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Nummer Motie of 
amendement:

AMENDEMENT V.A.1

Partij: Weert Lokaal, VVD, D66

Omschrijving Motie/amendement: realisatie Cruyff Court

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. 

Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
O Ontraden
O Overnemen

Antwoord:

De in het amendement genoemde benodigde financiële middelen (a € 7.700,- in het eerste jaar en € 
4.000,- + €16.000,- = € 20.000,- in de daarop volgende jaren) komen overeen met de eerder in het 
raadsvoorstel realisatie Cruyff Court genoemde bedragen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan het 
beheer en onderhoud en de invulling van een programma op het Cruyff Court om het Cruyff Court in 
Weert tot een succes te maken. 

Wanneer deze middelen beschikbaar komen in de begroting van 2022 en verder geeft dit een duidelijk 
signaal van de intentie van de gemeenteraad naar de diverse partners en maakt dit de weg vrij om vol 
vertrouwen de zoektocht naar een geschikte locatie voort te zetten. Voor 2021 kan hierbij zoals in het 
amendement ook wordt gevraagd nog geput worden uit bestaande financiële middelen (subsidie van de 
provincie en middelen uit het armoedebeleid). Dit komt omdat het Cruyff Court pas in de loop van 2021 
gerealiseerd wordt en daarmee de verwachte kosten voor het programma van het eerste jaar van het 
Cruyff Court niet volledig ten laste van 2021 komen, maar ook deels pas in 2022. 

Kanttekening: 
In de begroting is een bedrag opgenomen van €150.000,- voor de aanleg van een Cruyff Court. Dit is naar 
verwachting voldoende om de aanleg te realiseren, mits we de door de provincie toegezegde subsidie voor 
de aanleg a €30.000,- ook volgend jaar nog tot onze beschikking hebben. Hiervoor wordt een verlenging 
aangevraagd. Mocht de subsidie van de provincie onverwacht toch komen te vervallen dan moet de 
€150.000,- die reeds is opgenomen in de begroting worden aangevuld met €30.000,- om het Cruyff Court 
te realiseren. Tevens is het tekort dat in het amendement wordt geschetst voor de uitvoering van een 
programma op het Cruyff Court dan groter. De provincie heeft hiervoor € 17.000,- toegezegd.   

Bij een realisatie van het Cruyff Court in 2020 hadden we daarnaast (zoals ook geschetst in het 
raadsvoorstel) beschikking over het bijdrage van de Cruyff Foundation voor de bekostiging van de 
kunstgrasmat. Deze bijdrage van de Cruyff Foundation gold alleen voor 2020. Voor 2021 kunnen we een 
nieuwe aanvraag doen. De Cruyff Foundation maakt dan opnieuw een afweging tussen onze aanvraag en 
eventuele andere aanvragen. Dit kan een financiële meevaller opleveren van €26.500,- in de aanleg van 
het Cruyff Court.  




