Beantwoording vragen uit de raadscommissie
Nummer

DOC-19-198444

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

diverse

Fractie

diverse

Onderwerp

2e Sporthal Wognum

Datum waarop de vraag is gesteld

30 oktober 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering van 7
november 2019.
Portefeuillehouder

Joset Fit

Afdeling

Maatschappelijk Beleid

1.

(T. Beerepoot, VVD)
Klopt het dat de BOSA-subsidie gaat wijzigen? En zo ja, wat houdt de wijziging in?

antwoord

Er is voor 2020 een aantal wijzigingen aangekondigd in deze Rijksregeling. De
belangrijkste hierin zijn:
-

Voor facturen t/m 1.000 euro hoeft geen betaalbewijs meer te worden gegeven.
Dit was t/m 500 euro;

-

Offertes moeten vanaf 2020 door zowel de leverancier als de sportorganisatie
worden ondertekend;

-

De extra subsidie wijzigt van 15% naar 10%. Voor duurzame maatregelen zoals
bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting is daardoor in 2020 nog 30%
subsidie te verkrijgen.

-

Bijlage 1 is gewijzigd. In de categorieën energiebesparing en toegankelijkheid
zijn een aantal maatregelen verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd;

2.

Het beschikbare budget is verlaagd van 87 naar 80 miljoen.

(G. Gringhuis, GB)
Is er meer bekend over de mogelijkheden die de gemeente Opmeer wellicht kan bieden
(informatie over evt. beschikbare capaciteit en op welke tijden)

antwoord

Navraag levert op dat in de Weyver ruimte is op de maandagavond (vanaf 20.00 u) en op
de zaterdagmiddag. Op de andere avonden is er geen structurele ruimte.
Verder is er op weekdagen overdag nog ruimte.

3.

(C. Selders, CDA)
In de informatienota staat dat de raad de begroting kan aanpassen en dat er ruimte is in
de begroting die gebruikt kan worden om keuzes te maken. Waar is de ruimte in de
begroting te vinden?

antwoord

Zoals in de aanbiedingsbrief bij de begroting is genoemd, ligt er een begroting die vanaf
2023 structureel ruimte biedt. De structurele ruimte kan benut worden voor de langere
termijn keuze voor de sporthal.
Keuze voor de realisatie van een extra sporthal in de kern Wognum leidt alleen in de
jaren 2021 en 2022 tot een groter tekort.
Het college wil de keuze over het al dan niet realiseren van een sporthal bij de raad
laten. Om die reden is daarom geen specifiek budget opgenomen. De ruimte die er
vanaf 2023 is, is de ruimte om keuzes te maken over het zwembad en de sporthal. Deze
kan echter ook voor andere doeleinden worden ingezet.

4.

(diversen)
Het college komt met een reactie op het rapport van de verenigingen. Op welke termijn
kan die reactie verwacht worden?

antwoord

Voor een degelijke inhoudelijke toetsing is tijd nodig, zoals de pfh ook ter vergadering
heeft aangegeven. Wanneer hier voor wordt gekozen moet rekening worden gehouden
met een termijn van ongeveer 5 maanden.
Wanneer wordt gekozen voor een quickscan, waarbij op een aantal onderdelen wordt
getoetst, kan sneller een reactie worden gegeven. Wij kunnen u dan eind januari een
reactie geven.
Voor beide varianten wil het college externe expertise inschakelen om het rapport van
de verenigingen op haalbaarheid en financiële consequenties te toetsen.

