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Beste meneer, mevrouw,
in uw brief van 6 januari 2074 heeft u een aantal vragen gesteld naar aanleiding van ons
besluit om het ver¿oek van SV Laar voor borgstelling af te wijzen.
In deze brief antwoorden wij op de door u gestelde vragen.

1.

Onderschrijft het college de dringende noodzaak voor de vervanging en uitbreiding
van de kleedlokalen ook al is het geen gemeentelijke accommodatie?

Wij zijn inderdaad ook van mening dat vervanging en uitbreiding noodzakelijk is.

2.

Klopt het dat er al 25o/o investeringssubsidie voor de kleedlokalen is toegekend?

Nee, er is nog geen investeringssubsidie toegekend. Deze is gelijktijdig met de aanvraag
voor borgstelling ingediend, waarna er nog aanvullende gegevens zijn gevraagd.

3.

Waarom staat er de kanttekeníng over het aantal kleedlokalen nu in dit voorstel?

Deze kanttekening is er ingezet om aan te geven dat, op basis van de toen beschikbare
gegevens, het geen vanzelfsprekendheid is dat het bedrag waar de vereniging vanuit gaat
wordt toegekend. De hoogte is afhankelijk van het benodigde aantal lokalen. SV Laar heeft
3 speelvelden en dan is er sprake van een bandbreedte van 6 tot 12 lokalen.

4.

Kunt u exact aangeven welk financieel effect de gevraagde borgstelling heeft op het
weerstandsvermogen van de gemeente?

Nee, dat is niet exact aan te geven. De genoemde 1olo is op basis van historische
gegevens van de Stichting Waarborgfonds Sport. Per situatie zal, wanneer besloten wordt
tot borgstelling, een inschatting van het risico moeten worden gemaakt. Deze inschatting
dient dan jaarlijks opnieuw te worden bekeken.
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5.

In het voorstel wordt gesproken over andere verenigingen die zich in de toekomst
zullen melden voor een borgstelling (bijv. FC Oda, Wilhelmina'O8, maar ook andere
verenigingen). Hoe concreet is dit? Voldoen zij ook aan de criteria van het SWS voor
de 50% borgstelling en ontvangen zij ook 25olo investeringssubsidie?

Er zijn op dit moment geen concrete investeringsaanvragen.
Toekomstige aanvragen voor investeringssubsidie zullen per aanvraag beoordeeld worden
op de in de verordening gestelde voorwaarden.
Of toekomstige aanvragen voor borgstelling voldoen aan de eisen van het SWS is
afhankelijk van hun plannen en financiële onderbouwing.

Aanvullend op uw vragen hebben wíj besfoten om vooruitlopend op de keuzecatalogus een
voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om borgstelling aan sportverenigingen,
onder bepaalde voorwaarden, mogelijk te maken. Dit naar aanleiding van overleg met de

provincie Limburg en aanvullende informatie over de risicoafweging.
Wij gaan er vanuit dat uw vragen hiermee voldoende beantwoord zijn.
Met vriendelijke groet,

M.H.F. Knaapen
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