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betreft Onderhoudskosten sportaccommodaties bij RCL en Velocitas 

Geachte leden van de raad,

Op 29 januari stuurden wij u de sportnotitie Bewegingsruimte toe. in de notitie beschrijven wij 

een systeem van arrangementen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties.
Per vereniging hebben wij aangegeven wat er moet gebeuren om de overeenkomsten met 

verenigingen in lijn te brengen met de gebruiksarrangementen. Ook de financiële effecten van 

de arrangementen zijn per vereniging inzichtelijk gemaakt. De hoogte van de onderhouds-
kosten van de sportaccommodaties die door RCL en \/eiocitas in gebruik zijn, zijn, zoals wij 

reeds hebben aangegeven, gebaseerd op een raming. Dit had te maken met de aanbesteding 

van onderhoudswerkzaamheden aan deze sportaccommodaties. inmiddels is de 
aanbesteding afgerond. Met deze brief informeren wij u over de definitieve onderhoudskosten 
van deze twee sportaccommodaties.

Onderhoudskosten bij RCL en Velocitas 
ln onze vergadering van 29 maart besloten wij de onderhoudswerkzaamheden aan de 

sportaccommodaties bij RCL en Velocitas te gunnen aan De Peinder voor de periode 

van 1 aprii 2016 tot en met 31 december 2017 voor een bedrag van 170.600 exclusief BTW 

met de mogelijkheid tot verienging.

Het onderhoudsbestek waarop De Peinder heeft ingeschreven is geknipt in twee percelen:

perceel 1 betreft de sportaccommodatie die door RCL wordt gebruikt, perceel 2 de 

sportaccommodatie die door Veiocitas wordt gebruikt.

De verdeling van de totale onderhoudskosten over de twee percelen voor de genoemde 

periode is als volgt:
0 Perceel 1 6 133.400,- exclusief BTW;

Perceel 2 37.200,- exclusief BTW.
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NB. De looptild van de opdrachtverlening is 21 maanden. De onderhoudskosten bedragen 
per kalenderjaar voor:

Perceel 1 76.229 133.400 21 x 12 
Perceel 2 21.258 37.200 21 

Wij informeren RCL en Velocitas over de uitkomsten van de aanbesteding en nodigen hen uit 
voor een startoverleg met De Peinder.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Maurice Molenaar. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
54 54 834 of via e-mailadres mmolenaar(ä2leloerdorr:›„nl.

Hoogachtend,
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