
 
 
 
 
 

 

 

Samenvatting 
Groot onderhoud van kleedaccommodaties is opgenomen in het meerjarige onderhoudsplan 
gemeentelijk vastgoed. Voor vervanging wordt een afzonderlijk krediet aan de raad gevraagd. De 
kleedaccommodatie van BSV Starlights/VMS ’21 is versleten en afgeschreven, voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd en is aan vervanging toe. Om de noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen uit te kunnen voeren wordt de raad voorgesteld een krediet van € 
653.400 incl. btw beschikbaar te stellen. 
 
Relatie met programmabegroting en/of Thuis in Meierijstad 
Vervanging is opgenomen in het collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad. 
 
Behandeling in commissie 
19 januari 2023 
 
Ontwerpbesluit gemeenteraad 
Het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de kleedaccommodatie van BSV 
Starlights en VMS’21 
 

Datum  raad 26 januari 2023 Zaaknummer 2258071 
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Onderwerp Vervanging kleedaccommodatie BSV Starlights/VMS ‘21 
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 Waarom naar de raad 

Beschikbaar stellen van een krediet 
 
Aanleiding 
Groot onderhoud van kleedaccommodaties is opgenomen in het meerjarige onderhoudsplan 
gemeentelijk vastgoed. Voor vervanging wordt een afzonderlijk krediet aan de raad gevraagd. De 
kleedaccommodatie van BSV Starlights/VMS ’21 is versleten en afgeschreven en is aan 
vervanging toe. Om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen uit te kunnen voeren wordt de 
raad voorgesteld een krediet van € 653.400 incl. btw beschikbaar te stellen. 
 
Argumenten 
1. Gebouw is op 
De kleedaccommodatie van BSV Starlights/VMS ’21 is 45 jaren oud en voldoet niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Het gebouw is nauwelijks geïsoleerd, voorzien van asbest dakplaten, heeft 
een gebrekkige ventilatie met name in het kleedgedeelte en technische installaties die vervangen 
moeten worden. In overleg met WA Vastgoed dient te worden bepaald wat er van het gebouw nog 
gehandhaafd kan blijven.  
 
Kanttekeningen 
Eventuele aanpassingen aan de kantine zijn voor rekening van de verenigingen. 
 
Communicatie 
De verenigingen worden over het raadsbesluit geïnformeerd. 
 
Participatie 
In overleg met de verenigingen zal worden bepaald hoe de aansluiting met de bestaande kantine 
vormgegeven kan worden. 
 
Duurzaamheid 
Bij de vervangingswerkzaamheden wordt uitgegaan van de meest recente 
verduurzamingstechnieken en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare 
materialen. 
 
Financiële toelichting 
De totale investering bedraagt € 868.700 incl. btw. Vanuit de voorziening Vastgoed 
MJOP 2022-2028 (FCL95089) wordt een bedrag van € 142.700 incl. btw geïnvesteerd en 
er is een krediet gevraagd van € 726.000 incl. btw. Via de korte route is reeds een krediet 
van € 72.600 incl. btw (€ 60.000 excl. btw en SPUK € 12.600) beschikbaar gesteld. Het 
benodigde bedrag van € 653.400 incl. btw (€ 540.000 excl. btw) is bij te ramen op 
FCL51129 in de begroting 2023. Er wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar 
gehanteerd. De kapitaallasten van het totale krediet bedragen € 21.000 op jaarbasis en 
deze zijn al verwerkt in de begroting 2023 ev.  
Naast bij te ramen krediet van € 653.400 incl. btw (lange route) ook de onttrekking uit de 
voorziening ramen en dit ramen als bijdrage ECL75200 I op het krediet. 
 
Planning 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023. 
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Rechtsbescherming 
n.v.t. 
 
Monitoring en evaluatie 
n.v.t. 
 
Bijlagen:  
 
Onderliggende documenten 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 
De secretaris, 
 
 
 
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 
 
 
 
ir. C.H.C. van Rooij 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 
 
Besluit gemeenteraad: 
Het beschikbaar stellen van een krediet van € 653.400 incl. btw voor het vervangen van de 
kleedaccommodatie van BSV Starlights en VMS’21. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 januari 2023 
 
De raad voornoemd, 
De griffier, 
 
 
 
A.F.J. Franken MSc 

De voorzitter, 
 
 
 
ir. C.H.C. van Rooij 

 


