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Onderwerp
Herijking financiën Vitaal Vogelenzang 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022

besluit:

1. Een krediet van C 330.121 ten behoeve van de realisatie van het dorps- en schoolpark 
beschikbaar te stellen;

2. Het krediet van de realisatie van de sportkantine inclusief buitenruimte te verhogen met 
C 291.141;

3. Het krediet van de aanleg van de sportvelden te verhogen met C 1.523.965;
4. Een budget van C 25.913 t.b.v. de verplaatsing van het jeugdhonk t.l.v. het begrotingsjaar 

2022 beschikbaar te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 22 december 2022,

GroenLinks, PvdA dienen een amendement in (kenmerk D, corsa 2022005213) met als dictum:

Besluit

Het aangevraagde krediet van C 330.121 ten behoeve van de realisatie van het dorps- en 
schoolpark met een bedrag van C 57.294 naar beneden bij te stellen tot een krediet van

C 272.827;

« Een krediet van C 272.827 ten behoeve van de realisatie^ 
beschikbaar te stellen.

'ĥet dorpsVschoolpark

Amendement D wordt unaniem aangenomen.' Metirtach ming van aangenomen amendement D 
wordt het raadsvíxefstel aangenomen met'-lístemmen r (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, 
Liberaal Bloérĵsnťaal) en 4 sternmefítegen (Hart voor imendaal, Zelfstandig Bloemendaal).

de griffier,de voorzitter,
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Voorgesteld besluit

1. Een krediet van e 330.121 ten behoeve van de realisatie van het dorps- en schoolpark 
beschikbaar te stellen;

2. Het krediet van de realisatie van de sportkantine inclusief buitenruimte te verhogen met 
C 291.141;

3. Het krediet van de aanleg van de sportvelden te verhogen met C 1.523.965;
4. Een budget van C 25.913 t.b.v. de verplaatsing van het jeugdhonk t.l.v. het begrotingsjaar 

2022 beschikbaar te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In uw vergadering van 12 juli jl. heeft u twee kredieten beschikbaar gesteld voor de realisatie van 
het sportcomplex en de aanleg van de sportvelden. Het betreft een krediet van e 1.450.000 ten 
behoeve van de realisatie sportkantine inclusief buitenruimte en een krediet van C 1.890.000 ten 
behoeve van de aanleg sportvelden. Deze kredieten zijn gebaseerd op de basisaanbieding van de 
opdrachtnemers. Wegens marktomstandigheden waren aanbiedingen die eerder in het traject zijn 
gedaan ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten niet meer geldig en de prijzen 
achterhaald. Eind 2021 kwam (onder andere) de inzending van Thunnissen Groep binnen en begin 
2022 is de opdracht definitief gegund aan Thunnissen Groep. Er volgde een onderhandelingsproces 
wat resulteerde in contractvorming. Inmiddels zijn overeenkomsten met opdrachtnemers gesloten 
en is op de aanbieding een indexering van toepassing.

Voorts is in de raadsvergadering van 12 juli 2022 een amendement A 'krediet kunstgrasvelden 
voor de SV Vogelenzang' door u raad aangenomen dat voorzag in de aanleg van 1,5 kunstgrasveld 
voor de voetbal. De financiële consequenties hiervan zijn in dit voorstel meegenomen.

Verder zijn met de sportclubs gesprekken gevoerd over de dóórontwikkeling van de sportfaciliteiten 
en is op onderdelen tegemoetgekomen aan de eisen van de sportclubs bij de inrichting van het 
sportgebouw en de realisatie van de sportvelden waarvoor financiële middelen vrij gemaakt 
moeten worden. Tevens is rekening gehouden met een bedrag aan onvoorziene kosten.

Tenslotte geldt dat voor al deze investeringen de BTW als kostprijsverhogend moet worden 
aangemerkt. Dit betekent dat de te betalen omzetbelasting onderdeel moet uitmaken van het 
krediet en ten laste komt van de begroting.

De indexering, de aanleg van de kunstgrasvelden, de abusievelijk niet meegenomen BTW, de 
dóórontwikkeling en een post voor onvoorzien noodzaken tot het beschikbaar stellen van 
aanvullende kredieten. Een uiteenzetting hiervan treft u hieronder aan.

Beoogd effect
Met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten kan vervolg worden gegeven aan de 
realisatie van Vitaal Vogelenzang.

Politieke keuzeruimte
Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Gedachtegang
Toelichting per besluitpunt

Besluitpunt 1: krediet voor dorps- en schoolpark
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De kosten van aanleg van het dorps- en schoolpark bedragen inclusief indexering, onvoorzien en 
BTW C 330.121. In de eerder verleende kredieten van Vitaal Vogelenzang zijn deze kosten 
abusievelijk niet meegenomen.

