
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Naam en fractie: Wouter van der Schaaf, PvdA 

Datum indiening: 15 januari 2020 

Datum antwoord: 20 januari 2020 

Onderwerp: Voorbereidingskrediet hockeyvelden Bredius 

 

Inleiding 
Ten tijde van het gesprek over dit raadsvoorstel zijn door de heer Wouter van der Schaaf vragen gesteld die door 

de voorzitter als technische vragen werden gekwalificeerd, 

 

Citaat uit raadsvoorstel: 

 

“De bijbehorende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. SC Muiden gaat gebruikerskosten betalen. Dat 

is ter gedeeltelijke dekking van het toekomstig beheer en onderhoud van de velden”. 

 

Voor een correcte beeldvorming zouden wij graag de bedragen daarbij zien. 

 
Vraag 1 
Hoe ziet de exploitatie eruit voor de gemeente? 

M.a.w. wat is het bedrag van de kapitaallasten, wat is het bedrag van de kosten van beheer en onderhoud en welk 

bedrag komt er terug van de gebruikers, alles op jaarbasis. 

M.a.w. wat is het bedrag dat de gemeente toelegt op jaarbasis? 

 

 
Antwoord 
De kapitaallasten van de aanleg van beide velden bedragen € 80.000,00 per jaar. De kosten van onderhoud 
worden niet per veld geraamd maar zitten in een totaal bedrag van alle velden. SC Muiden gaat aan 
gebruiksvergoeding een nog nader te bepalen bedrag per veld betalen gerelateerd aan de werkelijke kosten..    
 
Vraag 2 
Is deze jaarlijkse bijdrage in lijn met het sportbeleid, in het bijzonder de sportvisie/nota? 

 
Antwoord 
Deze jaarlijkse bijdrage is in lijn met de nieuwe sportvisie en de harmonisatie van tarieven. Sportverenigingen 
gaan een nog nader in het kader van de harmonisatie te bepalen percentage bijdragen via een te betalen 
gebruiksvergoeding. 
 
Vraag 3 
Kunt u met inachtneming van deze vragen het verschil verklaren tussen de  financiële inspanning van de 

gemeente m.b.t. hockey Bredius en de aanleg van het waterveld van MHC Muiderberg en zo ja wat is het verschil 

en hoe motiveert u dit verschil? 

 
Antwoord 
MHC Muiderberg heeft op eigen initiatief een waterveld aangelegd op eigen grond. Uitgangspunt van de 
harmonisatie Sport is dat de gemeente het eigendom heeft van velden en kleedkamers op eigen grond en dat de 
gebruikers een gebruiksvergoeding betalen gerelateerd aan de werkelijke kosten. Een dergelijke regeling is bij 
MHC Muiderberg niet mogelijk i.v.m. de eigendomssituatie. Daarnaast zou de gemeente niet gekozen hebben 
voor een waterveld op de locatie in Muiderberg i.v.m. de daar aanwezige omstandigheden. MHC Muiderberg 
heeft daar haar eigen afwegingen in gemaakt.   
 
 
 


