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Omschrijving

Draagt het college op
Om vervangingskosten van sportvelden op te nemen in de beslismatrix en op 
te nemen in de begroting, zodat we in de toekomst niet verrast worden door 
hoge kosten.

Afdeling
JOS
Verantwoordelijke
Termond, M.
Email
mtermond@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113474

Stand van Zaken/afdoening

Deze motie is bij behandeling van de begroting in november 2017 door het college afgedaan:
De vervangingskosten van de toplaag en onderlaag zijn opgenomen in de begroting.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering gegeven. Het college staat 
derhalve positief tegenover de motie.

Hiermee kan deze BAZ als afgerond worden beschouwd.

Afdelingsmanager ^----------- Laan, C.A.M.

Portefeuillehouder Snoek, M.
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15 M Haarlem Sportstad: Ga viral met e- 
gaming
Draagt het college op
Te onderzoeken wat een goede plek zou 
zijn om e-gaming te starten 
en dan met een voorstel te komen en 
krachtige computers kopen met de helft 
van het extra beschikbare bedrag voor 
kernsporten.

Trots Hlm MS Het college herkent deze nieuwe ontwikkeling. Op dit moment zijn 
er geen initiatieven of ruimtewagen bekend. Binnen het 
jongerenwerk is wel aandacht voor e-gaming.

Om in aanmerking te komen voor het extra beschikbare bedrag voor 
kernsporten moet worden voldaan aan criteria opgesteld in overleg 
met het platform top/kemsport.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Trots Hlm 
stemt voor

STZ/J
OS

16 BIS M Haarlem Sportstad: begroot 
saneringskosten sportvelden
Draagt het college op

Om vervangingskosten van sportvelden op 
te nemen in de beslismatrix en op te 
nemen in de begroting, zodat we in de 
toekomst niet verrast worden door hoge 
kosten.
( sanering is vervangen door 
vervangingskosten)

Trots Hlm MS De vervangingskosten van de toplaag en onderlaag zijn opgenomen 
in de begroting.

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid 
reeds uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief 
tegenover de motie.

Aangenomen

Stem
verklaring:
GLH

Voor:
D66 GLH SP 
HvH FM CU 
OPH Trots
Hlm en AP

10


