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Aan de Raad,
Heerhugowaard, 23 maart 2021

Voorstel / besluit:
1. De aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken zoals vermeld in de bijlage (Bij210003) over te nemen en het college opdracht te geven tot uitvoering van het investeringsplan
sportvoorzieningen;
2. De Raad besluit tot dit investeringsplan sportvoorzieningen, met de incidentele investeringen:
a. €20.000 voor beweegtoestellen en beweegroutes in de openbare ruimte;
b. €30.000 voor een kwaliteitsslag op het parkeergrasveldje/trainingsveldje bij
voetbalvereniging WMC;
c. €223.000 voor een kwaliteitsslag op het hockeyveld bij hockeyvereniging MHC;
d. €340.000 voor herstructurering veld, hekwerk en lichtmasten bij honkbalvereniging BC
Herons;
e. €550.000 voor een kunstgrasveld bij voetbalvereniging KSV.
3. Een investeringskrediet te voteren van € 1.143.000 voor uitvoering investeringsplan
sportvoorzieningen. De jaarlijkse kapitaalslast van € 77.167 vanaf jaar 2022 te dekken uit:
a. De bestemmingsreserve Nota Bovenwijkse kosten – deel 2 (NBK-2);
b. De bestemmingsreserve Uitvoering Raadagenda – projecten leefomgeving en
voorzieningen, onderdeel Sport en accommodaties.
Inleiding
Een speerpunt uit de Raadsagenda Heerhugowaard 2018-2022 is dat de voorzieningen op gebied van
sport, kunst en cultuur van goed niveau zijn. Dat wil zeggen goed onderhouden, toegankelijk en veilig.
De Raad heeft het college gevraagd door middel van een behoefteonderzoek in samenspraak met
inwoners in kaart te brengen naar welke aanvullende voorzieningen vraag is en of het sportbeleid
verbreed moet worden. Daarnaast heeft de Raad gevraagd te komen tot een inventarisatie van
gemeentelijke accommodaties waar sprake is van achterstallig onderhoud, en/of welke
accommodaties in aanmerking komen voor verbetering. Deze inventarisatie strekt zich nadrukkelijk uit
tot het brede veld van sportaccommodaties, inclusief openbare sport- en speelveldjes, en
voorzieningen voor kunst en cultuur. Op basis van deze inventarisatie heeft de Raad het voornemen
om tot een investeringsplan te komen. Voorliggend voorstel heeft betrekking op sport.
Om uitvoering te geven aan de opdracht van de Raad heeft het college opdracht gegeven aan het
Mulier Instituut om onderzoek te doen. Daarbij zijn inwoners en verenigingen betrokken om input te
leveren en mee te denken.
Het onderzoek is driedelig:
1. Onderzoek naar de sportdeelname in Heerhugowaard (bijlage 1);
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2. Onderzoek naar de ruimtelijke behoefte voor de binnen- en buitensport op korte, midden- en
lange termijn (bijlage 2);
3. Onderzoek naar sport en bewegen in de openbare ruimte (bijlage 3).
Uit de onderzoeken volgt een aantal conclusies en aanbevelingen. Advies aan de Raad een aantal
investeringen te doen om het niveau van voorzieningen op het gebied van sport en bewegen in
Heerhugowaard te borgen.
De Raad is in december 2020 middels een Raadsinformatiebrief (Bij20-971) geïnformeerd over de
uitkomsten van het onderzoek en heeft de bijbehorende rapportages ontvangen.
Beoogd effect
Op basis van de voorliggende onderzoeken te komen tot een gefundeerd investeringsplan waarmee
de sportvoorzieningen op een goed niveau komen en uitvoering wordt gegeven aan de Raadsagenda.
Dit voorstel voorziet ook in een zorgvuldige uitwerking en realisatie van de praktisch en kosteloze
beleidsaanbevelingen.

