
 

Amendement 
Reg.nr. A 19.1 
 
Agendapunt: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties 
 
Onderwerp: Aanpassing van voorwaarden 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 21 december 2021. 
 
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
De subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportsportaccommodaties gewijzigd vast te stellen 
en beslispunt 1 daarop aan te passen,  
 

Voorwaarde 8 luidend: 
 
8. De vereniging is bereid aan te sluiten bij de geharmoniseerde werkwijze, zoals omschreven in de 
notitie harmonisatie buitensportaccommodaties. 
 
te verwijderen. 
 
en 
 
de daarop aansluitende alinea 
 
Deze regeling is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Verenigingen komen voor elk veld 
maximaal één keer in aanmerking. In een aantal situaties is sprake van zeer specifieke 
omstandigheden. Denk hierbij aan gebiedsontwikkelingen en verkoop van grondeigendommen aan 
de gemeente. In dergelijke situaties wordt voorzien in maatwerk. 
 
te wijzigen in 
 
Deze regeling is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Verenigingen komen voor elk veld 
maximaal één keer in aanmerking. In een aantal situaties is sprake van zeer specifieke 
omstandigheden. Denk hierbij onder andere aan gebiedsontwikkelingen en verkoop van 
grondeigendommen aan de gemeente. In dergelijke situaties wordt voorzien in maatwerk. 
 
en 
 
deze laatste alinea aan te vullen met 
 
De in de ‘Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties’ genoemde 1/3 – 2/3 regeling en in het 
Subsidieprogramma 2021 – 2024 genoemde (daaraan gerelateerde) bekostigingsstructuur van 1/3e 
blijven van kracht. 
 
 
Namens de fracties  
 
ChristenUnie-SGP VVD CDA    Lokaal Liberaal 
 
Ike Roetman Rick Nederend Sarah van Lindenberg-Hess Ronald van Liempdt 



  

Toelichting 
 
De bedoeling is de impasse met betrekking tot de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls 
buitensportaccommodaties te doorbreken. 
 
De commissie Sociaal Domein hikt al enige tijd tegen deze regeling aan en heeft haar tot twee keer 
toe niet besluitrijp geacht. Deze regeling maakt het echter mogelijk om financiële middelen vrij te 
maken voor vervanging van onder andere (kunst)grasvelden. 
 
Er ontstaat echter steeds verwarring over de 1/3 – 2/3 regeling hoewel deze geen onderdeel uitmaakt 
van de subsidieregeling. Dat komt mede doordat deze subsidieregeling verwijst naar de ‘Notitie 
harmonisatie buitensportaccommodaties’ waarin in hoofdstuk 3 gewag wordt gemaakt van deze 1/3 – 
2/3 regeling. De relevante tekst(en) in de subsidieregeling luidt(en) als volgt: 
 
Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
… 
… 
8. De vereniging is bereid aan te sluiten bij de geharmoniseerde werkwijze, zoals omschreven in de 
notitie harmonisatie buitensportaccommodaties. 
 
Het gebruik van deze formulering kan leiden tot de veronderstelling (bij verenigingen) dat de in ‘Notitie 
harmonisatie buitensportaccommodaties’ genoemde 1/3 – 2/3 regeling nog een punt van 
onderhandeling is. Dat is echter niet het geval. 
 
Er is genoeglijk aangetoond en via beantwoording van vragen verduidelijkt dat tot deze 1/3 – 2/3 
regeling is besloten door zowel college als gemeenteraad. 
 
De ‘Notitie harmonisatie buitensportaccommodaties’ is in december 2018 door het college 
vastgesteld. Het subsidieprogramma 2021 – 2024, waarin de subsidie voor deze regeling wordt 
geregeld is in juni 2020 vastgesteld (zie onderstaande knipsel uit dat subsidieprogramma). 
 
Wij verwachten dat dit de behandeling in de commissie en de besluitvorming in de gemeenraad zal 
bevorderen. 
 
Maar dan? 
 
Overeind blijft de zorg van de verenigingen dat zij als gevolg van de in de ‘Notitie harmonisatie 
buitensportaccommodaties’ genoemde regeling op korter of langer termijn de financiële 
consequenties niet het hoofd zullen kunnen bieden. 
 
We stellen daarom voor om het college te vragen ons als raad op regelmatige basis te informeren 
over de ontwikkelingen bij deze verenigingen (bij voorkeur middels een toezegging maar indien nodig 
een motie). Daarbij valt te denken aan: 

 Inzicht in de te verwachten financiële ontwikkeling op een termijn van bijvoorbeeld 3 jaar 

 Inzicht in de genomen maatregelen om de financiële consequenties het hoofd te bieden 
 
Zodat op basis van die informatie de gemeenteraad te zijner tijd kan overwegen welke maatregelen 
zij wenst te nemen binnen de dán beschikbare mogelijkheden. 


