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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 22 januari 2019;
gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Medemblik;
overwegende dat een subsidieregeling voor investeringen in accommodaties een wenselijke
aanvulling op het subsidiebeleid is;
besluit
1. akkoord te gaan met het opstellen van een tijdelijke subsidieregeling voor accommodaties,
waarvoor als uitgangspunten gelden:
a. reikwijdte: de regeling is van toepassing op bestaande, nieuw op te richten of te verplaatsen
sport- en welzijnsaccommodaties, met een maatschappelijk belang en die bijdragen aan de
leefbaarheid van de kern. De regeling geldt niet voor accommodaties waar ander beleid voor is
geformuleerd;
b. subsidieverhouding: bijdrage aanvrager 60 % en bijdrage gemeente 40 %;
c. bouw: de subsidie wordt verstrekt voor een plan voor nieuwbouw, (ver)plaatsing of levensduur
verlengende renovatie van een accommodatie;
d. duurzaamheid: is een onderdeel van het plan voor nieuwbouw of renovatie;
e. onder- en bovengrens: de subsidie heeft een ondergrens van € 7.500,- en een bovengrens van
€ 50.000,-;
2. voor de investeringsregeling in 2019 een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe
het subsidiedeelplafond ‘investeringsregeling accommodaties’ 2019 met dit bedrag te verhogen;
3. het budget van € 100.000,- te onttrekken aan de reserve Leefbare Kernen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 28 februari 2019.
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Ter besluitvorming

Onderwerp
Een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in accommodaties.

Aanleiding
We zijn een gemeente met 17 kernen en een breed scala aan accommodaties, die veelal door
stichtingen en verenigingen uit de gemeenschap in stand worden gehouden. Ons huidige
subsidiebeleid voor accommodaties voorziet niet in alle behoeften. We zien initiatieven uit de
samenleving waarvoor op dit moment geen subsidiemogelijkheden zijn. We starten dit jaar met de
ontwikkeling van het lange termijn accommodatiebeleid. Idealiter is het vraagstuk van de
subsidiëring van accommodaties daar een onderdeel van. De doorlooptijd van dit project is naar
verwachting anderhalf tot twee jaar. In de tussentijd zijn er geen beleidskaders die het college kan
gebruiken voor het ondersteunen van initiatieven. Ter overbrugging van de periode naar het lange
termijn accommodatiebeleid wil het college graag werken met een subsidieregeling.
Voor een nadere toelichting op dit voorstel verwijzen we naar bijlage I (notitie Kaderstelling
subsidies accommodaties).

Voorstel
1. akkoord te gaan met het opstellen van een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in
accommodaties, waarvoor als uitgangspunten gelden:
a. reikwijdte: de regeling is van toepassing op bestaande of nieuw op te richten sport- en
welzijnsaccommodaties, met een maatschappelijk belang en die bijdragen aan de
leefbaarheid van de kern. De regeling geldt niet voor accommodaties waar ander beleid voor is
geformuleerd;
b. subsidieverhouding: bijdrage aanvrager 60% en bijdrage gemeente 40%;
c. bouw: de subsidie wordt verstrekt voor een plan voor nieuwbouw, (ver)plaatsing of renovatie
van een accommodatie;
d. duurzaamheid: is een onderdeel van het plan voor nieuwbouw of levensduur verlengende
renovatie;
e. onder- en bovengrens: de subsidie heeft een ondergrens van € 7.500,- en een bovengrens van
€ 50.000,-;
2. voor de subsidieregeling in 2019 een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen en hiertoe
het subsidieplafond 2019 met dit bedrag te verhogen;
3. het budget van € 100.000,- te onttrekken aan de reserve Leefbare Kernen.

