Beleidsregels sport (2005 en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak:
Sport
Beheerstaken:
Overige kosten sportbeoefening, functienummer
530.90
2. Uitgangspunten van beleid
De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak van het
sportbeleid zijn:
a. het stimuleren van sportbeoefening door bijzondere
bevolkingscategorieën, zoals jeugdigen, ouderen en gehandicapten;
b. het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen op grond van
NOC/NSF-normen en voor NOC/NSF erkende sporten, mits sprake is
van een evenwicht tussen vraag en aanbod;
c. het onder voorwaarden (zoals beschreven in de Algemene
Subsidieverordening Zeewolde en de bijbehorende beleidsregels)
verschaffen van financiële steun aan lokale sportverenigingen;
d. het beschikbaar stellen van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen
een tarief (of door het verstrekken van subsidies), waardoor
sportbeoefening en recreatie voor velen mogelijk wordt gemaakt.
Voorwaarde hierbij is dat een redelijke eigen bijdrage van de gebruiker
verzekerd is;
Uitgangspunten ten aanzien van de verzorgende taak:
a. het bevorderen van een efficiënte instandhouding van het aanwezige
pakket van sportvoorzieningen;
b. het geheel of gedeeltelijk aanpassen aan nieuw onderkende en
gewijzigde behoeften;
c. het bevorderen van een goede afstemming van vraag en aanbod van
voorzieningen inzake de omvang en de spreiding;
d. het steunen van het particulier initiatief om nieuwe accommodaties
aan het voorzieningenpakket toe te voegen, mits de plannen in het
gemeentelijk beleid passen;
e. het zorgen voor een evenwichtige verdeling van de
gebruiksmogelijkheden over de verschillende categorieën gebruikers
Uitgangspunten ten aanzien van de coördinerende taak:
a. het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en de op vrijwillige basis
berustende medewerking aan het sportgebeuren;
b. het voor de onderscheiden takken van sport vaststellen van op
evenwichtige leest geschoeide tarieven voor het gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodaties;
c. voorzover mogelijk en wenselijk wordt geacht de gebruikers
betrekken bij het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties.
3. Instellingen
Diverse sportverenigingen
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4. Doelstelling
Het scheppen van voorwaarden, waaronder het bieden van faciliteiten
en het stimuleren van een regelmatige sportbeoefening van NOC/NSF
erkende sporten, ter bevordering van het algemeen welzijn van de
bevolking.
5. Doelgroep
Alle inwoners van Zeewolde
6. Beoogd effect
Het beoogde effect van ondersteuning van sportbeoefening door
gebruikmaking van subsidies is een bijdrage leveren aan de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van de inwoners van Zeewolde.
7. Producten / activiteiten
Subsidie kan worden verleend aan verenigingen/instellingen die zich
richten op de realisatie van onderstaande producten/activiteiten:
a. Sport(ieve) activiteiten voor in Zeewolde woonachtige
jeugdleden
b. sporttechnische jeugdtrainingen voor een vooraf afgesproken
aantal jeugdleden en aantal uren
c. sportactiviteiten voor Zeewoldense gehandicapten
d. (school)sportstimuleringsactiviteit
e. sportevenement
f. het volgen van een cursus/training op sporttechnisch of
bestuurlijk/organisatorisch gebied
8. Subsidiegrondslagen en criteria per product
In deze paragraaf is per product aangegeven wat de subsidiegrondslag
is, wat het bijbehorende bedrag was in peiljaar 2004 en welk
uitgangspunt er wordt gehanteerd bij de jaarlijkse indexering van dit
bedrag. Tot slot worden per product aanvullende criteria benoemd.
8a. Product: Sport(ieve) activiteiten voor in Zeewolde woonachtige
jeugdleden.
Subsidiegrondslag:
een bedrag per actief jeugdlid per subsidiejaar
Bedrag peiljaar 2004: € 6,20
Uitgangspunt bij indexering: het bedrag is 100% prijsgevoelig
Criteria:
- onder jeugdleden worden aangemerkt leden van sportinstellingen die
bij aanvang van het kalenderjaar een leeftijd hebben van minimaal 4 tot
18 jaar, tenzij de raad voor de betreffende sportvereniging anders heeft
beslist;
- er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de eigen bijdrage
van de jeugdleden en de te verlenen subsidie. Bij het ontbreken van een
redelijke verhouding tussen de eigen bijdrage en de subsidie kan naar
beneden afwijken van het vastgestelde subsidiebedrag het geval zijn.
