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Regeling subsidie huisvesting sport gemeente Oisterwijk 2016

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst
Regelingsubsidie
huisvesting sport
gemeente Oisterwijk 2016

Datum vaststelling

15 september 2015

Datum publicatie
Datum inwerkingtreding

1 oktober 2015

Geldigheidsduur

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Juridische grondslag

Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014

Type subsidie

Artikel 2 lid 2 onder b, huisvestingssubsidie

Gerelateerde stukken / beleid

Kadernota sport en bewegen, 2013-2030

Kostenplaats

6530000

Kenmerk

GC15-02673 – 2015I10546

Informatie

013 – 529 13 11

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Sport én bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, zelfontplooiing,
zelfredzaamheid en aan sociale cohesie. Sport en bewegen draagt dus bij aan het goede leven en is
daarmee van groot belang voor Oisterwijk. Op het vlak van sport en bewegen zijn er verschillende
spelers actief die wij vanuit de kanteling in de juiste positie willen brengen waarbij we zelfwerkzaamheid
faciliteren en stimuleren.
Met de regeling huisvesting sport willen wij de eigen verantwoordelijkheid van buitensportsportverenigingen voor hun accommodaties (kantine, kleedkamers) bevorderen en wel door middel van privatisering van de accommodaties.
Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het gebruik van (geprivatiseerde)
accommodaties voor sportbeoefening.
Artikel 1

a.
b.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een
subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.
In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:
een sportorganisatie waarmee de gemeente Oisterwijk een erfpachtovereenkomst heeft af1.
gesloten
een sportorganisatie die voor de uitvoering van zijn sportactiviteiten voor jeugdigen gebruikt
2.
maakt van een gemeentelijke binnensportaccommodatie of een schaatsaccommodatie elders

Artikel 2

Waarvoor wordt een subsidie verleend?

1

Tijdvak subsidie

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar, een boekjaar of voor een incidentele
activiteit. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een kalenderjaar
2

Huisvesting

Subsidie wordt verleend voor:
de kosten van de jaarlijkse erfpachtcanon van door de gemeente aan de organisatie geprivatiseerde
a.
sportaccommodaties
de kosten van onderhoud van door de gemeente aan de organisatie overgedragen kleedkamers
b.
de kosten van gebruik van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en/of een schaatssportc.
accommodatie elders door contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdleden
die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
3

Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 106.344
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4

Opbouw van het subsidie

Het subsidie voor huisvesting is als volgt opgebouwd:
Aanvrager

Huisvesting

Huisvestingssubsidie in €

Artikel 1, onder b, 1

Artikel 2, lid 1 onder a:
Erpachtscanon

Het subsidie is gelijk aan het bedrag van het
aan de gemeente verschuldigde erfpachtcanon

Artikel 1, onder b, 1

Artikel 2, lid 1, onder b:
Onderhoud kleedkamers

Per kleedkamer een bedrag van € 670

Artikel 1, onder b, 2

Artikel 2, lid 1, onder c:
Gebruik gemeentelijk zwembad de Leije

65% in de kosten van huur voor een kalenderjaar

Gebruik gemeentelijke binnensportaccom- 25% in de kosten van huur voor een kalenmodatie
derjaar
Gebruik schaatsaccommodatie

5

50% in de kosten van huur voor een kalenderjaar

Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld,
wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.
6

Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering
uit het gemeentefonds, die de gemeente over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De
indexering wordt toegepast met inachtneming van het in het vorige lid gemaakte voorbehoud.
Artikel 3

Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

1

Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

a.
b.
c.

2

a.
b.

3

Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend
12 weken voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Een overige aanvrage om subsidieverlening moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.
Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van
het subsidieportaal mét e-Herkenning.
Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 3, lid 1 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.
Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

De organisatie spant zich in om een maatschappelijke stageplaats beschikbaar te stellen voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs, ter grootte van minimaal 20 uur per jaar.
4

a.
b.

5

2

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder
a wordt uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.
Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder
b en c wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

a.

De beslissing tot subsidieverlening houdt in:
de hoogte van het bedrag van subsidieverlening
1.
de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt
2.
de periode gedurende welke subsidie wordt verleend
3.
de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen
4.

b.
c.

De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot subsidievaststelling.
De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van
een voorschot tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening. Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens inhoudt de beslissing tot subsidievaststelling is het bedrag van het voorschot
gelijk aan het bedrag van de subsidieverlening.
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