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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Inpassing Gemini College op Sportpark Ridderkerk

College van burgemeester 
en wethouders 
14 mei 2019

Zaaknummer
 59579

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven 
6 juni 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller:
j.bos@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad
13 juni 2019

Geadviseerd besluit
1. De vervangende nieuwbouw van het Gemini College en een sportzaal (twee sportvloeren) te
realiseren op de locatie van het huidige hoofdveld van RVVH op Sportpark Ridderkerk.

2. Het Sportpark Ridderkerk opnieuw in te richten.

3. In 2020 een extra investeringskrediet van € 5.643.900,- (incl. BTW) voor de nieuwbouw van het
Gemini College beschikbaar te stellen (prijspeil januari 2019).

4. In 2020 een extra investeringskrediet van € 2.100.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen om te
kunnen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) voor de nieuwbouw van
het Gemini College (prijspeil januari 2019).

5. In 2020 een extra investeringskrediet van € 793.000 (incl. BTW) voor de voorbereiding en de bouw
van de sportzaal (2 gymzalen/sportvloeren) beschikbaar te stellen.

6. In 2020 een extra investeringskrediet van € 1.585.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van Sportpark Ridderkerk.

7. Voor het verwijderen van de kunstgrasvelden ten laste van de reserve IAP een budget beschikbaar
te stellen van € 147.700.

8. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020.

9. Dat raadstoezegging ID 1423 is afgedaan.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Er zijn drie belangrijke aanleidingen voor het opnieuw in de raad brengen van het voorstel van 
nieuwbouw van het Gemini College op Sportpark Ridderkerk:

1. De actualisatie van het Integraal Accommodatie Plan (hierna: IAP) leidde tot het inzicht dat
het huidige hoofdveld van RVVH een betere locatie is voor de nieuwbouw van het Gemini
College dan de eerder voorgestelde locatie naast De Fakkel.

2. De raad heeft bij de behandeling van het eerdere voorstel over de locatie voor het Gemini
College en herinrichting Sportpark Ridderkerk in december 2017 aangegeven dat zij een
aanvullend voorstel wil zien voor de investeringskredieten voor het Gemini College. Dit komt
door de geschetste verwachting dat de normbedragen door de VNG verhoogd zouden gaan
worden. Met dit voorstel wordt aanvullend krediet aangevraagd voor de bouw van het Gemini
College. Hiermee wordt raadstoezegging ID 1423 afgedaan.

3. De verruiming van de BTW sportvrijstelling is per 1 januari 2019 in werking getreden. Dit
betekent dat wij alle investeringskredieten, die betrekking hebben op sportaccommodaties,
inclusief BTW moeten ramen. Het is wel mogelijk om deze BTW-schade als subsidieaanvraag
bij het Ministerie van VWS in te dienen. Deze subsidieaanvraag voor de BTW-schade voor het
begrotingsjaar is op 11 april 2019 ingediend. Eind juli 2019 horen we hoe hoog het voorschot
zal zijn. Op dit moment heeft niemand zicht op de hoogte van de toekenning. Volgens het
voorzichtigheidsprincipe wordt de BTW nu dan ook als kostenpost meegenomen. Zodra er
meer bekend is informeren wij u.

Beoogd effect
Het uiteindelijke doel is dat de onderwijshuisvesting van het Gemini College toekomstbestendig is en 
de (her)inrichting van het sportpark Ridderkerk zodanig wordt vormgegeven dat deze een 
toekomstbestendige basis vormt voor voetbalvereniging RVVH en het beoefenen van schoolsporten. 

Relatie met beleidskaders
Het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk inclusief actualisatie. 

Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting, Ridderkerk 2019, inclusief aangepaste 
normbedragen.

Argumenten
1.1. Deze locatie op het Sportpark is gekozen na afweging van verschillende aspecten in de 
actualisatie van het IAP. 

