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Inleiding

De aanleiding
Hierbij presenteren wij u met veel plezier de sportnota “Samen in beweging” van de gemeente
Zwartewaterland.
Het initiatief voor deze nota komt voort uit het amendement van de ChristenUnie, PvdA en CDA. Reden hiervoor
is, dat er op dit moment geen helder omschreven sportbeleid is, terwijl daar wel behoefte aan is. Het college
krijgt daarbij de opdracht hier alsnog aan te voldoen en het ontwikkelen van een lokaal sportbeleid ter hand te
nemen. Dit verzoek van de Raadsfracties komt ook tegemoet aan de praktijk.
Diverse malen is door sportverenigingen bij de gemeente het signaal neergelegd, dat de huidige regelgeving
voor wat betreft de accommodaties en de subsidieverstrekking vaag en onduidelijk is en om actualisering vraagt.
Deze sportnota komt aan beide wensen tegemoet.
Enerzijds biedt de nota zicht op de centrale thema’s die voor het sporten en bewegen in Zwartewaterland de
komende vier jaren centraal staan en reikt daarmee de kaders aan voor de praktijk. De gemeente wil vooral
investeren in goede sportaccommodaties; in een helder en eenduidig subsidiebeleid; en in breedtesport.
De inspanningen zijn erop gericht om het sporten en bewegen in Zwartewaterland op deze onderdelen een
vernieuwende, sterke impuls te geven.

De werkwijze
Het ontwikkelen van het beleid is gebeurd in nauwe samenspraak met het werkveld. Er heeft een interviewronde
plaatsgevonden, waarbij met verenigingen individueel is gesproken en hebben zij hun wensen en behoeften
kenbaar kunnen maken.
Belangrijk is ook geweest de werkconferentie. Tijdens de werkconferentie, die druk is bezocht, heeft een
terugkoppeling plaatsgevonden van de interviewronde en is er op hoofdlijnen overeenstemming bereikt m.b.t.
de beleidsvoornemens voor de komende periode. De resultaten van deze werkconferentie zijn vervolgens
vertaald naar deze beleidsnota.
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Leeswijzer
Deze sportnota leest als volgt.
Hoofdstuk 1 gaat in op het belang van het sporten en bewegen voor Zwartewaterland en omschrijft in het kort
wat onder de beleidsthema’s moet worden verstaan.
Hoofdstuk 2 bevat de contouren van het nieuwe accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid is erop gericht
om de bestaande accommodaties meer in overeenstemming te brengen met de eisen die vandaag de dag aan
sportvoorzieningen kunnen worden gesteld.
Hoofdstuk 3 is gereserveerd voor het subsidiebeleid. Het bevat al tegelijk een concreet voorstel voor een
nieuwe sportsubsidieregeling en een nieuwe regeling investeringssubsidie sportaccommodaties. De nieuwe
sportsubsidieregeling is erop gericht om het subsidiebeleid transparanter te maken en verruimt de mogelijkheden
voor sportverenigingen om voor subsidie in aanmerking te komen. De regeling investeringssubsidie
sportaccommodaties is opgesteld om verenigingen de mogelijkheid te bieden een subsidieverzoek in te dienen
voor een bijdrage aan een investering in een wedstrijd- en/of trainingsaccommodatie of kleedkamers.
Een vernieuwende impuls voor het sporten en bewegen is ook te verwachten van sportstimuleringsmaatregelen
als de BOS-impuls en de stimuleringsregeling Combinatiefuncties. In hoofdstuk 4 wordt zicht geboden op de
mogelijkheden van deze regelingen om meer bewoners in Zwartewaterland aan het sporten en bewegen te
krijgen.
De geldstromen in de sport die voor de komende 4 jaren beschikbaar zijn, zijn zichtbaar gemaakt in hoofdstuk 5.
Binnen het nieuwe beleid heeft ook het in communicatie blijven met de sportverenigingen een belangrijk accent.
Tijdens de werkconferentie hebben de sportverenigingen ook duidelijk aangegeven dit op prijs te stellen. In
hoofdstuk 6 wordt een concreet voorstel hiervoor gepresenteerd.
Graag verwijzen we op voorhand al naar de bijlagen.
In bijlage 1 is een schema toegevoegd waarin alle knelpunten en wensen wat de huidige accommodaties betreft
in kaart zijn gebracht. Daarbij is ook al gelijk aangegeven welke knelpunten we wel of niet in behandeling zullen
nemen; het budget dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld; en op welke termijn de gewenste verbeteringen
zullen worden doorgevoerd. Hiermee laten we zien dat we als gemeente ook tegelijk werk willen maken van het
beleid om Zwartewaterland van goede sportaccommodaties te voorzien.
Ook treft u in de bijlage al een concept subsidieverordening sport en een concept verordening investeringssubsidie
sportaccommodaties aan. Deze verordeningen vormen al een concrete vertaalslag van het nieuwe
subsidiebeleid.
Met deze sportnota gaan we samen aan de slag om Zwartewaterland in beweging te krijgen!
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Hoofdstuk 1.

Visie op sport

1.1 Inleiding

Het sporten en bewegen staat volop in de belangstelling. Het belang ervan wordt steeds meer onderkend.
Dat uit zich ook in de deelname aan sport. Het aantal actieve sporters geeft duidelijk een stijgende lijn te zien.
Deze trend doet zich landelijk voor en is eveneens waarneembaar in Zwartewaterland. Vooral het sporten in
niet-georganiseerd verband geeft een sterke groei te zien. Nieuwe initiatieven als loopgroepen en sportieve
wandelgroepen ontstaan en brengt een steeds grotere groep sporters in beweging.
Gangbaar binnen sport is het onderscheid in topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. Binnen Zwartewaterland
komen we al deze drie vormen van sportbeoefening tegen. Er zijn aansprekende topsporters woonachtig binnen
Zwartewaterland, die op hoog niveau presteren. Ze trainen niet meer binnen Zwartewaterland, maar onderhouden
vaak nog wel nauwe banden met de lokale sportvereniging waar ze hun sportcarrière zijn begonnen. Vrijwel
alle sportverenigingen hier in Zwartewaterland zijn aangesloten bij een sportbond en bieden de mogelijkheid
voor het sporten in wedstrijdverband. Bij recreatiesport is er eveneens sprake van wedstrijdverband maar staat
vooral het sociale aspect van sport voorop.
Het doel van sporten is gericht op:

het verbeteren van fitheid en/of gezondheid.
Alleen al vanwege dit doel is het belangrijk dat er veel gesport wordt in Zwartewaterland.

1.2 Het belang van sport voor Zwartewaterland

In Zwartewaterland wordt er veel gesport, zowel door de jeugd als door volwassenen. Uit de gezondheidsmonitor
van de GGD zijn in ieder geval de gegevens voor de jeugd bekend. De gegevens uit 2007 geven een stijging te
zien ten opzichte van 2003. In 2003 gaf 63% van de 12-16 jarigen aan meerdere malen per week te sporten. In
2007 is dat percentage gestegen naar 70%. Bij de 16-24 jarigen is er een stijging van 36% in 2003 naar 44%
in 2007. In de leeftijdsgroep tot 12 jaar is 61% actief lid van een sportclub. Voor volwassenen zijn de gegevens
nog niet bekend, maar zal de gezondheidsmonitor van de GGD ook daarover gegevens aanreiken.
Sport en bewegen is om meerdere redenen belangrijk.
Sporten is in de eerste plaats een goed wapen in het tegengaan van overgewicht en komt daarmee de gezondheid
ten goede. Voor Zwartewaterland is dit een belangrijk gegeven. Kijken we naar het opgroeien van de jeugd in
Zwartewaterland dan weten we dat zo’n 14% van de jeugd hier met overgewicht te maken heeft. Landelijke
cijfers wijzen uit dat wat voor de jeugd geldt eveneens voor volwassenen opgaat. Overgewicht begint ook bij
volwassenen een steeds groter probleem te worden. Het is daarmee zonder meer goed dat er op alle fronten
meer gesport wordt hier in Zwartewaterland.
Daarnaast heeft het sporten ook een belangrijke sociale functie. Sporten bindt en verbroedert; brengt sporters
met elkaar in contact; en bevordert daarmee de netvorming en sociale cohesie binnen de buurt, de kern en/of
binnen de gemeente.
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Sporten levert bovendien een positieve bijdrage aan de invulling van de vrije tijd. Met name voor de opgroeiende
jeugd is dit belangrijk. Het voorkomt rondhang- en verveelgedrag. Het buurtsportwerk heeft hier een taakstelling
in en vervult een rol in het toeleiden naar het aanbod van sportverenigingen. Ook de groeiende groep ouderen
heeft behoefte aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Door sport- en bewegingsvormen blijven zij vitaal en gezond.
De Stichting Welzijn Ouderen in Zwartewaterland heeft hierin een belangrijke rol.

1.3 Zwartewaterland kent een bloeiend verenigingsleven

Zwartewaterland kent een bloeiend verenigingsleven op sportgebied. In de bijlage is het sportaanbod van
Zwartewaterland opgenomen. In totaal zijn er binnen Zwartewaterland ongeveer 60 sportverenigingen actief.
Zwartewaterland scoort ook goed wat het aanbod aan sportvoorzieningen betreft. In het onderzoek “Waar staat
je gemeente” scoort Zwartewaterland met een 7.2. Vrijwel alle verenigingen zijn lid van de landelijke sportkoepel
NOC*NSF en aangesloten bij een bond. De bonden leveren allerlei service voor verenigingen; zoals op het
gebied van wetten en regelgeving; kadervorming; of hoe je sportsponsoring vorm geeft. Dit betekent dat er al
een belangrijk kader aanwezig is om sportverenigingen ondersteuning te bieden als dat nodig en wenselijk is.

