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Beste mevrouw Jeddaoui, 

 

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 

over harmonisatie buitensportaccommodaties. 

 

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 

 

Vraag 1a 

Is het college bereid om tussentijds onderzoek in te stellen naar financieringsmogelijkheden voor 

investering in de sport, anders dan de vigerende 1/3 -2/3 regeling ? 

 

Antwoord 1a 

Ja, zoals besproken in de raadsvergadering van 21 december 2021 werken wij hiervoor 

verschillende scenario’s uit en schakelen we een onafhankelijke mediator in. De bevindingen 

kunnen vervolgens worden betrokken bij het maken van een integrale afweging bij de vorming van 

een nieuwe coalitie.  

 

Vraag 1b 

Is het college ook bereid om onderzoek te doen naar de financiële consequenties van een 

tweederderegeling? 

 

Antwoord 1b 

Daar is geen onderzoek voor nodig. Een 2/3 investeringsbijdrage voor alle buitensportverenigingen 

kost het dubbele ten opzichte van een 1/3 investeringsbijdrage. Het jaarlijkse budget voor de 

investeringsbijdragen buitensport dient dan met € 256.000 per jaar te worden verhoogd. 

 

 

 

  

 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

info@stichtsevecht.nl 
 

 
Fractie PvdA Stichtse Vecht 

t.a.v. mevrouw S. Jeddaoui 

 

 

Datum 

25 januari 2022 

 

Onderwerp 

Schriftelijke vraag ex Artikel 41 RvO inzake harmonisatie 

buitensportaccommodaties 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

Team 

Ontwikkeling Samenleving en Veiligheid 

Behandeld door 

Stephan Mellegers 

Telefoonnummer 

140346 

E-mail 

info@stichtsevecht.nl 

 

Ons kenmerk 

Z/21/253853- D/22/416405 

Uw kenmerk 

D/22/416405 

 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 

*Z072878966D*



 

Pagina 2 van 3 

Vraag 1c 

Zou het verruimen van de regeling soelaas kunnen bieden aan de sportverenigingen en deze 

toekomstbestendig maken? Zo niet , waarom niet? 

 

Antwoord 1c 

Ja, daar zijn verenigingen blij mee. Wij zijn van mening dat de regeling zoals deze er nu ligt 

voldoende mogelijkheden geeft om toekomstbestendig te opereren. De toekomstbestendigheid van 

een vereniging kent overigens meer factoren, denk aan ledenaantallen en beschikbaarheid van 

vrijwilligers.  

 

Vraag 2 

Is het college bereid om verschillende varianten rond aanleg en beheer van sportaccommodaties te 

onderzoeken. Onder verschillende varianten wordt verstaan : alles in handen van de gemeente , 

alles in handen van de verenigingen, en alle varianten daartussen. En de gemeenteraad hierover te 

rapporteren, middels een memo bijvoorbeeld, over de mogelijkheden van herziening van de 

accommodatiebeleid. 

 

Antwoord 2 

Nee, dit sluit immers niet aan bij de ambities uit de sportnota Niemand Buitenspel, de notitie 

harmonisatie buitensportaccommodaties en de sport- en beweegnota Stichtse Vecht meer in 

beweging 2021-2025. Hierin wordt aangegeven dat we verenigingen zelfstandig hun taken laten 

uitvoeren.   

 

Vraag 3 

Is het college bereid om in lijn met het advies van onderzoeksbureau Middelkoop garant te staan in 

het geval van het vervallen van de 20% regeling (BOSA) vanuit het rijk? 

 

Antwoord 3 

Nee, indien de regeling komt te vervallen en hier niets voor in de plaats komt dan gaan we met de 

verenigingen hierover in gesprek en zal samen met de verenigingen worden gezocht naar een 

oplossing. Daarbij zal worden gekeken of we de SPUK regeling nog wel kunnen inzetten. Overigens 

is de verwachting dat de BOSA regeling wordt verlengd (zie notitie Middelkoop Advies en Godthelp 

Advies & Innovatie). 

 

Vraag 4a 

In de Memo uitvoering harmonisatie buitenspel staat het volgende : ‘We zijn zeer bereid met de 

verenigingen mee te denken over de (financiële) veranderingen en nieuwe taken die zij zullen 

uitvoeren. Indien gewenst kunnen we verenigingsondersteuning bieden om de verenigingen 

toekomstbestendig en vitaal te houden’ ( p4) 4a. Is het college bereid om samen met de 

sportverenigingen te onderzoeken op welke wijze sponsering en externe fondsenwerving beter 

benut kunnen worden om meer investeringen in de sport mogelijk te maken? 

