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Onderwerp
Verzoek Waalrese Lawn Tennis Vereniging (WLTV)

Voorstel
1. Het verzoek van Waalrese Lawn Tennis Vereniging, om een subisidie/lening te
verstrekken voor de vervanging van de toplaag van de tennisbanen, af te wijzen.
Inleiding
Wethouder van Holstein heeft tijdens een gesprek over de effecten van corona op 17 juni
met vertegenwoordigers van WLTV gesproken over de systematiek bij grote
investeringen, die wordt gehanteerd bij voetbal en hockey welke door de raad zijn
bestempeld als breedtesport. Ook heeft hij tijdens dit gesprek uitgesproken dat gemeente
Waalre bereid is om te onderzoeken of een dergelijke situatie ook mogelijk is voor tennis.
Naar aanleiding van dit gesprek heeft WLTV op 27 september een brief gestuurd aan het
college (zie bijlage 1) met de vraag of gemeente Waalre bereid is om een bedrag van
circa € 200.000 beschikbaar te stellen (en onder welke voorwaarde) om de toplaag van
de tennisbanen te vervangen. Op dit verzoek heeft Wethouder van Holstein op 9 oktober
een schriftelijke reactie gegeven. (zie bijlage 2).
Beoogd resultaat
Het resultaat van het besluit is een duidelijk antwoord op het verzoek van WLTV.
Argumenten
1.1 De eigendomssituatie van (de toplaag van) de tennisbanen verschilt met de
eigendomssituatie van de voetbalvelden en hockeyvelden.
Voetbal en hockey zijn door de gemeenteraad bestempeld als breedtesport. Daarom
faciliteert gemeente Waalre deze sporten door het in eigendom hebben (en onderhouden)
van voetbalvelden, hockeyvelden en kleedvoorzieningen. De clubs huren deze
accommodaties van de gemeente. In het verleden zijn op deze accommodaties (op

verzoek van de clubs) kunstgrasvelden aangelegd, waarbij de investeringslast is
gedragen door gemeente Waalre. De kapitaallast (afschrijving en rente) wordt als extra
huur volledig doorbelast en terugbetaald door de club in de afschrijvingsperiode.
De grond waarop het park van WLTV ligt is in eigendom van gemeente Waalre en wordt
verhuurt aan WLTV. WLTV heeft een recht van opstal voor het hebben van 9 tennisbanen
en een kantine op deze grond. Doordat deze eigendomssituatie verschilt ten opzichte van
voetbal en hockey is een dergelijke constructie via huursverhoging juridisch niet mogelijk.
1.2 Gemeente Waalre heeft in het verleden vaker aangegeven geen leningen of
gemeentegaranties te verstrekken.
1.3 Het toekennen van een lening of gemeentegarantie aan WLTV zorgt mogelijk voor
precedentwerking
1.4 Het verzoek voldoet niet aan de algemene ondersteunings- en subsidieverordening
2017
Volgens artikel 2 van de Nadere Regels Algemene ondersteunings- en subsidiebeleid
Waalre 2017 kan geen subsidie worden verstrekt voor op geld waardeerbare goederen of
diensten.
Volgens artikel 6.3 van de Nadere Regels worden alleen pilotsubsidies verstrekt aan
activiteiten die aantoonbaar een of meerdere andere beleidsterreinen versterken dan het
eigen beleidsterrein. Een pilotsubsidie wordt verstrekt aan nieuwe of innovatieve
activiteiten voor maximaal 3 jaar.
Het gaat ook niet om een maatschappelijke subsidie want deze wordt alleen verstrekt aan
rechtspersonen die activiteiten organiseren in cultureel of algemeen belang.
Kortom: het vervangen van een toplaag is geen activiteit, maar een product in natura.
1.5 In het verleden is een soortgelijk verzoek van Lawn Tennisvereniging Eeckenrode ook
afgewezen.
In 2018 heeft LTV Eeckenrode een verzoek ingediend bij gemeente Waalre om de grond
waarop het tennispark staat aan te kopen (ter waarde van +/- € 340.000). De aankoop
van de grond zou zorgen voor een structurele kostenverlaging voor de club omdat ze de
grond huren van een commerciële partij. Het college heeft dit verzoek afgewezen, omdat
tennis in gemeente Waalre niet wordt aangemerkt als breedtesport.
1.6 WLTV kan de vervanging van de toplaag ook financiëren door een lening af te sluiten
bij een bank.
Na telefonisch overleg blijkt dat WLTV niet voldoende eigen middelen heeft om de toplaag
te vervangen. Een lening afsluiten bij een bank (met evt een garantstelling door Stichting
Waarborgfonds Sport) is voor hen een reële optie.
Kanttekeningen
1.1 Gemeente Waalre heeft op dit moment nog één lening lopen.
Op dit moment heeft gemeente Waalre nog een lening lopen met Het Waalres Museum.

Kosten en dekking
Het besluit heeft geen financiële consequenties.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Burgerparticipatie
Niet van toepassing.
Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.
Communicatie
Na besluit van het college wordt de tennisvereniging hierover schriftelijk geïnformeerd.
Kernboodschap
Gemeente Waalre verstrekt geen lening/subsidie aan WLTV voor de vervanging
van de toplaag van de tennisbanen.Gemeente
Vervolgprocedure en planning
Niet van toepassing.
Bijlagen onderdeel van het voorstel
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Bijlage 1: Schriftelijk verzoek voor subsidie/lening (27 september 2020)
Bijlage 2: Reactie op verzoek door Wethouder van Holstein (9 oktober 2020)

