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Op 13 juni 2020 heeft u, als raadsfractie van Steins Belang, middels RvO vragen het College 
verzocht antwoord te geven op onderstaande vragen.  
We verwijzen u graag naar onderstaande beantwoording van uw vragen. 
 

1. Wanneer en op welke datum zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van het 
kunstgrasveld gestart?  
Om het kunstgrasveld voor het seizoen 2021-2022 gereed te hebben dient de Europese 
aanbestedingsprocedure uiterlijk in november 2020 te worden opgestart, derhalve zullen de 
voorbereidingen voor deze Europese aanbesteding in augustus 2020 starten. 

 

2. Is de aanbestedingsvoorbereiding, de datum heden, afgerond? 
De aanbestedingsvoorbereiding is niet nog niet afgerond, Zie ook antwoord 1.  
Opdracht verstrekking volgt na vaststelling van het raadsvoorstel in september.  

 

3. Is onze zienswijze juist dat er in MISA 2.0. voldoende financiële middelen aanwezig waren en 
thans nog zijn, om de bekostiging te dekken? Of komt er nog een verzoek aan de Raad voor 
extra middelen en wanneer komt dat er dan?  
In het raadsvoorstel van september volgt een volledig financieel overzicht, inclusief 
investeringskosten én doorberekening van de kapitaallasten.  
Hierin worden meerdere scenario’s benoemd. 
 

4. Moeten wij uit uw brief lezen dat een heroverweging binnen uw college over de aanleg 
kunstgrasveld aan de order is, terwijl de Raad daartoe geen opdracht heeft verstrekt? 
De motie is aangenomen en wordt momenteel uitgewerkt tot een integraal raadsvoorstel. 
Niet alleen m.b.t. de kunstgrasveld(en) van de Ster maar ook m.b.t. sportcomplex 
Mergelakker.  
 

http://www.gemeentestein.nl/


 

 

5. Wij vragen Uw College tenslotte ons volledige duidelijkheid en openheid van zaken te geven 
in dezen en dat tevens per omgaande ook aan de voetbalvereniging RKSV De Ster te doen.  
Het integrale raadsvoorstel bevat alle kunstgrasvelden in de gemeente Stein. 
Communicatie hieromtrent zal dus in september ook met alle verenigingen plaatsvinden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

namens dezen, 

 

Wethouder sport, cultuur, recreatie en toerisme 

mw. R.C.M. van Mulken-van Lingen 

 

 


