Motie toekenning investeringssubsidie sportaccommodaties aan FC ‘s-Gravenzande
De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 18 september 2018;
Overwegende:
dat FC ’s-Gravenzande van de voormalige wethouder en zijn ambtenaar de
toezegging hebben gekregen dat zij in aanmerking kwamen voor de 25% subsidie
krachtens investeringssubsidie sportaccommodaties voor de aanleg van een
soccerveld;
dat het soccerveld gebruikt zal gaan worden voor hele jeugdige spelertjes van FC
’s-Gravenzande, maar ook toegankelijk is voor jonge voetbalspelertjes die geen lid
zijn van FC ’s-Gravenzande;
dat de wethouder meermaals heeft aangegeven dat de subsidie verkregen zou
kunnen worden en ook ingestemd heeft met de aanleg van het veldje;
dat de totale kosten van het veldje € 113.000,-- zouden bedragen en concreet is
een subsidie toegezegd;
dat een aanvrage gedaan is in maart 2018 en vervolgens de opdracht gegeven is
door FC ’s-Gravenzande aan de aannemer voor de aanleg;
dat de wethouder, via de ambtenaar, nog gevraagd is om te bevestigen dat de
subsidie ook verkregen kon worden omdat dat voor de financiering voor FC ’sGravenzande van elementair belang zou zijn. Geen subsidie betekende niet aanleg;
dat de ambtenaar, namens de wethouder, een en ander nogmaals bevestigd heeft;
dat dan ook opdracht gegeven kon worden door FC ’s-Gravenzande en de uitvoering
inmiddels is opgestart;
dat in maart 2018 de aanvrage gedaan is en ook na die aanvrage geen enkel bericht
uit het gemeentehuis gekomen is en pas heel recent de weigering is ontvangen;
dat FC ’s-Gravenzande terecht daartegen bezwaar maakt en zich beroept op de
toezeggingen en ook op de regeling zoals die geldt;
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dat op de site van de gemeente kenbaar is dat de investeringssubsidie
sportaccommodaties aangeeft:

“deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen die
–
in het bezit zijn van een eigen accommodatie;
lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC/NSF;
Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties”.
dat verwezen wordt naar bijlage 1 behorende bij de subsidieregeling en de
aangevraagde voorziening niet valt onder de uitsluitingen;
dat het College zich nu op het standpunt stelt dat de gevraagde voorziening niet
valt onder de basisvoorzieningen als opgenomen in bijlage 1;
dat blijkbaar ook de vorige wethouder en de ambtenaar in verwarring waren en de
gevraagde voorziening subsidiabel leek en ook moet zijn;
dat voorts de subsidieregeling een hardheidsclausule bevat en
hardheidsclausule alsnog de aanvrage gehonoreerd had kunnen worden;
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dat opgewekt vertrouwen moet worden gehonoreerd en FC ’s-Gravenzande niet de
dupe mag worden van een toezegging die door het nieuwe College niet gestand
gedaan wordt;

Verzoekt het College:
Alsnog aan FC ’s-Gravenzande de gevraagde subsidie van 25% toe te kennen
eventueel na gebruikmaking van de hardheidsclausule, dan wel te bezien of
mogelijkerwijs subsidie volgens het Innovatiefonds Sociaal Domein kan worden
verstrekt, dan wel een andersoortige subsidie voor dit goede nut en wat goed is
voor onze jeugd.
Gaat over tot de orde van de dag.
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