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Onderwerp 	Bestuurlijke reactie op onderzoek Subsidieverlening verenigingsaccommodaties 
buitensport. 

Bijlage: reactie op het concept bestuurlijk rapport Subsidieverlening 
verenigingsaccommodaties buitensport 

Geachte heer De Ridder, 

Het college heeft de concept-rapporten met de resultaten van het door u gehouden onderzoek 
naar de Subsidieverlening verenigingsaccommodatie buitensport ontvangen. 

Het college dankt de rekenkamer voor haar inspanningen en de uitgebreide verslaglegging. 
Het college constateert op basis van het rapport dat de gemeente met een beperkt budget niet 
alleen een positief resultaat voor de sportaccommodaties in de gemeente tot stand brengt maar 
dat ook de sportverenigingen de regeling en de gemeente positief waarderen. De rapportage en 
de aanbevelingen van de rekenkamer worden meegenomen bij het, in het najaar, actualiseren van 
de subsidieregeling. 

Hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Simone Kukenheinn, 
Wethouder Sport 



Bijlage: reactie concept bestuurlijk rapport Subsidieverlening verenigingsaccommodaties 
buitensport.  

Onze reactie concentreert zich in hoofdlijnen op de door u getrokken conclusies en aanbevelingen. 

Allereerst een aanvullende opmerking inzake het uitgangspunt van de regeling. 

Daarna gaan we in op uw aanbevelingen. 

Aanvullende opmerking 

Pag.4: De regeling is in 2962 niet alleen in het leven geroepen om de accommodaties van 

buitensportverenigingen te verbeteren maar zeker ook (en in de jaren zestig vooral) voor het 

realiseren/bouwen van (sport)accommodaties. In veel Nederlandse gemeenten is het gebruikelijk 

dat gemeenten clubaccommodaties, met name kleedkamers bouwen en deze vervolgens 

verhuren of in gebruik geven aan verenigingen. De gemeente Amsterdam heeft destijds de 

verantwoordelijkheid voor de bouw van verenigingsaccommodaties van de buitensporten 

neergelegd bij de buitensportverenigingen. Om de bouw door de verenigingen mogelijk te maken 

is destijds besloten tot invoering van deze subsidieregeling. 

Aanbevelingen.  

Aanbeveling 1: Evalueer de subsidieregeling periodiek. 

In ons coalitieakkoord is aangegeven dat onderzocht zal worden hoe de subsidieregeling de 

komende periode verbeterd kan worden, zodat verenigingen minder hoeven voor te financieren. 

Met deze opmerking in het coalitieakkoord geven we aan dat inhoudelijk gekeken moet worden 

naar de regeling en dat deze op onderdelen moet worden verbeterd. Dit najaar gaan we hiertoe 

besluiten nemen. Uw aanbeveling over een periodieke evaluatie wordt hierin meegenomen. 

Aanbeveling 2: Pas het subsidiebudget en het garantstellingsplafond tijdig aan. 

Op dit moment is voor de subsidieregeling een subsidieplafond van toepassing. Met het jaarlijks 

vaststellen van de begroting geeft de raad de hoogte van het plafond aan. Als in de praktijk blijkt 

dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn kan een aanpassing door de raad worden 

overwogen. 

Sportverenigingen hebben de afgelopen jaren bij de Stichting Financiering Bouw Sport 

Accommodaties (SFBSA) een lening kunnen afsluiten. Als gemeente hebben we hiertoe een 

garantstelling/borgstelling afgegeven ter hoogte van twee miljoen. Om aan te sluiten bij het 

gemeentelijke lening- en garantiebeleid zal bij de dit najaar aan te passen subsidieregeling 

'verenigingsaccommodaties buitensport' worden voorgesteld om voor garantieverleningen het 

landelijk beleid te gaan volgen en hierover afspraken te maken met Stichting Waarborgfonds voor 

de Sport (SWS). Op basis van het voorgaande, worden voorstellen aan de raad gedaan over de 

hoogte van het garantieplafond. 



Aanbeveling 3: Beoordeel regelmatig de doelmatigheid van het subsidieproces. 

Uw opmerkingen over het proces en de afwijkingen van de subsidieregeling ten opzichte van de 

ASA zijn zeker reden om bij de aanpassing van de regeling met uw aanbevelingen rekening te 

houden. Voor wat betreft het subsidieproces is de ASA leidend. 

We zijn het met u eens dat bij deze regeling het een basisvoorwaarde is dat de sportverenigingen 

(de subsidieaanvrager) zelf 2/3 deel van de investering moet inbrengen. Deze eigen inbreng van de 

vereniging is een zekere garantie dat de middelen doeltreffend en doelmatig worden ingezet. De 

eigen inbreng van de sportvereniging, tot stand gekomen met een grote inzet van de leden van de 

sportvereniging en haar vrijwilligers, is een uniek en specifieke karakter eigenschap van de 

regeling. 

Aanbeveling 4: houd rekening met het gebruikersperspectief. 

Het college neemt de aanbeveling over en gaat de noodzakelijke formulieren bekijken op de 

gebruiksvriendelijkheid. Bij de uitvoering streven we naar een goede balans tussen theorie en 

praktijk. We willen hierbij rekening houden met de vrijwilligers bij de verenigingen. Bij de 

aanpassing van de regeling gaan we kijken welke documenten daadwerkelijk nodig zijn om tot een 

goede afweging tot subsidieverlening te komen. De regels moeten er niet toe leiden dat de 

sportvrijwilligers gedemotiveerd worden en afhaken. 

Aanbeveling 5: Wijk niet onnodig af van de ASA. 

Deze aanbeveling wordt overgenomen. In het najaar gaan we de subsidieregeling aanpassen 

waarbij de ASA als uitgangspunt wordt genomen. In de regeling gaan we alleen specifieke 

sportonderwerpen opnemen die daadwerkelijk nodig zijn voor de uitvoering en afwijken van de 

ASA. 

Aanbeveling 6: Pas de regels consistent toe. 

Het college neemt uw aanbeveling over. 

Doordat de dossiers inmiddels digitaal verwerkt worden, zijn de dossiers compleet en is er een 

uniforme werkwijze. Daarnaast zal bij het vormgeven van de nieuwe subsidieregeling gelet 

worden op de consistentie in de regels en bepalingen. 

Van uit het perspectief van de gebruikers is het belangrijk en wenselijk om een overzicht te geven 

op welke wijze de besluitvorming tot stand komt en welke eenduidige stappen er worden gezet. 

Aanbeveling 7: Laat de raad meedenken over de kaders. 

Het college neemt uw aanbeveling over 

Dit najaar wordt via de reguliere weg de geactualiseerde subsidieregeling voor besluitvorming aan 

de raad voorgelegd. De raad wordt op dat moment in de gelegenheid gesteld om invloed uitte 

oefenen op de regeling. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

