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Onderwerp: Voorbereidingskrediet Multifunctionele sporthal Duinwijck 

Registratienummer: 2013/ 

 

 

1. Inleiding 

Voor de realisatie van de multifunctionele sporthal Duinwijck is budget nodig. Met 

deze nota wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd om door te kunnen gaan 

met de voorbereidingen van de realisatie.  

 

In de loop van 2013 zal een apart bouwkrediet worden gevraagd voor de 

daadwerkelijke bouw.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. De realisatie van de multifunctionele sporthal met als hoofdgebruiker 

Stichting Duinwijck vanuit het afgesloten project VMBO vernieuwt! voort 

te zetten; 

2. Het college stelt de raad voor;  

 Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- excl. BTW beschikbaar te 

stellen voor de realisatie van de multifunctionele sporthal Duinwijck,  

 Dit bedrag te dekken uit dezelfde dekkingsbron van VMBO vernieuwt! 

(de verkoopopbrengsten uit de verkooplocaties)   

 In de stadskrant komt een mededeling over het besluit. De betrokkenen 

ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

3. In de stadskrant komt een mededeling over het besluit. De betrokkenen 

ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het onderdeel realisatie multifunctionele sporthal Duinwijck  van project VMBO 

vernieuwt! voort te zetten. Daarnaast het aanvragen van krediet om de realisatie van 

de multifunctionele sporthal Duinwijck voor te kunnen bereiden.  

 

4. Argumenten 

In de raad van 26 januari 2012 is de Motie Compensatie sportbesluit behandeld. 

Met de motie worden twee nieuwe financiële dekkingsbronnen gereserveerd. Naar 

aanleiding hiervan is de financiële haalbaarheid van de nieuwbouw voor de 

multifunctionele sporthal Duinwijck opnieuw onderzocht. Met de informatienota 

registratie kenmerk 2012/269542 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 

voor de realisatie van de nieuwe sporthal aan uw raad gepresenteerd. Met de nota 

van het afsluiten van het project VMBO-vernieuwt! zal de multifunctionele sporthal 

en de hiermee samenhangende afronding van de openbare ruimte als een zelfstandig 

project worden voortgezet. In de loop van 2013 zal een bouwkrediet voor de 

realisatie van de multifunctionele sporthal worden aangevraagd.  

 

 

5. Kanttekeningen  

Het project VMBO Vernieuwt! wordt afgesloten en een aantal deelprojecten wordt 

als zelfstandige projecten voortgezet. 

 

Met de informatienota registratie kenmerk 2012/269542 zijn de resultaten van het 

haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van de nieuwe sporthal aan de raad 
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gepresenteerd. Zoals in de nota is voorgelegd zal de multifunctionele sporthal als 

een zelfstandig project worden uitgevoerd inclusief de hiermee samenhangende 

afronding van de openbare ruimte. Binnen het VMBO Vernieuwt! budget zijn drie 

bedragen gereserveerd. Voor de haalbaarheid van de bouw zijn deze posten nodig.  

 

6. Financiële paragraaf 

Van de €4.567.799,-  onderuitputting van het krediet VMBO vernieuwt! wordt een 

deel (budget 4
e
 gymzaal €794.070,-, budget parkeerplaatsen t.b.v Sterrencollege 

€539.781,- en budget begeleiding €120.000,-) ingezet ten behoeve van het project 

multifunctionele sporthal Duinwijck. Met deze nota wordt een 

voorbereidingskrediet van €150.000,- aangevraagd (VTU-, adviseurs- en 

onderzoekskosten).  

 

7. Communicatie 

In de stadskrant komt een mededeling over het besluit. De betrokkenen ontvangen 

na besluitvorming informatie over dit besluit. 

 

8. Uitvoering 

Met dit krediet kunnen de voorbereidingen worden gestart voor de realisatie. Direct 

na het besluit zal gestart worden met de gunning van de adviseur die het 

bouwproces gaat begeleiden. Hierna wordt het plan uit 2008 aangepast. De 

opstelling van het nieuwe Programma van Eisen zal in samenspraak met de 

Stichting Duinwijck plaats vinden.     

 

 

9. Bijlagen 

 

1. Vertrouwelijke bijlage ex. art 55 Gemeente Wet, financiële bijlage 

stichtingskosten Multifunctionele sporthal Duinwijck d.d. 17 januari 2013  

2. Persbericht 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

(zie tekst ‘voorstel aan de raad) 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  
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De griffier    De voorzitter 

 


