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Onderwerp:

Deelsubsidieverordening Topsportregeling

Gevraagd besluit:
De deelsubsidieverordening “Topsportregeling” vast te stellen.
Publiekssamenvatting
De gemeente Den Helder wil zowel jeugdige als volwassen amateur topsporters en talenten in staat stellen om
hun sport op (inter)nationaal niveau te kunnen uitoefenen ongeacht hun financiële situatie. 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 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad de nota “Meedoen! Tegen armoede en sociaal isolement.
Armoedenota gemeente Den Helder 2017 – 2021” vastgesteld. In de nota is als besluitpunt opgenomen, dat het
college aan de raad een voorstel voorlegt voor een topsportfonds om zowel jeugdige als volwassen topsporters
te ondersteunen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun sport op (inter)nationaal niveau
te kunnen uitoefenen. De nu voorliggende verordening is een uitwerking van dit besluitpunt.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Jeugdige en volwassen topsporters in staat stellen om hun sport op (inter)nationaal niveau te kunnen
uitoefenen.
Kader
 De nota “Meedoen! Tegen armoede en sociaal isolement. Armoedenota gemeente Den Helder 2017 –
2021”, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 mei 2017.
 De Algemene Subsidieverordening 2013 van de gemeente Den Helder (ASV 2013).
Argumenten
Bij de behandeling van de nota Meedoen! is door een aantal partijen middels een motie gevraagd om middelen
beschikbaar te stellen voor topsporters die vanwege financiële redenen niet in staat zijn om hun sport op
(inter)nationaal niveau uit te oefenen. Deze moties zijn overgenomen en wij hebben toegezegd met een
uitgewerkt voorstel te komen. Gekozen is voor één regeling die zowel toepasbaar is voor jeugdige als voor
volwassen topsporters. De regeling is gebaseerd op de eerdere deelverordening Topsport-Jeugdfonds, die in
2011 is ingetrokken.
In bijgaande deelsubsidieverordening “Topsportregeling” is vastgelegd welke criteria worden gehanteerd om
voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. De belangrijkste zijn:
- De talenten of topsporters zijn minimaal acht jaar oud en voldoen aan één van de in de verordening
genoemde profielen, zoals een met name genoemde status bij het NOC*NSF, of maakt deel uit van een
door het NOC*NSF goedgekeurde programmalijn, of van een selectie van een bij NOC*NSF
aangesloten sportbond.
- De subsidie kan zowel worden aangevraagd voor de kosten van een sportseizoen (bv. contributie,
trainingen, wedstrijden, sportkleding, etc.), als voor incidentele activiteiten (bv. deelname aan
internationale wedstrijden).
- De bijdrage is een maximum van € 2.000 van de subsidiabele kosten.
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Wij kiezen ervoor om geen inkomensgrens te hanteren en alle talenten en topsporters die voldoen aan de
criteria voor de regeling in aanmerking te laten komen.
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
In de nota Meedoen! zijn twee bedragen opgenomen voor een topsportregeling:
- € 25.000 voor jeugdige topsporters en talenten tot 18 jaar. Deze kosten komen ten laste van de
rijksbijdrage voor armoedebestrijding onder kinderen (reeds door de raad vastgesteld bij vaststelling
van de armoedenota). Deze bijdrage mag uitsluitend worden ingezet voor kinderen en jongeren tot 18
jaar (brief staatssecretaris Klijnsma d.d. 14 juli 2017).
- € 10.000 voor topsporters vanaf 18 jaar. Deze middelen zijn bij de begrotingsbehandeling door de raad
opgenomen in de begroting 2018 als onderdeel van het armoedebeleid.
In oktober 2017 telt Den Helder 12 talenten en topsporters die aan de criteria voldoen. Op 1 augustus 2018
(start sportseizoen 2018 – 2019) zijn 5 van hen jonger dan 18 jaar en 7 zijn 18 jaar of ouder (informatie van
NOC*NSF d.d. 4 oktober 2017). Niet alle sporters zullen een tegemoetkoming aanvragen en met name voor
kinderen en jongeren zal niet altijd de maximale vergoeding aan de orde zijn. De ervaringscijfers zullen uitwijzen
in hoeverre het beschikbare budget toereikend is. U wordt hierover bij de turaps geïnformeerd.
Communicatie
De deelsubsidieverordening Topsportregeling zal middels bijgevoegd persbericht onder de aandacht van de
Helderse inwoners worden gebracht en op de website van de gemeente Den Helder worden gepubliceerd.
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, 7 november 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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