Argumenten
1. Het voorstel past in de doelstelling een goed niveau van voorzieningen uit de Raadsagenda
2018-2022.
Een van de doelstellingen uit de Raadsagenda Heerhugowaard 2018-2022 is een goed niveau van
voorzieningen op sport, cultuur en recreatie, dat wil zeggen goed onderhouden, toegankelijk en veilig.
Met het investeringsplan geeft het college uitvoering aan de Raadsagenda. De selectie van de
investeringen in het plan sluiten aan op een ‘goed niveau van voorzieningen’ en passen bij het
karakter van een bestemmingsreserve (incidentele uitgave).
2. De onderzoeken hebben aangetoond dat aanvullende sportvoorzieningen nodig zijn.
De voorstellen in het investeringsplan zijn gebaseerd op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek door een
onafhankelijk instituut. De rapporten laten zien waar geïnvesteerd kan worden om tegemoet te komen
aan de vraag naar aanvullende voorzieningen en/of het sportbeleid verbreed moet worden.
3. De uitkomsten zijn zorgvuldig en participatief tot stand gekomen, waardoor we echt kunnen
aansluiten bij wensen en behoeften van onze inwoners.
De uitkomsten zijn zorgvuldig en participatief tot stand gekomen, waardoor we echt kunnen aansluiten
bij wensen en behoeften van onze inwoners. Er hebben in september werksessies plaatsgevonden
waar inwoners en verenigingen op basis van de conceptresultaten opmerkingen en aanvullingen
konden doen. Deze zijn verwerkt in de rapportages en dragen bij aan het draagvlak van het
investeringsplan.
4. De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan op de behoeften van de sportverenigingen.
De afgelopen jaren zijn er vanuit behoeften van de sportverenigingen wensen geuit om investeringen
te doen in voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere kwaliteit van de voetbalvelden
(voetbalverenigingen KSV, WMC, Reiger Boys), verlichting, hekwerk en herstructurering speelveld
(BC Herons), verruiming van sporthalcapaciteit (KSV handbal, HV Tornado, Hugo Girls,
gymnastiekvereniging SiU), herstructurering sportpark (SVW’27, HV Tornado) en waterhockeyveld
(MHC).
5. Sportvoorzieningen op goed niveau dragen bij aan het preventieve voorveld in het sociaal
domein.
Een goed niveau van voorzieningen draagt bij aan het preventieve voorveld in het sociaal domein.
Gevolgen van minder onderhoud, niet toegankelijk en onveiligheid van voorzieningen kan ertoe leiden
dat inwoners minder bewegen, minder sporten en minder gezond zijn. Bij verenigingen kan het niveau
invloed hebben op het ledenaantal, de (financiële) slagkracht en de sociale functie voor kwetsbare
inwoners. De verenigingen zetten zich onvoorwaardelijk in voor de maatschappij waar sporten en
bewegen steeds belangrijker is als preventief middel. Een van de doelstellingen uit het lokaal
sportakkoord is dat ze dit ook gaan doen voor niet-leden.
De buitenruimte heeft invloed op het beweeggedrag van inwoners. Bij een goed niveau gaan inwoners
eerder wandelen, fietsen en bewegen. Dit sluit aan bij de behoefte van de inwoners om de openbare
ruimte sportief aantrekkelijker te maken.
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6. Bij uitstel van investeringen lopen de jaarlijkse onderhoudskosten op.
Door investeringen in de velden zijn deze gereed voor de komende jaren. Onderhoud van deze velden
is de komende jaren daarmee beperkt nodig. Bij uitstel van investeringen kost het jaarlijks meer
onderhoud om de kwaliteit van de voorzieningen op niveau te houden. Dit kan oplopen tot €50.000,extra per jaar aan onderhoud.
7. Een aantal velden kan worden afgekeurd door de sportbonden.
Het honkbalveld voldoet momenteel aan de normen van het speelniveau van BC Herons, maar door
het ontbreken van veldverlichting wordt de locatie afgekeurd door de honkbalbond en moeten zij voor
avondwedstrijden uitwijken naar de regio. Wanneer het softbalteam doorstroomt naar een hogere
klasse voldoet het softbalveld niet meer aan de eisen van de bond. De hockeyvelden zijn volgens het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) afgeschreven qua levensduur en moeten gerenoveerd worden. Bij
uitstel worden deze velden bij hockeyclub MHC in het nieuwe seizoen 2021-2022 afgekeurd door de
hockeybond, tenzij er extra onderhoud wordt gepleegd. In de periode november-maart kunnen bij KSV
wedstrijden door de KNVB worden afgelast vanwege de kwaliteit van het voetbalveld. Om dit te
voorkomen laat KSV veel jeugdtrainingen doordeweeks vervallen zodat het gras wordt gespaard. Het
trainingsveldje bij WMC is in deze periode ook weinig te gebruiken vanwege de kwaliteit van het veld.
Door het veldje te renoveren wordt de belastbaarheid van de andere velden verminderd, wat leidt tot
minder afgelasting door de KNVB. Door bovengenoemde velden nu te vernieuwen vallen alle velden
onder de normen van de sportbonden.
a. Sporten in de buitenruimte is populair in Heerhugowaard
Uit het onderzoek van sportdeelname in Heerhugowaard blijkt dat 43% van de inwoners vooral
sporten op de openbare weg. 86% wandelt en 76% fietst in de openbare ruimte. De behoefte ligt in
het sportief aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. De incidentele investering is voor
beweegroutes, watertappunten en beweeg- en fitnesstoestellen in de buitenruimte. Hierdoor kunnen
