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Voorstel:
De ‘Verordening investeringssubsidie sportaccommodaties 2008’ vast te stellen. 
 
 
Inleiding:
Om de sport te stimuleren hebben wij een subsidieregeling voor sportaccommodaties. Deze regeling maakt 
het voor verenigingen mogelijk om voor de bouw of uitbreiding van hun sportaccommodatie in aanmerking 
te komen voor een gemeentelijke bijdrage. De huidige regeling is echter niet klantvriendelijk en de 
aanvraagprocedure is te lang. In de periode 2004-2007 hebben slechts twee sportverenigingen gebruik 
gemaakt van de subsidieregeling. Wij hebben daarom besloten om de regeling aan te passen en te 
verruimen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente wil sporten en bewegen stimuleren. Daarbij zijn er een aantal randvoorwaarden die sport 
mogelijk maken. Een goede sportaccommodatie is zo’n randvoorwaarde. De gemeente stimuleert en 
faciliteert sportaccommodaties door onder bepaalde voorwaarden subsidie te verlenen bij de bouw, 
verbouw of uitbreiding.  
De verordening die voor u ligt is eenvoudiger en ruimer van opzet: 

• Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend en een besluit op de aanvraag volgt binnen 
acht weken.  

• De maximale bijdrage wordt verhoogd van 1/3e naar 1/2e van de bouwkosten. 
• Het is nu ook mogelijk om bij vervanging van een accommodatie in aanmerking te komen voor 

subsidie. 
De verordening heeft van 6 februari t/m 19 maart ter inzage gelegen voor inspraak. Naast het advies van 
de Sportraad is er nog één reactie binnengekomen van de Jeu de Boule vereniging ‘Boule 88’. U leest in 
het achterliggende inspraakverslag hoe wij de inspraakreacties hebben verwerkt.    
 
 
 



 
 
 

  
 
   

 

Alternatieven:
Het alternatief is om deze verordening niet vast te stellen en de huidige regeling te blijven hanteren. Gezien 
de wens tot deregulering en het overwegend positieve advies van de Sportraad adviseren wij om de 
nieuwe verordening vast te stellen. 
 
Financieel kader:
De nieuwe verordening heeft geen directe financiële consequenties. Het subsidieplafond zoals deze in de 
begroting staat opgenomen, blijft hetzelfde. Wel valt te verwachten dat er meer gebruik wordt gemaakt van 
de regeling, omdat de procedure vereenvoudigd is en de voorwaarden zijn verbeterd.  
 
Communicatie:
De nieuwe verordening wordt opgenomen in het Gemeenteblad. Daarnaast publiceren wij een artikel in 
KernPUNTEN. 
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