In de actualisatie van het IAP zijn twee locaties onderzocht: de locatie naast de Fakkel (locatie 1) en 
de locatie op het hoofdveld van RVVH (locatie 2). Bij locatie 2 zijn de kosten voor de herinrichting van 
het sportpark hoger (in verband met de verplaatsing van het hoofdveld en de tribunes van RVVH) 
maar er hoeven geen extra locatie gebonden kosten te worden gemaakt voor de nieuwbouw van het 
Gemini College, omdat deze locatie een betere luchtkwaliteit en een mindere mate van 
geluidsbelasting kent. Ook is locatie 2 beter bereikbaar. Er is vanaf locatie 2 ook geen zicht op de 
ligweide van het zwembad en deze locatie.     

1.2. Er hoeft geen tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van het Gemini College te worden 
gerealiseerd.  

2.1. U geeft hiermee het Sportpark Ridderkerk een toekomstbestendige en optimale invulling. 

In bijlage 1 vindt u de nieuwe indeling van het Sportpark. De velden van RVVH liggen meer gebundeld 
ten opzichte van de kantine van RVVH. Hierdoor blijft het complex van RVVH compact en 
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overzichtelijk. Ook is rekening gehouden met de recente ontwikkelingen vanuit de KNVB ten aanzien 
van het pupillenvoetbal (aanpassingen veldgroottes). 

2.2. Het Sportpark is aan vernieuwing toe. 

RVVH heeft aangegeven zelf ook te willen investeren in het vernieuwen en vergroten van de eigen 
clubaccommodatie als de gemeente investeert in het Sportpark. RVVH gaat na het raadsbesluit kijken 
op welke manier zij hun eigen accommodatie kunnen vernieuwen en vergroten. De herinrichting van 
het Sportpark biedt in die zin voor hen ook een nieuwe impuls. 

2.3. De groenstructuur op en rondom het Sportpark Ridderkerk is verouderd. 

De hele groenstructuur op en rondom het Sportpark wordt aangepakt. Er wordt een kwalitatief betere 
groenstructuur op en rond het Sportpark aangelegd.

3.1. De normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen zijn verhoogd. 

In het raadsbesluit over de verhoging van de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen zijn nieuwe normbedragen opgenomen. Voor het Gemini College komen de 
benodigde financiële middelen op basis van de nieuwe normbedragen op € 14.940.900 inclusief 
BTW. 

3.2. De voorbereiding en realisatie van het Gemini College kan dan verder worden uitgevoerd. 

Met het schoolbestuur hebben we al gewerkt aan het inhoudelijk programma van eisen voor de 
nieuwe school. We zijn op het punt gekomen dat de architectenselectie gaat plaatsvinden. De 
gunningfase kan pas worden gestart als de locatie definitief is en het bouwbudget bekend is. De 
architect wordt namelijk mede geselecteerd op basis van een schetsontwerp/impressie van het nieuwe 
gebouw op de locatie. Het bouwbudget wordt in de gunningfase meegegeven waarmee de 
complexiteit van de opdracht kan worden bepaald. Daarbij zijn de bouwkosten een contractueel 
uitgangspunt waarbinnen de adviseurs het gebouw dienen te ontwerpen.

4.1. Naar verwachting zal ergens in 2020 bij de verlening van de omgevingsvergunning worden 
getoetst op BENG.

Omgevingsvergunningsaanvragen voor nieuwbouw van scholen moeten na een nog nader vast te 
stellen moment in 2020 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Het 
Bouwbesluit wordt hierop aangepast. Er zijn extra investeringen nodig om een bijna energieneutraal 
gebouw te realiseren. Daarom zullen de normbedragen voor (vervangende) nieuwbouw van scholen 
opnieuw stijgen. Het is nog niet bekend wat het VNG advies met betrekking tot de normbedragen 
inclusief BENG zal zijn. De extra investering voor een schoolgebouw is € 300 per m²  op basis van 
cijfers uit het Bouwkostenkompas. Voor het Gemini College gaat het om een aanvullend bedrag van € 

2.100.000 inclusief BTW. Na vaststelling van het bestemmingsplan (3e kwartaal 2020) zal de
omgevingsvergunning voor de bouw van het Gemini College worden ingediend. De kans is groot dat 
er dan voldaan moet worden aan de BENG-eisen. Daarom wordt ook hiervoor krediet aangevraagd. In 
voorliggend voorstel leidt deze verhoging tot een normbedrag voor het Gemini College dat voldoende 
moet zijn om een gebouw te bouwen dat voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de eisen voor 
BENG. Al met al heeft dit alles een zeer fors effect op het benodigde budget.

