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Geheime bijlage ex. art 55 Gemeente Wet
Budget multifunctionele sporthal Duinwijck
Het budget voor de sporthal is in de vertrouwelijke bijlage van de
informatienota over de haalbaarheid van de nieuwbouw multifunctionele
sporthal Duinwijck uiteen gezet (2012/269542). In de loop van 2013 zal een
bouwkrediet ter besluitvorming worden voorgelegd conform onderstaande
dekkingsbronnen.
Gemeente
VMBO budget 4e gymzaal
€
€
VMBO budget bijdrage parkeren
€
VMBO budget VTU
Bijdrage GREX voor aankoop hal en afkoop erfpacht €
Teruggave BTW 2003-2009 van het Sportbesluit
€
Stichting Duinwijk
€
Bijdrage maximaal 10% bouwsom
Totaal
Voorbereidingdskrediet
Bouwkrediet

€

794.070
539.781
67.127
857.414
3.100.000
500.000
5.858.392
€ 185.000
€ 5.673.392

Bijdrage gemeente
- In het budget VMBO vernieuwt! is een bedrag opgenomen om in de
sporthal een vierde gymzaal te realiseren ten behoeve van het
Sterrencollege.
- Voor het Sterrencollege zijn parkeerplaatsen nodig deze worden op
het maaiveld gerealiseerd naast de toekomstige badmintonhal. Deze
bijdrage is gereserveerd binnen het budget VMBO-vemieuwt!.
- In het krediet project VMBO Vernieuwt! is een reservering van
€67.127,- opgenomen voor de VTU kosten.
- Vanuit de nota Teruggave BTW 2003-2009 als gevolg van het
Sportbesluit komt naar de huidige inzichten een zeker bedrag van
€3.100.000,- beschikbaar.
- De gemeente zal de huidige erfpacht afkopen en de bestaande hal
moeten aankopen. Dit bedrag wordt ingezet voor de nieuwbouw.
Hiervoor was reeds een budget opgenomen in de GREX
Badmintonpad.

www.haarlem.nl

Bijdrage Stichting Duinwijck
- Stichting Duinwijck zal maximaal 10% van de aanneemsom kunnen
bijdragen met een maximum van €500.000,-.
- Naast de bijdrage in geld staat stichting Duinwijck hun volledige
eigendom van hal en grond beschikbaar. Duinwijck laat de afkoop en
opbrengst van de bestaande hal ten goede komen aan de nieuwbouw.
- De stichting is bereid het beheer en onderhoud van de nieuwe hal
voor haar rekening te nemen.

