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Investeringsregeling sport 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet van € 93.725,- beschikbaar te stellen voor leningen aan: 

Groninger Cricket en Hockeyclub € 27.227,-
VoetbalverenigingPKC'83 -27.227,-
Voetbalvereniging Be quick 1887 -12.044,-
Stichting SET - 27.227,-

II. de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Oatum Classificatienr. 
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Publiekssamenvatt ing 

Het college kan aan sportverenigingen leningen verstrekken voor nieuwbouw, renovatie of groot 
onderhoud van clubgebouwen en kleedaccommodaties. In 2011 en 2012 hebben vier aanvragers een 
beroep gedaan op deze regeling "Investeringen in clubgebouwen en sportmaterialen". De aanvragers 
zijn GCHC, PKC '83, Be Quick 1887 en Stichting SET (samenwerkingsverband van drie tennis-
clubs). De leningen zijn een bijdrage aan de financiering van vier grotere investeringen. Het gaat om 
twee renovatieprojecten, een nieuwbouwproject en een project dat beide kenmerken heeft. 
Het college is voomemens deze leningen te verstrekken als de raad daarvoor het benodigde krediet 
beschikbaar stelt. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. eenkrediet van € 93.725,—beschikbaar te stellen voor leningen aan: 

Groninger Cricket en Hockeyclub € 27.227,— 
- Voetbalvereniging PKC '83 - 27.227,-
- Voetbalvereniging Be quick 1887 -12.044,-
- Stichting SET - 27.227,-

II. de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inleiding 

In 2011 en 2012 hebben vier sportorganisaties leningen aangevraagd voor investeringsproj ecten. 
Het betreft drie sportverenigingen en een samenwerkingsverband van drie tennisclubs. Enkele 
aanvragen voldeden aanvankelijk niet aan de criteria (onvoUedige indiening, niet-sluitende 
begroting). Dat heeft voor enige vertraging in de afliandeling gezorgd. 
Het gaat om: 

Leningbedrag 
Looptijd (jr). 
Rentepercentage 

Rentebedrag 
Aflossing 
Totaal (lejaar) 
50% van de rente 
Saldo lasten voor aanvrager 

GCHC 
27.227 

15 
4,000 

1.089 
1.815 
2.904 
-545 

2.359 

PKC '83 
27.227 

15 
4,000 

1.089 
1.815 
2.904 
-545 

2.359 

Be Quick 
12.044 

15 
4,000 

482 
803 

1.285 
-241 

1.044 

St. SET 
27.277 

15 
4,000 

1.089 
1.815 
2.904 
-545 

2.359 

Totaal 
93.725 

3.749 
6.248 
9.997 

-1.876 
8.121 

Genoemde verenigingen hebben aanvragen ingediend die nu aan alle voorwaarden van de regeling 
voldoen en informatie bevatten over de voorgenomen investering en de start van de bouw- of 
renovatiewerkzaamheden. Ook hebben de aanvragers meerjarenramingen ingediend waamit blijkt 
dat zij de stmcturele lasten kunnen dragen. Het college is voomemens de leningen te verstrekken 
mits uw raad de benodigde kredieten beschikbaar stelt. Daamaast zijn aan betrokken aanvragers 
subsidies verleend (valt onder mandaat van de dienst OCSW). 

Beoogd resultaat 

De leningen zijn een bijdrage voor de instandhouding c.q. de verbetering van de clubaccommodaties 
van de betrokken verenigingen. 
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Kader 

De leningen worden verstrekt op grond van paragraaf 5.2 van de Nadere regels bij de Algemene 
subsidieverordening 2011 gemeente Groningen. Deze paragraaf voorziet in de verstrekking van de 
hier bedoelde leningen. De regeling staat open voor sportverenigingen. Een van de aanvragers is een 
stichting. Het betreft in dit geval een samenwerkingsverband van drie sportverenigingen 
(tennisclubs); slechts het samenwerkingsverband heeft als rechtsvorm de stichting. De lening aan 
deze stichting SET is echter bedoeld voor investeringen in een gezamenlijk op te richten 
clubgebouw van de tennisverenigingen. 

Argumenten/afwegingen ^ ^ _ 

De leningen dragen bij aan de financieringsbehoefte van de betrokken verenigingen. 
Alle aanvragers en hun aanvragen voldoen aan de criteria die gelden om voor de lening in 
aanmerking te komen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Met deze leningen worden de sportverenigingen mede in staat gesteld de noodzakelijke 
investeringen uit te voeren. Het grootste deel van de financieringsbehoefte wordt echter op andere 
wijze gedekt. Zie hiervoor de bijlage. 

Financiele consequenties 

Naast de verstrekking van leningen verleent het college op grond van dezelfde regeling subsidie 
voor de bouwwerkzaamheden (valt onder mandaat van de dienst OCSW). Daamaast verstrekt het 
college subsidie voor de rentelasten door een korting te verlenen van 50% op het rentetarief van de 
te verstrekken leningen. 
Aanvragers en de gemeente betalen ieder de helft van de rentelasten van deze leningen. 
Dit is confonn de betreffende regeling. De bevoegdheid om de leningen te verstrekken ligt bij het 
college terwijl de bevoegdheid om het benodigde krediet beschikbaar te stellen bij uw raad ligt. 
De totale rentelasten van deze leningen bedragen jaarlijks € 3.749,—. 
50% van dit bedrag (€ 1.875,-) wordt ten laste gebracht van het deelprogramma 0.5.1 - Sportieve 
infrastmctuur. 

