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In eerste week van januari heeft u via de griffie het raadsvoorstel Renovatie sportparken en het Renovatieplan 
sportparken De Krim en Van den Wildenberg ontvangen. 
Dit ter behandeling in de commissie Welzijn van 17 januari en in de raadsvergadering van 31 januari 
aanstaande. 
 
Tot onze spijt zijn er enkele onzorgvuldigheden in deze documenten geslopen. Daarom treft u hieronder enige 
correcties aan. 
 
Raadsvoorstel renovatie sportparken 
 
Op bladzijde 3, 4e alinea, na "Wij achten draagvlak van groot belang omdat zij de gebruikers zijn" aanvullen met 
de zin: 

In afwijking van het advies van de verenigingen wordt er, om budgettaire redenen, geen hybride 
trainingsveld aangelegd. Daardoor is er ook geen ruimte om een baan voor de loopgroep aan te leggen. 
Mocht er door een gunstige aanbesteding voldoende financiële ruimte ontstaan, dan kan dit later 
alsnog worden afgewogen. 

 
Bladzijde 6. tweede alinea: € 3.423.00,00 moet zijn € 3.423.000,00. 
 
Renovatieplan sportparken De Krim en Van den Wildenberg 
 
Pagina 17: 
Totaaltelling in de tabel moet zijn: € 273.750,00. 
 
 
Pagina 33: 



Laatste alinea. De zin "De totale kosten in het kader van de uitvoering van het iDOP Riel wordt geraamd op  
€ 273.750,00" moet zijn "De totale kosten in het kader van de renovatie van sportpark De Krim worden 
geraamd op € 273.750,00". 
 
Pagina 34: 
Tabel Van den Wildenberg: onder b in de tabel moet € 2.000.000,00 staan in plaats van € 2.200.000,00. 
 
Pagina 35: tabel 
Het bedrag ad e in de tabel moet € 71.350,00 zin in plaats van € 61.350,00 
Het totaal bedrag moet € 3.535.750,00 zijn in plaats van € 3.525.750,00  
 

Toelichting: het bedrag van € 71.350,00 is de som van de op pagina 33, laatste alinea staande 
bedrag van  € 43.135,00 + € 28.216,00 
 
Toelichting: Vergelijking tussen hoofdstuk 13.2 investeringsplan en hoofdstuk 13.3 dekkingsplan. 

Het totaal investeringsbedrag: 
- Van den Wildenberg    € 3.423.000,00 
- De Krim      €    273.750,00 

  Totaal      € 3.696.750,00 
 
 Het totaal dekkingsbedrag: 
 - Overzicht volgens de tabel in 13.3   € 3.535.750,00 
 - Aanvullende dekking    €    161.000,00 
  Totaal      € 3.696.750,00 

 
Pagina 35: 
Tweede alinea van onder, laatste zin: "model 1 integraal" vervangen door "Kunstgrasmodel". 
 
Onze excuses voor het ongemak 
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