
Nieuwe subsidiemethodiek
Sportsubsidies

Eerlijk en duidelijk



Verandering gewenst
• U wenst verandering

• In de interactieve bijeenkomst op 24 mei 2011 is duidelijk aangegeven dat 
er meer duidelijkheid moet komen in het subsidiebeleid. 

• Duidelijk waar wel en waar geen subsidie voor ontvangen kan worden.
• Duidelijkheid over hoe subsidie kan worden aangevraagd.

• De gemeenteraad wenst verandering:
• Zij heeft daartoe een nieuwe subsidieverordening vastgesteld
• In de Visie op sport in de gemeente Katwijk zijn nieuwe uitgangspunten 

voor sportsubsidies vastgelegd:
• Om in aanmerking te komen voor sportsubsidie voor het welzijnsprogramma dient een 

vereniging aan te tonen een bijdrage te leveren aan de subdoelen die de gemeente ziet voor 
sportverenigingen.

• De gezamenlijke sportsubsidies in het kader van het welzijnsprogramma mogen niet hoger 
uitvallen dan het totaal van de sportsubsidies in het welzijnsprogramma voor 2012.



Sportsubsidies tot nu toe
• Huidige subsidies zijn historisch gegroeid
• Sportverenigingen en –stichtingen ontvangen subsidie zonder dat 

daar specifiek beleid achter zit. Het is feitelijk een exploitatie-
subsidie

• Er is daardoor geen duidelijk beeld wie waarvoor subsidie krijgt
• De gemeente heeft geen mogelijkheden om inhoudelijk sturing te 

geven aan de subsidieverstrekking



Uitgangspunt van het college
• Subsidie oude stijl wordt afgeschaft
• Het subsidiebudget komt beschikbaar voor verenigingen een 

aanpak hebben die sportaanbod verhoogt voor:
• groepen die statistisch gezien minder bewegen (ouderen, minder validen, 

minima, GGZ)
• leeftijdsgroepen waar de uitval groot is (leeftijdsgroep 13-16 en 25-40)

• Er wordt een programma ontwikkeld waarin meer concreet 
uitgewerkt wordt aan welke criteria het aanbod voor deze 
doelgroepen moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
subsidie. Samenwerking wordt daarin bevorderd.

• De gemeente biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een 
aanbod voor nieuwe doelgroepen.

• Zwembadverenigingen worden nog wel gecompenseerd voor de 
hogere prijs van zwembadhuur.



Randvoorwaarden
• De Algemene Subsidieverordening (ASV) blijft van toepassing.

• Bij een aanvraag altijd financiële gegevens project en financiële gegevens 
vereniging aanleveren (jaarrekening/begroting)

• Bij een aanvraag vindt altijd een financiële toets plaats. Bij voldoende eigen 
middelen wordt geen of minder subsidie toegekend. Een subsidie is in 
beginsel altijd aanvullend.

• Het project/programma wordt daadwerkelijk uitgevoerd
• De algemene subsidieverordening van de gemeente Katwijk is te 

downloaden op www.wetten.nl



Voordelen subsidiebeleid
• Duidelijkheid in subsidiebeleid
• Meer mensen die nu nog niet of onvoldoende sporten/bewegen 

kunnen gebruik maken van een aanbod dat bij hun behoeften 
past.

• Verenigingen werven leden uit groepen die voorheen niet tot de 
doelgroep behoorden. -> groeiend ledental

• Maatschappelijke participatie van doelgroepen vergroot
• Sterkere verenigingen
• Voornemen tot administratieve lastenverlichting



Overgangsregeling
• Voor de huidige subsidie ontvangende organisaties wordt een 

overgangsregeling ingesteld. 
• De aanvraag voor 2013 (vóór april 2012 indienen) gaat nog op basis van 

het ‘oude’ systeem
• De jaren daarna gaat, eventueel geleidelijk, het nieuwe systeem in.



Brainstorm
• Is in drie jaar faseren wenselijk? (sneller/langzamer)
• Brainstorm invulling programma. (welke soorten 

activiteiten/projecten etc. zouden in aanmerking  moeten komen 
voor subsidie. Hoe haal je die doelgroepen binnen?)



Vervolg
• De kern van wat hier gepresenteerd is wordt opgenomen in de 

sportnota. Uw inbreng van vanavond wordt meegenomen in 
waar we in de uitwerking rekening mee moeten houden.

• De sportnota wordt in april door de gemeenteraad behandeld.
• Na vaststelling van de sportnota wordt het 

sportsubsidieprogramma opgesteld.
• Een conceptprogramma bespreken we weer graag met u. Dit 

zal halverwege 2012 plaasvinden.



Digitaal sportforum
• Plannen om een digitaal sportforum Katwijk op te zetten in 

2012. Het wordt een beveiligde en afgeschermde omgeving 
waarin stellingen of voornemens van de gemeente met u 
besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld over het 
subsidieprogramma.

• Interesse? Graag aan het eind van deze bijeenkomst 
inschrijven. Of mailen aan: communicatie@katwijk.nl