Begrot ingswi jz ig ing: 

Begrotingswijziging 2012 
Subsidie en lening 
Betrokken dien(en) 
Raadsvoorstel 

Structureel/incidenteel 
Soort wijziging 

Financiele begrotingswijziglhg 

0.5.1 - Sportieve infrastructuur 
Totalen begrotingswijziging 

Beschikbaar te stellen kredieten 
Investeringskrediet (lening) 
Totale kredieten 

- ' • ^ , 1 

OCSW 
Subsidie en lening voor investering in nieuwbouw en renovatie van 
clubgebouwen van GCHC, PKC '83, Be Quick 1887 en St. SET 
S 
Investeringskrediet 

Lasten Baten Saldo Dotatie Onttrekk. Saldo 
reserve reserve 

4 4 0 0 0 0 

" 1 

93.725 
93.725 



Toelichting op financiele begrotlngsw/ijziging (zowel lasten- als batenzijde). 

De lasten en baten worden beide met 4 duizend verlioogd. Dit betreft de te betalen rente met 
daartegenover de rentevergoeding van de sportverenigingen als bate. 

Realisering en evaluatie 

Zodra uw raad de benodigde kredieten beschikbaar heeft gesteld, zullen de leningovereen-komsten 
met betrokken partijen worden afgesloten. Op de bijlage vindt u een overzicht van de data waarop 
met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen. 

Communicatie 

Aangezien het gaat om de verstrekking van leningen en subsidies die al in een eerder stadium zijn 
verstrekt, bevat het voorstel onvoldoende nieuwswaarde voor een persbericht. 
Met betrokken partijen zal worden overlegd over publiciteit bij of na opievering. 



Bijlage 

Overzicht aanvragen 

Aanvrager 
1. GCHC 
2. PKC'83 
3. Be Quick 1887 
4. St. SET 

Soort plan 
Renovatie 
Nwb./renov. 
Renovatie 
Nieuwbouw 

Kosten 
€450.000 

€ 96.000 
€40.145 

€450.000 

Start bouw 
2011 
2012 
2012 
2012 

Lening 
27.227 
27.227 
12.044 
27.227 

Inv. regl. 
2012 
2012 
2012 
2012 

1. GCHC-€27.227 
De Groninger Cricket en Hockey Club (GCHC) is een studentenvereniging en gevestigd aan het 
Biauwborgje 24 in Groningen. De vereniging doet een beroep op de regeling vanwege de 
nieuwbouw van hun clubhuis. De reden voor nieuwbouw op een nieuwe locatie is dat het 
Sportcentrum van de RUG en Hanze de locatie waar zich momenteel het hockeyveld en het 
clubgebouw bevinden een andere ftmctie heeft gegeven. De geraamde investeringskosten 
bedragen in totaal € 546.208. Op basis van de regeling is het college voomemens een lening van 
€ 27.227 (het maximum) te verstrekken mits uw raad het benodigde krediet beschikbaar stelt. 

2. PKC'83-€27.227 
De Peizerweg de Kring Combinatie (PKC) is een voetbalvereniging, gevestigd aan de 
Peizerweg 100. De vereniging heeft vergevorderde plannen om hun clubaccommodatie grondig 
te renoveren. De vloeren van de kantine en de kleedmimtes moet worden vernieuwd. De totale 
renovatiekosten bedragen € 96.000. Op basis van de regeling is het college voomemens een 
lening van € 27.227 (het maximum) te verstrekken mits uw raad het benodigde krediet 
beschikbaar stelt. 

3. Be Quick-€12.044 
De voetbalvereniging Be Quiclc 1887 heeft in 2011 ingestemd met het laten aanbrengen van een 
geheel vemieuwde dakconstmctie met dakisolatie bij het kleed- annex clubgebouw op het 
stadion de Esserberg, Rijksstraatweg 16. Het clubgebouw is eigendom van Be Quick en de 
kleedaccommodaties van de gemeente. Naast het deel van de totale kosten dat de gemeente 
Groningen heeft bekostigd vraagt Be Quick voor het deel van de totale kosten welke voor haar 
rekening komen (€ 40.145,-) een lening. Op basis van de regeling is het college voomemens een 
lening te versttekken van € 12.044,-, mits uw raad het bijbehorend krediet beschikbaar stelt. 

4. Stichting SET - € 27.227 
De stichting exploitatie tennishuisje (SET), een overkoepelende stichting namens de tennis
verenigingen T.C. Veracket, Groninger Studenten Teimisclub en TC Albertus Magnus zijn 
voomemens een nieuw clubgebouw te bouwen op sportpark Paddepoel aan het Biauwborgje 16 
dat voldoet aan de huidige bouwvereisten en de gezamenlijke gebmikswensen. De totale kosten 
van sloop en nieuwbouw worden begroot op € 450.000,-. Op basis van de regeling is het college 
voomemens de stichting SET een lening te verstrekken van € 27.227,-, mits uw raad het 
bijbehorend krediet beschikbaar stelt. 