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Voorzover jeugdleden op titel van gezinslidmaatschap tot de
activiteiten van de sportinstelling zijn toegelaten, worden zij voor de
berekening van de basissubsidie buiten beschouwing gelaten.
8b. Product: sporttechnische jeugdtrainingen voor een vooraf
afgesproken aantal jeugdleden en aantal uren.
Subsidiegrondslag:
25% van de te maken kosten voor de
jeugdtrainer,
gekoppeld aan een maximaal bedrag per uur.
Peiljaar 2004:
het bedrag per uur is maximaal € 20,75.
Uitgangspunt bij indexering: het bedrag is 100% loongevoelig
Criteria:
- onder jeugdleden worden aangemerkt leden van sportinstellingen die
bij aanvang van het kalenderjaar een leeftijd hebben van minimaal 4 tot
18 jaar;
- onder kosten van jeugdtrainer wordt verstaan het honorarium van de
jeugdtrainer die zorg draagt voor eerdergenoemd product en de
woonwerk reiskosten (op basis van openbaar vervoer naar de laagste
klasse op grond van het tarief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. In 2004: € 0,09 per kilometer).
8c. Product: sportactiviteiten voor Zeewoldense gehandicapten
Subsidiegrondslag:
een vast bedrag per jaar voor een vereniging die
gehandicapten sport organiseert, per sportende
gehandicapte inwoner van Zeewolde.
Peiljaar 2004:
het bedrag is € 47,56 per jaar
Uitgangspunt bij indexering: het bedrag is 100% prijsgevoelig
Criteria:
- de sportactiviteit dient toegesneden te zijn op gehandicapten.
8d. Product: (school)sportstimuleringsactiviteit.
Subsidiegrondslag:
Voor een schoolsportstimuleringsactiviteit een
vast
bedrag per deelnemer en voor overige
sportstimuleringsactiviteiten wordt het bedrag
jaarlijks nader
bepaald.
Peiljaar 2004:
het bedrag is € 0,47 per deelnemer
Uitgangspunt bij indexering: het bedrag is 100% prijsgevoelig
Criteria:
- een schoolsportstimuleringsactiviteit dient georganiseerd te worden
door een school in samenwerking met een lokale sportverenigingen.
- de sportstimuleringsactiviteit dient gericht te zijn op de inwoners van
Zeewolde.
8e. Product: sportevenement.
Subsidiegrondslag:
een vast bedrag per deelnemer van toernooien/
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wedstrijden van bijzondere betekenis.
Peiljaar 2004:
het bedrag is € 0,47 per deelnemer
Uitgangspunt bij indexering: het bedrag is 100% prijsgevoelig
Criterium:
- het te organiseren evenement (toernooi/wedstrijd) dient van
bijzondere betekenis te zijn. De activiteiten moeten de bedoeling
hebben om niet verenigingsleden die in Zeewolde woonachtig zijn in de
gelegenheid te stellen deel te nemen aan sport(ieve) activiteiten.
8f. Product: het volgen van een cursus/training op sporttechnisch of
bestuurlijk/organisatorisch gebied.
Subsidiegrondslag:
25% in de cursus- en reiskosten, samenhangend
met
deze cursussen/trainingen op basis van
reiskosten
openbaar vervoer naar de laagste klasse
Peiljaar 2004:
reiskosten € 0,09 per kilometer
Uitgangspunt bij indexering: indexering is niet aan de orde, omdat er
sprake is van een percentage in de kosten
Criteria:
- cursussen/trainingen zijnde niet beroepsopleidingen dienen gevolgd
te worden door vrijwillige trainers, respectievelijk bestuursleden van een
lokale sportvereniging;
- de te volgen cursussen/trainingen dienen in direct verband te staan
met de taak van genoemde persoon in het uitvoerende of
begeleidende werk;
- de cursussen/trainingen dienen door de NOC/NSF en/of door het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport te zijn erkend.
