
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
 
In het weekeinde van 16 en 17 november is een kunstgrasveld op sportpark Hulsdonk zwaar 
beschadigd door brand. Het betreffende kunstgrasveld is vorig jaar aangelegd en het wordt gebruikt 
door voetbalverenigingen DVO’60 en RBC. Door de schade is het onbruikbaar voor de 
voetbalverenigingen. Het herstel van het veld is geraamd op € 300.000.  
 
Een groot deel van de toplaag is beschadigd door de brand. Dit deel moet verwijderd worden. Door de 
brandschade is de toplaag helaas niet te recyclen maar moet als restafval afgevoerd en verwerkt 
worden. Delen die nog wel goed zijn worden zoveel mogelijk hergebruikt, ter plaatse of elders. 
Vervolgens moet er een nieuwe toplaag aangebracht worden Steekproefsgewijs is bepaald dat de 
onderlaag nog herbruikbaar is.   
 
Als de opdracht tot herstel op 29 november gegeven kan worden, kan het veld naar verwachting nog 
voor de komende kerstperiode in gebruik genomen worden. 
 
 
Beoogd effect 
 
Het beoogd effect van dit raadsvoorstel is het zo snel mogelijk herstellen van het kunstgrasveld zodat 
de sportverenigingen er weer gebruik van kunnen maken. 
 
 
Argumenten 
 
1.1. Verenigingen hebben het veld nodig voor hun activiteiten 
Het veld is noodzakelijk voor de activiteiten van de verenigingen en zou daarom zo snel mogelijk 
hersteld moeten worden. De kosten voor herstel zijn geraamd op € 300.000. 
 
2.1 Verloren gegane toplaag moet worden afgeboekt 
Het is een onvoorziene gebeurtenis waar in de begroting geen rekening was gehouden. Voorgesteld 
wordt om dit ten laste te brengen van de algemene reserve, die ook specifiek bedoeld is voor het 
opvangen van dergelijke risico’s. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
3.1 Begrotingswijziging is noodzakelijk 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het nodig om een begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Geen mogelijkheid tot opvoeren voor SPUK door snelle uitvoering 
Door de snelheid van handelen kan het herstel nog in 2019 plaatsvinden maar maakt het dus geen 
onderdeel uit van de aanvraag “Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2019, die is al toegekend. 
Daarmee missen we de mogelijkheid om hiervoor een bijdrage te krijgen van ca. € 50.000 maximaal. 
 
1.2. Kans op herhaling is mogelijk 
De gemeente gaat met de verenigingen verder in overleg om te bekijken of er mogelijkheden zijn om 
de kans op herhaling te verkleinen.  
 
 
Financiën 
 
Het kunstgrasveld is één van de drie velden die vorig jaar zijn aangelegd als onderdeel van het besluit 
“Sportinnovaties Roosendaal”. De toplaag die verloren is gegaan moet worden afgeboekt. De 
boekwaarde daarvan bedraagt per 31-12-2019 is € 194.000. Dit dient als extra afschrijving in de 
begroting 2019 te worden verwerkt. Deze wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. 
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Daarnaast betekent de nieuwe investering vanaf 2020 per saldo een structureel hogere 
afschrijvingslast van € 3.785. Voorgesteld wordt deze wordt gedekt uit de begrotingsruimte vanaf 
2020, die momenteel ca. € 13.000 bedraagt voor 2020. 
 
Communicatie 
 
Dit besluit zal worden gecommuniceerd met de voetbalvereniging DVO’60. De opzet van het herstel is 
bij hen al bekend en het herstelproject zal samen met hen en de aannemer verder opgepakt en 
uitgevoerd worden. 
 
 
Vervolg 
 
Na het raadsbesluit zal het college direct opdracht geven aan de aannemer om het veld te herstellen 
en de hoofdgebruiker DVO’60 hierover informeren.  
 
Wij informeren de gemeenteraad als het project gereed en het veld weer in gebruik genomen is. 
  
 
Bijlagen 

1. Begrotingswijziging 2019-69 
 
 