1.4 De beleidsthema’s voor de komende vier jaren

Wat sporten betreft doet Zwartewaterland het op een aantal vlakken al goed. Er wordt volop gesport en er zijn al
veel voorzieningen gerealiseerd. Dit betekent niet dat er geen wensen zijn. De werkconferentie in januari 2009 is
daar duidelijk geweest. Op het gebied van sport valt er zeker nog het nodige te verbeteren. De beleidsambities
haken hier op in.
De centrale thema’s voor Zwartewaterland voor de komende vier jaren zijn:
Ü

Investeren in goede sportaccommodaties voor Zwartewaterland.

Om goed te kunnen sporten zijn er voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen nodig. Bij de
voorzieningen gaat het zowel om de buitensport- als de binnensportvoorzieningen. Voor Zwartewaterland
liggen hier duidelijke aandachtspunten.
Ü

Een helder en eenduidig subsidiebeleid.

Het huidige subsidiebeleid is duidelijk aan vernieuwing toe. Voor veel sportverenigingen is de huidige
regelgeving niet duidelijk. De inspanningen zullen erop gericht zijn om hier verbetering in aan te brengen.
Ü

Investeren in breedtesport.

De inspanningen zullen er de komende jaren op gericht zijn om binnen Zwartewaterland zoveel mogelijk
inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Breedtesportimpulsen zullen gericht worden benut om deze
beleidsambitie ook daadwerkelijk in praktijk te kunnen brengen.
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1.5 De reikwijdte van het sportbeleid

Het gemeentelijk beleid heeft zowel betrekking op de commerciële als de niet-commerciële sport. Juist ook
de commerciële sportaanbieders als fitnesscentra zijn sterk in opkomst. Tegelijkertijd is het wel zo dat het
gemeentelijk beleid zich vooral richt op de niet-commerciële sport om via subsidie en het beschikbaar stellen
van accommodaties vooral ook het sporten op niet-commerciële basis mogelijk te maken.
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Hoofdstuk 2.

Sportaccommodaties

Om goed te kunnen sporten is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn. Voor Zwartewaterland ligt hier een
belangrijk aandachtspunt. Dit concentreert zich met name op het aantal binnensportmogelijkheden.

2.1 Accommodatiebehoefte in relatie tot de beschikbare accommodaties

De gemeente Zwartewaterland beschikt in de breedte over voldoende sportvoorzieningen. Dat is een belangrijk
gegeven. Sportverenigingen, scholen, recreanten en andere groepen maken veelvuldig gebruik van de
sportaccommodaties. De accommodaties zijn goed verspreid over de diverse kernen.
Zowel Hasselt als Genemuiden beschikken over een sporthal; in Zwartsluis is een sportzaal en een gymzaal
aanwezig; in Kamperzeedijk is een sportzaal; elke kern heeft een voetbal- en tennisaccommodatie; en er zijn
twee maneges, waarvan één in Hasselt en één in Genemuiden. Tot slot zijn er nog een aantal commerciële
aanbieders, met name fitnesscentra, actief in de gemeente.
De sportaccommodaties zijn al regelmatig op de agenda geweest. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke
inspanningen verricht. Vermeldenswaardig zijn de aanpassingen aan de drie zwembaden. Dat traject is nu
in de afrondende fase. Door dat traject is in iedere kern een zwembad gerealiseerd dat voldoet aan de eisen
die aan een zwembad gesteld kunnen worden. Daarnaast is in de raad van maart 2009 een kunstgrasnotitie
gepresenteerd. Deze notitie voorziet in de behoefte aan kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen.
Naast deze positieve ontwikkelingen doen zich nog wel fricties voor:
Ü

Sommige sportaccommodaties vertonen nog gebreken en/of er is sprake van achterstallig onderhoud;

Ü

De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties wordt als hoog ervaren, vooral tijdens piekuren;

Ü

Een aantal sportverenigingen beschikt niet over een eigen accommodatie;

Ü

Er zijn geen goede afspraken wat betreft beheer en eigendom van zowel binnensportaccommodaties als
buitensportaccommodaties.

2.2 Wensen

Uit de inventarisatie en de werkconferentie is naar voren gekomen dat er sportverenigingen zijn die wensen of
knelpunten hebben ten aanzien van sportaccommodaties:
Ü

Sportverenigingen wensen een eigen accommodatie;

Ü

Sportverenigingen willen groot onderhoud uitvoeren aan hun accommodatie en willen daar ook financiële
middelen voor;

Ü

Sportverenigingen hebben behoefte aan uitbreiding van hun accommodatie bijvoorbeeld extra ruimte om
elkaar te ontmoeten, meer bergruimte;

Ü

Sportverenigingen hebben een dringende wens om meer sporthallen te realiseren zodat er op piekuren
door iedereen gesport kan worden.
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2.3 Waar willen we naar toe?

De beleidsambities wat betreft het sportaccommodatiebeleid zijn:

1.

Veilige en kwalitatief goede sportvoorzieningen;

2.

Evenwicht vraag en aanbod van binnensportmogelijkheden;

3.

Goede bereikbaarheid en spreiding;

4.

Optimaal gebruik van sportaccommodaties door multifunctionaliteit.

Investeren in goede sportaccommodaties is één van de centrale thema’s in deze sportnota. De beleidsambities
haken hierop in. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gebruiker zoveel mogelijk verantwoordelijkheid
draagt voor het gebruik van een sportaccommodatie. Bijvoorbeeld door zelfwerkzaamheid bij onderhoud of
nieuwbouw van een accommodatie. Maar ook door het indienen van initiatieven voor verbouw of nieuwbouw van
sportaccommodaties, inclusief onderbouwingen zoals de bezettingsgraad of rapportage van een sportbond.
Verder speelt tijd een rol, wanneer verenigingen voortijdig signalen afgeven bij de gemeente is er voldoende tijd
voor een goede besluitvorming.

Veilige en kwalitatief goede sportvoorzieningen
Alle sportvoorzieningen in de gemeente Zwartewaterland moeten voldoen aan de NOC*NSF normen. Deze
normen waaraan sportaccommodaties en sportondergronden moeten voldoen, zijn opgesteld

door de

verschillende sportbonden. Veiligheid van sportaccommodaties staat voorop.

Evenwicht vraag en aanbod van binnensportmogelijkheden
De beschikbaarheid van een sportaccommodatie is belangrijk. Wanneer er vanuit de verenigingen meer vraag
is dan aanbod zal door een analyse van de bezettingsgraad van de verschillende binnensportaccommodaties
onderzocht worden hoe vraag en aanbod elkaar in balans kunnen brengen.

Goede bereikbaarheid en spreiding
Voor elke inwoner moet een basissportvoorziening bereikbaar zijn. Onder een basissportvoorziening verstaan
we een gymzaal, sportzaal, sporthal en een sportcomplex. Spreiding van sportaccommodaties is belangrijk als
we kijken naar fysieke en sociale bereikbaarheid en leefbaarheid.

Optimaal gebruik van sportaccommodaties door multifunctionaliteit
Er wordt steeds meer nadruk gelegd op een gezonde leefstijl en verantwoord
bewegen. Dit vraagt om multifunctioneel gebruik van zowel
binnen- als buitensportaccommodaties.
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Hoofdstuk 3.

Subsidies en tarieven

Voor het opzetten van een goede sportinfrastructuur en het bevorderen van een actieve sportbeoefening
is het belangrijk dat de subsidieregelgeving op orde is. Een belangrijk signaal uit de werkconferentie is dat
het huidige subsidiebeleid niet duidelijk is en ondoorzichtig. Sportverenigingen krijgen hierdoor soms geen
subsidie terwijl ze er eigenlijk wel recht op hebben. Een nieuw subsidiebeleid is dan ook nodig.

3.1 Hoe ziet de huidige subsidieregeling eruit?

De gemeente Zwartewaterland biedt sportverenigingen op dit moment de volgende subsidiemogelijkheden:
Ü

Ü

Structurele subsidies:
»

vast bedrag per vereniging;

»

bedrag per jeugdlid;

»

bedrag per senior lid (actieve leden boven de 55 jaar);

»

bedrag per gehandicapt lid;

»

bedrag voor kadervorming.

Incidentele subsidies:
»

ter waardering van bijzondere sportprestaties;

»

ten behoeve van sportevenementen.