ook weer nieuwe ontmoetingsplekken ontstaan. Deze incidentele uitgave in de buitenruimte is ten
behoeve van alle inwoners en draagt bij aan de gebiedsontwikkeling (omgevingsvisie).
b. Met de kwaliteitsslag van het parkeer/trainingsveldje wordt de speelruimte van WMC effectief
benut.
Uit het onderzoek blijkt dat WMC qua aantal over voldoende velden beschikt. WMC geeft in het
onderzoek aan dat zij desondanks de beschikbare velden, vaak in de periode november-maart
moeten uitwijken naar de binnensportaccommodaties vanwege de kwaliteit van de velden. Een relatief
goedkope en simpele oplossing is het draineren van het parkeer/ trainingsveldje bij WMC. Dit veldje is
geen officieel voetbalveld, maar kan door te investeren in de speelbaarheid worden toegevoegd aan
het areaal. Met deze investering krijgt WMC meer speelruimte voor trainingen. Hierdoor worden de
overige velden minder belast en blijven deze van een goed kwaliteitsniveau.
c. De aanleg van een waterhockeyveld zorgt voor speelbaarheid voor diverse doelgroepen
Op basis van het onderzoek heeft MHC voldoende speelruimte, maar de huidige zandvelden zijn aan
vervanging toe. In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gemeente is een bedrag van
€250.000 voor vervanging gereserveerd. Een zandveld vervangen door een waterveld vraagt een
extra bijdrage van €223.000 aan het reeds gereserveerde bedrag van het MJOP. Voordelen van een
waterveld zijn de betere speltechnische eigenschappen, kleinere kans op blessures, een betere
marktpositie voor de vereniging (70% van de verenigingen in Nederland heeft een waterveld) en de
mogelijkheid om het veld voor meerdere doelgroepen te gebruiken zoals ouderen en cliënten van
Heliomare.
d. Met de herstructurering van het BC Herons honkbalveld, hekwerk en de verlichting kan
efficiënter gebruik worden gemaakt van de velden en wordt voldaan aan de niveauvereisten
van de honkbalbond.
BC Herons is de enige sportvereniging op sportpark de Vork zonder veldverlichting en voldoet
daarmee indirect niet aan de niveauvereisten van de honkbalbond. Al wordt honkbal in de ‘zomertijd’
gespeeld, wordt locatie de Vork afgekeurd door de honkbalbond voor doordeweekse wedstrijden
vanwege het ontbreken van deze veldverlichting. De vereniging wijkt dan uit naar Alkmaar of
Purmerend om te kunnen spelen. Ook kan er met veldverlichting het hele jaar getraind worden door
de jeugd. Het softbalveld voldoet qua afmeting niet aan de eisen van de bond wanneer het
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softbalteam doorstroomt naar de volgende klasse. Herons fungeert als een vereniging voor de regio,
vooral voor jeugdleden. Door de herstructurering van het veld voldoet Herons aan alle eisen van de
honkbalbond, kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld op de thuisbasis van de vereniging en
kan er het hele jaar gebruik worden gemaakt van de oefenfaciliteiten.
e. Met de aanleg van een kunstgrasveld hoeven trainingen en wedstrijden van voetbalvereniging
KSV niet meer afgelast te worden.
Het aantal trainingsvelden op sportpark ’t Kruis (KSV) biedt niet voldoende trainingscapaciteit voor de
verenigingen op deze sportparken. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat de natuurgrasvelden die
voor wedstrijden worden gebruikt door de KNVB, niet beschikbaar zijn voor trainingen. KSV heeft
zeker twee trainingsvelden nodig en komt met het huidige halve trainingsveld ruimte tekort. De inzet
van een van de wedstrijdvelden voor trainingen is nodig, maar is niet gewenst vanwege de beperkte
belastbaarheid van natuurgras. Zeker omdat de wedstrijdvelden op zaterdag en zondag nodig zijn
voor wedstrijden. Momenteel hanteert KSV een aantal maatregelen om de belastbaarheid van de
velden niet te vergroten waaronder een jeugdledenstop en het afgelasten van jeugdtrainingen. Een
kunstgrasveld, met een belastbaarheid van meer dan 1000 uur per jaar, voorziet in de belastbaarheid
die het trainings- en wedstrijdprogramma van KSV vraagt, waardoor deze geen trainingen meer
hoeven af te lasten. Met de aanleg van een kunstgrasveld is er zelfs ruimte om meer jeugdleden aan
te nemen.
Er zijn alternatieve en in aanschaf goedkopere oplossingen bekend zoals een Wetra-veld (hybride
natuurgras en kunstgras, belasting 500 uur per jaar) en een natuurgrasveld met lava-ondergrond (400
uur per jaar). De belastbaarheid van deze velden is minder dan die van een kunstgrasveld en voldoen
daarmee niet aan de (trainings)behoefte van KSV zoals is gebleken uit het onafhankelijk onderzoek
van het Mulier instituut.
f. De (beleid)aanbevelingen kunnen binnen de begroting 2021 worden gerealiseerd.
In het sportonderzoek worden ook een aantal praktische, kosteloze (beleid)aanbevelingen gedaan. Dit
zijn aanbevelingen als ‘het creëren van ontmoetingsplekken door gymzalen en sportparken
multifunctioneel in te zetten; experimenteren met het openstellen van sportparken buiten
verenigingsgebruik zoals bij handbalvereniging Hugo Girls; bezetting van sporthallen spreiden’. Deze
aanbevelingen kunnen samen met de gemeente, Heerhugowaard Sport N.V. en de verenigingen
verder worden verkend en uitvoering aan gegeven worden.