5.1. De voorbereiding en realisatie van de sportzaal kan dan verder worden uitgevoerd. 

Met het schoolbestuur, Stichting Sport en Welzijn en de nieuwe gebruikers kan verder worden gewerkt 
aan de indeling en praktische invulling van de sportzaal.

6.1. De herinrichting van het Sportpark kan dan worden voorbereid en uitgevoerd in overleg met 
RVVH.
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6.2. RVVH wordt gecompenseerd voor het verlies van hun tribune en andere bouwwerken rondom het 
hoofdveld. De hiermee gepaard gaande (meer)kosten zijn ook opgenomen in het aangevraagd 
investeringskrediet.

7.1. Door het afschrijven van de boekwaarden blijft de balans actueel. 

Om te zorgen dat er geen activa voor de kunstgrasvelden (die niet meer aanwezig zijn) op de balans 
staan, dienen de restantboekwaarden van de weg te halen kunstgrasvelden in één keer te worden 
afgeboekt.

8.1. De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting worden geborgd.

Overleg gevoerd met
Er is gesproken met het schoolbestuur OZHW, schoolbestuur Farel, voetbalvereniging RVVH en 
Stichting Sport en Welzijn in haar rol als beheerder en exploitant van het sportpark, sportzaal en het 
zwembad. Voor wat betreft de sportzaal is door Stichting Sport en Welzijn bij de toekomstige 
gebruikers geïnventariseerd wat de gewenste ruimtelijke behoefte is. 

Kanttekeningen
1.1. De bouw van de Loods/Hooftkwartier/Gooth en de kredietaanvraag hiervoor is niet opgenomen in 
dit voorstel.

Dit vraagt nog uitgebreide uitwerking en overleg met de betreffende organisaties Facet Ridderkerk en 
Jeugdsociëteit de Gooth.

7.1. Een mogelijk positief exploitatieresultaat van de gebiedsontwikkeling op de huidige locatie van het 
Gemini College is niet meegenomen in dit voorstel. 

Op de huidige locatie van het Gemini College kan na voltooiing van de nieuwbouw een 
gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Daarvoor zal er tegen die tijd een grondexploitatie worden 
opgesteld. Het exploitatieresultaat is onder andere afhankelijk van de  definitieve stedenbouwkundige 
opzet en de economische ontwikkelingen op dat moment.

7.2. De afschrijving van de boekwaarden van het huidige Gemini College zijn niet meegenomen in dit 
voorstel. 

Deze kosten van ongeveer € 155.000 worden meegenomen bij de nog te openen grondexploitatie 
voor de ontwikkeling van de huidige Gemini-locatie.

7.3. De sloopkosten van de huidige opstallen van het Gemini college zijn niet meegenomen in dit 
voorstel. 

Deze kosten (geraamd op ongeveer € 300.000 exclusief BTW) worden meegenomen bij de nog te 
openen grondexploitatie voor de ontwikkeling van de huidige Gemini-locatie.

Uitvoering/vervolgstappen
De gunningsfase voor de nieuwbouw van het Gemini College en de sportzaal kan worden opgestart. 
Naar verwachting start de bouw eind 2020 en wordt het project in 2022 opgeleverd.

Voor de herinrichting van het Sportpark geldt dat fasering van één en ander goed met RVVH moet 
worden afgestemd. Het streven is om de werkzaamheden in 2020 af te ronden.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.
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Financiën
Voor de investeringen in een nieuwe locatie voor het Gemini College, de sportzaal en het Sportpark 
Ridderkerk zijn de volgende kredieten nodig.