 

Antwoord 4a 

Dit onderzoek is overbodig. We kunnen gebruik maken van de landelijke sportsubsidie database bij 

het kenniscentrum sport en bewegen. Deze database biedt een specifiek overzicht van alle 
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sportgerelateerde subsidiemogelijkheden die kunnen worden benut in Nederland. We brengen dit 

onder de aandacht van sportverenigingen. Uiteraard is de verenigingsondersteuner bereid om 

verenigingen waar mogelijk te helpen. 

 

Vraag 4b 

En is het college hierbij ook bereid om zelf tot cofinanciering over te gaan in de toekomst? Zo niet , 

waarom niet ? 

 

Antwoord 4b 

Nee, we verstrekken onderhoudsbijdragen en investeringsbijdragen en dit blijven we doen. Ook 

kunnen sportverenigingen gebruik maken van andere subsidieregelingen die zijn ondergebracht in 

ons subsidieprogramma 2021-2024.  

 

Vraag 5 

Welke mogelijkheden ziet het college binnen het kader van de landelijke regeling SPUK Sport , 

looptijd tot 2023, en daarmee toepassingen van het lagere btw-tarief voor het sportbeoefening in 

Stichtse Vecht? Welke voorwaarden dienen hier in de visie van het college voor gecreëerd te 

worden? 

 

Antwoord 5 

De mogelijkheden die er zijn worden benut. Sportverenigingen maken gebruik van de landelijke 

subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Het alternatief is om 

gebruik te maken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Echter is deze regeling 

financieel minder gunstig dan de BOSA regeling. De regelingen kunnen niet met elkaar worden 

gecombineerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 

 

 

Dennis Boekhout 

Directeur Ruimte 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl

If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Harmonisatie Buitensportaccommodaties : 
Gemeente nu aan spel! 

Inleiding 
 

In de raadscommissie van 30 november jl. 
werd bij de behandeling van de notitie 
Harmonisatie Buitensportaccomodaties zeer 
regelmatig de eenderde/tweederde regeling 
bij de discussie betrokken. Wij delen de 
opvatting van het college dat over de 
genoemde notitie los van die 
eenderde/tweederde regeling besloten moet 
worden. Wij volgen dus het beleid van het 
college. Echter, wij hebben wel een aantal 
vragen over die eenderde/tweederde regeling: 

Vraag 1 
 

1a.Is het college bereid om tussentijds 
onderzoek in te stellen naar 
financieringsmogelijkheden voor investering in 
de sport, anders dan de vigerende 1/3 -2/3 
regeling ?  
1b.Is het college ook bereid om onderzoek te 
doen naar de financiële consequenties van 
een tweederderegeling? 
1c. Zou het verruimen van de regeling soelaas 
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kunnen bieden aan de sportverenigingen en 
deze toekomstbestendig maken? Zo niet , 
waarom niet?  
 
 
 
 

Vraag 2 
 

2. Is het college bereid om verschillende 
varianten rond aanleg en beheer van 
sportaccommodaties te onderzoeken. Onder 
verschillende varianten wordt verstaan : alles 
in handen van de gemeente , alles in handen 
van de verenigingen, en alle varianten 
daartussen. En de gemeenteraad hierover te 
rapporteren, middels een memo bijvoorbeeld, 
over de mogelijkheden van herziening van de 
accommodatiebeleid.  

Vraag 3 
 

3. Is het college bereid om in lijn met het 
advies van onderzoeksbureau Middelkoop 
garant te staan in het geval van het vervallen 
van de 20% regeling (BOSA) vanuit het rijk?  

Vraag 4 
 

In de Memo uitvoering harmonisatie 
buitenspel staat het volgende : ‘We zijn zeer 
bereid met de verenigingen mee te denken 
over de (financiële) veranderingen en nieuwe 
taken die zij zullen uitvoeren. Indien gewenst 
kunnen we verenigingsondersteuning bieden 
om de verenigingen toekomstbestendig en 
vitaal te houden’ ( p4) 
4a. Is het college bereid om samen met de 
sportverenigingen te onderzoeken op welke 
wijze sponsering en externe fondsenwerving 
beter benut kunnen worden om meer 
investeringen in de sport mogelijk te maken?  
4b. En is het college hierbij ook bereid om zelf 
tot cofinanciering over te gaan in de 
toekomst? Zo niet , waarom niet ?  

Vraag 5 
 

5. Welke mogelijkheden ziet het college 
binnen het kader van de landelijke regeling 
SPUK Sport , looptijd tot 2023, en daarmee 
toepassingen van het lagere btw-tarief voor 
het sportbeoefening in Stichtse Vecht? Welke 
voorwaarden dienen hier in de visie van het 
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college voor gecreëerd te worden? 
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