De raad van de Gemeente Etten-Leur;
gelezen het raadsbesluit van 17 mei 2004 tot het instellen van een stimuleringregeling sportvoorzieningen en het opdragen van de uitwerking hiervan aan het college van burgemeester en
wethouders;
mede gelezen het raadsbesluit van 12 juli 2004 tot aanpassing van de voorwaarden van het bij
besluit van 17 mei 2004 ingestelde stimuleringregeling;
overwegende, dat de stimuleringsregeling bedoeld is om sportverenigingen die een nieuwe eigen accommodatie willen bouwen, dan wel een aanpassing aan de eigen accommodatie willen
aanbrengen, dan wel sportgerelateerde zaken willen aanschaffen onder gunstige voorwaarden
een lening te verstrekken;
gelet op de Gemeentewet; de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2006 Gemeente Etten-Leur;
besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:
“Stimuleringsregeling sportvoorzieningen 2006 gemeente Etten-Leur”
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
Beschikking:
een schriftelijk besluit van het bestuursorgaan tot het al dan niet verstrekken van een lening.
b.
Bestuursorgaan:
de gemeenteraad, tenzij de gemeenteraad deze bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het
college van burgemeester en wethouders;
c.
Boekjaar:
een kalenderjaar;
d.
College:
het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur;
e.
Leningperiode:
het tijdvak waarvoor de lening is verstrekt;
f.
Leningplafond:
een maximum bedrag dat door de raad voor het betreffende begrotingsjaar is vastgesteld;
g.
Overeenkomst tot het verstrekken van een lening:
de overeenkomst ter uitwerking van de beschikking tot het verstrekken van een lening;
h.
Raad:
de gemeenteraad van de Gemeente Etten-Leur;
I.
Regeling:
de Stimuleringsregeling sportvoorzieningen 2006 gemeente Etten-Leur;
j.
Sportaccommodaties:
een door een sportvereniging te bouwen, uit te breiden, te renoveren of aan te kopen
onroerende zaak voor zowel actieve als passieve beoefening van een door NOC*NSF
erkende tak van sport;
k.
Sportgerelateerde zaken:
kantine, kleed/wasaccommodatie, bestuurskamer, vergaderlokalen, bergingen,
opslagruimten, trainings- en wedstrijdverlichting, tribune;

2

I.

Sportvereniging:
een ter plaatse gevestigde rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die zich zonder winstoogmerk de behartiging van de belangen van ideële en/of
materiële aard van (een deel van) de Etten-Leurse bevolking ten doel stelt op het gebied
van een door NOC*NSF erkende tak van sport en in de gemeente Etten-Leur een eigen
accommodatie heeft of wenst te realiseren.
De sportvereniging dient te zijn aangesloten bij een landelijke overkoepelende sportorganisatie, die op haar beurt is aangesloten bij het NOC*NSF.

Artikel 2. Reikwijdte regeling
2.1
2.2

De algemene subsidieverordening 2006 gemeente Etten-Leur is van toepassing op deze
regeling, tenzij deze regeling uitdrukkelijk anders bepaalt.
Het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de overeenkomst ter
uitvoering van een subsidiebeschikking is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling
3.1
3.2

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.
Jaarlijks wordt door het college aan de raad een financiële verantwoording overlegd,
waarin opgenomen zijn een overzicht van de uitstaande leningen, de gedane aflossingen en / of betalingen in het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 4. Algemene eisen
4.1

4.2
4.3

In Etten-Leur gevestigde sportverenigingen kunnen maximaal een keer per kalenderjaar
en slechts eenmaal voor eenzelfde project verzoeken om een beschikking op grond van
deze regeling.
De verzoeken kunnen gedaan worden voor:
a.
Het realiseren van eigen sportaccommodaties;
b.
Aanpassingen aan eigen bestaande sportaccommodaties;
c.
Het aanschaffen van sportgerelateerde zaken
Een verzoek om een lening op basis van deze regeling voor normaal onderhoud van
bestaande accommodaties wordt uitgesloten.
Een sportvereniging die op de regeling een beroep doet, dient daarnaast alle mogelijkheden om een lening verkrijgen bij andere instellingen te benutten.

