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Beleidsregels sport 2012
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
overwegende dat door de gemeenteraad op 8 februari 2011 is besloten tot bezuiniging op welzijnssubsidies;
dat de beoogde bezuinigingen op zorgvuldige wijze zijn voorbereid en met inachtneming van door de
Algemene wet bestuursecht vereiste redelijke termijn bekend zijn gemaakt;
dat het gewenst is de wijziging van beleid die hieraan ten grondslag liggen vast te leggen in geactualiseerde beleidsregels;
gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene
wet bestuursrecht,
besluit:
tot volgende aanvulling op de beleidsregels “Sport” zoals vastgesteld op 13 juli 2010,

Regel 1 Definities
verordening: de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad
op 26 april 2011.

Regel 2 Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van:
gehandicaptensport
a.
exploitatie sportaccommodaties
b.

Regel 3 Doel van de subsidies
a.
b.

gehandicaptensport: bevordering sportbeoefening door gehandicapte sporters;
exploitatie sportaccommodaties: beheer, in stand houden en onderhouden van sportaccommodaties door beheersorganisaties waarmee de gemeente Hof van Twente een overeenkomst heeft
afgesloten.

Regel 4 Subsidieplafonds
Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012.

Regel 5 Grondslag, criteria subsidieverlening en -verdeling
1.

2.

Grondslag en criteria voor subsidieverlening vormen de beleidsregels “Sport” zoals vastgesteld
op 13 juli 2010, dit na toepassing van de bij raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 vastgestelde kortingsystematiek op de voor 2011 verleende subsidies voor in deze beleidsregel bedoelde activiteiten.
Onverminderd het bepaalde in 5.1 kunnen onderstaande instellingen voor de in deze beleidsregel
bedoelde activiteiten voor 2012 ten hoogste in aanmerking komen voor een maximum subsidiebedrag als opgenomen in onderstaande lijst:
gehandicaptensport:
a.

Invalidensportvereniging I.S.V. Hengelo

€

388,42

St. Paardrijden Gehandicapten "'t Zoekerveld"

€

787,67

G.F.C.

€

751,37

AWD 2005

€

533,61

St. Rolstoeldansen Joy on Wheels

€

352,14

ZPC "De Hof"

€

787,71

Zwemgroep ‘t Roessingh

€

300,96

Stichting Twentse Sportbelangen

€ 8.923,14

b. exploitatie sportaccommodaties

1

Cvdr 2017 nr. CVDR98649_1

14 november 2017

Sportfondsen Hof van Twente

€ 413.260,37

Stichting Stevig

€ 141.507,63

Stichting Beheer Register Goederen

€ 269.238,00

Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde

€ 143.883,00

Stichting De Pol Bentelo

€ 94.105,00

Stichting Sporthal Markelo

€ 147.468,00

Stichting Sportzaal Stedeke

€ 48.569,29

Atletiek en Wandelclub Delden 2005

€

2.567,35

Regel 6 Uitsluitingen
Activiteiten en instellingen op sportgebied niet in de “Beleidsregels sport 2012” genoemd, komen niet
in aanmerking voor een subsidie

Regel 7 Overgangsbepaling
In afwijking van het bepaalde in regel 2 en regel 5 van deze beleidsregels wordt, ter uitvoering van het
raadsbesluit dd. 8 februari 2011 voor de subsidies > € 2.500,00 die met ingang van 2012 komen te vervallen, een afbouwregeling toegepast. Op grond van deze afbouwregeling wordt in 2012 50% van het
subsidiebedrag 2011 uitgekeerd, in 2013 25% en in 2014 0%.

Onderstaande instellingen kunnen op basis van deze afbouwregeling in 2012 ten hoogste in aanmerking
komen voor een maximum subsidiebedrag als opgenomen in onderstaande lijst:
Gymvereniging Excelsior

€ 1.989,60

Gymvereniging Markelo

€ 1.766,32

Voetbalvereniging GFC

€ 1.434,26

Voetbalvereniging Rood Zwart

€ 1.817,85

Sportclub Markelo

€ 1.319,75

Voetbalvereniging Twenthe

€ 1.606,61

Paardensportcentrum De Hoffmeijer

€ 3.779,19

Regel 8 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 9 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels sport 2012”
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.
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de loco-secretaris,

de burgemeester,

A.J. Kranenberg
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