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Investeringsregeling Sport 2014 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: : 
I . een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 26.546 voor lening aan Zwembad Hoogkerk; 
II . de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

Het college kan aan sportclubs leningen verstrekken voor nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud 
van clubgebouwen en kleedaccomodaties. Momenteel is er een aanvraag voor een lening in het 
kader van deze regeling "Investeringen in clubgebouwen en sportmaterialen", afkomstig van de 
Stichting Zwembad Hoogkerk. De lening is bedoeld voor een bijdrage aan het vervangen van de 
badranden en de badhokjes. Het college is voomemens deze lening te verstrekken als de raad 
daarvoor het benodigde krediet beschikbaar stelt. 

Inleiding 

Stichting Zwembad Hoogkerk heeft een lening aangevraagd voor het vervangen van de badranden 
en de badhokjes. De ingediende aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling en bevat 
informatie over de voorgenomen investering en de start van de renovatiewerkzaamheden. Ook heeft 
Stichting Zwembad Hoogkerk een meerjarenraming ingediend waaruit blijkt dat zij de structurele 
lasten kunnen dragen. Het college is voomemens de lening te verstrekken mits uw raad het 
benodigde krediet beschikbaar stelt. 

Beoogd resultaat 

De lening is een bijdrage voor de instandhouding c.q. de verbetering van het Zwembad Hoogkerk. 

Kader 

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 lening. Deze paragraaf zal in de toekomst aangepast worden op basis van de nota 
Gemeentelijke Sportaccommodaties, maar is voor 2014 nog de basis waarop wij aanvragen dienen te 
beoordelen. 

Argumenten/afwegingen 

De lening draagt bij aan de fmancieringsbehoefte van de Stichting Zwembad Hoogkerk. 
De aanvraag voldoet aan de criteria die gelden om voor de lening in aanmerking te komen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Met deze lening wordt Stichting Zwembad Hoogkerk mede in staat gesteld de noodzakelijke 
investering uit te voeren. Het grootse deel van de financiering wordt echter op andere wijze gedekt, 
zie onderstaand overzicht 

Aanvrager Aanvraag Subsidie Lening Eigen bijdrage aanvrager 
Zwembad 
Hoogkerk 

Herstellen 
badranden & 
vervangen 
badhokjes 

€ 14.672,- € 26.546,- € 59.452,-



Financiele consequenties 

Naast de verstrekking van de lening verieent het college op grond van dezelfde regeling subsidie 
voor de bouwwerkzaamheden (valt onder mandaat van OCSW). 
Daamaast verstrekt het college subsidie voor de rentelasten door een korting te verlenen van 50% op 
het rentetarief van de te verstrekken lening. Aanvrager en de gemeente betalen ieder de helft van de 
rentelasten van deze lening. Dit is conform de betreffende regeling. De bevoegdheid om de lening te 
verstrekken ligt bij het college terwiji de bevoegdheid om het benodigde krediet beschikbaar te 
stellen bij de raad ligt. 
De totale rentelasten voor de periode van 10 jaar van deze lening bedragen € 4.818,—; 50% van dit 
bedrag (€ 2409,—) wordt ten laste gebracht van deelprogramma 05.1 - Sportieve infrastmctuur. 
De rentelasten voor het eerste jaar (2015) bedragen € 876,—; 50% van dit bedrag (€ 438,-) wordt ten 
laste gebracht van bovengenoemd programma (zie onderstaande tabel). 

Leningbedrag € 26.546,-
Looptijd (jaren) 10jaar 
Rentepercentage 3,3 % 

Rentebedrag € 876,-
Aflossing € 2654,-
Totaal (1^ jaar) € 3530,-
50% van de rente € 4381,-
Saldo lasten voor de aanvrager € 3092,-

Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging 2014 
Lening zwembad l-ioogkerk 
Betrokken onderdeel (delen) 
Raadsvoorstel 

OCSW 
Lening voor investering in nieuw - en verbouw stichting zw/ embad Hoogkerk 

Incidenteel / Stnjctureel 
Soort wijziging Investerlngskrediet 

Dotatie Onttrekking 
Lasten Baten Saldo - Reserve -•'Reserve Saldo 

0 0 

Totalen begrotingswijziging 0 0 0 0 

Beschikbaar te stellen kredieten 
Investeringskrediet (lening) 

Bedrag 
26.546,00 

Totalen kredieten 26.546,00 

Toelichting op financiele begrotingswijziging (zowel lasten als batenzijde) 
N. V. T. Lasten en baten exploitatie lioeven niet te worden aangepast. 



Realisering en evaluatie 

Zodra uw raad de benodigde kredieten beschikbaar heeft gesteld, zal de lening overeenkomst met 
betrokken partij worden afgesloten. De bouwwerkzaamheden van Stichting Zwembad Hoogkerk 
zuilen in 2014 gestart worden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgem a 
dr.R.L. ( 

de secretaris, 
drs. M en) Ruys 


