Vragen VVD mbt agendapunt 7. Verlenen krediet renovatie 2 kunstgras hockeyvelden
-

Vraag: Graag een overzicht van alle SPUK aanvragen die de gemeente in de jaren
2019 2020 en 2021 heeft gedaan. Verdeeld in projecten, aanbestedingsprijs inclusief
BTW, uiteindelijke gerealiseerde kosten project.
Aanvraag per project van de subsidie SPUK, de toegekende subsidie SPUK en de
eventuele herziening en vaststelling in jaar erop.
Bijgaand de getekende aanvraagformulieren voor de SPUK-sport voor de jaren 2019, 2020
en 2021. De grondslag voor de aanvraag van een SPUK-sport-uitkering wordt gevormd door
de in onze begroting opgenomen budgetbedragen voor sport (exploitatie, investeringen en
groot onderhoud/voorziening; begrote bedragen zijn incl. BTW; uitkering bedraagt 17,50%).
Deze aanvraag wordt door het ministerie van VWS (DUS-i) beoordeeld en de toekenning van
het voorlopige SPUK-voorschotbedrag is o.a. afhankelijk van het totale bedrag dat door
gemeenten is aangevraagd. Wanneer er meer is aangevraagd dan er door het rijk aan
SPUK-budget voor dat betreffende jaar beschikbaar is gesteld (2021: € 182 miljoen), wordt
dus een percentage van het aangevraagde bedrag aan alle gemeenten als voorschot
toegekend.
Wanneer gedurende het lopende jaar blijkt dat bepaalde sport-uitgaven niet zullen worden
gedaan is de gemeente verplicht om dat direct door te geven aan het ministerie (meldplicht).
Na afloop van het kalenderjaar moet er door gemeenten middels SISA verantwoording
worden afgelegd over de werkelijke uitgaven op de in de aanvraag opgenomen begrote
budgetten. Na beoordeling van deze verantwoordingen wordt het definitieve SPUK-sportbedrag voor dat jaar op totaalniveau door het ministerie definitief vastgesteld (b.v. SPUKsport-uitkering 2019 uiterlijk 31 januari 2021) waarbij er dus evt. een bedrag moet worden
terugbetaald aan het ministerie.
Hieronder een overzicht van onze situatie in de verschillende jaren:
-

2019, grondslagbedrag: € 1.061.641,18;
2019, aangevraagd SPUK-sport-bedrag (17,50%): € 185.787,21;
2019, toegekend voorschotbedrag (81,70%): € 151.790,83; SISA-SPUK-sport 2019
zijn werkelijke uitgaven € 860.000 verantwoord
2019, definitieve beschikking: € 130.236,00, dus terug te betalen bedrag bedraagt €
21.554,83; Dus werkelijke SPUK-uitkering wat gelijk is aan c.a. 86% van (€ 860.000 *
17,50%).

-

Met De SISA-SPUK-sport 2019 hebben we aan werkelijke uitgaven € 860.000
verantwoord (in de aanvraag was meegenomen begroot bedrag voor sport-uitgaven
van € 1.062.000).
Toegekend is dus uiteindelijk € 130.000 aan

-

2020, grondslagbedrag: € 6.315.221,00;
2020, aangevraagd SPUK-sport-bedrag (17,50%): € 1.105.163,68;
2020, toegekend voorschotbedrag (79,97%): € 883.746,20; (SISA SPUK-sport 2020,
werkelijke uitgaven = € 5.809.792,60)
2020, definitieve beschikking: nog niet ontvangen (uiterlijk 31-01-2022);

-

2021, grondslagbedrag: € 1.691.893,00;
2021, aangevraagd SPUK-sport-bedrag (17,50%): € 296.081,28;
2021, toegekend voorschotbedrag (….%): nog niet bekend
2021, definitieve beschikking: nog niet ontvangen (uiterlijk 31-01-2023);

In bijgaand getekend aanvraagformulier voor de SPUK-sport 2021 staan dus op de bovenste
2 regels de totaalbedragen zoals die in onze programmabegroting 2021 zijn opgenomen
voor investeringen in enerzijds sportgebouwen en anderzijds overige sportinvesteringen.
-

Vraag: De VVD ontvangt tevens graag een uitsplitsing van het
resterend bedrag van € 239.193. Hoe is dit bedrag precies financieel
gedekt en opgebouwd (SPUK, bijdrage uit voorzieningen sportparken
en bijdrage hockeyclub)

De detailraming die als onderlegger voor het Raadsvoorstel is opgemaakt, is toegevoegd in
de bijlage als excel en pdf.
De detailraming waarin de berekening en afstemming omtrent het waterveld, zoals
afgesproken met de club is toegevoegd in de bijlage.