Kanttekeningen
1. Er wordt geen voorwaarde gesteld voor een investeringsbijdrage van de vereniging
De investeringen hebben betrekking op gemeentelijke eigendommen. De verenigingen betalen huur
om de gemeentelijke sportaccommodaties te gebruiken. De onderhoudslasten van de voorzieningen
worden wel doorberekend in de huurprijs aan de verenigingen. Hiervoor worden reguliere huurprijzen
gehanteerd. Bijvoorbeeld de gehanteerde huurprijs van een kunstgrasveld is hoger dan een
natuurgrasveld of zandveld (KSV, MHC). De huurprijs van veldverlichting wordt meegerekend (BC
Herons) en het vergroten van het areaal wordt ook meegerekend (WMC).
2. Investeringen in sportaccommodaties is geen wettelijk taak van de gemeente.
Hoewel sport los van bewegingsonderwijshuisvesting geen wettelijke taak is van een gemeente, heeft
de gemeente wel een verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van haar inwoners. Met
het investeringsplan komt gemeente Heerhugowaard tegemoet aan deze verantwoordelijkheid.
3. Het onderzoek beperkt zich tot gemeente Heerhugowaard
Het onderzoek is gedaan op basis van de Raadsagenda 2018-2022 van gemeente Heerhugowaard.
Hierbij is fusiepartner gemeente Langedijk niet in meegenomen. Wel sluiten een aantal uitkomsten en
aanbevelingen uit het onderzoek aan richting de nieuwe gemeente. Een voorbeeld is de capaciteit van
binnensport in de winterperiode. Heerhugowaard Sport N.V. kan samen met SSL (beheer
sportaccommodaties in Langedijk) verkennen of de bezetting van de sporthallen kan gespreid worden.
4. Optimalisatie sportpark de Kabel is niet meegenomen in dit voorstel
“Het voorstel van SVW’27, Tornado en Bellevue, voor herstructurering en nieuwbouw op Sportpark de
Kabel komt in de eerste plaats vanuit de noodzaak de opstallen in eigendom van voetbalvereniging
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SVW’27 te vernieuwen. Op basis van het sportonderzoek en de gesprekken met de verenigingen is er
geen sprake van een veldtekort of een te laag niveau van de gemeentelijke sportvoorzieningen op
Sportpark de Kabel. De opstal (kantine, kleedkamers en tribune) in eigendom van de vereniging is wel
van een laag niveau/ afgeschreven. De gemeente is met de verenigingen van Sportpark de Kabel in
gesprek om de mogelijkheden te verkennen. De verenigingen sluiten aan bij de participatiegesprekken
van visievorming herontwikkeling Centrumwaard. Mogelijk kan het sportpark door herstructurering
voorzien in een groot aantal behoeften van de bewoners van Centrumwaard (open sportpark, groen,
recreatie, multifunctioneel, seniorenwoningen, ontmoetingsplekken, etc.).
Financiële gevolgen