Het verstrekken van subsidie is aan een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:
Ü

De sportvereniging dient minimaal 1 jaar te bestaan alvorens voor subsidie in aanmerking te komen;

Ü

De sportvereniging dient minimaal 25 jeugdleden te hebben;

Ü

De sportvereniging dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Na de individuele gesprekken met de sportverenigingen, is de conclusie dat de gemeente haar
sportsubsidiebeleid onder de loep moet nemen. De verenigingen zijn het niet eens met de voorwaarden
om subsidie te ontvangen. Zij vinden de huidige subsidieverordening vaag en onduidelijk. Een aantal
sportverenigingen komt op dit moment op basis van de huidige voorwaarden niet in aanmerking voor subsidie
(zie bijlage voor overzicht gesubsidieerde en niet gesubsidieerde sportverenigingen). De voorwaarden doen
geen recht aan de kleine sportverenigingen, ook wordt er geen verbinding gelegd met de aansluiting aan een
sportbond. Verder zijn de subsidiemogelijkheden voor kadervorming en activiteiten gericht op vrijwilligers
vaak niet bekend bij sportverenigingen.
In de bijlage is een overzicht met een onderverdeling in gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
sportverenigingen.
Tijdens de werkconferentie sport hebben we de sportverenigingen mee laten denken over de inrichting van ons
subsidiebeleid.
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3.1.1 Waar willen we naar toe?

Naar aanleiding van de input uit de individuele gesprekken en de werkconferentie, stellen we voor de huidige
subsidieregeling op aantal punten te gaan aanpassen.

1.

Structurele subsidie blijft het uitgangspunt.

Het uitgangspunt van de structurele subsidie blijft een basissubsidie per vereniging en een bedrag per jeugdlid,
seniorlid en gehandicapt lid. Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk inwoners van Zwartewaterland sporten
en bewegen. Tegelijkertijd willen we wel extra aandacht blijven geven aan de specifieke doelgroepen. De
verenigingen blijven een basissubsidie ontvangen om ze te waarderen voor de betekenis van sport en het
verrichten van maatschappelijke inspanningen hiervoor.

2.

Projectsubsidie als extra stimulans voor verenigingen.

Sportverenigingen draaien bijna volledig op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zetten zich bij sportverenigingen
in als bestuurder, als trainer maar ook voor organisatorische of ondersteunende activiteiten.
De verenigingen beseffen dat het vinden van vrijwilligers voor structurele taken steeds moeilijk wordt. Door de
toename van wet- en regelgeving, wordt steeds meer gevraagd van verenigingen.
Ü

Voor het verbeteren van het sporttechnisch kader of het bestuurskader kan een vergoeding voor een deel
van de cursuskosten worden aangevraagd. Deze subsidievorm blijft gehandhaafd met dezelfde bedragen,
maar in plaats van een percentage van 25% wordt het percentage verhoogd naar 50%. Hiermee willen we
de kleine sportverenigingen tegemoet komen. Zonder vrijwilligers is sporten in verenigingsverband niet
mogelijk. Via deze subsidie bieden wij sportverenigingen ondersteuning aan voor het goed kwalificeren van
hun vrijwilligers;

Ü

Voor activiteiten en evenementen gericht op sport kan een projectsubsidie worden aangevraagd. Zoals
verschillende sport- en spelactiviteiten, een sportclinic of een wielerevenement. Voorwaarden voor het
ontvangen van deze subsidie zijn beschreven in de nieuwe verordening.

3.

Investeringssubsidie voor sportaccommodaties als nieuw beleid.

De gemeenteraad heeft met ingang van 2009 een budget beschikbaar gesteld voor investeringen in
sportaccommodaties. Om een verzoek van een vereniging te toetsen zijn criteria nodig. In de bijlage is de
verordening investeringssubsidie sportaccommodaties toegevoegd. De wensen die benoemd zijn in het
hoofdstuk sportaccommodatiebeleid kunnen met behulp van de investeringssubsidieregeling worden behandeld.
De voorwaarden voor een investeringssubsidie zijn:
Ü

De aanvraag wordt ingediend door een vereniging die erkend is door NOC*NSF;

Ü

De vereniging profileert zich als gezonde sportvereniging en voert een actief beleid op het gebied van nietroken en geen alcoholgebruik door jongeren;

Ü

Er is behoefte aan uitbreiding van de sportaccommodatie door toename van het aantal spelende leden of
teams óf;

Ü

Er is behoefte aan vervanging van bestaande sportaccommodaties. De behoefte aan vervanging zal
naar het oordeel van het college voldoende onderbouwd moeten worden. De technische en economische
levensduur en een efficiënter gebruik van de te vervangen accommodatie zijn hierbij van belang;
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Ü

Zowel bij behoefte aan uitbreiding als bij behoefte aan vervanging dient de aanvraag adequaat te worden
onderbouwd en wordt inzicht gegeven in bezettingsgraad en landelijke normen;

Ü

De sportaccommodatie betreft wedstrijd- en trainingsaccommodaties en kleedkamers;

Ü

De nieuwe of de te vervangen sportaccommodatie moet qua bouw en inrichting voldoen aan de normen
van NOC*NSF. De behoefte aan de accommodatie wordt gerelateerd aan het ledenaantal c.q. het aantal
teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast;

Ü

Verenigingen staan open voor multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie.

De voorwaarden voor het ontvangen van een investeringssubsidie sluiten een aantal verenigingen met wensen
uit van subsidie. Er is voor gekozen om als gemeente te investeren in voorzieningen die primair nodig zijn om
te sporten en te bewegen en waarbij het doel van sporten centraal staat, namelijk het verbeteren van fitheid en
gezondheid.

4.

Voorwaarden subsidies worden nader aangescherpt.

De voorwaarden voor het aanvragen van subsidies zullen worden
aangepast. Zo zal op verzoek van de verenigingen de voorwaarde
voor het minimum aantal jeugdleden worden aanpast naar minimum
aantal leden. Hiermee willen we stimuleren dat kleine verenigingen
door een basissubsidie zich ook inzetten op de werving van
jeugdleden.
Verder zal een voorwaarde worden opgenomen dat de
vereniging zich profileert als een gezonde sportvereniging en
een actief beleid voert op het gebied van niet-roken en geen
alcoholgebruik onder jongeren.
Ook moet de sportvereniging aangesloten zijn bij een sportbond die
NOC*NSF gelieerd is. Verder wordt van de vereniging verantwoording
gevraagd voor de wijze van besteding.
De nieuwe subsidieverordeningen zijn te vinden in de bijlagen 3 en 4.

Beleidsambities:
1.

Door aangepaste verordening sportsubsidies sturing geven aan de doelstellingen van sport en
bewegen en duidelijkheid scheppen naar sportverenigingen over de sportsubsidiemogelijkheden.

2.

Met behulp van regeling investeringssubsidie sportaccommodaties investeren in kwalitatief goede
sportvoorzieningen met voldoende aanbod.
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3.2 Tarieven – huidige situatie

De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties in de gemeente Zwartewaterland zijn historisch bepaald.
De gemeente bepaalt als eigenaar van de sporthal in Hasselt en voor de sportvelden in de hele gemeente het tarief
voor het gebruik door particulieren en verenigingsleven. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven
van de andere sportaccommodaties zoals de Overtoom, de sportzaal van het Agnieten College,de gymzaal van
de Wijngaard en de Driester worden door de scholen en/of de beheersstichting bepaald. De huidige tarieven die
door de gemeente zijn bepaald hebben geen relatie met bijvoorbeeld de werkelijke onderhoudskosten. Ook zijn
de tarieven niet kostendekkend. In feite houdt de verhuur van de accommodatie dan ook een indirecte subsidie
in. Het huidige systeem is dus historisch bepaald, niet kostendekkend en niet transparant.

3.2.1 Waar willen we naar toe?

Beleidsambitie:
Streven naar een gelijkwaardig transparant tarievenstelsel.

Bij het bepalen van nieuwe tarieven streven we naar eerlijkheid, transparantie, en doelgerichtheid. Op dit
moment is er geen inzicht in de werkelijke kosten. Dit zal moeten worden uitgezocht. Vervolgens kan op
basis van werkelijke kosten en een vergelijkend onderzoek bij andere gemeentelijke sportaccommodaties
en andere gemeenten, een nieuw tariefstelsel worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk
de tarieven gelijk te houden maar wel zoeken naar evenredigheid in de verschillende kernen wat betreft
binnensportaccommodaties. Ook gaan we nu al samen met de buitensport, namelijk voetbalverenigingen,
een traject in om de huurtarieven te harmoniseren.

3.3 Ieder kind doet mee

Omdat wij de doelgroep jeugd een belangrijke prioriteit geven binnen het sportbeleid, is het ook van belang dat
er geen financiële drempel mag zijn die het lid worden van een sportvereniging in de weg staat. Het mag niet
zo zijn dat een kind bij een sportvereniging moet afhaken omdat er bijvoorbeeld thuis onvoldoende financiële
middelen zijn of er geen subsidies hiervoor zijn.
De gemeente Zwartewaterland en de Staatsecretaris van Sociale Zaken hebben het convenant ‘Kinderen doen
mee’ ondertekend. Wij hebben de gezamenlijke ambitie om het aantal kinderen dat om financiële redenen niet
maatschappelijk participeert, met de helft terug te brengen. Het convenant richt zich op deelname aan sportieve
en culturele activiteiten. Een bijdrage zou kunnen zijn een lidmaatschap van een sportclub of vergoeding van
sportattributen.

Beleidsambitie:
Kansen voor de sport vanuit ‘Kinderen doen mee’ benutten en onderzoeken hoe we hieraan vorm
kunnen geven.
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Hoofdstuk 4.