1. Totaal benodigd voor nieuwbouw Gemini College € 17.040.900 inclusief BTW.

In de begroting 2019 staat een krediet van € 9.297.000 inclusief BTW met een gemiddelde kapitaallast 
van € 431.700,- begroot voor de nieuwbouw van het Gemini College. Deze kapitaallasten zijn 
gebaseerd op verschillende afschrijvingstermijnen van 40, 20 en 15 jaar. 

Door de verhoging van de normbedragen in Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Ridderkerk 2019 wordt het bedrag € 17.040.900 inclusief BTW. Voor de nieuwbouw van scholen geldt 
een afschrijvingstermijn van 40 jaar en geen verschillende afschrijvingstermijnen. 

Het bij te ramen investeringskrediet van  € 7.743.900 brengt dan een extra gemiddelde kapitaallast 
van € 116.500 per jaar vanaf 2023 met zich mee.

Nieuwbouw 
Gemini Afschrijvingstermijn Reeds beschikbaar

gesteld krediet 2019

Extra 
benodigd 

krediet

Extra jaarlijks 
gemiddelde 

kapitaallasten

Gehele 
gebouw 40 jaar € 9.297.000 € 7.743.900

€ 116.500

2. Totaal benodigd voor nieuwbouw Sportzaal ad € 2.773.000 inclusief BTW.

Voor de sportzaal was in de begroting 2019 al een krediet van € 1.980.000,- exclusief BTW met een 
gemiddelde kapitaallast van € 81.600 opgenomen. 

Vanwege verruiming van de BTW sportvrijstelling moeten we dit krediet inclusief BTW ramen. 
Vanwege de marktontwikkelingen in de bouw is dit krediet ook geïndexeerd.

Het bij te ramen investeringskrediet van € 793.000 brengt dan een extra gemiddelde kapitaallast van € 
32.600 per jaar vanaf 2023 met zich mee.

Nieuwbouw 
sportzaal Afschrijvingstermijn Reeds beschikbaar

gesteld krediet 2019

Extra 
benodigd 

krediet

Extra jaarlijks 
gemiddelde 

kapitaallasten
Bouwkundig 40 jaar € 1.500.000 € 601.000 € 19.300
Inrichting 20 jaar € 120.000 € 48.000 € 2.700
Installaties 15 jaar € 360.000 € 144.000 € 10.600
Totaal € 1.980.000 € 793.000 € 32.600 

3. Totaal benodigd voor aanpassingen van Sportpark Ridderkerk ad. € 5.870.000  inclusief BTW.

Voor de herinrichting van het Sportpark was in de begroting 2019 al een krediet van € 4.285.000 
exclusief BTW met een gemiddelde kapitaallast van € 265.800 opgenomen. 

Vanwege verruiming van de BTW sportvrijstelling moeten we dit krediet inclusief BTW ramen. 
Vanwege de marktontwikkelingen is dit krediet ook geïndexeerd. De kosten voor het aanpassen van 
het Sportpark zijn opgebouwd uit aanleg velden, verharding, speelveldinrichting, verlichting, drainage, 
riolering, kabels & leidingen e.d. Ook is in dit krediet de compensatie van de tribune van RVVH 
opgenomen.
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Het bij te ramen investeringskrediet van € 1.585.000 brengt dan een extra gemiddelde kapitaallast van 
€ 98.200 per jaar vanaf 2021 met zich mee.

Buitensportaccommo-
daties Afschrijvingstermijn Reeds beschikbaar

gesteld krediet 2019

Extra 
benodigd 

krediet

Extra jaarlijks 
gemiddelde 

kapitaallasten

Ondergrond en inrichting 
terrein 20 jaar € 3.885.000 € 1.440.000 € 82.600

Toplaag velden
10 jaar € 400.000 € 145.000   € 15.600

Totaal € 4.285.000 € 1.585.000 € 98.200

Volgens het activabeleid wordt de rentecomponent van de kapitaallasten, gebaseerd op de 
boekwaarde per 1 januari en ongeacht of het pand/sportpark wel of niet gereed is, ten laste gebracht 
van het saldo van de begroting. Deze rentelasten zijn voor 2019, 2020, 2021 en 2022 nog onbekend 
omdat die afhankelijk zijn van het tempo van de uitgaven. Door middel van de tussenrapportages 
wordt u geïnformeerd over de voortgang van investeringen en de gevolgen hiervan op de 
kapitaallasten in de begroting.