Besluitpunt 2: krediet sportkantine en buitenruimte (inclusief doorontwerp)
De verhoging van dit krediet ad C 291.141 heeft te maken met de indexering van de kosten, de 
dóórontwikkeling sportfaciliteiten, het toevoegen van een post onvoorzien en de BTW. Een bedrag 
van C 141.250 exclusief 50Zo onvoorzien en 2107o BTW komt doordat op onderdelen 
tegemoetgekomen is aan de wensen van de sportclubs bij de inrichting van het sportgebouw. Dat 
betreft voornamelijk kleine wijzigingen in de indeling van het gebouw en het realiseren van een 
materiaalhok annex de bouw van een werkplaats voor tennis en voetbal. De indexering van de 
kosten van de aannemer van l,9807o bedraagt ca. C 23.900. Voor 507o onvoorzien is een bedrag van 
ca. C 68.500 opgenomen. Het restsaldo ad C 57.500 betreft de niet verrekenbare BTW.

Besluitpunt 3: krediet sportvelden (inclusief doorontwerp)
De verhoging van dit krediet met een bedrag van C 1.523.965 wordt veroorzaakt door:

» De basisaanbieding van de aannemer in de kredietverlening van 12 juli is abusievelijk te 
laag opgenomen voor een bedrag van C 90.000. Ten tijde van het schrijven van het 
raadsvoorstel waren de onderhandelingen niet geheel afgerond en is ambtelijk een 
inschatting gemaakt van de verwachte kosten;

» De kosten van aanleg van 1,5 kunstgrasveld met infill van kurk. De kosten exclusief 507o 
onvoorzien en 2107o BTW bedragen ca. C 458.800;

» De dóórontwikkeling van de sportfaciliteiten exclusief onvoorzien en BTW betekenen een 
verhoging van ca. C 55.000. Het gaat hier om de plaatsing van (verzwaarde) hekwerken 
rondom de velden en tennisbanen;

* indexering van de kosten van de aannemer van 9,8207o bedraagt C 194.300;
» Het toevoegen van een post onvoorzien ad 507o betekent een verhoging van C 134.400;
» Het totale aandeel BTW in het verhoogde krediet bedraagt ca. C 592.000.

BTW
Het totaalbedrag aan BTW in de kosten van het onderhavig project bedraagt ca. C 956.500. 
Compensatie van de BTW is mogelijk als:

« De factuur met BTW betrekking heeft op werkzaamheden waarbij er sprake is van
uitvoering van de publieke taak. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over wegen, plantsoenen 
etc.;

» De factuur met BTW betrekking heeft op sportfaciliteiten. De regeling specifieke uitkering 
stimulering sport (SPUK) is van toepassing. De SPUK is niet van toepassing op de 
kantine/clubhuis. Voor dat onderdeel werkt de BTW kostenverhogend;

» De factuur met BTW voor de aanleg van het dorpspark - schoolpark, voor zover de parken 
openbaar zijn.

Het uitvoering geven aan sportfaciliteiten wordt in het kader van de wet op de omzetbelasting 
aangemerkt als niet compensabel en werkt dus kostprijsverhogend door.

De SPUK regeling is voor gemeenten van toepassing sinds 2019. Deze regeling vergoedt op 
aanvraag de betaalde BTW op sportfaciliteiten. Kantines zijn uitgesloten van de vergoeding. De 
belastingadviseur van de gemeente geeft aan dat de SPUK van toepassing is tot en met 2023. Over 
de periode daarna moet het kabinet nog een besluit nemen. De huidige planning van de aanleg van 
de sportfaciliteiten gaat er van uit dat de sportvelden en het sportgebouw gereed zijn in 2023. 
Mogelijk dat een gering deel hiervan doorloopt naar 2024. In hoeverre een vorm van compensatie 
mogelijk blijft is ongewis. Voor dit project wordt ingeschat dat compensatie mogelijk is voor 1007o 
ofwel C 90.000.
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Een andere onzekerheid in het kunnen compenseren van de BTW is de openbaarheid van het 
dorpsVschoolpark. Naar alle waarschijnlijkheid zal het schoolplein niet openbaar zijn. En dat 
betekent dat de betaalde BTW niet compensabel is. De BTW op het schoolplein bedraagt ca.
C 30.000.

Het kunnen compenseren/verrekenen van de te betalen BTW is onzeker en om die reden moet 
deze als kostprijsverhogend worden aangemerkt en onderdeel zijn van de door u raad beschikbaar 
te stellen kredieten (budgetrecht). Als dit wordt nagelaten zullen de kredieten niet toereikend zijn 
en zal dit leiden tot onrechtmatig handelen. U raad zal via de reguliere voortgangsrapportages 
(Zomernota, Eindejaarvoorstel en Jaarrekening) over de voortgang van de investeringsprojecten 
worden geïnformeerd. Dan zal inzage worden verstrekt over het aandeel compensabele c.q. 
verrekenbare BTW wat ertoe kan leiden dat de kredieten naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Argumenten
De acties die volgen op het verstrekken van de kredieten hebben direct gevolg op het behalen van 
de doelstellingen die eerder door u raad zijn besloten om Vogelenzang vitaler en leefbaarder te 
maken.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Alternatieven
Het alternatief is om niet in te stemmen met de gevraagde kredieten. De uitvoering van het project 
zal niet meer volledig in lijn lopen met de projectdoelstelling en het programma van eisen.