Sportstimulering

In het eerste hoofdstuk is het belang van sport beschreven. Toch zijn er nog diverse mensen die om uiteenlopende
redenen nog niet of onvoldoende sporten en bewegen.
Sportstimulering is erop gericht om mensen meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Door het inzetten van
verschillende beleidsinstrumenten kan dat tot stand worden gebracht. In Zwartewaterland staat sportstimulering
nog in de kinderschoenen. Gezien het belang van sport willen we hier de komende jaren meer in investeren,
samen met verschillende sportgerelateerde organisaties. De functie van de gemeente is aanjagen, faciliteren en
regisseren waar nodig en wenselijk is.

4.1 Huidige situatie

Er zijn op dit moment verschillende landelijke initiatieven en sportstimuleringsprojecten die als doel hebben om
verschillende doelgroepen meer te laten sporten en bewegen.

Bos-impuls
De BOS-impuls is een tijdelijke stimuleringsregel van het ministerie van VWS. BOS staat voor Buurt, Onderwijs
en Sport. Met de BOS-impuls worden achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Het laagdrempelig
aanbieden van verschillende arrangementen moet een gezonde en actieve leefstijl bevorderen en onderwijs- en
opvoedingsachterstanden terugdringen.
De gemeente Zwartewaterland zet de BOS-impuls in op knelpunten als overgewicht, bewegingsarmoede en
psychosociale problemen. Onder andere doelstellingen als bewustwording van het belang van gezond eten en
sporten en bewegen, stabiliseren van het aantal kinderen met overgewicht en stimuleren dat meer kinderen en
jongeren aan het sport en bewegen gaan, zijn beschreven in het projectplan BOS-impuls ‘Fit met verstand in
Zwartewaterland’.

Campagne 30 minuten bewegen
De campagne 30 minuten bewegen maakt mensen bewust van het bestaan van de beweegnorm en brengt hen
op het idee om daar iets mee te gaan doen. Het accent ligt vooral op inactieve en semi-actieve doelgroepen.
Het effect van de campagne is nu al merkbaar. Binnen het ouderenwerk wordt deze campagne al opgepakt.
De gemeente Zwartewaterland onderstreept het belang van deze campagne. Ondersteuning vindt vooral plaats
vanuit het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen). De komende tijd zal moeten worden bekeken op
welke manier de gemeente de campagne kan implementeren.

Combinatiefuncties
Met de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur, wil het kabinet van 2008 tot 2012 maar liefst 2500
combinatiefuncties op brede scholen, bij sportverenigingen en in de cultuursector realiseren. Gemeenten
zullen een belangrijke coördinerende en ondersteunde rol hierin voeren. Voor het realiseren van deze
combinatiefuncties kan de gemeente Zwartewaterland ook in aanmerking komen voor een bijdrage van de
rijksoverheid. Tot 2012 volgen er nog drie tranches waarbij alle overige gemeenten aan de beurt komen om
gebruik te maken van deze impuls. Er is bewust voor gekozen om deze regeling alvast kort toe te lichten,
zodat de gemeente de komende jaren kan uitzoeken of deze regeling kan worden geïmplementeerd.

Beleidsambitie:
Onderzoek naar implementatie combinatiefuncties in Zwartewaterland.
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4.2 Doelgroepen

Sportstimuleringsprojecten zijn doelgroepgericht. De doelgroepen in de landelijke sportstimuleringsregelingen
komen overeen met de doelgroepen die wij, als subsidiegever, in Zwartewaterland centraal stellen. De
doelgroepen zijn:
Ü

Jeugd;

Ü

Ouderen;

Ü

Mensen met een beperking of chronisch zieken.

4.3 Waar willen we naar toe?

Uit de gesprekken met de verenigingen blijkt dat de reguliere
takken van sport zijn vertegenwoordigd in de gemeente
Zwartewaterland. Voor een gemeente met deze omvang
is het sportaanbod divers en is er in de breedte voldoende
aanbod. Met het huidige sportaanbod willen wij de bewoners van
Zwartewaterland stimuleren om sporten en bewegen te beoefenen.
Bij het realiseren van deze doelstelling hebben we de sportverenigingen nodig. Het beleid is er dan ook op gericht
om samen met sportverenigingen deze stimuleringsprojecten in te zetten en hen er een actieve rol in te geven.
Vanuit de sportverenigingen is er de wil, enthousiasme en bereidheid om te investeren in sportstimulering. Het
beleid zou erop gericht kunnen zijn, dat wij verwachten dat grote sportverenigingen een bijdrage hieraan leveren
en kleine verenigingen kunnen we financieel ondersteunen.
Er zijn al concrete plannen en projecten. Door middel van de huidige sportstimuleringsprojecten, zoals de
BOS-impuls, willen we de jongeren stimuleren om te gaan bewegen, of om kennis te laten maken met andere
sporten. Sommige verenigingen brengen dit al concreet in de praktijk, andere doen dat nog niet maar hebben
wel concrete ideeën aangedragen tijdens de werkconferentie. Bijvoorbeeld vriendjes(mid)dagen, open dagen,
sportoriëntatielessen op school, strippenkaart of fittesten.
Door middel van een sportkennismakingsprogramma samen met de basisscholen en de sportverenigingen,
willen we het huidige sportaanbod onder de aandacht brengen bij de hogere groepen van het basisonderwijs
en de sportverenigingen tegemoet komen door hun ledenaantal mogelijk te laten groeien door de aanwas van
jeugdleden vanuit het sportkennismakingsprogramma. In het jaar 2009 zal dit in de vorm van een pilot worden
opgezet. We willen hierbij ook verder bouwen op bestaande initiatieven tussen scholen en sportverenigingen.
Verder willen we met behulp van lespakketten voor het onderwijs over voeding, bewegen en gezonde keuzes,
de bewustwording van het belang van gezond eten en sporten en bewegen onder de aandacht brengen.

Beleidsambities:
1.

Sportkennismakingsprogramma structureel inzetten binnen sportstimuleringsbeleid.

2.

Bevordering samenwerking scholen en sportverenigingen.
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Door middel van het sportkennismakingsprogramma, willen we investeren in de doelgroep jeugd. Verder is uit
de werkconferentie, maar ook uit gesprekken met het basisonderwijs, naar voren gekomen dat de gemeente
aandacht moet hebben voor de kwaliteitsbewaking van het gymonderwijs. Er zijn suggesties gedaan als een
vakleerkracht bewegingsonderwijs of investeren in lesmateriaal voor bewegingsonderwijs.

Beleidsambitie:
In samenspraak met het onderwijs een oplossing zoeken hoe we investeren in kwalitatief goed
bewegingsonderwijs.

Een andere doelgroep waarop wij ons sportstimuleringsbeleid willen richten, zijn de ouderen. Voor deze
doelgroep is het niet alleen fitheid en bewegen, maar ook het onderhoud van sociale contacten en ontspanning
van belang.
Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland (SWOZ) organiseert een aantal sportieve activiteiten. Onder
andere vanuit de SWOZ zijn suggesties gekomen om samen met de gemeente en andere (sportgerelateerde)
organisaties stimuleringsprojecten voor ouderen op te zetten, zoals GALM (Gezond Actief Leven Model) of
MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Ook kunnen samenwerkingsverbanden tussen het ouderenwerk en
sportverenigingen worden opgezet om het bewegen in deze doelgroep te blijven stimuleren.
Tot slot willen we als gemeente aandacht houden voor de doelgroep mensen met een beperking en/of chronisch
zieken. Uit de resultaten van de rapportage sport 2008 blijkt dat sporten en bewegen in deze doelgroep
achter blijft lopen. Sportverenigingen die leden hebben met een beperking worden gesubsidieerd. Vanuit
het gezondheidsperspectief kunnen we erover nadenken hoe we sport- en bewegingsactiviteiten voor deze
doelgroep kunnen opzetten.

4.4 Breedtesport gaat voor topsport

Topsport is presteren op topniveau. Ook in de gemeente Zwartewaterland wonen topsporters die wekelijks op
een hoog niveau presteren. Wij vinden dat deze topsporters een positieve uitstraling kunnen hebben op het
bevorderen van sport en bewegen.
De gemeente Zwartewaterland geeft prioriteit de breedtesport te stimuleren en zal geen topsportbeleid voeren.
Wanneer een vereniging zich verder wil ontwikkelen op het gebied van topsport is dat eigen keuze. Vanuit de
sportkoepel NOC*NSF en de landelijk sportbonden, zijn vele ondersteuningsmogelijkheden om topsporters
in wording te begeleiden. De gemeente kan een ondersteunde rol bieden in de communicatie naar deze
sportorganisaties. Uit de werkconferentie kwam naar voren dat het voor de sportverenigingen van belang is om
contacten met de topsporters te blijven onderhouden. Ook is een suggestie gedaan om topsporters samen te
laten trainen. Sportverenigingen waar dezelfde takken van sport worden beoefend, kunnen meer samenwerken
door topsportgroepen te vormen.
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Wij willen wel initiatieven ondersteunen om bekendheid te geven aan de lokale succesvolle topsporters uit
Zwartewaterland.
Wij blijven bijvoorbeeld de jaarlijkse sportverkiezingen in Zwartewaterland ondersteunen, waarin onder
andere de sportvrouw en sportman, maar ook bijvoorbeeld de sportvrijwilliger van het jaar worden gekozen.
Ook onderstrepen we het belang van de sociale binding tussen alle sportgerelateerde organisaties bij de
sportverkiezingen.
Verder willen we het initiatief nemen om kampioenen te huldigen. De volgende prestaties komen daarvoor in
aanmerking:
Ü

Een 1e, 2e of 3e plek bij een Nationaal Kampioenschap van een individuele sporter of een team uit
Zwartewaterland;

Ü

Een 1e, 2e of 3e plek bij een Wereld Kampioenschap of een Europees Kampioenschap van een individuele
sporter of een team uit Zwartewaterland;

Ü

Een 1e plaats bij een regionaal of provinciaal kampioenschap van een individuele sporter of een team uit
Zwartewaterland.

