1. Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst MIP voor de sportverenigingen.
De sportverenigingen/-instellingen hebben allemaal een uitnodiging ontvangen waarin wij
het volgende hebben aangegeven:
In de achterliggende maanden is gewerkt aan een Meerjaren Investerings Plan van de
gemeentelijke buitensportaccommodaties (het MIP). Wij informeren u graag verder.
Tot op heden worden de gemeentelijke sportaccommodaties en –voorzieningen niet
planmatig vervangen. Vervangingen worden zowel financieel als organisatorisch op ad-hoc
basis opgepakt. Het MIP is een concreet uitvoeringsplan waarin voor de korte en middellange
termijn alle vervangingen inzichtelijk zijn om het gewenste kwaliteitsniveau te behouden.
Belangrijk ook is dat het MIP duidelijkheid creëert voor ons als partners en ons in staat stelt
tijdig gezamenlijk op te trekken in de (voorbereiding van) vervanging. De gemeenteraad
wordt in haar vergadering van april gevraagd het MIP vast te stellen.
Voorafgaand aan deze raadsvergadering willen we de sportverenigingen de gelegenheid
bieden kennis te nemen van het MIP. Op maandag 20 februari van 18:30 – 20:00
organiseren wij een inloopavond voor geïnteresseerden. U kunt die avond kennis nemen van
het MIP en ook wij geven toelichting op de methodiek die er aan ten grondslag ligt.
2. Verslag voorlichtingsbijeenkomst MIP 20 februari 2017 (Verseon 130771/230511).
Aanwezig: HOD, vv BES, TWC de Kempen, AVV, LION D’OR, RKVV Dommelen, stichting
Bevordering Golfsport Valkenswaard, Valkenswaardse Golfclub
Uitgangspunt:
- Het MIP is een rekenkundig model;
- MIP is 1 op 1 vervanging van alle arealen,
- In overleg met verenigingen vervolgens uitgesplitst wat gemeente is en wat
vereniging.
- Beleidsontwikkelingen zoals tarievenbeleid, privatisering, LED, zitten niet in het MIP
en zijn maatwerk.
- Ieder jaar wordt MIP opnieuw bekeken, aangepast naar behoefte en voor
financiering voorgelegd aan de raad.
Vraag
wie heeft de kwaliteitsopname
gedaan?
is er rekening gehouden met PSSconstructies

is er rekening gehouden met
tarievenbeleid?

Antwoord
De kwaliteitsopname is uitgevoerd door KYBYS
Nee, het MIP is in de basis een rekenkundig
model dat uitgaat van 1 op 1 vervanging van het
huidige areaal. Eventuele separate afspraken uit
het verleden zijn maatwerk en worden
meegenomen in het overleg voor vervanging van
sportvoorzieningen.
Nee, beleidsontwikkelingen zijn hier niet in het
MIP meegenomen.

HOD
HOD

HOD

Wat zegt de KOOR niveau B?
Hoe heeft KYBYS de velden kunnen
beoordelen zonder contact met de
Hockeybond te hebben gehad? De
staat van onderhoud die is
gerapporteerd wordt niet
onderstreept door de vereniging. Een
brief hiervoor ligt bij de gemeente.
Waarom geen indexering op het MIP?

Waar is het bedrag van de € 181.000
op gebaseerd?
Veld 8A staat type Zandkunstgras
maar dit is een Semi kunstgrasveld en
dhr. van de Rakt gaat mede daarom
niet akkoord met de beoordeling
Een sportvloer is opgebouwd uit
verschillende lagen, de ene laag gaat
10 jaar mee de ander 20 jaar is daar
rekening mee gehouden?
Wordt het MIP periodiek aangepast?

Is beoordeling van de
onderhoudsstaat inclusief drainage
e.d.?
Kunnen we schuiven met
investeringen als iets bijvoorbeeld nog
in goede staat van onderhoud is?
Wordt de MIP gedeeld?

De natuurgrasvelden lijden nu
ontzettend i.v.m. deels vervangen
kunstgras. Hoe gaan we hier mee om?

Wie neemt initiatief m.b.t. uitvoering
MIP

De schaal is A+ t/m D. De raad heeft voor
buitenruimte kwaliteit B vastgesteld.

HOD
HOD

Het MIP wordt frequent geüpdatet waar gelijk
ook indexering plaatsvindt. Nu indexering
opnemen betekent indexering op indexering en
dat is niet de bedoeling.
De opbouw van de investering wordt getoond.
Tevens wordt deze gedeeld in het MIP dat
digitaal wordt toegezonden.
Afgesproken wordt om de keuring opnieuw uit te
laten voeren. Dhr. van de Rakt waardeert dit,
zodat we een juist uitgangspunt hebben.

HOD

Ja, daar is rekening mee gehouden in het MIP

HOD

Ja, het MIP is een levend document, mede ook
omdat jaarlijkse de raad moet worden
geïnformeerd over het beschikbare budget.
Ja de beoordeling is inclusief drainage.

TWC

Ja, dat is mogelijk binnen budgetten

AVV

Ja, aanwezigen kunnen emailadres invullen dat
wordt het MIP en de kwaliteitsbeoordeling
opgestuurd.
In onderlinge afstemming kijken we hoe we hier
mee moeten omgaan. Momenteel worden de
voorbereidingen getroffen voor het gras
groeiseizoen om de velden in goede conditie te
kunnen houden.
De accountmanager neemt dit mee in
voortgangsgesprekken. Mocht de situatie zijn dat
er eerder (of later) dan gepland voorzieningen
aandacht nodig hebben dan kan de vereniging
altijd contact opnemen met de gemeente, via de
accountmanager Sport.

AVV

HOD

HOD

Vv BES

RKVV
Dommelen

RKVV
Dommelen

Graag toelichting op opbouw
renovatiekosten

Staat er in de MIP ook iets over de
sproei installaties?

Ballenvanger van 8 meter?
Hoe gaan we om met intensiever
gebruik van natuurgrasvelden als
gevolg van problematiek kunstgras?
Wat is de planning in het inbrengen
van de Raad?
Is het niet goedkoper om asfalt TWC
de Kempen en Lion d’or samen op te
pakken?
Roostergoot moet voor oktober 2017
klaar staan maar klinkers hoeven
bijvoorbeeld niet. Hoe gaan we daar
mee om?

De opbouw van de kosten wordt toegelicht aan
de hand van het MIP. Duidelijk wordt gemaakt
dat de opbouw bestaat uit de verschillende
zandlagen. Ook wordt het MIP digitaal
toegestuurd zodat e.e.a. kan worden nagelezen.
Ja, dit staat voor 2017 in de MIP opgenomen.
Heel den Dries wordt in één keer aangepakt. Bij
de greens worden de sproeiers en greens in een
keer aangepakt. Voor de Golf is de individuele
beregening geraamd op € 31.000 (ex VAT kosten)
opgenomen.
Ja in 2017 wordt een ballenvanger van 8m
geplaatst.
De gemeente bereid nu onderhoud voor zodat
het groeiseizoen optimaal kan starten.

GOLF

De raad van 20 april 2017

GOLF

Het type werk is anders en daardoor is het niet
mogelijk om het werk in 1 keer uit te voeren.

LION D’OR

De vereniging kan een verzoek indienen om in
gezamenlijk overleg te kijken hoe we het
onderhoud moeten oppakken.

LION D’OR

GOLF

GOLF
GOLF

