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Beleidsregel investeringssubsidie 

sportverenigingaccommodaties 

Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregel investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties 

Citeertitel Beleidsregel investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties 

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

26-07-2016 

Onderwerp   

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Deze beleidsregel behoort bij de Algemene Subsidieverordening Lelystad. 

Grondslagen 

1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  
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BESLUIT COLLEGE d.d. 25 mei 2010 
 
Programma: Werken aan Talent 
Beleidsstuk:  Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012  
  “Tussen start en finish” 

Onderwerp: Investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties 

 
 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- De technische staat van sportaccommodaties is zo dat zij doelmatig en duurzaam gebruikt kan 

worden, waarbij flexibiliteit in ruimtelijke inrichting een belangrijke voorwaarde is en de 
belevingswaarde van de accommodatie bijdraagt aan het optimaal gebruik door de doelgroep. 

- Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te geven 
aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 

 

Algemene bepalingen 
1) Een boekjaar mag gelijk gesteld worden aan een verenigingsjaar. 
2) In te dienen financiële stukken, dienen te worden vergezeld van een goedkeurende verklaring van een 

onafhankelijke kascommissie. 

 

Subsidiecriteria 
 
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 
1) zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende 

sportbond en  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd; 

2) zij minimaal bestaat uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar); 
3) de subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van de financiering van investeringen in 

sportaccommodaties; 
4) de betreffende sportaccommodatie in Lelystad staat; de investering waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd direct noodzakelijk is om het aanbod van sportactiviteiten vande vereniging in stand te 
houden, te verbeteren of uit te breiden; 

5) indien nodig een bouwvergunning is verkregen; 
6) de aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden of aankoop is ingediend; 
7) de aanvraag de volgende gegevens omvat:   
           a.  een omschrijving van de aard van de investering, de noodzaak ervan en het beoogde doel; 
           b.  het onderhouds- of bouwplan (inclusief planning); 
           c.  offertes van aannemers, bouwbedrijven e.d.;  
           d.  een investeringsbegroting, inclusief sluitend dekkingsplan; 
           e.  de exploitatiebegroting van het lopende boekjaar; 
            f.  de meest recente jaarrekening, inclusief een opgave van het vermogen; 
           g.  een meerjarenbegroting, indien de totale investeringskosten hoger zijn dan € 20.000,--.  
8) het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
9) de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 

 

Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode: 
 
- Subsidiabele kosten zijn kosten van het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, 

aanleggen en aankopen van sportaccommodaties, inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen, 
alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond. 

- Diensten of goederen die met korting of ‘om niet’ verkregen zijn, kunnen tegen hun normale waarde 
als subsidiabele kosten worden opgevoerd. 
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- Door verenigingsleden geïnvesteerde uren zelfwerkzaamheid kunnen tegen een uurtarief van  
€ 10,00 als subsidiabele kosten worden opgevoerd. 
 

- Giften en bijdragen van derden worden, voorafgaande aan de subsidieberekening, op de 
investeringskosten in mindering gebracht. 

- Kosten ten behoeve van de inrichting komen niet voor subsidiering in aanmerking. 
- Het subsidiebedrag bedraagt 25% van de subsidiabele investeringskosten tot een maximum van 

€ 35.000,-- per project. 
- Bij investeringen in voorzieningen die speciaal bedoeld zijn om de toegankelijkheid en de 

mogelijkheid tot sportdeelname van gehandicapten te vergroten bedraagt het subsidiebedrag 50% 
van de (extra) investeringskosten, eveneens tot een maximum van € 35.000 per project. 

- Het subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat nodig is om het tekort dat er zonder de 
gemeentelijke subsidie is te dekken. 

- Het subsidiebedrag wordt na voltooiing van de werkzaamheden vastgesteld, op basis van een door 
de vereniging in te dienen vaststellingsaanvraag. Deze aanvraag dient te bestaan uit een financieel 
verslag waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten van de 
investeringen en een toelichting wordt gegeven op de eventuele verschillen.  

- De vaststellingsaanvraag dient binnen drie maanden na voltooiing van de  werkzaamheden of 
aankoop te worden ingediend.    

 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties 

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per 01-01-2011 in werking. Alle subsidieaanvragen die 
vanaf deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld.  

 
 


