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Beste mevrouw Van Lindenberg-Hess, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld inzake de aanvullende subsidieregeling sportvelden. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1  
Hoe gaat het college ervoor zorgen de velden voor de harmonisatie op voldoende kwaliteit te 
krijgen? 
 
Antwoord 1 
We stellen subsidie beschikbaar voor de vervanging/renovatie van velden van slechte of matige 
kwaliteit die in eigendom zijn van de gemeente.  
 
Vraag 2 
Wat is het budget voor de aanvullende subsidie en is dat voldoende? 
 
Antwoord 2 
Hiertoe leggen wij de raad een voorstel voor in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 
aanstaande. In dit voorstel staat onderstaande verloop van het budget weergegeven. 
 
reserve Investeringsbijdragen 
Buitensport  

2021  2022  2023  2024  2025  

Beginstand reserve 01-01-20xx  793.915  215.175  36.157  33.806  34.079  
Storting reserve  256.167  256.167  256.167  256.167  256.167  
Investeringsbijdragen  -834.907  -435.185  -258.518  -255.894  -64.042  
Eindstand reserve 31-12-20xx  215.175  36.157  33.806  34.079  226.205  

 
 
Vraag 3  
Wat zijn de criteria om tot een goede verdeling te komen? 
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Antwoord 3 
Deze criteria vermelden we in de voorgestelde subsidieregeling die op 15 december voorligt in uw 
raad.  
 
Vraag 4  
We hebben begrepen dat de verenigingen bang zijn voor faillissementen in de toekomst. Wat is 
daarvan volgens het college de oorzaak? 
 
 
Antwoord 4 
Met name de voetbalverenigingen geven dit aan. De belangrijkste oorzaak is volgens de 
voetbalverenigingen de zogeheten 1/3 regeling, waarbij de gemeente 1/3 van de kosten van 
veldvervangingen voor haar rekening neemt. Ook zijn de voetbalverenigingen ongerust dat de 
financiële bijdrage van 20% vanuit de rijksregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties’ na 2023 mogelijk komt te vervallen. Tenslotte zijn verenigingen ongerust 
over de financiële gevolgen van de coronacrisis. 
 
Vraag 5 
Kunt u garanderen dat dit in de toekomst niet zal gebeuren? 
 
Antwoord 5 
Nee, we kunnen geen garanties geven. Wel blijven we met verenigingen meedenken en hen 
ondersteunen. Verenigingen hebben voldoende tijd om zich, zeker na gebruikmaking van de 
beschikbare subsidiebedragen, voor te bereiden op de situatie.  
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Sarah  
Tussenvoegsel(s) 

 
van 

Achternaam * Lindenberg 
E-mailadres * saar.hess@gmail.com 
Fractie * CDA 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Aanvullende subsidieregeling sportvelden 
Inleiding * De fractie van het CDA is van mening dat de 

gemeente buitensportvoorzieningen in de 
kernen overeind moet zien te houden, ook na 
de harmonisatie. De fractie vraagt zich naar 
aanleiding van de zorgen bij de 
voetbalverenigingen en de aangekondigde 
aanvullende subsidieregeling het volgende af: 

Vraag 1 * Hoe gaat het college ervoor zorgen de velden 
voor de harmonisatie op voldoende kwaliteit te 
krijgen? 

Vraag 2 * Wat is het budget voor de aanvullende 
subsidie en is dat voldoende? 

Vraag 3 * Wat zijn de criteria om tot een goede 
verdeling te komen? 

Vraag 4 * We hebben begrepen dat de verenigingen 
bang zijn voor faillissementen in de toekomst. 
Wat is daarvan volgens het college de 
oorzaak? 

Vraag 5 * Kunt u garanderen dat dit in de toekomst niet 
zal gebeuren? 
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Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    
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