BELEIDSREGEL REGULIER ONDERHOUD
Toelichting
Op 12 mei 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herijkte sportsubsidiebeleid ingaande
per 1 januari 2016. Ten aanzien van regulier onderhoud is het volgende besloten:
•

Het budget voor regulier onderhoud basisbuitensportverenigingen vanaf 2016 bepalen op
€ 95.987,- conform de MOP’s 2015.

Begripsbepalingen
Regulier onderhoud: alle jaarlijks terugkerende periodieke onderhoudswerkzaamheden ten aanzien
van de speelaccommodatie, afrastering, gebouwen/installaties, paden/groenvoorziening en
verlichting.
De elementen die vallen onder dagelijks beheer, waaronder schoonmaken van paden, het maaien
van gras, onderhoud van de banen, schoonmaken van douches en toiletten en kosten
bemesten/belijningstalk, zijn niet subsidiabel.
Basisbuitensportvereniging: een vereniging die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stelt het
sporten in verenigingsverband en die door het college als zodanig is erkend.
Doelstelling
Financiële bijdrage leveren aan de instandhouding van het sportcomplex, de vereniging en
daarmee het kunnen uitoefenen van de desbetreffende sport.
Voor zover van toepassing de vereniging financieel ondersteunen om de verplichtingen van de
beheersstichtingen na te kunnen komen.
Nadere regels
Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
de sportvereniging heeft een openbaar toegankelijk karakter en
de subsidieaanvrager dient een sportvereniging te zijn en wel een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid en
de sport is door NOC*NSF erkend en
de sportvereniging is gevestigd in de gemeente Brielle en
de sportvereniging werkt met vrijwilligers en
de sportvereniging is aangemerkt als basisbuitensportvereniging.
Doelgroep
Basisbuitensportverenigingen die zelf beheertaken uitvoeren en in de gemeente Brielle gevestigd
zijn. De volgende basisbuitensportverenigingen komen in aanmerking voor de subsidie regulier
onderhoud:
•
•
•
•
•
•
•

Tennisvereniging Zwartewaal
Tennisvereniging Vierpolders
Brielse Tennisvereniging E’68
Voetbalvereniging Zwartewaal
Voetbalvereniging Vierpolders
Voetbalvereniging Brielle
Voorne Atletiek

Subsidievorm
Structurele activiteitensubsidie
Subsidieplafond
€ 95.987,- (prijspeil 2016), waarbij vanaf 2017 het jaarlijks door de gemeente vast te stellen
algemene indexeringspercentage wordt toegepast. Aanpassing van het budget vindt alleen plaats
bij uitbreiding of krimp van het aantal sportcomplexen of bij een voor de gemeente betekenisvolle
aanpassing van één of meer sportcomplexen. Zonodig wordt door de gemeente dan een MOP
opgesteld.
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Subsidieverlening
Als grondslag voor het verstrekken van de subsidie wordt onderstaande tabel gehanteerd:
Basisbuitensportvereniging
Tennisvereniging Zwartewaal
Tennisvereniging Vierpolders
Brielse Tennisvereniging E’68
Voetbalvereniging Zwartewaal
Voetbalvereniging Vierpolders
Voetbalvereniging Brielle
Voorne Atletiek

(€)
3.604
3.791
7.896
15.381
23.893
36.492
4.480

Het subsidie is een vast bedrag (exclusief indexering) dat jaarlijks aan de desbetreffende
verenigingen wordt uitgekeerd. Er vindt geen correctie plaats op grond van de af- of toegenomen
kosten van het regulier onderhoud zelf.
Subsidievaststelling
In afwijking van artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening dient geen aanvraag tot
vaststelling te worden ingediend.
Wel dient voor 1 november van het volgend kalenderjaar een jaarverslag en jaarrekening te
worden ingezonden, waarin de besteding van de middelen en de staat van onderhoud worden
verantwoord en toegelicht.
Kwaliteitstoets
Van gemeentewege wordt periodiek een kwaliteitstoets uitgevoerd.
Verminderen, stopzetten, terugvordering of intrekken van subsidie
De subsidie kan worden verminderd, stopgezet, teruggevorderd of ingetrokken indien volgens het
college blijkt dat
de subsidie niet of niet voldoende is of wordt besteed aan het doel waarvoor die beschikbaar is
gesteld;
de vereniging haar contractuele verplichtingen terzake van het onderhoud ten aanzien van de
gemeente en/of derden (waaronder Stichting Sportcomplex Geuzenpark), niet of niet
voldoende nakomt;
Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Raadsbesluit d.d. 12 mei 2015 “sportsubsidiebeleid”
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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