Ook is in het activabeleid bepaald dat wordt begonnen met afschrijven in het jaar volgend op de 
ingebruikname. Volgens de planning wordt het heringerichte sportpark in 2020 in gebruik genomen en 
het Gemini College en de sportzaal in 2022. Dit betekent dat vanaf 2021 rekening gehouden moet 
worden met de totale kapitaallasten van herinrichting van het sportpark. Vanaf 2023 zullen de ook 
volledige kapitaallasten van de nieuwbouw van het Gemini College en de sportzaal in de begroting 
opgenomen worden.

4. Incidenteel budget voor de afschrijving van de boekwaarden van de velden van KCR en RVVH van
€ 385.000

Voor het afboeken van restant boekwaarden van velden die verwijderd moeten worden is een 
incidenteel budget nodig van € 385.000. Op basis van het vorige voorstel uit december 2017 is 
hiervan al € 237.300 ten laste gebracht van de reserve IAP. Dan is nog  € 147.700 extra nodig.

Omschrijving activa Boekwaarde per 1-1-2020
Kunstgrasveld sportpark Ridderkerk grondwerk RVVH     225.000 
Kunstgrasveld sportpark Ridderkerk inrichting RVVH     92.500 
Kunstgrasvelden korfbalvereniging KCR        67.500 
Totaal benodigd   385.000 
Reeds beschikbaar -237.300
TOTAAL extra benodigd 147.700

Dekking

Na het verwijderen van de kunstgrasvelden in 2020 valt afgerond € 10.000 aan structurele 
kapitaallasten vrij.  
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Per saldo zal in de begroting 2020 vanaf 2023 rekening gehouden moeten worden met een extra 
gemiddelde structurele last van € 237.300 ( = € 116.500 + € 32.600 + € 98.200  minus € 10.000,-).

Investering Reeds beschikbaar 
gesteld krediet 2019

Reeds geraamde 
kapitaallasten Extra benodigd

krediet

Extra jaarlijks 
gemiddelde 

kapitaallasten
Gemini College € 9.297.000 € 431.700 € 7.743.900 € 116.500
Sportzaal € 1.980.000 € 81.600 € 793.000 € 32.600
Sportpark Ridderkerk € 4.285.000 € 265.800 € 1.585.000 € 98.200
Vrijval kapitaalslasten 
afgeschreven 
kunstgrasvelden - € 10.000
Totaal € 15.562.000 € 779.100 € 10.121.900 € 237.300

Bij de vaststelling van de begroting 2017 is een reserve IAP van € 2 miljoen gevormd. Doelstelling van 
de reserve is de eenmalige lasten als gevolg van projecten uit het IAP die direct effect hebben op het 
begrotingssaldo (met andere woorden niet geactiveerd mogen worden) te dekken. Het afboeken van 
de restant boekwaarde van de kunstgrasvelden van RVVH en het oude KCR veld van in totaal € 
385.000 kunnen uit deze reserve worden gedekt. Na afboeken van deze restant boekwaarden resteert 
in de reserve IAP een saldo van € 1.084.000. 

BTW

Nieuwbouw Gemini College (VO): De investeringskredieten voor de bouw van de school worden 
inclusief BTW geraamd. Gemeenten hebben op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs de 
plicht te voorzien in onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen.

Sportzaal bij de Gemini en Sportpark Ridderkerk: vanaf 2019 kan deze sportzaal alleen nog maar 
onbelast (en kostprijsdekkend) worden verhuurd aan het bedrijf, dat het beheer en de exploitatie van 
sportparken en binnensportaccommodaties doet (Stichting Sport en Welzijn). De sportzaal wordt 
tegen vergoeding gebruikt door het voortgezet onderwijs (Gemini) overdag en door sportverenigingen 
in de avonduren en de weekenden.

