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ONDERWERP

Investeringssubsidie SV Laar
ADVIES
Verlenen van een 25olo investeringssubsidie van C 87.670,50 aan SV Laar voor de
realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie op spoftpark Laarderveld.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Collegebesluit24 februari 2015: voorstel aan de gemeenteraad om te besluiten aan SV
Laar een garantstelling te verlenen. Dit voor de financiering van een uitbreiding van haar
clubaccommodatie. De gemeenteraad neemt hierover op 25 maaft 2015 een besluit.
Algemeen:
SV Laar is met 700 leden de grootste voetbalvereniging van Weert. Op sportpark
Laarderveld liggen 4 voetbalvelden, waarvan 2 kunstgrasvelden. De kleedaccommodatie is
sterk verouderd en er is sprake van een tekort aan kleedruimte. Naast de 6 permanente
kleedlokalen staan er inmiddels al een aantal jaren enkele units die fungeren als
(tijdelijke) extra kleedruimte.
SV Laar is voornemens de 6 permanente kleedlokalen te renoveren en 6 nieuwe lokalen,
een scheidrechterslokaal en kleine bergruimte bij te bouwen. De werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd waarbij fase 1 de nieuwbouw betreft en fase 2 de renovatie van de 6
bestaande kleedlokalen. De totale investeringskosten van fase 1 z¡jn begroot op
€ 350.682,00. De financieringsopzet is als volgt:
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€ 210.000,00

Geldlening
Subsidie gemeente:

€
€

86.670,00
54.012.00
€ 350.682,00

Inbreng eigen geld:

Voor de af te sluiten geldlening wordt door Stichting Waarborgfonds Sport een
garantstelling verleend van 50o/o. SV Laar heeft aan de gemeente gevraagd om voor de
resterende 50Vo garant te staan. De gemeenteraad neemt hierover op 25 maart 2015 een
besluit.
De subsidiebijdrage wordt gevraagd in het kader gemeentelijke subsidieregeling
"investeringen" en bedraagt 25o/o van de totale investeringskosten van de nieuwbouw.
Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag hebben wij gekeken naar de noodzaak van de
investering. Om de benodigde kleedkamercapaciteit vast te stellen, gaan wij uit van de
richtlijnen die de KNVB hanteert. De KNVB stelt dat er minimaal 2 en maximaal 4
kleedlokalen per wedstrijdveld beschikbaar moeten zijn. Van de 4 voetbalvelden op het
sportpark Laarderveld worden er 3 ingezet voor wedstrijden. Dit betekent dat SV Laar
over minimaal 6 en maximaal 12 kleedlokalen zou moeten beschikken.
Met de nieuwbouw van 6 lokalen en de renovatie van de 6 bestaande lokalen, zou SV Laar
de beschikking krijgen over het maximaal benodigde aantal. Naar ons oordeel is dit niet
noodzakelijk om alle voetbalactiviteiten op een goede manier te kunnen plannen. Een
uitbreiding met 6 lokalen is daarmee niet volledig subsidiabel.
SV Laar wil toch graag vasthouden aan 12 lokalen. Enerzijds zorgt dit aantal op
wedstrijddagen voor een optimale doorstroming, anderzijds zijn de 6 nieuwe lokalen nodig
voor de continuiteit tijdens de renovatie van de 6 bestaande lokalen.

In overleg met SV Laar is afgesproken de volledige nieuwbouw van 6 lokalen toch te
subsidiëren. Dit onder de voorwaarde dat er voor de renovatie van de 6 bestaande lokalen
geen nieuwe subsidieaanvraag wordt ingediend. SV Laar heeft hiermee ingestemd. Door
middel van zelfwerkzaamheid acht de club het haalbaar om binnen de projectbegroting
van € 350.685,00 zowel de nieuwbouw als renovatie te kunnen bekostigen.
Geadviseerd wordt om onder deze voon¡¡aarde in te stemmen met verlenen van een 25olo
investeringssubsidie van € 86.670,00 voor de nieuwbouw van 6 kleedlokalen.

