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Tijdelijke subsidieregeling investeringen accommodaties 2019
C.2 Rvs Tijdelijke subsidieregeling investeringen accommodaties 2019 (DOC-19-119868)
Y. Nijsingh (D66), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 februari 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Het college voorstelt om een tijdelijke subsidieregeling in het leven te roepen voor investeringen in
accommodaties met een maatschappelijk belang;
 Het tot 2 jaar kan duren voordat er een lange termijn accommodatiebeleid is vastgesteld en tot
uitvoering is gebracht;
 Er een budget van €100.000 beschikbaar wordt gesteld voor 2019.
Overwegende dat:
 Het goed is dat er een tijdelijk subsidieregeling ‘investeringen accommodaties’ komt in afwachting van
het lange termijn accommodatiebeleid;
 Het stimuleren van cofinanciering kansen biedt voor verenigingen en stichtingen (breder draagvlak en
mogelijkheid voor grotere financiële bijdrage);
 De eigen kracht en het organisatievermogen van verenigingen en stichtingen groot is;
 Het niet vanzelfsprekend is dat de (lokale) overheid aan elk maatschappelijk initiatief een financiële
bijdrage levert, dit is in veel situaties niet nodig;
 Een bijdrage van 40% in de kosten een onevenredig hoog percentage is. Uit casussen in het verleden is
gebleken dat dit niet nodig bleek te zijn bijvoorbeeld molen de Herder en Skeelerbaan Wervershoof;
 We op dit moment in een economische goede periode zitten waardoor het relatief eenvoudig is om
cofinanciering voor elkaar te krijgen;
 Plannen met een grote maatschappelijke impact die nu niet in het tijdelijke beleid en later niet in het
lange termijn accommodatiebeleid passen, altijd blijven bestaan. Voor deze plannen blijft maatwerk
vanuit het college nodig;
 Er lang geen beleid is geweest voor het ondersteunen bij investeringen in maatschappelijk vastgoed
waardoor er mogelijk veel aanvragen komen;
 Het hierdoor nodig is om een ruim budget beschikbaar te stellen (wanneer een deel niet gebruikt wordt
vloeit het terug naar de reserve Leefbare Kernen);
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Onder 1. regel b en e te vervangen door de volgende tekst:
b. subsidieverhouding: bijdrage aanvrager 75% en bijdrage gemeente 25%.
e. onder- en bovengrens: de subsidie heeft een ondergrens van €3.750- en een bovengrens van €50.000.
2. te vervangen met de volgende tekst:
2. voor de investeringsregeling 2019 een budget van €250.000 euro beschikbaar te stellen en hiertoe het
subsidieplafond ‘investeringsregeling accommodaties’ 2019 met dit bedrag te verhogen.
3. te vervangen met de volgende tekst:
3. het budget van €250.000 te onttrekken aan de reserve Leefbare Kernen.
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