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Officiële uitgave van Hof van Twente.

Beleidsregels Sport
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene
wet bestuursrecht,
besluit:
I. in te trekken de beleidsregels "Sport" vastgesteld op 16 december 2008;
II. vast te stellen de beleidsregels "Sport".

Regel 1 Begripsbepaling
Verordening: de Algemene Subsidieverordening vastgesteld door de raad op 16 december 2008
Regel 2 Werksoorten
Het deelbeleidsterrein sport omvat de volgende werksoorten:
jeugdsport
a.
gehandicaptensport
b.
exploitatie sportaccommodaties
c.
overige sport
d.
Regel 3 Activiteiten
Met activiteiten zoals genoemd in artikel 2 van de verordening worden die activiteiten bedoeld die:
gericht zijn op het stimuleren van sportbeoefening door de inwoners van de gemeente Hof van
a.
Twente in het algemeen;
b.

gericht zijn op het stimuleren van jeugdsportbeoefening in het algemeen en op de subgroep 12
tot en met 18 jarigen in het bijzonder;

c.

gericht zijn op het stimuleren van deelname van (bestuurs)leden aan kadercursussen en/of trainingen;

d.

gericht zijn op sportbeoefening door gehandicapte sporters;

e.

gericht zijn op het beheer, in stand houden en onderhouden van sportaccommodaties

Regel 4 Waarderings- en budgetsubsidie
Een waarderingssubsidie, zoals bedoeld in artikel 3 sub d van de verordening, kan bestaan uit
1.
een vast bedrag en eventueel uit een aanvullende subsidie.
Een vast bedrag kan worden toegekend indien het college het bestaan van de vereniging of instel2.
ling waardeert.
Een aanvullende waarderingssubsidie kan worden toegekend indien de door de instelling te or3.
ganiseren activiteiten gericht zijn op hetgeen is omschreven in regel 3.
Een budgetsubsidie, zoals bedoeld in artikel 3, sub c van de verordening, is een subsidie die op
4.
het deelbeleidsterrein sport wordt verstrekt om een instelling in de gelegenheid te stellen prestaties
of activiteiten zoals genoemd in regel 3 te ontplooien.
Regel 5 Grondslagen waarderingssubsidie en budgetsubsidie
De instelling die voor een waarderingssubsidie in aanmerking komt, krijgt in ieder geval een vast
1.
bedrag.
Naast een vast bedrag als bedoeld in lid 1 kan aan een instelling een aanvullende subsidie worden
2.
verstrekt, bestaande uit een bedrag per lid. Deze aanvullende subsidie wordt toegekend indien
de activiteiten gericht zijn op hetgeen is omschreven in regel 3 lid 1 a t/m c.
De grondslagen voor de verschillende werksoorten met betrekking tot een waarderingssubsidie
3.
zijn:
jeugdsport:
a)
vast bedrag;
bedrag per jeugdlid, woonachtig in de gemeente Hof van Twente
-
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11

Een instelling komt uitsluitend in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in lid 2, indien zij
minimaal 25 actieve leden heeft, waarvan minimaal 10 leden die 18 jaar of jonger zijn.
Instellingen op het terrein van kleindieren-, vogel-, postduiven- en hengelsport komen uitsluitend
voor de bijdrage onder lid 1 in aanmerking.
Sportorganisaties zowel binnen als buiten de gemeente Hof van Twente die structurele activiteiten
organiseren voor gehandicapte sporters kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie in de vorm van een vast bedrag per gehandicapt lid dat woonachtig is in de gemeente Hof
van Twente.
De Stichting Twentse Sportbelangen kan in aanmerking komen voor een budgetsubsidie in verband
met de organisatie van sportactiviteiten ten behoeve van gehandicapten en kan daarvoor een
vast bedrag per inwoner van de gemeente Hof van Twente ontvangen.
De stichting Paardensportcentrum “De Hoffmeijer” kan in aanmerking komen voor een budgetsubsidie in verband met het onderdak bieden in haar overdekte rijhallen aan paardensportactiviteiten met een bovenlokaal karakter en kan daarvoor een vast bedrag per activiteit (met een
maximum van vier activiteiten) ontvangen.
De Stichting Motorcross Markelo kan in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie in
verband met het organiseren van een grootschalig motorsportevenement met een internationaal
karakter op het circuit de Herikerberg te Markelo en kan daarvoor een vast bedrag per activiteit (
met een maximum van één activiteit jaarlijks) ontvangen.
Als peildatum voor de vaststelling van het aantal inwoners en/of leden zoals bedoeld in deze regel
wordt 1 januari van het jaar voorafgaand aan de maximaal vierjaarlijkse subsidieperiode aangemerkt.
De instelling die in aanmerking komt voor een budgetsubsidie in verband met de exploitatie van
een sportaccommodatie kan een subsidie ontvangen in de kosten van (groot) onderhoud, salaris
personeel, bestuurskosten en/of overige noodzakelijke (exploitatie)kosten die zijn goedgekeurd
door het college van burgemeester en wethouders. Hierop worden de opbrengsten als gevolg
van het gebruik van de accommodatie door derden (individueel of in verenigingsverband) in
mindering gebracht.

Regel 6 Investeringssubsidie
1.Luchthallen ten behoeve van het beoefenen van het indoortennis, worden aangemerkt als zijn niet
noodzakelijke voorzieningen (art. 20-3 ASV)
Regel 7 Slotbepalingen
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.
Regel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels sport”

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersd.d. 22 december
2009.
de secretaris, de burgemeester,
drs. G. Twickler H. Kok
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