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1. Inleiding 

Sinds 2001 bestaat de door de raad vastgestelde “Bijzondere subsidieverordening 

sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen” (kenmerk 62/2001). Enkele artikelen uit deze 

subsidieverordening zijn verouderd en passen tekstueel niet meer bij de huidige praktijk. Huidige 

bijzondere subsidieverordening is omgezet naar een uitvoeringsregeling subsidieverstrekking 

sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen. Om de uitvoeringsregeling rechtmatig in 

2016 in te laten gaan dient de in 2001 door de raad vastgestelde bijzondere subsidieverordening te 

worden ingetrokken. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. de “Bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen” 

behorend bij raadsbesluit d.d. 11 april 2001 nr. 62/2001 in te trekken per 1 januari 2016 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het omzetten van de subsidieverordening in een uitvoeringsregeling voor subsidieverstrekking 

sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen zodat het passend is bij de huidige 

subsidiewetgeving en huidig gemeentelijke sportbeleid.  

 

 

4. Argumenten 

Nieuwe subsidiewetgeving vraagt om omzetting bijzondere subsidieverordening naar een 

uitvoeringsregeling 

Vanuit de dereguleringsgedachte worden subsidieverstrekkingen sinds 2008 zoveel mogelijk 

gereguleerd door één subsidieverordening , te weten de door de raad vastgestelde Algemene 

SubsidieVerordening (ASV) gemeente Haarlem. Voor de subsidieverstrekking van 

sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen is een uitvoeringsregeling nodig, omdat de 

aanvraag en afhandeling verschilt van de Algemene Subsidieverordening (ASV). Deze 

subsidieverstrekking is geschikt om te worden ondergebracht onder de werking van artikel 3 van de 

ASV: een door het college vast te stellen uitvoeringsregeling.  

 

Financiële paragraaf 

De omzetting naar de uitvoeringsregeling heeft geen financiële consequenties. Het budget voor 

aanvragen subsidie Sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen is binnen de begroting 

geraamd. 

 

 

5. Uitvoering 

De uitvoeringsregeling wordt gepubliceerd in de Stadskrant, en gaat per 1 januari 2016 in. Tot die 

tijd is de huidige bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame 

sportvoorzieningen van kracht.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2015/373713 Intrekken bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties  

2 

 

6. Bijlagen 

- Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen 

- Bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen uit 2001 

- Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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7. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

1. de “Bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen” 

behorend bij raadsbesluit d.d. 11 april 2001 nr 62/2001 in te trekken  

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