De investeringen leiden niet tot financiële gevolgen op het begrotingsresultaat, omdat de
afschrijvingslasten worden gedekt uit bestemmingsreserves.

De investeringen in het kunstgrasveld (KSV), veldverlichting, veld en hekwerk (BC Herons), waterveld
(MHC) en het veldje bij WMC, in totaal € 1.143.000, worden geactiveerd als materiële vaste activa.
Deze investeringen worden conform de in de Nota Vaste activa 2017 (RB2018113) opgenomen
afschrijvingstermijnen afgeschreven.
De afschrijvingslasten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Nota
Bovenwijkse kosten – deel 2 (NBK-2) en de bestemmingsreserve Uitvoering Raadsagenda –
projecten leefomgeving en voorzieningen, onderdeel Sport en accommodaties. In het eerste jaar van
afschrijven (begrotingsjaar 2022) bedragen de afschrijvingslasten € 77.167.
De (diverse – kleine) investeringen in de buitenruimte (€ 20.000) komen in één keer ten laste van de
bestemmingsreserve NBK-2 omdat voor activeren er een drempelwaarde van € 10.000 per investering
is opgenomen in de Nota vaste activa 2017.
In onderstaande tabel worden de financiële effecten van de voorgestelde investeringen met de
dekkingsbron weergegeven:

Het voteren van een krediet, maar ook het onttrekken van middelen aan een bestemmingsreserve zijn
beide bevoegdheden van de Raad. Daarnaast geldt voor beide bestemmingsreserves dat aan de
Raad is toegezegd om investeringsvoorstellen, waarbij de jaarlijkse lasten worden gedekt uit deze
bestemmingsreserves, worden voorgelegd aan de Raad.
Om de financiën helder in beeld te houden wordt tevens aan de Raad gevraagd om het benodigde
bedrag voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen bij BC Herons, MHC en WMC
(in totaal € 593.000) over te hevelen van de bestemmingsreserve Uitvoering Raadsagenda –
projecten leefomgeving en voorzieningen naar de bestemmingsreserve Nota Bovenwijkse Kosten deel
2.
Vervanging toplaag kunstgrasvelden
De toplagen van de kunstgrasvelden bij KSV en MHC worden afgeschreven in 12 jaar. Om in de
toekomst (na 12 jaar) de vervangingen van beide kunstgrasvelden te kunnen dekken, dient hiervoor
gespaard te worden door middel van een hogere jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud
speeloppervlakten buitensport. De dekking voor deze hogere dotatie aan de voorziening is
opgenomen in de bestemmingsreserve beheer en sociale structuur (RBSS). Voorgesteld wordt om te
Raad te vragen om het benodigde bedrag (€ 37.333) te onttrekken aan de reserve RBSS.
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Bovengenoemde reserves zijn toereikend om de kapitaallasten gedurende de looptijd van de
investeringen te kunnen dekken.
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
De provincie kan het investeringsvoorstel afkeuren.
Om de besluiten uit te kunnen voeren, zal de provincie vanuit haar toezichthoudende rol goedkeuring
moeten geven aan de investering.
Communicatie
Na besluitvorming van de Raad zullen de inwoners en verenigingen worden geïnformeerd via de
gebruikelijke mediakanalen van de gemeente.
Uitvoering
Nadat de Raad heeft ingestemd met het investeringsplan zal Heerhugowaard Sport N.V. het
investeringsplan uitvoeren en opdracht geven om de sportinvesteringen te realiseren.
Vereniging

Investering

Start

Oplevering

Totaal duur

KSV

Kunstgrasveld

apr-21

sep-21

6 mnd.

