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Geacht bestuur,
Uw vereniging maakt gebruik van een (of meer) gemeentelijke
sportaccommodatie(s). Daarvoor betaalt u een huurtarief aan de gemeente
terwijl u tegelijkertijd subsidie ontvangt van de gemeente voor de door u
gehuurde uren. Dat zorgt voor veel administratie zowel voor uw vereniging
als voor ons. Een veel gehoorde wens van verenigingen – onder meer geuit in
het overleg dat wij de afgelopen maanden hebben gevoerd met de
Sportkoepel Groningen - is om dit te vereenvoudigen. Wij hebben besloten
daar gehoor aan te geven: per 1 augustus 2015 stopt de subsidie voor het
huren van een gemeentelijke sportaccommodatie. Vanaf dat moment verlaagt
de gemeente de huurtarieven voor zowel de jeugd- als de seniorenleden
zodanig, dat uw vereniging er géén financieel nadeel van ondervindt. Bij een
gelijkblijvend gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties door uw
vereniging, betaalt u in het seizoen 2015/2016 per saldo dus niet meer dan u
nu betaalt (behoudens reguliere indexering, extra aanvragen of een wijziging
in de verhouding jeugd/seniorenleden).
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De gemeente heeft de voorgenomen stopzetting van de subsidie voor de huur
van gemeentelijke sportaccommodaties afgestemd met de Sportkoepel
Groningen. De koepel ondersteunt de gekozen lijn. Eind dit jaar zullen we na
overleg met de Sportkoepel met een voorstel komen over de financiering van
de verenigingssport vanaf augustus 2016.
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Hoe gaat het in z’n werk?
Om deze aanpassing te realiseren, moet de gemeente ook een formele
procedure doorlopen. Mocht u het niet eens zijn met het voornemen, dan kunt
u de volgende stappen nemen.
1. Over het voornemen de subsidie aan uw vereniging te beëindigen per 1
augustus 2015 kunt u zienswijzen indienen.
2. Ook over de voorgenomen intrekking van de regelgeving waarop deze
subsidie is gebaseerd, kunt u zienswijzen indienen. Het gaat om paragraaf 5.3
van de Nadere Regels die horen bij de Algemene Subsidieverordening 2011
van de gemeente Groningen. Op de website
(www.gemeente.groningen.nl/sportaccommodatie) kunt u de voorgenomen
wijziging van de Nadere Regels vinden.
Binnen vier weken na ontvangst van deze brief kunt u schriftelijk of per
e-mail aan ons kenbaar maken wat u vindt van ons voornemen de subsidie te
beëindigen en de betreffende regelgeving in te trekken.
Na afloop van de termijn van vier weken zullen wij, met inachtneming van
eventuele zienswijzen, een besluit nemen over het beëindigen van de
subsidie. Van dit besluit ontvangt u een brief van ons. Tegen dat besluit kan
uw vereniging bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.
De zienswijzen die gaan over het intrekken van de regelgeving nemen wij
mee in ons definitieve besluit daarover. Tegen dit besluit kan op grond van de
wet géén bezwaar worden gemaakt.
U kunt uw zienswijze per brief of e-mail richten aan:
Gemeente Groningen
t.a.v. mevrouw R. Hokwerda
Postbus 30026
9700 RM Groningen
E mail: rinske.hokwerda@groningen.nl
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van de stopzetting van de subsidie op
huurtarieven? Neem dan contact op met dhr. Fokko Aarts van de
Werkmaatschappij Sportaccommodaties (WSR) door een e-mail te sturen
naar f.aarts@wsr.groningen.nl of via telefoon: 050-367 6287. Veel
informatie vindt u ook op de gemeentelijke websites
groningen.nl/sportaccommodatie en sport050.nl
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In gesprek met de sportverenigingen
Naast het terugdraaien van de subsidieregeling, heeft het college van B&W
ook de huurtarieven in het seizoen 2015/2016 bevroren. Dat betekent dus
geen lastenverzwaring voor u als vereniging. Dit geeft de gemeente de
gelegenheid om goed in gesprek te gaan met de Groningse sportverenigingen.
Met de ‘expertmeeting’ op 22 januari jongstleden is alvast een begin gemaakt
met de gesprekken tussen gemeente en verenigingen. Inmiddels zijn er
vervolggesprekken met de Sportkoepel Groningen over zeggenschap bij
beheer en onderhoud, investeringen in de sport, inverdienmogelijkheden bij
onderhoud en de rol van verenigingen in het maatschappelijke domein. Uw
vereniging wordt hierover geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

J.J. van Ulsen,
hoofd Contracten, Monitoring en Subsidies

