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Inleiding 
De ‘Sportharmonisatie’, volledig ook wel ‘Harmonisatie beheer- en tariefstelstel buitensport genoemd’ probeert na jaren van 
verdeeldheid en verschillen te werken aan een gelijkwaardige en eerlijke manier om met onze (buiten)sportverenigingen om 
te gaan. Hiertoe heeft het college een raadsvoorstel ingediend, dat afgelopen woensdag (2 december 2020) is besproken op 
de Politieke Avond. Die avond hebben we vooral de indieners van de zienswijzen (de sportclubs) kunnen bevragen over hun 
indiende documentatie en eventuele bezwaren. De volgende politieke avond geeft ons als woordvoerders van de raad de 
mogelijkheid om de wethouder c.q. het college te bevragen over het voorstel en de (aanvullende) stukken. Om dit gesprek 
niet te laten verzanden in een gesprek over cijfers en statistieken, dient onze fractie bij dezen alvast een aantal technische 
vragen in.  
 
Vraag 1 
Waarop is het percentage van 50% gebaseerd in de zelfwerkzaamheidsvergoeding? (Waarom is dit niet hoger of lager?) 
 
Antwoord 
Het percentage van 50% is gebaseerd op een gelijke verdeling van de besparing die ontstaat als verenigingen 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren met inzet van vrijwilligers. Dit percentage is ook gangbaar in andere gemeenten waar 
een dergelijk systeem wordt gehanteerd. 
 
Vraag 2a 
Hiervoor [tijdelijke formatie, FEL] is een bedrag nodig van € 38.000 per jaar. Dit bedrag kan worden gedekt uit de uitkering die de 
gemeente ontvangt in het kader van de Regeling “specifieke uitkering stimulering sport” (SPUK).  
 
Is dit dan externe inhuur of iemand in dienst die daarna ook blijft/ eventueel elders ingezet kan worden? 
 
Vraag 2b 
Hoe groot is de aan te stellen formatie precies, hoeveel mensen zijn dit? 
 
 
Antwoord 
Het gaat om een formatie van 0,5 FTE. Gezien de omvang en de tijdelijkheid van de aanstelling is het vooralsnog aannemelijk 
dat dit één extern ingehuurde persoon zal zijn, maar ook een tijdelijke aanstelling of een tijdelijke verschuiving van bestaande 
formatie is denkbaar. Dat is nu nog niet aan te geven. 
 
Vraag 3 
De overname van accommodaties en -onderdelen kost 800.000 euro en daarna 96.000 euro per jaar. Op welke post gaat dit? 
 
Antwoord 
Met de overname van accommodaties is een bedrag van maximaal € 800.000,- gemoeid, wat gekapitaliseerd neerkomt op 
een structurele last van € 96.000 per jaar (rente en afschrijving). Deze kapitaallasten zijn al opgenomen in de perspectiefnota. 
 
Vraag 4 
Zijn er verenigingen die structureel winst maken? Zijn dit (ook) de verenigingen die in het nieuwe voorstel er financieel op 
vooruit gaan ten opzichte van de huidige/oude situatie? 
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Antwoord 
Wij hebben geen zicht op de begrotingen en financiële resultaten van alle verenigingen en kunnen hier geen antwoord op 
geven. 
 
 
Vraag 5 
Hoe zien de verschillende begrotingen eruit van de verenigingen en welke plek (procentueel) neemt de subsidie van de 
gemeente daarbij in? Hoe ziet dat er uit in de nieuwe situatie? 
 
Antwoord 
Wij hebben geen zicht op de begrotingen en financiële resultaten van alle verenigingen en kunnen hier geen antwoord op 
geven. 