BC Herons

Veldverlichting

apr-21

sep-21

6 mnd.

Hekwerk en veld

apr-21

sep-21

6 mnd.

MHC

Waterveld

apr-21

sep-21

6 mnd.

WMC

Veldje

apr-21

sep-21

6 mnd.

Buitenruimte

Diversen

apr-21

apr-22

12 mnd.

Binnensport

Spreiding capaciteit

Feb-21

n.v.t.

n.v.t.

Risico’s en beheersmaatregelen
Risico
Financieel kader wijzigt.

Planning wijzigt van realisatie
sportvoorzieningen.

Uitstel van besluitvorming

Beschrijving
Op dit moment zijn de
investeringen aan de
bovenkant gerekend.
Desondanks kan door
marktwerking de huidige prijs
fluctueren. Kosten kunnen
hierdoor hoger uitvallen dan
huidige raming.
Uitvoering van de
investeringen blijken niet
binnen de planning te worden
gerealiseerd.

Maatregel
Voortdurende check op
kostenontwikkeling tijdens het
proces en terugkoppeling
daarvan aan de wethouder en
zo nodig aanvullende besluiten
vragen aan college en / of
Raad.

Er is een planning van
investeringen gemaakt die in
april 2021 start. Uitstel
veroorzaakt vertraging
waardoor er sportvelden
kunnen worden afgekeurd
door de bonden.

Mocht besluitvorming uitgesteld
worden of tot andere
uitkomsten leiden dan
voorgesteld, dan dient per
direct door de Raad
aangegeven te worden tot
welke oplossing dan besloten

In overleg met de verenigingen
anticiperen op de
mogelijkheden en de Raad
hierover informeren.
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wordt om afkeuring van de
sportvelden te voorkomen.

Monitoring/Evaluatie
De Raad zal geïnformeerd worden na oplevering van de genoemde sportinvestering.

Bijlagenr.
Bij21-0003
Bij20-971
E202041074
E202041076
E202041077

Titel/Onderwerp
Conclusies en aanbevelingen sportonderzoek 2020 door Mulier Instituut
Raadsinformatiebrief uitkomsten sportonderzoek Heerhugowaard 2020
Heijnen, E. en Dool, van den, R. (2020) -Sportdeelname in Heerhugowaard
Wezenberg-Hoenderkamp, K. en Ruikes, D. (2020) - Ruimte voor sport in
Heerhugowaard
Wezenberg-Hoenderkamp (2020) - Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 9 maart 2021
RB2021001 Investeringsplan sportvoorzieningen :

Bespreekstuk

Nr.:

RB2021001

Voor
Tegen

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 9 maart 2021;
besluit
1. De aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken zoals vermeld in de bijlage
(Bij21-0003) over te nemen en het college opdracht te geven tot uitvoering van het
investeringsplan sportvoorzieningen;
2. De Raad besluit tot dit investeringsplan sportvoorzieningen, met de incidentele
investeringen:
a. €20.000 voor beweegtoestellen en beweegroutes in de openbare ruimte;
b. €30.000 voor een kwaliteitsslag op het parkeergrasveldje/trainingsveldje bij
voetbalvereniging WMC;
c. €223.000 voor een kwaliteitsslag op het hockeyveld bij hockeyvereniging MHC;
d. €340.000 voor herstructurering veld, hekwerk en lichtmasten bij honkbalvereniging
BC Herons;
e. €550.000 voor een kunstgrasveld bij voetbalvereniging KSV.
3. Een investeringskrediet te voteren van € 1.143.000 voor uitvoering investeringsplan
sportvoorzieningen. De jaarlijkse kapitaalslast van € 77.167 vanaf jaar 2022 te dekken uit:
a. De bestemmingsreserve Nota Bovenwijkse kosten – deel 2 (NBK-2);
b. De bestemmingsreserve Uitvoering Raadagenda – projecten leefomgeving en
voorzieningen, onderdeel Sport en accommodaties.

Heerhugowaard, 23 maart 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

