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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van het raadslid fractie CDA d.d. 10-9-2018
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp:
CDA fractie stelt in haar schrijven van 10 september 2018 onderstaande vragen.
Voor een deel zijn de vragen fiscaal van aard. Medio oktober is ons pas uitleg gegeven op
de werking van de regeling. Dat is 1 van de redenen dat dit langer is blijven liggen.
De vragen hebben ook betrekking op ons taakveld accommodatiebeheer. Door een
personeelswisseling hebben we prioriteiten gesteld en voornamelijk gekeken naar het in
stand houden en ondersteunen van verenigingen bij acute vragen. Ook daardoor is deze
vraag langer blijven liggen.
Toelichting:
De Fractie CDA leidt als volgt in:
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Vraag/vragen:
De Fractie CDA stelt de volgende vragen:

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 december
2018:
Puntsgewijs geeft het college hierbij een antwoord op de gestelde vragen:
1. Ja, het college is bekend met de subsidie regeling: Stimulering bouw en onderhoud
van sportaccommodaties. De werkelijke inhoud is ons echter pas medio november
toegelicht.
2. Daar is het college toe bereid. We zullen in de gesprekken met verenigingen dit
aspect benoemen en daarnaast een publicatie doen in het weekblad voor Boekel en
Venhorst.
3. Deze publicatie zal begin januari 2019 geplaatst worden.
4. Onze ervaring is dat penningmeesters of financiële commissies in verenigingen vaak
kwalitatief goed bemand zijn en daar voldoende kennis en kunde aanwezig is bij de
vrijwilligers. Natuurlijk zullen we als gemeente meedenken met de verenigingen maar
een aanvraag van een subsidie door en voor een vereniging is in de eerste plaats wel
een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.
Meer informatie omtrent deze regeling aangaande verenigingen is te vinden op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties.
Voor gemeenten is de volgende regeling van toepassing: Regeling specifieke uitkering sport.
Meer informatie omtrent deze regeling is te vinden op: https://www.dusi.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport.

