
           
        

AMENDEMENT   V.A.1 
 

Onderwerp:  realisatie Cruyff Court 
  
 
De raad in vergadering bijeen op 12 november 2020 
 
Overwegende dat:  

- een meerderheid van de raad voorstander is voor het realiseren van een Cruyff Court in 
Weert; 

- de raad in zijn vergadering d.d. 23 september 2020 geen besluit heeft genomen over 
een geschikte locatie voor de Johan Cruyff Court; 

- het belangrijk is om de nodige financiële middelen te reserveren in de begroting 2021 
om de betrokkenheid van de raad te laten zien richting de partners (gebruikers Cruyff 
Court, Johan Cruyff Court Foundation, de provincie en Punt Welzijn); 

- de raad met het vaststellen van het financiële kader laat zien te durven investeren in de 
eigen jeugd; 

- een Cruyff Court meer dan een voetbalveld is, waarbij het bijbehorende programma voor 
ontmoeting, verwondering, samenhorigheid en verbinding zorgt. 
 

Wijzigt de begroting 2021 als volgt: 
 
Voegt toe aan de prioriteitenlijst, een vetgedrukte prioriteit ‘realisatie Johan Cruyff Court’ met 
bijbehorend financiële paragraaf’:  
 
Structurele kosten     
   
Beheer en onderhoud € 4.000,00   

   

Programma Cruyff Court Jaar 1 Jaar 2 en verder  

Kosten   

Opbouwwerk  € 8.700  

Jongerenwerk € 21.000 € 21.000 

Totaal  € 29.700 € 21.000 

Dekking   

Provinciale subsidie sociale agenda € 17.000  

Lagere kapitaallasten (Vervalt) € 0 € 0 

Aanvalsplan armoede  € 5.000 € 5.000 

Totaal  € 22.000 € 5.000 

      

Saldo (kosten - dekking) € 7.700 € 16.000 

 
Besluit om het structurele dekkingstekort van jaar 2 en verder (inclusief beheer en onderhoud) 
ten laste van het begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen. 
 



Draagt het college op om voor het dekkingstekort van jaar 1 (€7.700,-) in het raadsvoorstel over 

het Cruyff Court een dekking aan te geven.  

 
Draagt het college op zich maximaal in te spannen om te zoeken naar mogelijkheden om de 
structurele kosten te reduceren.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie Weert Lokaal,       Fractie VVD,        Fractie D66, 
 
 
J.C. Kleinmoedig              T. van Gemert      L. Steinbach 
 

 

 

 

 

Besluitvorming: aanvaard.  

 


