
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020    

Steller/telnr.  Jan Rake/ 6184    Bijlagen 0 

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Jongman  
Raadscommissie 
O en W 

  

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

  I.  voor het subsidiebudget (co)investeringsfonds 2020 een bedrag beschikbaar te stellen van 100.000,-- 
      en dit bedrag te dekken uit de reserve (co)investeringfonds; 
  II. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.  
  

  

Samenvatting     

Eén van de strategieën van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016-2020 (raad april 2016) is het 
faciliteren van sportverenigiignen. Daarom heeft de raad heeft op 30 november 2016 besloten een 
(co)investeringsfonds sportaccommodaties in te stellen. Doel van het fonds is tweeledig:  

a) de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk 
maken (cocreatie, waarbij de sportvereniging een bijdrage levert met geld of zelfwerkzaamheid); 

b) bijdragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodaties (subsidiebudget). 
Het subsidiebudget moet elk jaar opnieuw door het college worden vastgesteld. De raad moet dit budget 
aan de reserve (co)investeringsfonds onttrekken. De reserve (co)investeringsfonds komt beschikbaar uit de 
jaarlijkse vrijval van kapitaallasten op sportaccommodaties. De reserve bedroeg per 1-1-2019 228.000,--. 
De vrijval uit 2018 ad 609.000,-- is daar aan toegevoegd (rekeningraad 10 juli 2019). 
Het college stelt de raad voor uit de reserve 100.000,-- beschikbaar te stellen als subsidiebudget 
(co)investeringsfonds sportinfrastructuur.   

B&W-besluit d.d.: 5-11-2019 
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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 (cocreatie, samen met de verenigingen) en voor 
bijdragen aan investeringen van sportverenigingen in de vorm van subsidie.  
In dit raadsvoorstel vragen wij uw raad om een bedrag van 100.000,-- 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)investeringsfonds sportaccommodaties te creëren vindt zijn grondslag in het in april 
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 toekenning van subsidies aan sportverenigingen.  
     
 
Financiële consequenties     

In het raadsbesluit van november 2016 is vastgesteld dat de vrijval van kapitaallasten op 
sportaccommodaties herbestemd kan worden voor de sport, door toevoeging aan de reserve 
(co)investeringsfonds. Het fonds wordt zowel gebruikt voor investeringen van de gemeente in 
sportaccommodaties (cocreatie, samen met de verenigingen), als voor cofinancieringssubsidies aan 
investeringen van sportclubs. De reserve bedroeg per 1-1-2019 228.000,--. Op 26 juni heeft uw raad 
besloten daarvan 100.000,-- te bestemmen voor aanleg door de provincie van roeivriendelijke damwanden 
langs het Noord-Willemskanaal. De vrijval 2018  
ad 609.000,-- is toegevoegd aan de reserve (rekeningraad 10 juli 2019). Het college stelt de raad voor om 
uit de reserve 100.000,-- voor subsidies te bestemmen. Daarom stelt het college de raad voor om de 
exploitatie daarvoor incidenteel te wijzigen. 
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Overige consequenties     

Geen   
 
 
Vervolg     

Het subsidiebudget komt beschikbaar zodra uw raad dit voorstel vaststelt. De Adviescommissie voor de 
Sport adviseert over de toewijzing van de subsidies aan sportverenigingen. We zullen uw raad informeren 
over de toegekende subsidies.  
    
 
Lange Termijn Agenda         

December 2019 
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
 
Koen Schuiling     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

Begrotingswijziging 2020

Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020

Betrokken directie(s) Sport050/Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)

Naam voorstel Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020

Besluitvorming (orgaan + datum)

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo 

voor res. 

mut.

Toev. 

res.

Onttr. 

res.

Saldo na 

res. mut. 

05.1 Sportieve infrastructuur 05. Sport en bewegen Sport050 I 0 100 100

05.1 Sportieve infrastructuur 05. Sport en bewegen

Maatschappelijke 

Ontwikkeling I 100 -100 -100

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 100 0 -100 0 100 0


