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Vervanging toplaag Cruyff Court - Arjen Robben Veld.
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In opdracht van de Cruyff Foundation (CF) is een inspectierapport opgemaakt van het Cruyff
Court/Arjen Robben Veld, door KSP-Kunstgras. De conclusie is dat de toplaag vervangen dient te
worden. De vezels in de doelgebieden zijn versleten en op sommige plaatsen is de backing zichtbaar en
laten naden op meerdere plaatsen los. De toplaag heeft zandinfill en daarom niet geschikt voor
hergebruik. Vanwege enige oneffenheden zal de onderbouw opnieuw geprofileerd worden. Geraamde
kosten bedragen circa € 45.000,=. Hiervan neemt de Cruyff Foundation € 30.000,= voor eigen rekening
(kosten kunstgrasmat en infill). Het resterende bedrag (de aanlegkosten) dient door de eigenaar op te
worden gebracht.
Het Cruyff Court/Arjen Robben Veld is op dit moment het oudst liggende Cruyff Court ter wereld. Het
Aron Winter Veld in Lelystad was Bedum voor, maar op dit veld is de toplaag reeds vervangen. In 2004
is het Cruyff Court/Arjen Robben Veld in gebruik genomen en wordt nu dus ruim 10 jaar gebruikt. Als
er één voorziening binnen de gemeente Bedum genoemd zou moeten worden waarvan het gebruik
vrijwel maximaal is, dan geldt dat voor het Cruyff Court/Arjen Robben Veld is. Er is, binnen de
vastgestelde tijden, vrijwel geen moment te noemen waarop dit veld niet in gebruik is. Ook de wijze van
gebruik is in “den lande” bijzonder, zo niet tamelijk uniek, te noemen.
Het Cruyff Court/Arjen Robben Veld is een verbindende voorziening in de buurt met een grote
aantrekkingskracht uit andere buurten, waarop wordt gespeeld, bewogen en gesport: van kleine kinderen
tot jong volwassenen, voor bewegingslessen in het basisonderwijs en als een ontmoetingsplek voor
velen. Spraakmakend is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi met ruim 20 teams en belangstellend
gevolgd door talloze ouders en verzorgers. Binnen de organisatie hiervan wordt samengewerkt tussen de
basisscholen in de gemeente Bedum, de s. v. Bedum, het jongerenwerk van de Stichting Welzijn
Bedum, het Huis voor de Sport Groningen en de gemeente Bedum.
Deze voorziening draagt bij aan een voor velen aangename leefomgeving. Het bewegen in de buurt
wordt hiermee gestimuleerd. De intrinsieke waarden van samen spelen en bewegen worden hier geleerd,
samen spelregels afgesproken om zich hieraan te (leren) houden en om te gaan met het kunnen winnen
en verliezen. De Cruyff Foundation legt daar met haar 14 regels ook grote nadruk op !
Het Cruyff Court/Arjen Robben Veld past prima in de filosofie zoals deze is ontwikkeld in de
wijkaanpak “Plan Oost”. Dit plan stoelt op het versterken van de sociale omgeving van mensen. Meer
onderling contact en betrokkenheid kunnen ervoor zorgen dat mensen meer samenleven met - en zorgen
voor elkaar. Sport en bewegen in het algemeen is bij uitstek geschikt om mensen bijeen te brengen en te
binden. Dit geldt voor het Arjen Robben Veld in het bijzonder, gelet op het intensieve gebruik
De kosten worden geraamd op € 45.000,= (exclusief Btw). De Cruyff Foundation neemt daarvan een
bedrag van € 30.000,= voor eigen rekening. Het betreft hier de kosten voor de aanschaf van de
toplaag/de kunstgrasmat en de infill. De Cruyff Foundation draagt zorg voor nieuwe borden langs het
veld en enige activiteiten rondom een feestelijk opening. Het resterende bedrag, zijnde de aanlegkosten,
dient door de eigenaar op te worden gebracht.

Van andere kosten voortkomend uit de keuring door KSP-Kunstgras is volgens het keuringsrapport geen
sprake, of zijn zaken die reeds zijn opgepakt.
Kosten
Aanneemsom KSP
Kunstgras Ten Cate
Totaal exclusief Btw
Btw 21%
Totaal

Bijdrage Cruyff Foundation
Bijdrage JCF borden

€ 22.400,=
€ 18.000,=
€ 40.400,=
€ 8.484,=
€ 48.884,=
========
€ 30.000,=
€ 2.100,=

Op basis van de laatste informatie (10.03.2015) van de Cruyff foundation komt het te financieren deel
voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van € 18.765,=. In het kader van een eventuele BTW
compensatie, hebben wij bij de CF navraag gedaan naar de facturenstroom. Immers alleen de BTW die
is opgenomen op facturen op naam van onze gemeente komt voor BTW compensatie in aanmerking. Uit
de reactie van de CF blijkt dat wij een factuur krijgen van € 18.765. Op deze factuur zal de BTW die ten
laste van de gemeente komt gespecificeerd worden. Deze bedraagt € 3.257,=. Hierdoor wordt de
investeringsbijdrage van de gemeente Bedum € 15.508,=. We kunnen dit financieren uit de door de
provincie Groningen beschikbaar gestelde financiële middelen voor niet-krimp gemeenten (€ 55.600,=).
Een deel is besteed aan de ontwikkeling van “Goed Naoberschap” in plan Oost (€ 22.500,=). De
renovatie van deze voorziening liggend tegen plan Oost past uitstekend in de leefbaarheidsfilosofie. Het
is een verbindende voorziening, voor jong en oud toegankelijk, functioneert op basis van zelfregulering,
gaat uit van eigen kracht, draagt bij aan de spel- en beweeg ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan
de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid waar het gaat om het terug dringen van overgewicht en
het stimuleren van bewegen.
Het gezondheidsbeleid wordt ook gediend met de aanleg van een watertappunt. Op deze wijze worden
kinderen gestimuleerd om meer (kraan)water te drinken in plaats van sportdrankjes of energydrinks. Het
streven is er eveneens op gericht om hierdoor het zwerfvuil rond de Cruyff Court te verminderen. De
Cruyff Foundation financiert de aanleg van het watertappunt in samenwerking met sponsors. De Cruyff
Foundation is voornemens om in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij, JointhePipe en
Waterbedrijf Groningen een watertappunt te plaatsen. De gemeente zorgt voor het onderhoud en de
gebruikskosten ter hoogte van € 285,= per jaar. Dit bedrag kan ten laste gebracht worden van de post
algemene sportactiviteiten.
Wij stellen uw raad voor om een krediet van € 15.508,= beschikbaar te stellen voor de vervanging van
de toplaag van het Cruyff Court/Arjen Robben Veld. De geraamde kosten dekken uit de door de
provincie Groningen ontvangen “niet-krimpgemeentegelden”.
De op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen op de voor u gebruikelijke wijze ter inzage.
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