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Nota van antwoord: subsidieregeling voor
amateursportorganisaties

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer O. Akkerman, Wethouder

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op maandag 17 september jl. ontvingen wij van de fractie van het CDA een viertal vragen die
betrekking hebben op de nieuwe subsidieregeling voor amateursportorganisaties die het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs bekend heeft gemaakt.
Hieronder treft u onze reactie naar aanleiding van de door u gestelde vragen.

Vraag 1
Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent de
regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter
hoogte van € 87.000.000?

Ons antwoord:
Wij waarderen het initiatief van het CDA Steenwijkerland om ons te attenderen op de regeling waar
onze amateursportorganisaties mogelijk belang bij kunnen hebben. Het college is bekend met deze
subsidieregeling. De regeling komt voort uit de verruiming van de Btw-sportvrijstelling. Vrijstelling van
Btw betekent geen heffing van Btw, maar óók geen recht op vooraftrek van Btw. Op Prinsjesdag 2018
is het Belastingplan 2019 bekend gemaakt door het Kabinet. De verruiming van de Btwsportvrijstelling is hierin opgenomen.
Vraag 2
Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze
sportclubs?

Ons antwoord:
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Ja, we zijn graag bereid de sportclubs in Steenwijkerland actief te informeren over deze regeling. Wij
zien deze regeling ook als een goede gelegenheid voor verenigingen om elkaar te ontmoeten.
Dit versterkt het netwerk en kan bijdragen aan onderlinge samenwerking tussen de sportorganisaties
en daarmee bijdragen aan het uitgangspunt dat we door verbindingen te leggen nog betere resultaten
kunnen bereiken.
Daarnaast biedt de regeling ook extra subsidiemogelijkheden als het gaat om investeringen op het
gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Thema's die nauw aansluiten bij de programma's
'Samen redzaam' en 'Duurzaam' uit het coalitieakkoord.
Overigens worden de diverse amateursportorganisaties ook via andere kanalen geïnformeerd over de
regeling. Zo informeert de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) sportbedrijven en zwembaden over
de regeling en heeft de VSG aangegeven dat zij er vanuit gaan dat NOC*NSF en sportbonden
sportverenigingen en lokale sportstichtingen ook over deze regeling informeert. Dit neemt niet weg
dat wij ook proactief onze lokale sportorganisaties willen informeren.
Vraag 3
Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede 'Het uit hoofde van het
subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen'
(artikel 7 lid 2)?

Ons antwoord:
Nu het Belastingplan 2019, met als onderdeel daarvan de verruiming van de Btw-sportvrijstelling
bekend is gemaakt en de subsidieregeling gepubliceerd is, zullen wij op korte termijn onze lokale
sportorganisaties informeren. Dit zullen we op de volgende wijze doen:
1. We zullen de lokale sportorganisaties eind oktober rechtstreeks informeren via de e-mail.
2. We zullen een bericht plaatsen eind oktober in de Steenwijker Courant huis-aan-huis.
3. We zullen in november een informatieve bijeenkomst organiseren over de regeling en de

mogelijkheden die dit zou kunnen bieden voor de lokale sportorganisaties.
De VSG werkt op dit moment aan een basispresentatie die gebruikt kan worden voor
voorlichting. Naar verwachting is deze informatie in de loop van oktober beschikbaar. Deze informatie
gebruiken we om de verenigingen te informeren.
Vraag 4
Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag
vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratielast van
de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?

Ons antwoord:
In de toelichting op de regeling geeft de minister van Zorg aan dat zij, afhankelijk van de hoogte van
het aan te vragen subsidiebedrag, verwacht dat een aanvraag binnen 5 tot 9 uur afgehandeld kan
worden, met een gemiddelde van 7 uur.
We zijn ons er van bewust dat het schrijven van subsidieaanvragen tijd en expertise vraagt van
sportclubs. Tegelijkertijd merken we ook in de dagelijkse praktijk dat er bij veel verenigingen
ontzettend veel eigen kracht en deskundigheid aanwezig is. Door middel van het informeren van de
verenigingen en het organiseren van een informatieve bijeenkomst bieden we hen ondersteuning om

College van burgemeester en wethouders - 2 oktober 2018 - 2018_B&W_00405

2/4

de juiste kennis op te kunnen halen. Afhankelijk van de uitkomsten van de informatieve bijeenkomst
zullen we bepalen of verdere ondersteuning desgewenst noodzakelijk is.
Vervolg
Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen zullen we als vervolg de sportclubs op de
volgende wijze informeren over de regeling:
1. Via een directe mailing.
2. Door middel van een bericht in de Steenwijker Express huis-aan-huis.
3. Door het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst in november van dit jaar.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen CDA - Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs
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Schriftelijke vragen van het CDA Steenwijkerland aan het college
conform artikel 39 van het Reglement van Orde
Aan het college van B&W van Steenwijkerland,

17 september 2018

Onderwerp: Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs.

Geacht college,
Tot onze vreugde vernam de CDA-fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. 40859). Deze regeling is
goed nieuws voor al onze amateur sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren
in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de
belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.
Daarom de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg
omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van
sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?
2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al
onze sportclubs?
3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van
het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van
aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een
subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de
eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze
ondersteuning eruit zien?
Namens de fractie van het CDA Steenwijkerland
Femedith Kersjes
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