Artikel 5. Verzoek om een beschikking
5. 1
5.2

5.3

Een verzoek om een beschikking dient schriftelijk vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar te worden gericht aan het college.
In geval een verzoek niet tijdig is ingediend kan het college beslissen het verzoek niet in
behandeling te nemen. Het niet in behandeling nemen blijft achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de sportvereniging in verzuim is geweest.
Indien het verzoek weliswaar tijdig, maar niet volledig is ingediend, geeft het college de
sportvereniging een termijn waarbinnen men het verzoek kan aanvullen. Indien het verzoek niet binnen de gestelde termijn wordt aangevuld kan het college besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Een verzoek om een beschikking dient te worden gedaan tenminste 6 maanden voordat
de (ver-)bouwwerkzaamheden zullen beginnen c.q. tot aankoop zal worden overgegaan.
De (ver-)bouwwerkzaamheden c.q. de aankoop zullen niet eerder plaatsvinden/starten
dan nadat er sprake is van een onherroepelijk besluit op het verzoek om een beschikking en overigens aan alle overige wet- en regelgeving is voldaan.
Bij indiening van het in het eerste lid bedoelde verzoek dienen in ieder geval overlegd te
worden:
a.
het plan voor het te realiseren of aanpassen van eigen sportaccommodaties dan
wel plan voor de aanschaffing van sportgerelateerde zaken;
b.
de verenigingsbegroting van het betreffende kalenderjaar;
c.
de omvang van eventuele reserves;
d.
een financieel meerjarenplan waarin de aflossing van de nieuw aangevraagde
lening is opgenomen;
e.
de balans van het voorafgaande jaar met toelichting.
Indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag kan om aanvullende informatie worden verzocht.
Met het onder a. bedoelde plan wordt verstaan een bouwplan met daarin opgenomen de
gegevens als bedoeld in het Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning.
Voorzover geen bouwvergunning nodig is dient het plan in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
Relevante gegevens van de aanvragende sportvereniging / -instelling; Omschrijving activiteiten/werkzaamheden;
Kostenoverzicht met toelichting (bij voorkeur in de vorm van een offerte);
De sportverenigingen die een beroep doen op de regeling zullen bij het verzoek via de
overlegging van de verenigingsbegroting van het betreffende jaar en jaarstukken van het
voorafgaande jaar dienen aan te tonen dat een directe uitgave voor het project uit de
verenigingskas niet mogelijk / verantwoord is.
Bij een verzoek legt de sportvereniging, indien deze gegevens niet uit anderen hoofden
reeds in het bezit zijn van de gemeente, tevens over:
a. een afschrift van de statuten van de plaatselijke sportvereniging;
b. een opgave van de bestuurssamenstelling; c. een bewijs van inschrijving bij de Kamer
van Koophandel;
Het bestuursorgaan kan rechtspersonen vrijstelling verlenen van de verplichtingen,
neergelegd in de leden 4, 5 en 6.

Artikel 6. Leningverstrekking
6.1
6.2

Het college beslist binnen 13 weken na 1 april van het betreffende kalenderjaar op het
verzoek.
Een lening op basis van deze regeling kan worden verleend onder strikte voorwaarden
dat:
a.
de lening in gelijke delen wordt afgelost;
b.
de lening beschikbaar wordt gesteld tegen betaling van een tevoren overeengekomen rente;
c.
de gemeente stelt een zekerheid vast in de overeenkomst als bedoeld in artikel 9
van deze regeling..
d.
een lening tot maximaal € I 0.000,00 dient in maximaal 5 jaar te worden afgelost;
e.
als de lening meer dan € I 0.000,00 bedraagt, dient deze in maximaal 1 0 jaar te
worden afgelost.
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6.3

6.4

De overeengekomen aflossingen vermeerderd met rente dienen door de sportvereniging
jaarlijks uiterlijk voor 1 5 januari van elk kalenderjaar aan de gemeente te worden overgemaakt.
Indien de gezamenlijke verzoeken het door de raad vastgestelde plafondbedrag te boven gaan, zal toekenning van de leningen in evenredigheid van de ingediende en te honoreren verzoeken geschieden.

