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Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Medemblik houdende regels omtrent sport en welzjin Nadere regels
subsidiëring investeringen sport- en welzijnsaccommodaties
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;
overwegende dat
een subsidieregeling voor investeringen in accommodaties een wenselijke aanvulling is op het beleid
is, aangezien er positieve initiatieven vanuit de samenleving zijn waarvoor op dit moment geen
subsidiemogelijkheden zijn
en
sport- en welzijnsaccommodaties een spilfunctie hebben in de leefbaarheid van de kernen

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
•
Medemblik om verlening van subsidie ingevolge de nadere regels investeringsregeling
accommodaties.
aanvrager: rechtspersoon die als eigenaar van een als sport- of welzijnsaccommodatie gebruikte
•
onroerende zaak een aanvraag heeft ingediend;
sportaccommodatie: accommodatie die in gebruik is voor het uitoefenen van sport, in het bezit
•
en beheer van een non-profit organisatie;
welzijnsaccommodatie: bijvoorbeeld verenigingsgebouwen, dorpshuizen en sociaal-culturele
•
centra, in bezit en beheer van een non-profit organisatie.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie
Een subsidie vanuit deze nadere regels kan worden verleend voor nieuwbouw, uitbreiding, (ver)plaatsing
of levensduur verlengende renovatie van sport- en welzijnsaccommodaties, met een maatschappelijk
belang en die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern.

Artikel 3 Toetsingscriteria
Om voor een subsidie vanuit deze nadere regels in aanmerking te komen, moet aan de volgende criteria
worden voldaan:
de realisatie vindt plaats na het in werking treden van deze regeling;
a.
de sport- of welzijnsaccommodatie bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Medemblik;
b.
duurzaamheid is een onderdeel van het plan voor nieuwbouw of renovatie. Voor de bouwaanvragen
c.
voor alle nieuwe gebouwen zijn de BENG-eisen van toepassing. Voor (ver)plaatsings- en
renovatieplannen dient in het plan tot uitdrukking gebracht te worden hoe energielabel C wordt
behaald;
de sport- of welzijnsaccommodatie waarin geïnvesteerd wordt, draagt naar het oordeel van het
d.
college bij aan de doelstellingen vanuit het Programma Leefbaarheid, het accommodatiebeleid,
het (top)sportbeleid, of andere relevante beleidskaders;
de kosten van de investering waarop de aanvraag betrekking heeft, worden afgeschreven van
e.
een bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
de aanvrager is in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
f.
de aanvrager moet een in de statuten vastgelegde maatschappelijke doelstelling hebben.
g.

Artikel 4 Grondslagen subsidie
1.

1

De subsidiabele kosten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten voor (een plan voor) nieuwbouw,
uitbreiding, (ver)plaatsing of levensduur verlengende renovatie van een accommodatie, met
uitzondering van legeskosten.
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2.

De kosten voor investeringen hebben betrekking op ofwel immateriële ofwel materiële activa.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de in lid 1 genoemde kosten met een
a.
minimum van €7.500 en een maximum van €50.000.
Het college kan besluiten een lager dan het onder a genoemde percentage te hanteren
b.
wanneer de stand van de voorzieningen, reserves, het eigen vermogen van de aanvrager
of de beschikbaarheid van andere (subsidie)regelingen daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5 Subsidieaanvraag
1.
2.

3.

Een aanvraag voor een subsidie wordt ingediend met behulp van een bij deze nadere regels
behorend, volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
In aanvulling op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik overlegt
de aanvrager de volgende gegevens:
offertes of koopovereenkomst van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
•
een actueel meerjarenonderhoudsplan
•
De aanvrager toont in een begroting aan hoe de cofinanciering van de investering is geborgd.

Artikel 6 Weigeringsgronden
In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik,
artikel 8, wordt de aangevraagde subsidie geweigerd indien:
De aanvraag betrekking heeft op de verbouw of nieuwbouw van sportaccommodatie waar reeds
a.
ander beleid voor is geformuleerd (zoals de tennis-, voetbal- of handbalaccommodaties);
de aanvraag betrekking heeft op de verbouw of nieuwbouw van één van de musea die in 2017
b.
reeds een incidentele investeringssubsidie hebben ontvangen.;
de sportaccommodatie uitsluitend door 1 gebruiker uit de professionele sport wordt gebruikt;
c.
de investeringen subsidiabel zijn op grond van de Nadere regels Subsidie Energiebesparing sportd.
en welzijnsaccommodaties;
de werkzaamheden naar het oordeel van het college zijn te kwalificeren als regulier onderhoud;
e.
de sport- of welzijnsaccommodatie als gevolg van achterstallig onderhoud wordt verwaarloosd
f.
door de aanvrager;
de investering naar het oordeel van het college niet noodzakelijk is voor de exploitatie van de
g.
sport- of welzijnsaccommodatie;
de in de aanvraag beschreven voorziening naar het oordeel van het college niet het beoogde doel
h.
(artikel 2, lid a) realiseert;
organisaties in de afgelopen 5 jaar reeds een subsidie hebben ontvangen op grond van deze
i.
regeling.

Artikel 7 Subsidieverlening en -vaststelling
1.

2.

3.

4.

Het nemen van een besluit tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van
de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de
aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld - zodat sprake is
van een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag - als datum van ontvangst van die aanvraag
geldt.
Na toekenning van de subsidie kan het college een voorschot van 80% van de subsidie verlenen.
Op grond van de verantwoording wordt de subsidie vervolgens definitief vastgesteld en vindt de
betaling van het resterende subsidiebedrag plaats.
Vaststelling van de subsidie en betaling van de overige 20% vindt plaats na indiening van de
factuur c.q. facturen en betaalbewijs c.q. betaalbewijzen (rekeningafschrift) van de voorziening
waarvoor subsidie is aangevraagd.
De in lid 3 bedoelde stukken dienen uiterlijk 8 weken na afronding van de werkzaamheden in het
bezit te zijn van de subsidieverstrekker.

Artikel 7 Hardheidsclausule
Het college kan van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als
daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig
zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels subsidiëring investeringen sporten welzijnsaccommodaties.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,
gehouden op 19 maart 2019.
De secretaris, De burgemeester,
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