Raadsvoorstel
Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
Registratienummer:

Onderwerp:

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De overschrijding van het krediet à € 66.082 bij te ramen en
ten laste te brengen van de grondexploitatie Waalpark.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
In uw vergadering van 12 februari 2010 heeft in gestemd met ons voorstel om op het huidige
voetbalcomplex aan het Waalplantsoen 2 kunstgras voetbalvelden te realiseren voor
voetbalvereniging DCV.
Het project omvatte 3 fasen:
1. Realisatie 1e kunstgras voetbalveld op voetbalveld 3 (zomer 2010)
2. Omleggen hoofdwatergang, voorbelasting oude watergang (2010 – 2011)
3. Realisatie 2e kunstgras voetbalveld op trainingsveld en oude watergang (zomer 2011)
Door een optimalisatie van de inrichting van het gebied konden de 2 voetbalvelden naast
elkaar gesitueerd worden. Hierdoor werd voetbalveld 4 (gelegen tussen de manege en de
Lekdijk) vrijgespeeld.
Vorig jaar najaar was de oplevering van het 2e kunstgras voetbalveld een feit. Hiermee was
het project echter nog niet ten einde, want de openbare ruimte rondom de velden moest nog
worden afgerond. Het aanbrengen van groen in het gebied is inmiddels ook gereed.
Voor de aanleg van kunstgrasvelden bij DCV heeft u destijds krediet à € 1.500.000,beschikbaar gesteld. Gedurende het project zijn enkele noodzakelijke aanpassingen gedaan.
Hierbij moet u denken aan verhoogd hekwerk i.v.m. veiligheid richting omwonenden en de
manege, maar ook aan de extra kosten ter bestrijding van de wateroverlast (begin 2011).
Daarnaast was er nog onvoldoende inzicht in de hoogte van de integratieheffing die de
belastingdienst aan ons zou opleggen. Deze aanpassingen konden niet meer binnen het
krediet worden opgevangen, wij hebben u hierover in de najaarsnota 2011 bericht. In deze
nota heeft u met een extra krediet van € 80.000 ingestemd.

Dit project is onderdeel geweest van een 213a-onderzoek. De conclusies en aanbevelingen
van dit onderzoek zijn per raadsinformatiebrief aan u gezonden. Tevens is het rapport aan
de rekenkamercommissie gezonden. Eén van de aanbevelingen is om uw raad te adviseren
/ informeren bij afronding van een project, deze aanbeveling wordt met dit raadsvoorstel
opgevolgd.
Beoogd effect
Het project “realisatie kunstgras voetbalvelden DCV” (financieel) af te ronden.
Argumenten
1.1 Onvermijdelijke overschrijding
Bij het opstellen van de raming – eind 2009, begin 2010 – was geen rekening
gehouden met de voornoemde integratieheffing van de belastingdienst. Voor het 1e
kunstgras voetbalveld is een heffing à € 56.499 opgelegd. Inmiddels is ook de aanslag
voor het 2e veld opgelegd en betaald (groot € 56.913).
Kanttekeningen
2.1 Bezwaar aangetekend tegen de integratieheffing
Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de opgelegde integratieheffing voor het 1e én
voor het 2e veld. De procedure hiervoor vergt veel tijd en de uitkomst is onzeker.
Daarom adviseren wij uw Raad om het project financieel af te ronden. Mocht de
gemeente het bezwaar winnen van de belastingdienst, dan wordt uw Raad opnieuw
geadviseerd.
Financiën
De financiële afwikkeling
Oorspronkelijk krediet (feb. 2010)
Najaarsnota 2011 (dec. 2011)
Totaal budget

€ 1.500.000
€
80.000
€ 1.580.000

Uitgaven t/m juli 2012 (incl. integratieheffingen)

€ 1.646.082

Overschrijding

€

66.082

Het beschikbare krediet wordt op drie manieren gedekt. De investeringen die op termijn
worden vervangen worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van programma 4: Sport
en Cultuur (€ 761.600). Een bedrag van € 155.890 wordt gedekt uit de voorziening
Onderhoud Kapitaalgoederen, waarin voor de velden middelen beschikbaar waren. De
overige kosten worden ten laste van de grondexploitatie Waalpark gebracht. Dit deel
bedraagt € 728.592. Door de integratieheffing valt deze laatste component hoger uit dan
oorspronkelijk geraamd. In de grex wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de
bezwaarprocedure nog tot een voordeel leidt. De onderstaande tabel geeft de verdeling van
de dekking weer.

2

DEKKING
Onderhoud
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Grondexploitatie
kapitaalgoederen
programma 4
Waalpark
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80.000
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66.082
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UITGAVEN

In het MPG wordt rekening gehouden met extra lasten in de grondexploitatie Waalpark.
Mocht de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk worden gesteld bij de behandeling
van het bezwaar tegen de opgelegde integratieheffingen, dan dalen de gemaakte uitgaven
met ongeveer € 113.000 naar € 1.531.000 totaal.
Communicatie

Uitvoering
Bijlagen

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d
besluit:
1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,