Overwegingen van het college
Het programma achter de aangevraagde kredieten is zorgvuldig opgesteld in overleg met de 
belanghebbende partijen. Hierbij is nut en noodzaak leidend geweest. Het college stelt hiermee dat 
het gevraagde krediet essentieel is om de sportclubs en Dorpshuis een goed functionerend 
onderkomen te geven. Het verstrekken van de kredieten is een voorwaarde om tegemoet te komen 
aan de belofte Vogelenzang vitaal te maken.

Middelen

Financiële middelen
Zoals al aangekondigd in het raadsvoorstel "Begroting 2023", wordt nu gevraagd om een 
aanvullend krediet beschikbaar te stellen n.a.v. het raadsbesluit 'grondexploitatie Vitaal 
Vogelenzang' op 12 juli 2022 inzake amendement A 'krediet kunstgrasvelden voor de SV 
Vogelenzang'.
De herijking van de financiën van de projecten realisatie sportcomplex, aanleg sportvelden en 
dorps7schoolpark van Vitaal Vogelenzang leidt tot financiële consequenties voor de begroting van 
de gemeente. De financiële effecten van het raadsbesluit van 12 juli jl. over het project Vitaal 
Vogelenzang zijn in de begroting verwerkt. Dit betreft de uit de kredieten voortvloeiende 
kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de realisatie van het sportcomplex en de aanleg van de 
sportvelden, alsmede de aanleg van het dorps- en schoolpark waarbij al rekening is gehouden met 
de geïndexeerde bedragen inclusief BTW conform de gesloten aannemingsovereenkomsten. Wat 
nog ontbreekt zijn de uit de aanvullende kredieten voortvloeiende kapitaallasten voor de 
dóórontwikkeling van de sportfaciliteiten en het deel onvoorzien met inbegrip van de daarop 
betrekking hebbende BTW.

De investeringen voor Vitaal Vogelenzang worden geactiveerd. Op basis van de Nota Activabeleid 
2018 van de gemeente Bloemendaal gelden verschillende afschrijvingstermijnen. De 
herijking/verhoging van de bestaande kredieten leiden tot hogere kapitaallasten.
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In de begroting 2023 opgenomen kapitaallasten:
2023_________ 2024_________2025_________ 2026

-realisatie sportcomplex 3.594 5.319 46.180 45.747
-aanleg sportvelden 7.695 107.111 240.495 239.052
-aanleg dorps7schoolpark 0 0 495 7.467
Totaal 11.289 112.430 287.170 292.266

In de begroting 2023 op te nemen kapitaallasten na aanvulling kredieten:
2023 2024 2025 2026

-realisatie sportcomplex 8.706 17.411 68.587 68.002
-aanleg sportvelden 17.068 137.038 284.663 281.623
-aanleg dorpsVschoolpark 0 0 1.651 10.729
Totaal 25.774 154.449 354.901 360.354

2023 2024 2025 2026
Aanvulling op begroting 2023 14.485 42.019 67.731 68.088

Wij stellen u voor de aanvullende kredieten voor de realisatie van het sportcomplex, de aanleg van 
de sportvelden en het krediet voor de aanleg van het dorps7schoolpark beschikbaar te stellen en 
de uit de kredieten voortvloeiende kapitaallasten via wijziging van de begroting te verwerken in de 
begroting 2023 en de consequenties voor de jaarschijven 2024, 2025 en 2026 te verwerken in de 
meerjarenbegroting.
De extra kapitaallasten ad C 14.485 voor het begrotingsjaar 2023 kunnen eenmalig worden gedekt 
binnen het budget "uitvoering sportbeleid" (65010110).

Verplaatsing jeugdhonk
Eén onderdeel, zijnde de verplaatsing van het jeugdhonk, valt buiten deze investeringsopgave 
maar maakt wel onderdeel uit van de besluitvorming in de raad van 12 juli jl.. De kosten voor deze 
activiteit worden nu geraamd op een bedrag van C 25.913. Wij stellen u voor een budget van 
C 25.913 t.l.v. de flexibele algemene reserve via verwerking in het begrotingsresultaat 2022 
beschikbaar te stellen. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Voor de volledigheid merken we op dat de opbrengst van de verkoop van de gronden bestemt voor 
woningbouw als incidentele baat wordt gekenmerkt en onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie 
Vitaal Vogelenzang waarvan de actualisatie in het voorjaar van 2023 aan u raad zal worden 
voorgelegd.

Participatie
De eisen- en wensenlijst van de sportclubs en het Dorpshuis zijn opgesteld in overleg met deze 
partijen. Het resultaat van dit raadsbesluit zal met de partijen worden gedeeld.

Communicatie
Niet van toepassing.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Er wordt uitvoering gegeven aan het project binnen de eerder overeengekomen kaders.
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Bijlagen
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


