Beleidsregels subsidieperiode 2008 tot en met 2010 ter uitvoering van artikel 7,
onder e van de Algemene Subsidieverordening gemeente het Bildt dd. 31-05-2007.
1. Definitie
Onder het sportcomplex De Bildtse Slag wordt verstaan het geheel van de onder het
beheer en verantwoordelijkheid van de stichting vallende sport- en recreatieaccommodatie.
2. Doel
het subsidie is bedoeld voor:
- De continuïteit van het gebruik van het geëxploiteerde sportcomplex als sporten recreatieaccommodatie.
- Voldoende technisch geschoold en gediplomeerd personeel om, mede indachtig
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, op verantwoorde wijze de activiteiten
te kunnen doen plaatsvinden.
- Voldoende (veiligheids-)technische en hygiënische voorzieningen om, mede
indachtig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, op verantwoorde wijze de
activiteiten te kunnen doen plaatsvinden.
3. Subsidiesoort
Er kan subsidie worden verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie.
4. subsidierecht
Er wordt subsidie aan één professionele instelling verstrekt. Deze organisatie dient
aantoonbaar op de hoogte te zijn van de lokale situatie.
5. Subsidiehoogte
Voor het jaar 2008 is de maximale subsidie vastgesteld op een bijdrage van € 414.000,(exclusief index), tenzij het college de raad een hoger subsidiebedrag voorstelt, omdat er
sprake is van onvoorziene omstandigheden. Dit is het geval wanneer uit landelijke wetof regelgeving voorzieningen en/of maatregelen voortvloeien op het gebied van
veiligheid en toezicht in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid
Zwemgelegenheden, waaraan de stichting binnen de financiële mogelijkheden en binnen
de normaal gebruikelijke bedrijfsvoering, in redelijkheid niet kan voldoen.
De bijdragen voor de jaren 2009 en 2010 zullen in de loop van dit subsidietijdvak door de
raad worden vastgesteld.
6. Duur
Er kan een subsidie worden versterkt voor een meerjarige periode.
7. Index
Het subsidie wordt jaarlijks verhoogd met de voor dat jaar geldende indexering gebaseerd
op de CPB-index prijsmutatie overheidsconsumptie.
De uitbetaling van het indexbedrag vindt plaats in het eerste kwartaal van het volgende
jaar.
8. Subsidieplafond
-
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9.Voorwaarden
10. Verplichtingen
- De stichting streeft voortdurend naar goede en op maatschappelijke behoeften op het
Bildt afgestemde producten en diensten en biedt een evenwichtig samengesteld
recreatief en sportief programma dat past bij een sportcentrum met een lokale functie.
- De stichting stimuleert de betrokkenheid van gebruikers (verenigingen) middels een
adviesraad. De adviesraad wordt in elk geval betrokken bij door de stichting te nemen
besluiten met betrekking tot ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten en de
tariefstructuur.
- De stichting hanteert een tariefniveau die voor vergelijkbare voorzieningen in
omliggende gemeenten gehanteerd wordt.
- Het is de stichting toegestaan om in het sportcomplex grootschalige evenementen
anders dan sportevenementen te organiseren met inachtneming van de vereiste
vergunningen, en voor zover de primaire doelstelling van de stichting (bieden van
sport- en recreatieactiviteiten) daarmee niet in belangrijke mate in geding komt.
- De stichting zal haar sportcomplex (sporthal en zwembad), op basis van een
jaarrooster beschikbaar stellen voor het bewegingsonderwijs (schoolzwemmen en
gymnastieklessen) van de op het Bildt aanwezige scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs. Aan dit gebruik zal door de stichting, zo nodig bij voorrang boven ander
gebruik, de hoogste prioriteit worden gegeven.
- Met betrekking tot de voor het gebruik als bedoeld in het vorige punt verschuldigde
vergoedingen worden door de stichting afspraken gemaakt met de betreffende
gebruikers: voor het basisonderwijs met de gemeente en voor het voortgezet
onderwijs met de betreffende schoolbesturen. Indien hierover geen overeenstemming
met de betreffende gebruiker kan worden bereikt, wordt een en ander in afwijking van
de overige geschillen, ter arbitrage voorgelegd aan een alsdan in te stellen
arbitragecommissie.. Deze in te stellen commissie bestaat uit de leden van de partijen
die betrokken zijn bij het geschil, waarvan elke partij bij het geschil één en
gezamenlijke partijen bij deze overeenkomst het derde lid benoemen. Laatstbedoeld
lid treedt op als voorzitter van de commissie.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 4.70 van de Algemene Wet bestuursrecht en ter
aanvulling op het bepaalde ter zake in de Algemene Subsidieverordening rapporteert
de Stichting telkenmale op 1 mei van ieder jaar over haar verrichtingen van het
lopende boekjaar. Burgemeester en wethouders van de gemeente brengen de
rapportages ter kennis aan de raad van de gemeente.
- De stichting overlegt jaarlijks voor 1 mei aan burgemeester en wethouders van de
gemeente:
een jaarverslag dat inzicht biedt in de kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten van de stichting;
een jaarrekening, voorzien van een verklaring van een accountant zoals
bedoelt in artikel 4:78 AWB ;
een subsidieaanvraag voor het komende jaar.
11. Accountantsverklaring
Het beleid hierbij is dat een goedkeurende accountantsverklaring vereist is bij een
subsidiebedrag vanaf € 50.000,- .
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12. Nadere eisen
Het college kan in de beschikking nadere eisen stellen.
13. Relevante wetgeving
Op dit beleidsveld zijn van toepassing de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene
Subsidieverordening.
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