Wij verwachten dat verenigingen zelf de prestaties bij het gemeentebestuur melden.

Beleidsambitie:
De gemeente waardeert initiatieven om lokale topsporters te huldigen.
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4.5 Sportevenementen

In de werkconferentie is aan de orde geweest of de gemeente grote sportevenementen naar Zwartewaterland
moet halen. Zwartewaterland zet daar nu al op in doordat in het verleden verschillende sportevenementen
hebben plaatsgevonden in deze gemeente zoals het WK dammen, EK skeeleren, NK en WK steppen, en
Olympia’s Tour. Ook vinden er kleinschalige sportevenementen plaats voor de lokale bevolking die een groot
bereik hebben, zoals de wandel- en zwemvierdaagse en loopevenementen als de Zwartewaterlandloop en de
Grachtenloop.

Beleidsambitie:
De gemeente zal geen actief beleid voeren om (top)sportevenementen naar deze gemeente te halen. Wel
zien wij (top)sportevenementen als een ondersteuning van het stimuleren van de breedtesport. Wij laten
de organisatie van dergelijke evenementen over aan particulier initiatief en het verenigingsleven en bieden
waar mogelijk facilitaire ondersteuning. Ieder initiatief zal afzonderlijk worden afgewogen.

© djh
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Hoofdstuk 5.

Geldstromen in de sport

Voor de realisatie van het beleid zijn ook financiële middelen nodig. In dit hoofdstuk worden de geldstromen in
de sport zichtbaar gemaakt die de komende 4 jaren beschikbaar zijn. Ook worden de verschillende budgetten
toegelicht.

2009

2010

2011

2012

Sportaccommodaties
Investeringssubsidie
sportaccommodaties

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

Sportaccommodatiefonds

€ 434.665,-

X

X

X

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Projectsubsidies voor activiteiten en
evenementen

€ 7.000,-

€ 7.000,-

€ 7.000,-

Projectsubsidies voor kadervorming

€ 3.500,-

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Waardering prestaties topsporters

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 33.325,-

€ 40.000,-

€ 40.000,-

€ 40.000,-

€ 48.619,-

€ 55.658,-

pm

pm

-

pm

pm

pm

Subsidies
Structurele subsidies

Sportverkiezingen

Totaal
Sportstimulering
BOS-impuls
Combinatiefuncties

5.1 Sportaccommodaties

Voor de investeringssubsidieregeling sportaccommodaties, is met ingang van 2009 structureel € 100.000,beschikbaar. Wij verwachten dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Het beleid is erop gericht om dit bedrag
te besteden aan het wegwerken van achterstanden bij sportaccommodaties (in bijlage 1 is in een overzicht
het plan van aanpak beschreven voor de knelpunten/wensen van sportaccommodaties). De verwachting is dat
jaarlijks dit bedrag van € 100.000,- hiervoor nodig is.
Kanttekening hierbij is dat verschillende gebruikers van binnensportaccommodaties hebben aangegeven dat
er behoefte is aan meer binnensportruimte. Er is een beleidsambitie beschreven dat er onderzoek zal worden
gedaan naar de huidige bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties. Wanneer hieruit blijkt dat een
binnensportaccommodatie moet worden uitgebreid, biedt het huidige budget van de investeringssubsidieregeling
sportaccommodaties niet voldoende mogelijkheden om deze frictie op te pakken.
Wij vragen de raad om hier aandacht aan te schenken.
Het sportaccommodatiefonds bestaat uit het bedrag van € 500.000,- door de gemeenteraad beschikbaar gesteld
in juni 2007 en het bedrag (€ 109.595,-) wat de provincie in 2008 beschikbaar gesteld heeft ter verbetering van
de sportinfrastructuur is hierbij opgeteld.
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In mei 2009 heeft de gemeenteraad besloten om een bijdrage te verlenen aan SC Genemuiden en Olympia’28 in
verband met uitbreiding van kleedkamers. Op dit moment is er in het sportaccommodatiefonds nog een bedrag
beschikbaar van € 434.665,-.

5.2 Besteding sportsubsidies

Door de aanpassing van de sportsubsidieregeling is de verwachting dat meer sportverenigingen, ongeveer 10
extra verenigingen, in aanmerking zullen komen voor structurele subsidies. Ook verwachten we dat verenigingen
vaker een beroep doen op incidentele projectsubsidies voor evenementen en ter verbetering van het bestuur- en
technisch kader van de vereniging. Anders dan voorheen is er binnen het totale budget voor sportsubsidies nu een
onderverdeling gemaakt voor structurele subsidies en voor projectsubsidies. De toegekende subsidiebedragen
van de afgelopen jaren vormen de basis voor deze onderverdeling. In de verordening is beschreven dat de
verlening van structurele subsidies voorrang heeft op verlening van projectsubsidies. Ook is er een bedrag
opgenomen voor de waardering van bijzondere sportprestaties. De prestaties die hiervoor in aanmerking komen
zijn beschreven in hoofdstuk 4. Verder stellen we voor om de jaarlijkse sportverkiezingen te blijven ondersteunen
met een bedrag van € 2000,-. Wij vragen aan de raad om bij de behandeling van de meerjarenbegroting het
sportsubsidiebudget structureel te verhogen tot jaarlijks € 40.000,-.

5.3 Besteding projectsubsidies sportstimulering

Voor de realisatie van de beleidsambities met betrekking op sportstimulering, bijvoorbeeld het sportkennismakingsprogramma, worden de beschikbare budgetten van de BOS-impuls gebruikt. Wellicht dat we na
2011 een aantal activiteiten vanuit de BOS-impuls willen voortzetten. Wij vragen de raad om hier alvast budget
voor te reserveren en zullen dit verzoek te zijner tijd bij de behandeling van de meerjarenbegroting indienen.
Medio 2009 weten we of we in 2010 in aanmerking komen voor de combinatiefuncties. Dan zal er een onderzoek
worden verricht of we de combinatiefuncties kunnen implementeren in Zwartewaterland. Wanneer de uitkomst
is dat we hiermee aan de slag gaan, dan zullen we met behulp van de middelen van de combinatiefuncties
proberen om een aantal beleidsambities te realiseren. We denken hierbij aan samenwerking sportverenigingen
en scholen en kwaliteitsverbetering gymonderwijs. Het eerste jaar van de combinatiefuncties is 100% bijdrage
rijksoverheid. Met ingang van het tweede jaar is er een structurele bijdrage vanuit de gemeente nodig van 60%.
Wij vragen de raad om hier alvast budget voor te reserveren en zullen dit verzoek te zijner tijd bij de behandeling
van de meerjarenbegroting indienen.
Er bestaat een mogelijkheid dat de voorzetting van bepaalde activiteiten vanuit
de BOS-impuls opgepakt kunnen worden door een combinatiefunctionaris. Dat
betekent dus dat we niet voor de BOS-impuls én voor de combinatiefuncties
budget hoeven te reserveren maar juist moeten kijken naar de combinatiemogelijkheden.
Tot slot zullen we alert blijven op initiatieven en financiële middelen vanuit de
landelijke en provinciale overheid ter versterking van de breedtesport. Bijvoorbeeld
‘ieder kind doet mee’, we zullen proberen om rijksgelden of provinciale middelen te
benutten.
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Hoofdstuk 6.

