De raad van de gemeente Harderwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 december 2008,
raadsbesluitnummer 16;
gelet op de algemene subsidieverordening 2008;
besluit:
vast te stellen de volgende geactualiseerde kaders voor éénmalige investeringen in
sportaccommodaties:
1. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door in de gemeente Harderwijk
gevestigde en rechtspersoonlijkheid bezittende:
 sportverenigingen, welke de sport ten doel hebben en zijn aangesloten bij een
algemeen erkende landelijke sportbond, welke is geregistreerd c.q. erkend door
de NOC/NSF;
 dan wel organisaties welke deze sportverenigingen accommoderen.
Aanvragen dienen in afwijking met de termijnen van de algemene subsidieverordening
voor 15 december van het jaar voorafgaande aan de behandeling en besluitvorming
van de Kadernota en Meerjarenbegroting in de gemeenteraad ingediend te zijn. Dit zal
via de reguliere kanalen o.a. de gemeentelijke voorlichtingspagina worden
gecommuniceerd.
2. Een financiële bijdrage dient betrekking te hebben op de (ver)bouw / uitbreiding van
kleedkamers en/of binnensportaccommodaties en/of uitbreiding / omvorming van de
veldaccommodatie en/of verlichting ten behoeve van de speelveldaccommodatie;
3. Een financiële bijdrage dient direct gerelateerd te zijn aan de sportbeoefening in
samenhang met de groei van het ledenbestand van de vereniging, dan wel dient
aannemelijk gemaakt te worden dat de gemeentelijke bijdrage aan de investering op
termijn resulteert in behoud dan wel groei van het ledenbestand;
4. De aanvraag wordt getoetst aan een bij te voegen meerjaren investeringsplan van de
aanvrager met een minimale looptijd van 4 jaar;
5. Slechts één aanvraag per 4 jaar per sportvereniging zal in behandeling genomen
worden.
Deze investeringsaanvraag kan over meerdere jaren verdeeld zijn. Uitgangspunt is dat
een financiële bijdrage een eenmalig / incidenteel karakter heeft. Er wordt geen
structurele bijdrage verstrekt;
6. Er kan een gemeentelijke bijdrage verleend worden aan de investeringsaanvraag van
50% van het
gevraagde bedrag met een maximumbijdrage van € 250.000. De maximale
gemeentelijke bijdrage wordt om de vier jaar geïndexeerd.
7. Geen financiële bijdrage wordt verleend als er samenhang bestaat met niet–
sportgerelateerde gebouwen en/of voorzieningen, zoals b.v. kantine, bestuurskamer,
sponsorruimte, tribune als ook terreinverharding en terreinverlichting;
Eveneens wordt geen financiële bijdrage gegeven aan de aankoop van ge- en
verbruiksgoederen.

8. Aanvragen, die niet voldoen aan de gestelde kaders als ook aanvragen die wel voldoen
maar door het college niet (kunnen) worden gehonoreerd, worden geplaatst op de lijst
“Niet gehonoreerde aanmeldingen Kadernota”.
9. In bijzondere situaties kan het college artikel 5.7 van de algemene subsidieverordening
2008 (hardheidsclausule) van toepassing verklaren. Hieraan dient een zorgvuldig
onderbouwing ten grondslag te liggen.
10. Na een periode van 3 jaar, nadat meerdere aanvragen zijn behandeld, zal een evaluatie
van de opgestelde kaders plaatsvinden.

Aldus vastgesteld met inachtneming van het amendement door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van
26 februari 2009, onder nummer 16.

de heer J.C.G.M. Berends
voorzitter

de heer M.J.E.M. van Dam
raadsgriffier

