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Publiekssamenvatting 
Op 1 februari 2010 is er door de gemeenteraad een nieuwe deelsubsidieverordening voor sportverenigingen 
aangenomen; de deelsubsidieverordening "Subsidieverlening aan Sportverenigingen 2009". De gemeente heeft 
een jaar gewerkt met deze nieuwe verordening en acht het noodzakelijk om een aantal verbeteringen door te 
voeren in de deelsubsidieverordening. Daarnaast heeft de gemeente van diverse sportverenigingen reactie 
gehad op de nieuwe deelsubsidieverordening. Vanwege deze ontwikkelingen is het van belang om de 
deelsubsidieverordening aan te passen.  
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de eerste subsidie-aanvragen door Helderse sportverenigingen voor de subsidiejaren 2010 
en 2011 heeft de gemeentelijke organisatie een aantal verbeterpunten verzameld ten aanzien van de 
deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan Sportverenigingen 2009”.  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Deze verbeterpunten zorgen ervoor dat de invoering en uitvoering van de deelsubsidieverordening vanaf 2011 
(het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd voor 2012) goed verloopt. 
 
Kader 
Deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen 2009” 
 
Argumenten 
De aangescherpte deelsubsidieverordening zorgt ervoor dat sportverenigingen op een duidelijke en 
overzichtelijke manier subsidie kunnen aanvragen. Zodoende wordt de burger geholpen bij het begrijpen en op 
waarde inschatten van de deelsubsidieverordening. Eventuele fouten naar aanleiding van subsidie aanvragen 
worden verminderd en indien nodig sneller en duidelijker voorzien van een uitleg door de gemeente. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het is voor sportverenigingen in Den Helder van groot belang dat de vrijwilligers die tijd en energie stoppen in 
een subsidietraject dit op een duidelijke en overzichtelijk manier kunnen doen.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
 
 
 
Communicatie 
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Sportverenigingen worden middels een gemeentelijke brief op de hoogte gesteld van de gewijzigde 
deelsubsidieverordening. 
Het raadsbesluit tot vaststelling van de nieuwe delsubsidieverordening wordt op de gebruikelijke wijze openbaar 
gemaakt. 
 
Realisatie 
Per 1 juli 2011 gaat de nieuwe deelsubsidieverordening in. En vóór 1 oktober 2011 moet een subsidieaanvraag 
van een sportvereniging binnen zijn bij de gemeente.  
 
 
 
Den Helder, 31 mei 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


