Raadsvragen GB, LED verlichting sportparken, Raad 28 januari 2019

Dalfsen, 24 januari 2019

Geachte voorzitter,
Onze vraag gaat over duurzaamheid, de LED verlichting op alle sportparken. Onlangs
hebben uit de pers en van alle verenigingen vernomen dat de Led verlichting op alle
sportparken letterlijk de ijskast is in gegaan. Subsidies moesten worden terug gestort en de
haalbaarheid zowel voor de Gemeente als voor de verenigingen was niet haalbaar? De
terugverdientijd was bij lange na niet te halen voor verenigingen. Terwijl in het kader van
duurzaamheid dit een mooie gezamenlijke opdracht zou kunnen zijn.
Kunt u ons aangegeven:
1. Hoever het hiermee staat? Is er nog overleg met de verenigingen?
2. Moet de subsidie echt worden terug betaald of ziet u nog mogelijkheden om deze te
benutten samen met de verenigingen?
3. Want ook vanuit onderwerp duurzaamheid zou dit een flinke opsteker kunnen zijn
voor zowel de Gemeente als voor de verenigingen? Dat bent u vast met ons eens,
Toch?
Hartelijke groet
Jos Ramaker
Gemeentebelangen
Beantwoording:
Kunt u ons aangegeven;
1. Hoever het hiermee staat? Is er nog overleg met de verenigingen?
Begin 2018 hebben we de verenigingen geholpen met het aanvragen van een landelijke
subsidie voor LED-veldverlichting. Vervolgens hebben we verschillende varianten
onderzocht om de verenigingen financieel te ondersteunen. In december is vanuit de
gemeente een aanbod gedaan voor subsidiëring van een deel van de kosten. Ik heb nadien
nog geen overleg met de voorzitters gehad. Wel wordt op dit moment gepoogd een datum te
prikken, maar dat blijkt niet makkelijk met zo veel agenda’s.
2. Moet de subsidie echt worden terug betaald of ziet u nog mogelijkheden
om deze te benutten samen met de verenigingen?
3. Want ook vanuit onderwerp duurzaamheid zou dit een flinke opsteker kunnen
zijn voor zowel de Gemeente als voor de verenigingen? Dat bent u vast met
ons eens,Toch?
De looptijd van de Rijkssubsidie die de verenigingen hebben ontvangen, loopt in februari af.
Er zal dan wel snel geschakeld moeten worden. Afgaande op wat in de krant te lezen stond,
is het niet de verwachting dat deze subsidie nog ingezet gaat worden.
We onderzoeken dit jaar wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe landelijke subsidie voor
verduurzaming van sportaccommodaties. Hierbij kijken we niet alleen naar veldverlichting. In
het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is hiervoor ruimte gereserveerd.
Zoals aangegeven moet het overleg met de verenigingen nog plaatsvinden, maar ik hoop dat
we samen een slag kunnen maken.
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