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Onderwerp:  Aanpassing deelsubsidieverordening subsidieverlening aan sportverenigingen (2011) 

 

Gevraagd besluit: 

De deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen (2011) in te trekken; 

De deelsubsidieverordening Subsidieverlening sportverenigingen (2016) vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 4 april 2016 is tijdens de behandeling van de evaluatie van het sportbesluit besloten om naast het 

continueren van het sportbesluit (tarieven en subsidies) ook de deelsubsidieverordening 'subsidieverlening aan 

sportverenigingen' uit 2011 te continueren en in overeenstemming te brengen met de uitkomsten uit de 

evaluatie van het sportbesluit. Zodra de deelsubsidieverordening aangepast is aangenomen, kunnen de 

sportverenigingen eenvoudiger en sneller subsidie aanvragen. 

 

Inleiding 

Het is voor sportverenigingen nog duidelijker en overzichtelijker om een subsidieaanvraag in te dienen onder de 

nieuwe verordening. Hierdoor wordt de service van de gemeente aan de burger verbeterd. 

De gemeentelijke organisatie is door het hanteren van de nieuwe verordening beter in staat om subsidie 

aanvragen snel en adequaat af te handelen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een nieuwe deelsubsidieverordening zorgt ervoor dat de sportverenigingen op een duidelijke en overzichtelijke 

manier een subsidieaanvraag kunnen indienen.  

 

Kader 

Sportbesluit van de gemeenteraad, 1 februari 2010.  

De aangepaste verordening gaat in per 1 juli 2016. 

De algemene subsidieverordening Den Helder 2013. 

 

Argumenten 

De enige grote inhoudelijke wijziging in de verordening zijn de aanpassingen in artikel 5. Daarin is het woord 

training gewijzigd in cursus.  

 

Onder artikel 5.1.b. is toegevoegd aan de tekst; Dit is inclusief de reiskosten van het vrijwillige kader die 

gemaakt worden bij trainingen, wedstrijden en cursussen. 

 

En artikel 5.1.c is aangepast. De zin “ten behoeve van doelgroepen uit de Helderse samenleving” is gewijzigd 
in; 

c. het organiseren van sportactiviteiten ten behoeve van bijzondere doelgroepen uit de 

Helderse samenleving die minder betrokken zijn bij het maatschappelijke leven of activiteiten 

die sportbeoefening introduceren bij de diverse geledingen van de Helderse samenleving. 

 

Verder is in het artikel onder 5.1.c. aangevuld dat ook onder dit artikel de organisatie van internationale 

evenementen en activiteiten vallen. 

 

Deze bovenstaande aanpassingen zijn voortgekomen na evaluatiegesprekken met de sportverenigingen in 

februari en maart van dit jaar. Over het algemeen zijn de clubs zeer tevreden over de deelsubsidieverordening. 

En daarom zijn de meeste wijzigingen in de verordening vooral technisch van aard. 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Verordeningen zijn uitgesloten voor het houden van een referendum.  

 

Sportverenigingen zijn gebaat bij een eenvoudige en transparante verordening. De afgelopen jaren komen 

steeds meer taken af op het bestuur van een sportvereniging. Op het moment dat de gemeente een 

verordening invoert die geen ruimte laat voor misverstanden en eenvoudig in te vullen is, zijn de 

sportverenigingen en de daarbij horende vrijwilligers hiermee geholpen. Zodoende kunnen de sportverenigingen 

en haar vrijwilligers zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van activiteiten op de vereniging. 

 

Financiële consequenties 

De nieuwe deelsubsidieverordening heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Informatie over de nieuwe verordening wordt geplaatst op de Stadsnieuwspagina van het Helders Weekblad en 

op de gemeentelijke website. 

 

Realisatie 

Na bekendmaking op de stadspagina treedt de nieuwe deelsubsidieverordening “Subsidieverlening 

sportverenigingen” in werking op de daarbij aangegeven datum.  
 

Parallel aan de bekendmaking worden het subsidieaanvraagformulier en het afrekenformulier aangepast 

conform de aangepaste deelsubsidieverordening.  

 

 

 

 

Den Helder, 6 juni 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


