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Voorstel
1. In te stemmen met de aanpassing in artikel 12 lid 1 en 7 van de verordening stimuleringslening
duurzaamheid sportaccommodaties.
Inleiding
Uw raad heeft 22 februari 2018 de verordening “Stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties”
vastgesteld. In artikel 12 lid 1 en 7 wordt gesproken over de subsidie Energiebesparing en Duurzame
energieopwekking Sportaccommodaties (EDS). De EDS subsidie is komen te vervallen. Hiervoor is per 2019
in de plaats gekomen de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).
De verordening maakt het voor sportverenigingen mogelijk een lening aan te gaan voor de financiering van
duurzaamheidsmaatregelen op hun accommodatie.
Beoogd effect
De verordening “Stimulering duurzaamheid Sportaccommodaties” updaten naar de gewijzigde
subsidieregeling.
Artikel 12: Kenmerken stimuleringslening
1. De hoogte van de stimuleringslening bedraagt maximaal de werkelijke kosten minus eventueel
verkregen subsidies (waar onder BOSA).
7. De lening wordt verstrekt onder voorwaarde van een positieve beoordeling op een aanvraag voor de
subsidie ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)’, óók indien er om
budgettaire redenen géén BOSA subsidie wordt toegekend.
Argumenten
1.1 EDS subsidie is vervangen door de BOSA
Tot 7 december 2018 was het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling EDS. Sinds 2 januari 2019
kan voor deze activiteiten subsidie worden aangevraagd via de regeling Stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties (BOSA). 35 procent (20% + 15% aanvullend) van de kosten voor maatregelen voor
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie wordt vergoed.
Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Het totaal budget à € 300.000 blijft ongewijzigd.
SVn blijft namens het college met de uitvoering van de verordening belast. Hiertoe is mandaat en volmacht
aan SVn verstrekt.
Communicatie
De aangepaste verordening wordt ter inzage bij de gemeentewinkel gelegd.
Tevens wordt aan verenigingen gecommuniceerd dat voor toekomstige aanvragen de aangepaste
verordening van kracht is.
Uitvoering
De aangepaste verordening wordt aangeboden aan overheid.nl, ter plaatsing als officiële bekendmaking op
het gemeenteblad.

Bijlagen
1. Verordening “stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties”
2. Aangepaste verordening “stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties”
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