Beoogd resultaat
We willen onze kernen leefbaar houden door ondersteuning van accommodaties van verenigingen en
stichtingen.
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Argumenten
1. de tijdelijke subsidieregeling voorziet in een behoefte bij verenigingen en stichtingen die een
accommodatie bezitten. Veel accommodaties kunnen niet bestaan zonder gemeentelijke
bijdrage. De regeling geldt tot het lange termijn accommodatiebeleid is vastgesteld;
a. we stimuleren maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van
onze kernen. We ondersteunen niet alleen sport- en welzijnsaccommodaties, maar ook
cultuuraccommodaties zoals musea. De regeling is niet van toepassing op accommodaties waar
ander beleid voor is geformuleerd. Dit geldt voor de voetbal-, handbal- en tennisverenigingen
en de Medemblikker musea;
b. door aan de vereiste bijdrage van 60% te kunnen voldoen, toont de aanvrager aan dat er
maatschappelijk draagvlak is voor een plan is. Door een gemeentelijke bijdrage van 40% van
de investering te verstrekken leggen we een goede basis voor de financiering van nieuwbouw-,
(ver)plaatsing en renovatieplannen;
c. met de incidentele ondersteuning die we via de nieuwe regeling kunnen bieden, moeten
besturen van accommodaties in staat zijn om voor lange tijd weer vooruit te kunnen. Door dit
als uitgangspunt te formuleren, voorkomen we dat de regeling wordt gebruikt voor reguliere
onderhoudswerkzaamheden. Dit is de verantwoordelijkheid voor de eigenaren van
accommodaties;
d. we staan als samenleving voor de grote opgave van de energietransitie. De raad heeft in het
amendement Duurzaamheid Maatschappelijk Vastgoed (begroting 2019) de voortrekkersrol van
de gemeente op dit terrein benoemd. We stellen de voorwaarde dat duurzaamheid een
onderdeel is van de plannen. Voor nieuwbouw is de eis dat het gebouw bijnaenergieneutraal (BENG) moet zijn. Voor (ver)plaatsing- en renovatieplannen willen we dat in
het verbouwingsplan tot uitdrukking wordt gebracht hoe energielabel C wordt behaald;
e. met de ondergrens voorkomen we veel kleine aanvragen. Die leggen een onevenredig
beslag op de ambtelijke capaciteit. Met de bovengrens voorkomen we dat het plafond na één
aanvraag is bereikt;
2. we schatten in dat in 2019 een budget van € 100.000,- nodig is om de regeling uit te voeren;
3. binnen de reserve Leefbare Kernen is ruimte voor een onttrekking. De subsidieregeling sluit
aan op de doelstelling van de reserve. De reserve is bedoeld om de leefbaarheid van kernen te
versterken.

Kanttekeningen
De subsidieregeling is:
1.1

niet voor iedere casus een oplossing;

1.2

niet geschikt voor grote (gemeentelijke) projecten;

1.3

geen oplossing voor nieuwbouw of renovatie van dorpshuizen;

2.

incidenteel gedekt.

De toelichting op deze kanttekeningen staat in de notitie (bijlage I).
Alternatief
Het college beseft dat dit voorstel een keerzijde heeft. Een regeling schept grenzen. Er is minder
vrijheid om ieder individueel geval op zijn merites te beoordelen (maatwerk). En we moeten
rekening houden met de bovengenoemde kanttekeningen.
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De raad kan ook de keuze maken om wel een subsidiebudget te stellen en geen nieuwe
subsidieregeling vast te stellen. In een variant zonder regeling beslist het college, totdat dat het
lange termijn accommodatiebeleid er is, per individuele casus of, en zo ja, hoeveel subsidie wordt
toegekend. Elke aanvraag wordt dan ambtelijk getoetst aan de ASV en inhoudelijk op zijn merites
beoordeeld (maatwerk). Dit alternatief heeft niet de voorkeur van het college. Een subsidieregeling
zorgt voor gelijke behandeling en geeft een heldere beleidslijn aan.

Financiën
De benodigde € 100.000,- willen we onttrekken aan de reserve Leefbare Kernen. Het saldo van deze
reserve is € 251.000,-. Als het budget in 2019 niet volledig wordt benut, vloeit het restant terug
naar de reserve. De budgetvraag 2020 voor de subsidieregeling betrekken we bij de begroting 2020.

Uitvoering/evaluatie
Na een positief raadsbesluit stelt het college nadere regels voor de subsidieregeling op. Dit is een
bevoegdheid van het college. De nadere regels bevatten de in dit voorstel genoemde
uitgangspunten (besluitnummer 1.a. t/m 1.e.). En bepalen onder meer de wijze van toekenning en
regelen de procedurele aspecten. We kiezen er voor om de belangrijkste uitgangspunten van de
nadere regels ook voor te leggen aan de raad. Op deze wijze kan de raad op hoofdlijnen op het
beleid sturen.

Communicatie
Ee brengen de regeling via de gebruikelijke communicatiekanalen onder de aandacht.

Bijlagen
I Notitie Kaderstelling subsidies accommodaties (DOC-19-122884).

Commissie
Behandeld in de commissie Samenleving d.d. 7 februari 2019
Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 14 februari 2019
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