Communicatie

De sportverenigingen hechten veel belang aan een goede communicatie. In de afgelopen jaren heeft dit van
gemeentezijde te weinig de aandacht gehad. Tijdens de werkconferentie werd de gemeente hier nadrukkelijk
op gewezen.
Een goed begin zijn de inventariserende individuele gesprekken met de sportverenigingen en de organisatie van
de werkconferentie. De sportverenigingen spreken daar ook hun waardering voor uit.
De sportverenigingen dragen ook al concrete ideeën aan.
In het verleden was er een sportfederatie in de gemeente Zwartewaterland. Verenigingen geven aan dat ze het
jammer vinden dat deze sportfederatie niet meer bestaat.
De sportverenigingen dringen er bij de gemeente op aan, om eerder en sneller de weg te vinden naar het
verenigingsleven over bijvoorbeeld nieuwe initiatieven als subsidieregelingen voor de BOS-impuls of de regeling
Combinatiefuncties. De verenigingen willen hier graag in mee denken en tonen ook duidelijk een bereidheid om
daar in uitvoerende zin een rol in te vervullen.
Tussen gemeente en de drie voetbalverenigingen is al wel een overleg opgestart. Door de betrokken partijen
wordt dit ook als positief ervaren. Het verbreden naar de andere sportverenigingen zou een goede zaak zijn.
Goede communicatie is van belang voor het opbouwen van een goede en constructieve samenwerking tussen
gemeente en sportverenigingen. Maar daarnaast is er ook de behoefte bij sportverenigingen om onderling met
elkaar uit te wisselen. Ook dit signaal is zowel tijdens de interviewronde langs sportverenigingen als tijdens de
werkconferentie zelf naar voren gekomen.
Een aantal sportverenigingen weten op dit moment de weg naar elkaar toe al te vinden en brengen dit ook
al in praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijk organiseren van toernooien. Maar tijdens de
werkconferentie blijkt ook, dat sommige besturen elkaar nu voor het eerst tegenkomen. Dat zou anders moeten
en daarvoor blijven kansen voor samenwerking onbenut.
Tijdens de werkconferentie wordt een platform voorgesteld voor uitwisseling tussen de sportverenigingen.
Concrete onderwerpen worden hiervoor al aangedragen. Een voorbeeld is het onderwerp sportsponsoring.
Grote verenigingen zijn vaak beter in staat dat te organiseren; kleine verenigingen zijn daar minder goed toe in
staat. Tijdens een platformbijeenkomst kan dit onderwerp dan centraal staan. De sportverenigingen geven wel
al gelijk als waarschuwing mee, om het platform niet teveel bijeen te roepen. Het runnen van de eigen vereniging
kost al veel tijd, waardoor er voor andere zaken minder tijd overblijft. Een frequentie van één of twee keer per
jaar zou wenselijk zijn.
Deze wens om meer met elkaar uit te wisselen, is een belangrijk winstpunt van de werkconferentie.
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Waar willen we naar toe?
De taak van de gemeente is om te coördineren, te faciliteren en te regisseren.
Bij die taakstelling past ook het bevorderen en op gang brengen van een goede samenwerking tussen gemeente
en sportverenigingen en tussen sportverenigingen onderling. Dit sluit tevens aan bij het uitgangspunt van de
gemeente en dat is dat je beleid maken en beleid uitvoeren vooral doet in samenspraak met diegenen waar
het beleid betrekking op heeft. In dit geval zijn dat de sportverenigingen. Er is een orgaan nodig om inspraak in
beleid te geven; om informatie-uitwisseling en contactonderhoud tussen de verenigingen onderling te stimuleren
en tussen de verenigingen en gemeente. In samenspraak met de sportverenigingen zal naar een goede formule
daarvoor worden gezocht.

Beleidsambitie:
Samen met de sportverenigingen in gesprek gaan in welke vorm we de inspraak, het contactonderhoud
en de informatie-uitwisseling willen gieten en daar ook concreet inhoud aan geven.
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Beleidsambities 2009-2012

Beleidsthema: investeren in goede sportaccommodaties voor Zwartewaterland
Beleidsambities

Termijn

1.
2.
3.
4.

2009-2012

Veilige en kwalitatief goede sportvoorzieningen;
Overeenstemming vraag en aanbod van binnensportmogelijkheden;
Goede bereikbaarheid en spreiding;
Optimaal gebruik van sportaccommodaties door multifunctionaliteit.

Nader onderzoek naar bezettingsgraad huidige binnensportaccommodaties en de
consequenties hiervan in beeld brengen.

2009

Discussie opstarten hoe om te gaan met beheer en eigendom van gemeentelijke
sportaccommodaties.

2011

Beleidsthema: een helder en eenduidig subsidiebeleid
Beleidsambities
1.
2.

Door aangepaste verordening sportsubsidies sturing geven aan de doelstellingen
van sport en bewegen en duidelijkheid scheppen naar sportverenigingen over de
sportsubsidiemogelijkheden.
Met behulp van regeling investeringssubsidie sportaccommodaties investeren in
kwalitatief goede sportvoorzieningen met voldoende aanbod.

2009

Streven naar een gelijkwaardig transparant tarievenstelsel.

2010

Kansen voor de sport vanuit ‘kinderen doen mee’ benutten en onderzoeken hoe we hieraan
vorm kunnen geven.

2009

De gemeente waardeert initiatieven om lokale topsporters te huldigen.

2009-2012

Beleidsthema: investeren in de breedtesport
Beleidsambities
Zoveel mogelijk inwoners laten sporten en bewegen en specifieke aandacht voor een aantal
doelgroepen.

2009-2012

Inventarisatie sportdeelname onder bepaalde doelgroepen van de lokale bevolking.

2011

Onderzoek naar implementatie combinatiefuncties in Zwartewaterland.

2009/2010

1.
2.

2009

Sportkennismakingsprogramma structureel inzetten binnen sportstimuleringsbeleid.
Bevordering samenwerking scholen en sportverenigingen.

In samenspraak met het onderwijs een oplossing zoeken hoe we investeren in kwalitatief
goed bewegingsonderwijs.

2010

De gemeente zal geen actief beleid voeren om (top)sportevenementen naar deze gemeente
te halen. Wel zien wij (top)sportevenementen als een ondersteuning van het stimuleren van
de breedtesport. Wij laten de organisatie van dergelijke evenementen over aan particulier
initiatief en het verenigingsleven en bieden waar mogelijk ondersteuning.

2009-2012

Communicatie
Samen met de sportverenigingen in gesprek gaan in welke vorm we de inspraak, het
contactonderhoud en de informatie-uitwisseling willen gieten en daar ook concreet inhoud
aan geven.
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Bijlage 1
Plan van aanpak wensen/knelpunten sportaccommodaties
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Wensen/knelpunten

Subsidieverordening
op van toepassing?

Aangevraagd

Toekennen

Periode van uitvoering

Sportvereniging/accommodatie

2e helft 2009.

€ 162.740,=

Nog niet bekend.

Ja

Is in behandeling (meegenomen
binnen plan Binnenveld).

Achterstallig onderhoud: dak manege/broze
platen/scheuren/waterlekkage.
Ja

Rijvereniging/manege Hasselt

3e rijhal.

Nee

€ 50.000,= (= maximale
toekenning op basis van
subsidieverordening).

Rijvereniging Zwartewaterruiters
Genemuiden
Eigen accommodatie; ontmoetingsruimte.

Nee. Doel van sporten en
bewegen, namelijk verbeteren
van fitheid/gezondheid staat
niet centraal, ontmoetingsruimte
en stallingmogelijkheden
boten vallen niet
binnen de voorwaarden
investeringssubsidieverordening.

Nog niet bekend.

Waterskivereniging Hasselt

Nee

Wordt meegenomen bij
uitbreiding/nieuwbouw
Agnietencollege.

Nog niet bekend.

Nee. Wens ontmoetingsruimte
valt niet binnen voorwaarden
nvesteringssubsidieverordening,
geen geschikte locatie voorzien
op dit moment.

Ja

Nee. Wordt meegenomen
binnen project uitbreiding
d’Overtoom/brandweerkazerne.

2009

Eigen accommodatie; ontmoetingsruimte.

Ja

Renovatie van de sporthal is op
dit moment in behandeling bij de
afdeling Openbare Werken.

1e helft 2010.

Watersportvereniging Genemuiden

Ja

€ 15.000,=

Uitbreiding sportruimte, ontmoetingsruimte.
Huidige zaal voldoet niet meer aan eisen.

Aanpassing EHBO-hok/zaalverlichting
vervangen/kastenwand/antislipvloertegels
douchevoorziening.

Ja

2009

ZGV, Pegasus, Wijngaardsportzaal de Rank

Sporthal de Prinsenhof Hasselt

Uitbreiding toestellen/inventaris sportzaal.

Is in behandeling.

Behoefte aan uitbreiding sportruimte.

SV Kamperzeedijk

Ja

d’Overtoom Genemuiden

SC Genemuiden

Uitbreiding speelvelden,
trainingsaccommodatie. Toezegging 2
kleedkamers na uitbreiding 6e veld.
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Olympia ‘28

DESZ

Sportvereniging/accommodatie

Betere trainingsaccommodatie/kunstgrasveld.
Bij realisering 5e speelveld bijdrage voor 2
reeds gebouwde kleedkamers.

Betere/meer trainingsaccommodatie.

Wensen/knelpunten

Ja
(m.u.v. uitbreiding
kantine)

Ja

Ja

Subsidieverordening
op van toepassing?

€ 50.000,= (= maximale
toekenning op basis van
subsidieverordening).

Is in behandeling.

Is in behandeling.

Toekennen

2e helft 2010.

2e helft 2009 m.u.v.
hekwerk /vervanging banen.
Is in 2011 aan de orde.

2011

2010

Periode van uitvoering

Aangevraagd

Tennisvereniging ’t Eerste
Wittien

Te weinig bergruimte; geen vergaderruimte
aanwezig/uitbreiding kantine/hekwerk
vervangen/vervanging banen/vervanging
dakbedekking.

Deels

Voorwaarden vervanging/
uitbreiding sportaccommodaties
haken in op trainings- en
wedstrijdaccommodatie
en kleedkamers. Niet alle
verzoeken LTVZ voldoen
daaraan.

Eigen accommodatie, multifunctionele
sportbuitenplaats.

€ 123.975,=

Lawn Tennis Vereniging
Zwartsluis

Aanpak parkeerterrein/snoeien groen/
uitbreiding clubgebouw met overdekt
terras/aanschaf machine baanonderhoud/
toegangshek/binnensportruimte.

Nee

Nee. Betreft geen uitbreiding/
vervanging trainings- en
wedstrijdaccommodatie of
kleedkamers.