9. Investeringssubsidies sportvoorzieningen
Investeringssubsidie voor sport behoort tot de mogelijkheden. Een en
ander conform de financieel technische beleidsregels, die door de
Gemeenteraad zijn vastgesteld.
9a. subsidie in de stichtingskosten van verenigingsaccommodaties
voor sporten die niet in de reguliere binnensportaccommodaties
beoefend kunnen worden.
Subsidiegrondslag: "eenderde regeling" voor de stichtingskosten.
Hiervoor zie "Nadere regels ter beoordeling van aanvragen om
investeringssubsidies", die zijn opgenomen in het financieel technisch
kader.
Onder stichtingskosten worden verstaan de kosten van bouwen,
aanleggen, herbouwen, verbouwen, uitbreiden en aankopen,
inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen van accommodaties,
alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond. De kosten
van inrichting vallen niet onder genoemde stichtingskosten.
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9b. subsidie van basisvoorzieningen voor buitensporten
Subsidiegrondslag: 100% van de stichtingskosten voor
standaardvoorzieningen op grond van NOC/NSF-normen
(natuurgrasvelden, zolang deze velden veilig en gangbaar zijn), indien
voldaan wordt aan de NOC/NSF-normen en voorwaarden.
Aanvullende criteria ter beoordeling van aanvragen om
investeringssubsidies sportvoorzieningen
Naast de in de "Nadere regels ter beoordeling van aanvragen om
investeringssubsidies" genoemde criteria zijn de volgende aanvullende
criteria van toepassing voor ´investeringssubsidies sportvoorzieningen´:
- aannemelijk dient te worden gemaakt dat binnen tien jaar na de
subsidieverstrekking de accommodatie een maximale bezetting
(conform NOC/NSF-norm) zal hebben voor wat betreft het in Zeewolde
woonachtige aantal leden. De prognoses dienen mede te worden
gebaseerd op het maximaal aantal geplande inwoners van Zeewolde;
- voldoen aan de normen en voorwaarden van de NOC/NSF (aantal
teams, aantal leden, afmetingen en dergelijke);
- de sportbond van de betreffende sport dient aangesloten te zijn bij de
NOC/NSF;
- milieu vriendelijkheid van de te beoefenen sport.
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Concrete bedragen behorende bij beleidsregels sport voor 2020 (en
verder)
In de beleidsregels sport zijn subsidiegrondslagen vastgelegd, met als
peiljaar de bedragen 2004. Indien van indexering sprake was, zijn deze
bedragen jaarlijks aangepast.
De subsidiebedragen voor het jaar 2020 zijn met 1,4% geïndexeerd ten
opzichte van de subsidiebedragen voor het jaar 2019.
Voor het aanvragen en berekenen van subsidies voor producten in
het jaar 2020, zijn de bedragen als volgt (deze bedragen zijn ook
opgenomen in de subsidieaanvraagformulieren):
a.

Sport(ieve) activiteiten voor in Zeewolde woonachtige
jeugdleden
€ 6,73 per actief jeugdlid per subsidiejaar;
b. sporttechnische jeugdtrainingen voor een vooraf afgesproken
aantal jeugdleden en aantal uren
25% van de kosten van een jeugdtrainer met een maximum van
€ 22,92 per uur (reiskosten voor jeugdtrainers voor woon-werk
verkeer à € 0,09 per kilometer);
c. sportactiviteiten voor Zeewoldense gehandicapten
€ 51,60 per jaar per sportende gehandicapte;
d. (school)sportstimuleringsactiviteit
€ 0,52 per deelnemer aan een (school)sportstimuleringsactiviteit;
e. Sportevenement
€ 0,52 per deelnemer van sportevenementen
(toernooien/wedstrijden van bijzondere betekenis);
f.

het volgen van een cursus/training op sporttechnisch of
bestuurlijk/organisatorisch gebied
25% in de cursus- en reiskosten, samenhangend met de cursus
(reiskosten voor woon-cursus à € 0,09 per kilometer).
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