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Onderwerp: Uitvoeringsregeling subsidie sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen  
BBV nr: 2015/405334 

 

1. Inleiding 

Sinds 2001 bestaat de door de raad vastgestelde “Bijzondere subsidieverordening sportaccommo-

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

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

dient deze bijzondere subsidieverordening te worden aangepast aan nieuwe wetgeving rondom de 

Algemene Subsidie Verordening (ASV). Hiertoe wordt de huidige bijzondere subsidieverordening 

omgezet naar een uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame 

sportvoorzieningen. 

 

 

2.  Besluitpunten college 

1. Het college besluit om de Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en 

duurzame sportvoorzieningen vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 

2016. 

2. Het collegebesluit ter informatie sturen naar de commissie Samenleving. 

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties 

 

 

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 

De uitvoeringsregeling sluit aan op programmabegroting van Haarlem 

In de programmabegroting 2015-2019 van de gemeente Haarlem is het versterken van 

sportverenigingen een belangrijke doelstelling. Tegemoetkoming in de investeringskosten in 

sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen dragen bij aan programma 1 

‘maatschappelijke participatie’ binnen het beleidsveld Onderwijs en Sport om Haarlemmers in de 

gelegenheid te stellen tot regelmatig sporten en te bewegen (programmadoelstelling 1.1.3).  

 

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: subsidie uitvoeringsregeling.  

 

Met de uitvoeringsregeling wordt gestuurd op realisering van doelstellingen van het sportbeleid. 

De gemeente Haarlem wil het rijke en diverse verenigingsleven behouden en versterken, waar 

mogelijk door het benutten en vergroten van het zelforganiserend vermogen van verenigingen en 
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bewoners. Dit is een belangrijke pijler uit De Agenda voor de Sport 2015-2019”(kenmerk 

2015/29476) . Met de uitvoeringsregeling worden verenigingen financieel ondersteund in hun 

accommodatiewensen. Verenigingen krijgen 1/3 bijdrage in de investeringskosten in eerste inrichting 

sportaccommodaties (tot maximaal € 34.000) en duurzame sportvoorzieningen (tot maximaal  

€ 7.000). De term ‘duurzaam’ slaat op een technische afschrijvingstermijn van tenminste 10 jaar 

voor aan te schaffen roerende zaken voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening. 

   

Met de uitvoeringsregeling krijgen organisaties inzicht in de subsidievoorwaarden. 

Artikelen in de uitvoeringsregeling subsidieverstrekking van sportaccommodaties en duurzame 

sportvoorzieningen zijn gerubriceerd naar o.a. selectiecriteria, de verplichte cofinanciering, de 

subsidieverstrekking, het subsidieplafond en de aanvraagtermijn. Nu weten organisaties waaraan zij 

moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Hetgeen in de huidige bijzondere 

subsidieverordening minder goed naar voren kwam. 

 

Daarbij is de subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieningen in lijn 

gebracht met de uitvoeringsregelingen voor subsidie breedtesportactiviteiten en subsidie 

combinatiefunctionarissen in het kader van het Sportstimuleringsfonds. 

 

Eerlijke verdeling van bestaande middelen met behoud van het doel van de subsidieregeling 

Het doel van de regeling en bijhorende begripsomschrijvingen (artikel 1) zijn onveranderd: het 

verstrekken van een subsidie aan verenigingen ter financiering van stichtingskosten accommodaties, 

inrichtingsvoorzieningen gehandicaptensport en aanschaf van duurzame sportvoorzieningen.  

Naast verduidelijking van artikelen (heldere taal) is ingezet op eerlijke verdeling van de beschikbare 

middelen. Met een limitering van de frequentie voor aanvragen stichtingskosten naar 1x per 5 jaar 

(art 4.5) en lagere maximale subsidiebedragen (art 6) kunnen meer organisaties gebruik maken van 

het beschikbaar subsidiebudget.  

 

De belangrijkste verschillen tussen de uitvoeringsregeling ten opzichte van de bijzondere subsidie 

verordening 2001 zijn: 

Bijzondere subsidieverordening 2001 Uitvoeringsregeling per 1.1.2016 

De raad heeft verordening vastgesteld maar 

conform huidig mandateringsbesluit is college 

B&W bevoegd orgaan voor de subsidie-

verstrekking 

Bevoegd orgaan is college B&W passend in 

het huidig mandateringsbesluit en ASV art 3. 

 

Verenigingen kunnen ieder jaar aanvraag voor 

stichtingskosten indienen 

 

Verenigingen kunnen eens in de 5 jaar 

aanvraag voor stichtingskosten indienen 

Maximale subsidiebijdrage stichtingskosten  

€ 43.774 per jaar (prijspeil 2015) 

Maximale subsidiebijdrage stichtingskosten  

€ 34.000 per jaar (per 1 januari 2016) 

 

Maximale subsidiebijdrage duurzame 

sportvoorzieningen € 8.800 per jaar 

 

Maximale subsidiebijdrage duurzame 

sportvoorzieningen € 7.000 per jaar 

 

Geen duidelijke rubricering van artikelen in 

verordening naar criteria, eigen bijdrage 

verenigingen (co financiering), 

subsidieplafond en aanvraagtermijn 

Duidelijke rubricering criteria, eigen bijdrage 

verenigingen (co financiering), subsidie-

plafond en aanvraagtermijn 
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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. Risico’s en kanttekeningen 

Wijziging in de frequentie voor een aanvraag stichtingskosten 

De verenigingen kunnen kritisch zijn doordat ze in de nieuwe situatie maar eens in de vijf jaar de 

gelegenheid hebben een aanvraag voor stichtingskosten in te dienen. Het risico hierop is klein 

aangezien sinds het bestaan van de subsidieregeling geen enkele vereniging meerdere aanvragen 

voor stichtingskosten binnen een tijdsbestek van 5 jaar heeft ingediend. Gelet op de vereiste 2/3 deel 

eigen financiering van verenigingen en de limitering van de maximale subsidiebijdrage zullen 

verenigingen niet snel binnen vijf jaar meerdere bouwprojecten starten. 

 

 

6. Uitvoering 

Om de uitvoeringsregeling in 2016 rechtmatig in te laten gaan, dient de raad in te stemmen met het 

intrekken van huidige bijzondere subsidieverordening. Het verzoek tot medewerking van de raad is 

een formaliteit gelet op artikel 3 van de ASV gemeente Haarlem en het huidig mandateringsbesluit, 

waarin college B&W al het bevoegd orgaan is voor subsidieverstrekking op grond van de bijzondere 

subsidieverordening. 

 

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.  

 

7. 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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