Wielervereniging NWH

IJsclub Concordia

Aanpassing mechanische ventilatie.

Nog niet bekend.

Er is een projectidee ingediend.
Voorstel is niet concreet genoeg
om de voorwaarden uit de
investeringssubsidieverordening
te toetsen. Ook is er vanuit de
gemeente op dit moment geen
locatie voorzien.

Stichting Ontspanningssporten
Zwartsluis

Nog niet bekend

De vereniging heeft geen
concreet voorstel ingediend.
Mogelijk combinatie met NWH?

Multibaan voor schaatsen/skeeleren/
wielersport.
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Sportvereniging/accommodatie

Wensen/knelpunten
Nee

Subsidieverordening
op van toepassing?

Aangevraagd

Toekennen

Nee. Betreft geen uitbreiding/
vervanging trainings- en
wedstrijdaccommodatie of
kleedkamers.

Hengelsportverenigingen

Ja

Nee. Verzoek indienen bij
SZZ; oplossing zoeken binnen
huidig budget SZZ (jaarlijkse
exploitatiebijdrage vanuit
gemeente bedraagt in 2009
€ 754.000).

Clubhuis voor opslag archief/als
ontmoetingsruimte/behoefte aan extra
visstekken in Zwartsluis.

Ja

Uitbreiding met 5e baan.

Vervangen dak.

Zwemvereniging Zwartsluis

SZZ Zwembad Zwartsluis

Nee. Oplossing zoeken binnen
huidig budget (jaarlijkse
exploitatiebijdrage vanuit
gemeente bedraagt in 2009
€ 754.000. In 2010 wordt de
jaarlijkse exploitatiebijdrage
opnieuw vastgesteld voor 3 jaar).

Periode van uitvoering
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Bijlage 2

Overzicht sportaanbod gemeente Zwartewaterland

Tafeltennis

Tennis

Zwemmen

Badminton

Schaatsen

Wielrennen

Gymnastiek

Skeeleren

Roeien

Judo

Voetbal

Zeilen

Karate

Volleybal

Waterskiën

Steppen

Fitness

Streetdance

Zaalvoetbal

Biljarten

Hengelsport

Sjoelen

Dammen

Schaken

Paardensport
Ouderensport
Gehandicaptensport
(zwemmen)
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Bijlage 3

Overzicht gesubsidieerde sportverenigingen

é

Rijvereniging en ponyclub Hasselt

é

Genemuider Badminton Club

é

Rijvereniging Zwartewaterruiters

é

Badmintonvereniging Allotria Hasselt

é

IJsclub Concordia

é

SV Hasselt gym

é

Volleybalvereniging Ruutvoorn

é

Gymnastiekvereniging E.G.S.V.

é

Volleybalvereniging Pegasus

é

ZGV Zwartsluis

é

Olympia’28

é

Lawn Tennisvereniging Zwartsluis (LTVZ)

é

SC Genemuiden

é

Tennisvereniging ‘t Eerste Wittien

é

DESZ

é

Zwemvereniging ‘Ons Zwemuurtje’

é

SC Genemuiden futsal

é

Zwemvereniging Zwartsluis

é

SV Kamperzeedijk

é

Zwemvereniging De Eerste Kolk

é

Stichting Wielerpromotie Genemuiden

é

Zwemvereniging De Zwartewaterratten

é

Hengelsportvereniging Zwartsluis

é

Reddingsbrigade Zwartsluis

Overzicht niet-gesubsidieerde sportverenigingen en accommodaties

é

Waterskivereniging Hasselt

é

Tafeltennisvereniging Robaard Hasselt

é

Stichting Ontspanningssporten Zwartsluis

é

ZV Hasselt zaalvoetbal

é

Tennisclub Hasselt

é

Tafeltennisvereniging G.T.C.

é

Watersportvereniging Genemuiden

é

Kojinsei Karate

é

Sportland Hasselt

é

Sjoelvereniging De Vrolijke Schoevers

é

Wielervereniging NWH

é

Stepvereniging Kamperzeedijk

é

Hengelsportvereniging Hasselt

é

Biljartverenigingen

é

Hengelsportvereniging Genemuiden

é

Denksportverenigingen

é

Tafeltennisvereniging Zwartsluis

é

Sloeproeivereniging Zwarte Water
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Bijlage 4

“Subsidieverordening Sport gemeente Zwartewaterland”

Artikel 1

Begripsbepaling

Voor toepassing van deze bijzondere verordening wordt verstaan onder:
a.
b.

Subsidie:			

Een aanspraak op financiële middelen zoals gedefinieerd in de Algemene

				

wet bestuursrecht;

Subsidiebeleidsplan:		

Het op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag geldende

				

subsidiebeleidsplan;

c.

Gemeente:			

De gemeente Zwartewaterland;

d.

College:			

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

				

Zwartewaterland;

Sportvereniging:		

Een vereniging, als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en

				

gevestigd in de gemeente Zwartewaterland, die zich tot doel heeft gesteld

				

de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van leden door middel van

				

amateursportbeoefening te bevorderen zonder enig winstbejag en

				

aangesloten zijn bij de betreffende sportbonden;

e.

f.
g.

h.
i.

Sportbonden:		

De bij de NOC*NSF aangesloten bondsorganisaties die uitsluitend de

				

belangen van de beoefenaars van de betreffende tak van sport behartigen;

Gehandicapte sporters:

Leden van een sportvereniging die in verband met een lichamelijke en/of

				

geestelijke beperking aangewezen zijn op een vorm van aangepast

				

sporten;

Jeugdlid:			

Een lid van een sportvereniging die op 1 januari van het betreffende

				

kalenderjaar 18 jaar of jonger is en woonachtig is in de gemeente;

Seniorlid:			

Een lid van een sportvereniging die op 1 januari van het betreffende

				

kalenderjaar 55 jaar of ouder is en woonachtig is in de gemeente;

j.

Structurele subsidie:		

Een per kalenderjaar verleende subsidie;

k.

Projectsubsidie:		

Een subsidie verleend voor een eenmalige activiteit.

Artikel 2

Doel subsidiëring

De subsidiëring op grond van deze verordening heeft tot doel het bevorderen van het sporten in clubverband
door inwoners van de gemeente Zwartewaterland.
Artikel 3
1.

Reikwijdte verordening

Deze verordening strekt tot het stellen van regels ten aanzien van het verlenen van subsidies die tot doel
hebben het bevorderen van het in clubverband sporten door inwoners van de gemeente Zwartewaterland.

2.

Deze verordening is van toepassing op alle subsidieaanvragen voor activiteiten die ten goede komen aan
het in artikel 2 vermelde doel.

Artikel 4

Beleid

Op de uitvoering van deze verordening is het door het College vastgesteld beleid van toepassing zoals vermeld
in het Subsidiebeleidsplan.
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Artikel 5
1.

Aanvullende verplichting subsidieontvanger

Bij verleningsbeschikking kan het College ondermeer de voorwaarde stellen dat de subsidieontvanger zeven
maanden na de datum van de verleningsbeschikking een tussentijdse rapportage indient bij het College.

2.

De in het eerste lid vermelde rapportage omvat een inhoudelijke en een financiële verslaglegging van
de activiteiten over het eerste half jaar van het subsidietijdvak, waaronder in ieder geval begrepen een
degelijke urenregistratie ten aanzien van de verrichte activiteiten.

Artikel 6

Structurele subsidies

Een jaarlijks te verlenen structurele subsidie omvat de volgende componenten:
a.

basissubsidie;

b.

een bedrag per jeugdlid;

c.

een bedrag per seniorlid;

d.

een bedrag per gehandicapt lid.

Artikel 7

Projectsubsidies voor verbetering van kadervorming en activiteiten gericht

		

op vrijwilligers

1.

Ter verbetering van kadervorming kan een projectsubsidie worden verleend. Deze kan bestaan uit de
volgende componenten:

2.

a.

een bedrag ten behoeve van verbetering van sporttechnisch kader;

b.

een bedrag ten behoeve van verbetering van bestuurskader.

De in lid 1 bedoelde subsidie bedraagt 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 375,-.

Artikel 8
1.

2.
3.

Projectsubsidies voor ondersteuning van sportieve activiteiten en evenementen

Een subsidie kan worden verleend aan verenigingen die activiteiten of evenementen organiseren die:
a.

het evenement of de activiteit (deels) zelf organiseren;

b.

het belang van sport en bewegen onderstrepen;

c.

passen bij het karakter van de gemeente;

d.

de publicitaire waarde voor sport bij grote evenementen onderstrepen.

De in lid 1 bedoelde subsidie bedraagt maximaal € 500,-.
De aanvraag voor deze vorm van subsidie dient in ieder geval vergezeld te gaan van:
a.

een beschrijving van de activiteiten;

b.

een begroting van de kosten.

Artikel 9

Subsidieplafond

1.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld in het subsidieprogramma.

2.

Bij behandeling van subsidieaanvragen in het kader van deze verordening in relatie tot het subsidieplafond
heeft verlening van structurele subsidies voorrang op verlening van projectsubsidies.

Artikel 10
1.

De aanvraag tot subsidieverlening

De aanvraag voor een structurele subsidie of voor een projectsubsidie voor verbetering van kadervorming
als bedoeld in deze verordening wordt ingediend vóór 1 april voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie
wordt gevraagd.

