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Onderwerp:  Deelsubsidieverordening Topsportregeling 

 

Gevraagd besluit: 

1. De deelsubsidieverordening “Topsportregeling” vast te stellen onder intrekking van de op 11 december 2017 

vastgestelde “Topsportregeling”.  
2. Bijgevoegde begrotingswijziging BGW18.0003 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

De raad heeft in de vergadering van 11 december 2017 een besluit genomen over de Topsportregeling.  De 

gemeenteraad heeft toen besloten om een inkomenstoets toe te voegen. Tevens heeft het college toegezegd 

met een aanvullend voorstel te komen voor de dekking van de kosten. Om te voorkomen dat er gewerkt wordt 

met 2 Topsportregelingen (één met en één zonder inkomenstoets), legt het college een nieuw besluit voor.  

 
Er is een deelsubsidieverordening opgesteld waarin de criteria en voorwaarden zijn opgenomen voor 
topsporters en talenten om een tegemoetkoming bij de gemeente aan te vragen. De criteria hebben onder meer 
betrekking op het niveau waarop de sport wordt beoefend en de subsidiabele kosten. Er geldt geen 
inkomensgrens. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten en bedraagt maximaal 
€ 2.000,- per sportseizoen voor structurele kosten en € 2.000,- voor incidentele kosten (bv. deelname aan een 
(inter)nationale sportwedstrijd). 

 

Inleiding 

Op 11 december 2017 heeft de gemeenteraad de deelsubsidieverordening Topsportregeling vastgesteld met 

inachtneming van het amendement van GroenLinks: toevoeging van een artikel 4.5 met  de volgende tekst: 

Individuele sporttalenten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor een subsidie op basis van de 

Topsportregeling als het inkomen niet hoger is dan 120% van het minimum inkomen. Daarnaast heeft er naar 

aanleiding van de raadsbehandeling onderzoek plaatsgevonden naar de dekking van de kosten. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde besluitvorming treft u hierbij een aangepast voorstel aan. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Jeugdige en volwassen topsporters in staat stellen om hun sport op (inter)nationaal niveau te kunnen 

uitoefenen. 

 

Kader 

De algemene Subsidieverordening 2013 van de gemeente Den Helder (ASV 2013). 

 

Argumenten 

In de vergadering van de gemeenteraad op 11 december 2017 is besloten dat de Topsportregeling alleen 

beschikbaar is voor sporters met een inkomen van 120% van het minimum. Uit de discussie tijdens de 

vergadering is opgemaakt dat u het van belang vindt dat alle topsporters een beroep kunnen doen op de 

Topsportregeling, maar bekostiging hiervan niet ten laste van het armoedebeleid mag komen. 

 

Het college vindt het van belang dat alle topsporters die voldoen aan de in de regeling genoemde criteria in 

aanmerking komen voor een bijdrage. In het voorliggende voorstel en besluit is in de Topsportregeling 

opgenomen dat alle topsporters een aanvraag in kunnen dienen. Dat betekent college de keuze heeft gemaakt 

geen inkomenstoets op te nemen, maar de financiering los te koppelen van het armoedebeleid. Hiermee wordt 

recht gedaan aan de uitvoering van de op 11 december ingediende motie van Beter voor Den Helder, met dien 

verstande dat de dekking ten laste wordt gebracht van de algemene reserve. De regeling wordt na 1 jaar 

geëvalueerd.  
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Maatschappelijke aspecten 

 
Draagvlak 
Het besluit is niet referendabel op grond van artikel 2 onder k. van de Referendumverordening gemeente Den 
Helder 2012 (uitzonderingsgrond verordening). 
 
Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 
Gelet op het aantal bij de NOC/NSF bekende talenten wordt uit gegaan van een benodigd budget van 
€ 35.000,--, waarvan de dekking als volgt wordt voorgesteld: 
- € 25.000 ten laste van de algemene reserve, voor 2019 en verder wordt de extra benodigde € 25.000 als 
autonome ontwikkeling meegenomen; 
- € 10.000 zijn reeds bij de begrotingsbehandeling door de raad opgenomen in de begroting 2018. 

 

Communicatie 

De deelsubsidieverordening Topsportregeling zal onder de aandacht van de Helderse inwoners worden 

gebracht op het moment dat de inschrijving wordt geopend  op de website van de gemeente Den Helder. 

 

Realisatie 

De deelsubsidieverordening treedt in werking met ingang van het sportseizoen 2018 – 2019. Aanvragen kunnen 

via de website van de gemeente Den Helder worden ingediend vóór 1 mei 2018. 

 

 

 

Den Helder, 30 januari 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