Artikel 7. Weigeringsgronden
7.1

Het college kan een verzoek als bedoeld in deze regeling weigeren:
a.
als niet wordt voldaan aan de in deze regeling benoemde doelstellingen;
b.
als niet is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in deze regeling;
c.
als gegronde vrees bestaat dat de aanvrager zijn toekomstige jaarlijkse financiële
verplichtingen voortvloeiende uit deze regeling niet kan nakomen;
d.
als uit de ingediende aanvrage blijkt dat de sportvereniging de gevraagde lening
uit eigen middelen kan betalen;
e.
als de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt of blijkt dat de
verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag
zouden hebben geleid;
f.
als de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

Artikel 8. Beschikking tot verstrekking van een lening
8.1

In de beschikking tot het verstrekken van de lening staat in ieder geval:
a.
een omschrijving van te verrichten activiteiten, de maximale hoogte en eventuele
verplichtingen;
b.
Een omschrijving van het te realiseren of aan te passen eigen sportaccommodaties dan wel van de aan te schaffen sportgerelateerde zaken waarvoor de lening
wordt verstrekt en de vermelding dat deze omschrijving later wordt uitgewerkt in
een overeenkomst;
c.
het (maximale) bedrag van de lening en de wijze waarop dit bedrag is bepaald;
d.
de wijze van aflossing van de verstrekte lening.

Artikel 9. Uitvoeringsovereenkomst
9.1

9.2

Ter nadere uitvoering van de beschikking tot het verstrekken van een lening wordt op
het moment dat de totale financiering van het project geregeld is, een overeenkomst gesloten.
In de overeenkomst worden de verplichtingen opgenomen voor de partijen, waarbij minimaal de bepalingen vermeld in artikel 8.1 van deze regeling worden opgenomen.
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Artikel 10. Ontbinding uitvoeringsovereenkomst
10.1

De uitvoeringsovereenkomst kan worden ontbonden:
a.
als een bestemmingsverandering, verkoop, vervreemding of hypothecaire verzwaring plaatsvindt van de accommodatie en sportgerelateerde zaken zoals bedoeld in deze regeling, zonder voorafgaande goedkeuring van het college;
b.
bij niet nakoming van de voorwaarden waaronder de bijdrage uit deze regeling is
verleend.
1 0.2 Bij ontbinding van de overeenkomst of bij ontbinding / faillissement van de sportvereniging wordt het nog resterende deel van de lening, vermeerderd met de daarvoor te maken kosten, geheel en direct opvorderbaar.
Artikel 11. Bijzondere gevallen
11.1

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 12. Citeertitel
1 2.1 De regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling sportvoorzieningen 2006
gemeente Etten-Leur”.
Artikel 13. Inwerkingtreding
13.1