2.

De aanvraag voor een projectsubsidie voor ondersteuning van sportieve activiteiten en evenementen wordt
ingediend minimaal 10 weken voor de datum van de activiteit.

3.

De aanvraag dient, naast het in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde, vergezeld te gaan
van de volgende documenten:
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a.

een opgave van het aantal jeugdleden, seniorleden en gehandicapte leden op 1 januari van het jaar
waarin de aanvraag wordt ingediend;

b.

een overzicht van de kosten die zijn gemaakt in verband met kadervorming in het kalenderjaar
voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;

c.

een begroting over het subsidiejaar en een jaarverslag van het voorafgaande jaar;

d.

een oprichtingsakte (in geval van een eerste aanvraag voor subsidie);

e.

een bewijs van aansluiting bij een overkoepelend orgaan en lokale sportfederatie.

Artikel 11
1.

Aanvullende weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening
worden geweigerd indien:
a.

de sportvereniging op moment van aanvraag nog geen jaar bestaat;

b.

de sportvereniging minder dan 25 betalende leden heeft;

c.

de sportvereniging niet ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

d.

de vereniging zich niet profileert als gezonde sportvereniging en geen actief beleid voert op het
gebied van niet-roken en geen alcoholgebruik door jongeren.

2.

Subsidies voor kadervorming kunnen uitsluitend verleend worden indien het betreft:
a.

de kosten van door NOC/NSF erkende sportbonden en sportkoepels georganiseerde sporttechnische
kaderopleidingen;

b.

les- en examengelden en verplicht aan te schaffen leermiddelen.

3.

Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid.

4.

Geen subsidie wordt verleend als de subsidieontvanger reeds anderszins een dekkende bijdrage of subsidie
heeft ontvangen.

5.

Geen subsidie wordt verleend als de activiteit niet gericht is of niet ten goed komt aan inwoners van de
gemeente Zwartewaterland.

Artikel 12

De subsidievaststelling

Voor het verlenen van een projectsubsidie voor ondersteuning van sportieve activiteiten en evenementen geldt
dat de subsidievaststelling plaatsvindt zonder voorafgaande verleningsbeschikking.
Artikel 13

Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangeduid als ‘Subsidieverordening Sport gemeente Zwartewaterland’. Met de
inwerkingtreding van deze verordening wordt de Bijzondere subsidieverordening Sport Zwartewaterland 2007,
vastgesteld op 6 juli 2006, ingetrokken. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2009.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van
28 mei 2009.
de griffier,				

de voorzitter,

A.J. Kastelein – Renkema			

A.C. Hofland
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Bijlage 5

“Verordening investeringssubsidie voor sportaccommodaties gemeente
Zwartewaterland”

Hoofdstuk 1

Inleidende bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen

a.

Spelend lid:		

Een lid van een sportclub dat in teamverband speelt, aan competitie deelneemt en/of

			

trainingen volgt;

b.

College:		

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland;

c.

Vereniging:		

Vereniging, als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd

			

in de gemeente Zwartewaterland, zonder winstoogmerk, die lid is van een bond die is

			

aangesloten bij de NOC*NSF;

d.
e.

Sportaccommodatie: Een binnen- of buitenaccommodatie, inclusief velden en terreinen, waar sport kan
			

worden beoefend en waarvan eigendom in handen is van een vereniging;

Bouwkosten:		

De kosten van de bouw zoals deze in het goedgekeurde investeringsplan staan

			

beschreven. Onder kosten worden alle met de bouw samenhangende kosten

			

verstaan.

Artikel 2

Doelstelling

Deze verordening heeft het doel om criteria te stellen voor het verstrekken van subsidie aan sportverenigingen
voor investeringskosten in sportaccommodaties.
De gemeenteraad heeft vastgesteld dat er in het meerjareninvesteringsoverzicht van de gemeente
Zwartewaterland niet of in onvoldoende mate rekening is gehouden met de hiermee samenhangende
investeringslasten.
Artikel 3
1.

Subsidieplafond

De gemeenteraad heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 100.000,- voor het verlenen van
investeringssubsidies voor sportaccommodaties.

2.

Wanneer alle subsidieaanvragen leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond worden aanvragen
op basis van urgentie toe- of afgewezen:
a.

zeer urgent: de voorziening waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moet op de kortst mogelijke

b.

urgent: de gevraagde voorziening dient binnen een termijn van één of drie jaar gerealiseerd te

c.

minder urgent: de gevraagde voorziening dient binnen een termijn van drie of vijf jaar gerealiseerd te

termijn gerealiseerd worden om een goede instandhouding van de voorziening te waarborgen;
worden om een goede instandhouding van de voorziening te waarborgen;
worden om een goede instandhouding van de voorziening te waarborgen.
3.

Wanneer de mate van urgentie hetzelfde is bij twee of meer aanvragen, wordt de aanvraag vervolgens op
de volgende criteria getoetst:
a.

de mate en wijze waarop de vereniging de accommodatie beheert;

b.

de verhouding tussen de kosten van de voorziening en het te verkrijgen resultaat.

Artikel 4
1.

Voorwaarden subsidieaanvraag

De aanvraag of aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

de aanvraag wordt ingediend door een vereniging die erkend is door NOC*NSF;

b.

de vereniging profileert zich als gezonde sportvereniging en voert een actief beleid op het gebied van
niet-roken en geen alcoholgebruik door jongeren;

Samen in beweging

Sportnota 2009-2012

|

32

c.

er is behoefte aan uitbreiding van de sportaccommodatie door toename van het aantal spelende
leden of teams óf;

d.

er is behoefte aan vervanging van bestaande sportaccommodaties. De behoefte aan vervanging zal
naar het oordeel van het college voldoende onderbouwd moeten worden. De technische en
conomische levensduur en een efficiënter gebruik van de te vervangen accommodatie zijn hierbij van
belang;

e.

de sportaccommodatie betreft wedstrijd- en trainingsaccommodaties en kleedkamers;

f.

de nieuwe of de te vervangen sportaccommodatie moet qua bouw en inrichting voldoen aan de
normen van NOC*NSF. De behoefte aan accommodatie wordt gerelateerd aan het ledenaantal c.q.
het aantal teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast;

g.
2.

verenigingen staan open voor multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie.

Voor subsidieverlening komen niet in aanmerking:
a.

investeringskosten voor de vervanging of uitbreiding van clubgebouwen, kantines en tribunes;

b.

investeringskosten t.b.v. voorzieningen die al zijn gerealiseerd of waarvan al met de realisering
begonnen is;

c.

inrichtingskosten en aanschafkosten voor de inventaris van een clubgebouw.

Artikel 5
1.

Hoogte van de subsidie

Het college verstrekt een subsidie van maximaal 50% van de bouwkosten, tot een maximum
van 50.000 euro volgens het schema in lid 2. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het
consumentenprijsindexcijfer.

2.

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van het gemiddelde aantal spelende leden van de laatste drie
jaar, waarbij 1 januari als teldatum wordt gehanteerd. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:
Gemiddeld aantal leden

Maximaal subsidiebedrag

Minder dan 100 leden		

€ 15.000,-

100 tot 150 leden		

€ 30.000,-

150 leden of meer		

€ 50.000,-

Hoofdstuk 2

De subsidieverlening

Artikel 6

Aanvraagprocedure

1.

Met de uitvoering van de bouwplannen waarvoor de vereniging subsidie heeft aangevraagd mag pas
worden begonnen nadat het college een besluit over de subsidie heeft genomen.

2.

Bij de subsidieaanvraag moeten, naast het gestelde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht in
ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd:
a.

een motivering van de noodzaak van de te realiseren voorziening;

b.

een bouwtekening met bestek of materiaalbeschrijving;

c.

een overzicht van de investeringskosten, een financieringsplan en een begroting voor het lopende jaar;

d.

een overzicht van het aantal spelende leden per datum 1 januari van de in de afgelopen drie
kalenderjaren;

e.

een document waarin de vereniging aangeeft op welke wijze zij het actieve beleid op het gebied van
niet- roken en geen alcoholgebruik vormgeven.
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Artikel 7

Beslistermijn

Het college neemt binnen acht weken een besluit over de aanvraag. Deze termijn kan maximaal met acht weken
verlengd worden.
Artikel 8

Voorschot

Indien het college besluit tot subsidieverlening kan 90% van de verleende subsidie als voorschot verleend
worden.

Hoofdstuk 3

De subsidievaststelling

Artikel 9

Subsidievaststelling

1.

Om de subsidie te kunnen vaststellen levert de aanvrager uiterlijk 12 weken na de uitvoering de financiële
afrekening van de bouwkosten in bij het college. Aan de hand van deze stukken stelt het college het
subsidiebedrag definitief vast.

2.

Als binnen één jaar na subsidieverlening niet is begonnen met de bouw, kan het college besluiten dat het
recht op subsidie vervalt.

Hoofdstuk 4

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Hardheidsclausule

1.

In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de bepalingen in deze verordeningen af te wijken.

2.

In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11
1.

Deze

Citeertitel en inwerkingtreding
verordening

wordt

aangeduid

als

‘Verordening

investeringsubsidie

sportaccommodaties

Zwartewaterland’.
2.

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van
28 mei 2009.
de griffier,				

de voorzitter,

A.J. Kastelein – Renkema			

A.C. Hofland
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