Onderwerp:
MOTIE ondersteuning bij investeringen in energiebesparing sportaccommodaties
De motie wordt ingediend door raadsfractie Lokale Realisten

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017
Gezien het voorstel van het college betreffende het zonnepanelenproject Zuidoost Brabant om
leningen te verstrekken aan deelnemers van het project;
Gezien de op 1 september 2015 gepubliceerde subsidieregeling Energiebesparing en
duurzame energie sportaccommodaties nog steeds van toepassing is;
Overwegende dat:


Deze regeling gericht is op investeringen in energiebesparing en toepassing van
duurzame energie bij sportaccommodaties ten laste van het subsidiebudget van het
ministerie van VWS, conform de Kaderwet EZ-subsidies;



De regeling bijdraagt aan energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal
Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij
sportverenigingen en sportstichtingen;



De regeling voorziet in een subsidie van 30% van de door de sportvereniging te maken
investering;



Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 2020;.



Diverse gemeenten, provincies en ook SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) actief
omgaan met deze subsidieregeling én zich uitspreken over mogelijke aanvullende
financiële ondersteuning;



Bij sportverenigingen in Gemert-Bakel de energiekosten relatief hoog zijn en in potentie
nog veel bespaard kan worden;



Ondanks het vooruitzicht dat de investering relatief snel wordt terugverdiend
sportverenigingen geen gebruik zullen maken van de regeling omdat ook een
investering van 70% van de kosten zonder verdere steun moeilijk zelf gedragen kan
worden;



Deze regeling voor verenigingen interessanter is dan het in de raad van 5 oktober 2017
voorliggende voorstel “Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant”;



Voor de regeling Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant ook leningen verstrekt worden
aan deelnemers van het project;



De risico’s voor de gemeente niet groter zijn dan bij deelnemers aan het
“zonnepanelenproject”

draagt het college op om:


naar de sportverenigingen in Gemert-Bakel actief te communiceren over de
mogelijkheden van deze regeling;



zo spoedig mogelijk een plan van aanpak in overleg met de verenigingen op te stellen
om de mogelijkheden van duurzame voorzieningen op te stellen en hiervoor subsidie
aan te vragen;



zo spoedige mogelijk beleidsregels vast te stellen mbt financiële ondersteuning dmv het
verstrekken rentedragende geldleningen voor investeringen door sportverenigingen die
gebruik maken van deze subsidieregeling;



het beleid tav geldleningen daarbij zo vorm te geven dat deze voor de gemeente
budgetneutraal blijft en de begroting niet belast;

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,

