
 
Dalfsen, 7 september 2018 
 
 
Schriftelijke vragen art.44 RvO 
 
 
Sportverenigingen helpen met subsidieaanvragen 
 

Tot ons grote genoegen vernam de D66-fractie van de subsidieregeling van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859, 20 juli 2018).  Deze regeling kan 

goed nieuws zijn voor al onze sportverenigingen. Met de subsidieregeling stimulering bouw en 

onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen kunnen zij namelijk investeren in hun 

accommodaties en/of voorzieningen. Het verduurzamen van de verenigingen en het verbeteren van 

de faciliteiten gaan met deze subsidie hand in hand. D66 ziet sportverenigingen als 

ontmoetingsplekken die toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Verenigingen hebben helaas 

waarschijnlijk niet altijd zelf de expertise in huis om een subsidieaanvraag op te stellen omdat zij 

hierbij afhankelijk zijn kennis en vooral tijd van hun vrijwilligers. 

 

Wij vinden deze subsidiepot een uitgelezen kans voor onze gemeente om faciliterend en 

dienstverlenend te zijn. Hier kan een win-win ontstaan maar dan is enige spoed geboden bij het 

begeleiden van de subsidieaanvragen. Zie hiervoor de volgende zin uit de Staatscourant: ‘Het uit 

hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van 

aanvragen’ (artikel 7 lid 2). De totale landelijke subsidiepot is beschikbaar per 1 januari 2019 en 

bedraagt maar liefst 87 miljoen euro. Een enorme kans voor sport in de gemeente Dalfsen. Daarom 

onze volgende schriftelijke vragen: 

 

 

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? 

2. Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan het toegankelijk 

of toegankelijker maken van sportaccommodaties? 

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? 

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). 

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? 

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? 

 

 

Namens de fractie van D66 Dalfsen: 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Schrijver  

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html)