Argumenten:
De te verlenen subsidie past binnen de subsidieverordening Welzijn 2013, deelverordening
"investeringen". De door SV Laar ingediende (open) kostenbegroting is door ons
beoordeeld. Hierbij is getoetst of de opgevoerde kosten marktconform zijn, waarbij is
uitgegaan van een sobere functionele uitvoering. Dit is het geval.
De subsidieverlening en garantstelling maken het voor SV Laar mogelijk haar nieuwbouwen renovatieplannen te realiseren.
Kanttekeninoen:
De nieuwbouwplannen van SV Laar kunnen alleen worden uitgevoerd als de gemeenteraad
besluit tot garantstelling.
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Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beqrotingspost:
Stelpost Welzijn en sport

-

prioriteiten product 922-IL

Beschikbaar bedrao:
De stelpost is€ t3.252,00. In 2015 is deze nog niet (gedeeltel¡jk) aangewend.
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De kapitaallasten van de subsidie voor de nieuwbouw zijn € 3.900,15 (50 jaar / 2,5o/o
rente). Deze worden ten laste gebracht van de stelpost, waarna het resterende budget
C 9351,85 bedraagt. Dit

wordt administratief verwerkt in de eerst volgende rapportage
COM M U NICATI
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Voor wie is dit advies van belano?
.3. Organisaties/Instellingen

* Raadsleden
Nadere specificatie: SV Laar
.3. TILS-lijst
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Beschikking
Nadere specificatie:

*

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Peter Verheijen, afdeling OCSW
Roel Hardij, afdeling PO, cluster Vastgoed
Jacco Meijer, afdeling Financiën
Extern:
SV Laar

BIJLAGEN
Ooenbaar:

Subsidiebeschikking
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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beschikking subsidieverlening 2015
Zaaknummer 030084

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een 25o/o investeringssubsidie voor een uitbereiding van uw clubaccommodatie. In deze

beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wijverlenenueeneenmaligesubsidievanmaximaal e87.670,5O voordeuitbreidingvan
uw clubaccommodatie. Voor de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage.
Voor de grondslagen verwijzen wij naar de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn en
Evenementen 2013' en de'Deelsubsidieverordening Investeringen'.
De afschrijvingstermijn voor de uitbreiding is op basis van het gemeentelijke
afschrijvingsbeleid vastgesteld op 50 jaar.

Voorschot/Verrekeni ng
U krijgt een voorschot van 90o/o vân het maximale subsidiebedrag. Het voorschotbedrag
van € 78.903,45 maken wij over op uw bankrekening 57.5L19.890.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Voorwaarden/eisen
Deze investeringssubsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

-

-

De nog uit te voeren renovatie van de 6 bestaande kleedlokalen komt niet in
aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Onderdeel van de uitbreiding van uw
clubaccommodatie waarvoor subsidie wordt verleend, is de realisatie van 6 nieuwe
kleedlokalen. Samen met de 6 te renoveren bestaande kleedlokalen krijgt uw
vereniging de beschikking over 12 lokalen. Naar ons oordeel is dit aantal niet nodig
om uw activiteiten op een goede manier te kunnen plannen. Uw uitbreidingsplan is
daarmee niet volledig subsidiabel. Alleen onder voon¡raarde om een toekomstige
renovatie niet voor subsidie in aanmerking te laten komen, is het volledig subsidiëren
van uw uitbreidingsplannen gerechtvaardigd.
Voordat u staft met de bouwwerkzaamheden dient u te beschikken over de benodigde
vergunningen.
U dient nog een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat u volgens een zakelijk
recht over de grond kunt beschikken waarop de uitbreiding van uw accommodatie
wordt gerealiseerd. U mag pas starten met de bouwwerkzaamheden nadat deze
verklaring in ons bezit is.

Wilhelm¡nasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weeft . nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend. Dit betekent dat de

-

-

uitbreiding van uw clubaccommodatie uitgevoerd moet worden volgens het door u
ingediende en door ons goedgekeurde plan, waaronder de bestekstekeningen van 15
mei 2013.
U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding
met derden.
- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van
de rechtspersoon.
U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waaryoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen
worden verricht.
- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Verantwoording
U levert uiterlijk 3 maanden nadat de uitbreiding van uw clubaccommodatie is
gerealiseerd de aanvraag voor de vaststelling in. Op dat moment controleren wij of de
uitbreiding volgens het door u ingediende plan is uitgevoerd. Vervolgens wordt de subsidie
door ons vastgesteld en afgerekend.

Het college kan bepalen dat u ook andere, dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die
voor de vaststelling van belang zijn, moet overleggen.
Als uit uw verantwoording blijkt dat de uitbreiding van uw clubaccommodatie niet is
gerealiseerd volgens het door u ingediende plan en de bepalingen in deze beschikking, kan
dit leiden tot een lagere subsidievaststelling. Het teveel ontvangen bedrag moet in dat

geval worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.
Hoogachtend,

Het college

burgemeester

fS,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris
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GEMEENTE WEERT
Afdeling OCSW

BIJLAGE BIJ SUBSIDIEBESCHIKKING

Postbus 95O

6000 AZ WEERT

INVESTERINGEN
SUBSIDIE 2015
R.K. Sportvereniging La;ar

Subsidieberekenino
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€ 350.862,00
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25o/o

€ 87.715,50

