportpark. Een mogelijke realisatie van een aantal tennisbanen op het dak van de
parkeergarage, vinden de fracties VSP en BVD een interessant idee. De wethouder zegt toe dat
de evaluatie parkeertarieven dit najaar aan de raad zal worden toegezonden.
De adviescommissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraad van 12 april a.s.

In vergadering
Besluit

Agendacommissie - dinsdag 15 maart 2011 20:30
De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te bepalen
vergadering van de adviescommissie (1 blok), waarvan een klein gedeelte van de vergadering in
beslotenheid kan plaatsvinden.

