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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

IV. 

€ 114.000,- aan de reserve co- invester ingsfonds te ont t rekken; 
de gemeentebegrot ing 2018 op p rogrammaniveau overeenkomst ig te wi jz igen; 
het genomen besluit vanwege het f inancieel toezicht op grond van artikel 21 Wet a lgemene regels 
her indel ing voor te leggen ter a fs temming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeur ing aan Gedeputeerde Staten; 
het genomen besluit na goedkeur ing door Gedeputeerde Staten in ui tvoer ing te brengen. 

Samenvatting 

Het Meer ja renprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 (door u vastgesteld in apri l 2016) geeft onze 
ambi t ies aan bij sport en bewegen. Één van de vi j f strategieën van dit p rogramma is het faci l i teren van 
veren ig ingen. In dat kader is in dit meer ja renprogramma het creëren van een (co) invester ingsfonds 
spor taccommodat ies opgenomen . Dit is in l i jn met de door uw raad aangenomen Mot ie 
'Cof inancier ingsfonds breedtesport ' uit het voor jaarsdebat 2015. Het (co) invester ingsfonds is bedoeld voor 
de noodzakeli jke u i tbre id ing van spor taccommodat ies . Daarnaast kan via cof inancier ing in de vo rm van 
subsidies wo rden bi jgedragen aan invester ingen van sportc lubs zelf. Het budget komt jaarl i jks beschikbaar 
uit de vr i jval kapitaallasten spor taccomodat ies. Het budget voor 2018 is € 614.000,- . Het col lege stelt de 
raad voor o m daarvan € 114.000,- voor subsidies te bes temmen. 

B&W-besluit d.d.: 19 juni 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Met de vaststelling van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 is besloten tot het creëren 
van een (co)investeringsfonds sportaccomodaties. Jaarlijks komt daarvoor een incidenteel budget 
beschikbaar uit de vrijval kapitaallasten sportaccommodaties. Het co-investeringsfonds is bedoeld voor 
uitbreiding van gemeentelijke sportaccommodaties en voor bijdragen aan investeringen van 
sportverenigingen in de vorm van subsidieverstrekking. In dit raadsvoorstel vragen wij de raad om een 
bedrag van € 114.000,- aan de reserve co-investeringsfonds te onttrekken. Dit bedrag kan het college dan 
bestemmen tot subsidiebudget. 

Kader 

Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 (raad april 2016) 
(Co)investeringsfonds sportaccommodaties (raad 30 november 2016) 
Subsidieregeling cofinanciering sportinfrastructuur (college 20 juni 2017) 

Argumenten en afwegingen 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het besluit om het (co)financieringsfonds sportaccommodaties te creëren vindt zijn grondslag in het in juni 
2016 door u vastgestelde Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020, waarbij zowel de 
Adviescommissie voor de Sport als de Sportkoepel intensief zijn betrokken. Over de inrichting van het 
(co)investeringsfonds sportaccommodaties is advies gevraagd aan de Adviescommissie voor de Sport. 
Zij zal tevens adviseren over de verdeling en toekenning van subsidies aan sportverenigingen. 

Financiële consequenties 

In de huidige begrotingssystematiek worden kapitaallasten voor elke investering van Sport050 berekend 
over een geheel jaar. De werkelijke kapitaallasten gaan echter pas lopen nadat de sportvoorziening wordt 
opgeleverd. Dit is vanwege het sportseizoen in veel gevallen halverwege het jaar. In het raadsbesluit van 
november 2016 is vastgesteld dat de vrijval van kapitaallasten op sportaccommodaties herbestemd kan 
worden voor de sport. De vrijval wordt zowel voor langer lopende investeringen van de gemeente in 
sportaccommodaties als cofinancieringsbijdragen aan investeringen van sportclubs gebruikt. De vrijval 
2017 bedraagt € 614.000,-. Het college stelt de raad voor om daarvan € 114.000,- voor subsidies te 
bestemmen. Het overige deel willen we reserveren voor spelhal De Wijert (€ 300.000,-) en enkele andere 
investeringen. 

Begrotingswijziging 2018 
(Co) Investeringsfonds sport infrastructuur 

Betrokken directie(s) SportOSO; DMO 
Naam voorstel (Co) Investeringsfonds sportinfrastructuur 
Besluitvorming (orgaan - datum) (Co)lnvesteringsf(>nds sportinfr-astructuur 18 juli 2018 
Incidenteel Stniclureel I 
Soort wijziging Expkiitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x l.OÜO euro 
Saldo voor Saldo na 

Deelprogramma Programma Directie l/S Lasten Baten res. mut. Toev.res. Onttr res. res. mut. 
05 1 Sportieve infrastructuur 05 Sport en t)ewegen Maatschappelijke Ontw ikkeling 1 114 -114 -114 
05,1 Sportieve infrastructuur 05, Sport en l)ewegen SportOSO 1 0 114 114 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 114 0 -114 0 114 0 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Met de vaststelling van de rekening 2017 door de raad wordt ook de vrijval kapitaallasten 
sportaccommodaties vastgesteld. Vanaf dat moment is het subsidiebudget beschikbaar. Het subsidietijdvak 
loopt van 1 juli tot 1 juli. Er zijn negen aanvragen voor subsidie ingediend. De Adviescommissie voor de 
Sport adviseert over de verdeling en toewijzing van de subsidies aan sportverenigingen. We zullen uw raad 
in juli informeren over de toegekende subsidies. 

Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