De BTW op de investeringen dient in beginsel als kostenpost te worden meegenomen. Deze BTW 
komt in aanmerking voor compensatie bij het Ministerie van VWS. Deze aanvraag is reeds  ingediend. 
De hoogte van de toekenning is echter onbekend. Landelijk is het subsidieplafond € 152 miljoen per 
jaar.

Juridische zaken
Het bestemmingsplan moet hiervoor worden aangepast. Er wordt een flexibel bestemmingsplan 
opgesteld, waarbinnen er genoeg mogelijkheden zijn om het Gemini College met sportzaal te bouwen 
en de benodigde aanpassingen aan het Sportpark nu en in de toekomst mogelijk te maken. Naar 
verwachting zal het bestemmingsplan in het derde kwartaal 2020 aan uw raad worden voorgelegd. 

Eerder heeft de raad van de gemeente Ridderkerk, tijdens de vergadering van 10 september 2015, in 
het kader van de Wet markt en overheid, een lijst met economische activiteiten vastgesteld welke in 
het algemeen belang worden verricht. Op die lijst zijn ook een aantal sportaccommodaties 
opgenomen. Als het nieuwe Gemini College gebouwd is, zal het raadsbesluit van 10 september 2015 
moeten worden aangevuld.

Duurzaamheid
De gemeente Ridderkerk stimuleert de inzet van duurzame producten en systemen. Vanaf 2020 
moeten nieuwe schoolgebouwen en gymzalen volgens het bouwbesluit voldoen aan de eisen voor 
Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In het aanvullende krediet voor de nieuwbouw van het 
Gemini College is hiermee rekening gehouden. Voor de Sportzaal geldt de gemeentelijke ambitie voor 
een energieneutraal en duurzaam sportcomplex. 
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Communicatie/participatie na besluitvorming
De omgevingsanalyse wijst uit dat de volgende partijen in dit project belangrijk zijn.

 RVVH als gebruiker sportpark.

 OZHW als gebruiker van het nieuwe Gemini College en als gebruiker van de sportzaal
overdag.

 Stichting Sport en Welzijn, die de sportparken en binnensportaccommodaties beheert en
exploiteert.

 Sportverenigingen, die gebruik maken van de sportzaal in de avonduren en het weekend. Zij
worden betrokken bij de indeling en praktische aspecten van de sportzaal.

 Onderwijsinstellingen, die gebruik maken van het sportpark.

 Wijkoverleg West.

 Bewoners wijk West.

Per fase wordt bekeken op welke manier deze partijen worden betrokken.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen
1. Indeling Sportpark Ridderkerk en positionering nieuwbouw Gemini College
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
13 juni 2019

Zaaknummer:
59579

Onderwerp:
Inpassing Gemini College op 
Sportpark Ridderkerk Commissie samen leven 

6 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 14 mei 

2019, gezien het advies van Commissie Samen leven op 6 juni 2019

BESLUIT:

1. De vervangende nieuwbouw van het Gemini College en een sportzaal (twee sportvloeren) te
realiseren op de locatie van het huidige hoofdveld van RVVH op Sportpark Ridderkerk.

2. Het Sportpark Ridderkerk opnieuw in te richten.

3. In 2020 een extra investeringskrediet van € 5.643.900,- (incl. BTW) voor de nieuwbouw van het
Gemini College beschikbaar te stellen (prijspeil januari 2019).

4. In 2020 een extra investeringskrediet van € 2.100.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen om te
kunnen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) voor de nieuwbouw van
het Gemini College (prijspeil januari 2019).

5. In 2020 een extra investeringskrediet van € 793.000 (incl. BTW) voor de voorbereiding en de bouw
van de sportzaal (2 gymzalen/sportvloeren) beschikbaar te stellen.

6. In 2020 een extra investeringskrediet van € 1.585.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van Sportpark Ridderkerk.

7. Voor het verwijderen van de kunstgrasvelden ten laste van de reserve IAP een budget beschikbaar
te stellen van € 147.700.

8. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020.

9. Dat raadstoezegging ID 1423 is afgedaan.
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