Reactie op de vragen van D66 7 september 2018
Sportverenigingen helpen met subsidieaanvragen
Vragen
1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling (20 juli 2018) van het ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport ten behoeve van de bouw en onderhoud van
sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?
Wij zijn bekend met de regeling. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen
voor investeringen waarvan een deel (20% op investeringen en een aanvullende subsidie van 15% op
energiebesparing en toegankelijkheid) van de kosten gesubsidieerd wordt.
2. Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan het toegankelijk
of toegankelijker maken van sportaccommodaties?
Wij zijn op de hoogte.
3. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze
Dalfser sportverenigingen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Wij informeren de sportverenigingen over de subsidieregeling via een informatiebrief. Indien er behoefte aan is
zijn wij bereid een informatiebijeenkomst te organiseren.
4. Zo ja, is het college bereid dit met voortvarendheid op te pakken, gelet op de zinsnede ’Het uit
hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van
binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
De verenigingen worden in oktober 2018 hierover geïnformeerd.
5. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratieve last van de subsidieaanvraag
te helpen? Zo ja, Hoe zal aan deze ondersteuning invulling gegeven worden?
De sportverengingen zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen en tekenen van een subsidieaanvraag. Zij
ontvangen een informatiebrief en er wordt wanneer daar behoefte aan is een informatiebijeenkomst
aangeboden door de gemeente.
6. Zijn er specifieke bestaande behoeftes bij sportverenigingen in beeld die met behulp van deze
subsidie gerealiseerd kunnen worden? B.v. Een hybride sportveld in Hoonhorst of in andere
kernen?
Als sportverenigingen behoeftes hebben kunnen zij bekijken of de subsidieregeling voor hen interessant is.