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 18 september 2006

De raad voornoemd.
De griffier,
De voorzitter

Drs. W.C.M. Voeten drs. J.A.M. van Agt.
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Toelichting op de “Stimuleringsregeling sportvoorzieningen 2006 gemeente Etten-Leur.”
Algemeen:
De gemeenteraad heeft op 17 mei 2004 en 1 2 juli 2004 besloten een stimuleringsregeling
sportvoorzieningen in het leven te roepen.
Doel van deze regeling is om plaatselijke sportverenigingen, die een eigen nieuwe accommodatie, dan wel aanpassing in de eigen accommodatie willen realiseren, dan wel sportgerelateerde zaken aan willen schaffen, onder voorwaarden zoals genoemd in voornoemde raadsbesluiten, in de gelegenheid te stellen een lening aan te vragen.
Toelichting per artikel:
Artikel 1:
In dit artikel wordt de definitie van de begrippen van de regeling gegeven.
Sportgerelateerde zaken:
Onder sportgerelateerde zaken worden niet verstaan wedstrijd- en trainingsmaterialen, inventarissen en inrichtingsmaterialen. Deze zaken worden uitgezonderd omdat een afschrijving op
dergelijke investeringen nauwelijks controleerbaar is en de Ievensduur van dergelijke zaken
regelmatig de termijn van 5 jaar niet overschrijden. Overigens kunnen dergelijke zaken onder
de normale behoeften voor sportverenigingen worden geschaard, deze dienen ten laste te komen van de normale jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Artikel 3:
Door middel van een jaarlijkse rapportage kan de raad op hoofdlijnen blijven toezien op de werking van de regeling en de beslissingsbevoegdheid over de ingestelde regeling behouden.
Artikel 4:
Art. 4.1
Alleen plaatselijke sportverenigingen met een ter plaatse aanwezige accommodatie kunnen
maximaal een keer per kalenderjaar een beroep doen op de regeling.
Voor deze beperking is gekozen om zoveel mogelijk sportverenigingen in aanmerking te kunnen laten komen voor een bijdrage uit de regeling.
Art. 4.2.
De regeling is in het leven geroepen als steun voor de sportverenigingen bij nieuwe initiatieyen
en aanpassingen aan bestaande accommodaties. Het is niet de bedoeling dat de sportverenigingen de regeling gebruiken voor het uitvoeren van normaal (bouwkundig) onderhoud van hun
accommodaties. Er wordt van uitgegaan dat de verenigingen op de gebruikelijke wijze binnen
de financiële huishouding van de vereniging dit onderhoud waarborgen. Als indicatie wordt onder onderhoud verstaan de onderhoudsmaatregelen voor clubhuizen en kleedaccommodaties
zoals vermeld in hoofdstuk F.1 .7. van het Handboek Sportaccommodaties van ISA-sport, met
uitzondering van het omschreven groot onderhoud en renovatie en vervangingen van installaties en onderdelen van accommodaties waarvoor een afschrijvingstermijn van meer dan 10 jaar
vermeld is in bedoeld hoofdstuk F.1 .7.
Art. 4.3.
Het is logisch dat de verzoeker waar mogelijk financiële medewerking en / of bijdragen / subsidies verkrijgt van derden voordat de gemeente een lening beschikbaar stelt. Bij derden valt te
denken aan de Stg. Waarborgfonds Sport; Lotto/Totogelden; Landelijke of Provinciale bijdragen; bijdragen van sportkoepels, sponsoring, donateurs.
Artikel 5:
Art. 5.4.
Met de in dit artikel genoemde termijnen wordt aansluiting gezocht bij de gemeentelijke begrotingscyclus.
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Artikel 6
Art. 6.2. b
Onder rente wordt hier verstaan de marktconforme rente, zijnde de kosten door de gemeente te
maken, voor het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage / lening. Op deze wijze wordt
bereikt dat op budgettair neutrale wijze uitvoering wordt gegeven aan de regeling.
Art. 6.2.d/e.
Voor de aanvulling van de terugbetalingstermijnen 5 c.q. 1 0 jaar wordt gekozen om op een
efficiënte wijze met de regeling te kunnen omgaan. Ook wordt hiermee bereikt dat zoveel mogelijk verenigingen kunnen worden geholpen met een beperkt bedrag. Ook voor de sportverenigingen zijn deze Iooptijden overzienbaar.
Art. 6.3.
De datum van 1 5 januari is van belang om tijdig te weten hoe de stand van het saldo van de
regeling zich ontwikkelt en welke medewerking voor een volgend kalenderjaar aan de sportverenigingen kan worden aangeboden.
Art. 6.4.
Hiermee wordt een eerlijke evenredige verdeling van het beschikbare budget bereikt. Bijkomend voordeel voor de verzoeker is dat deze zijn verzoek om een lening kan handhaven of
eventueel kan uitstellen naar het volgende jaar.
Artikel 7
Spreekt voor zich
Artikel 8
In dit artikel worden eisen gesteld aan de beschikking tot verstrekking van de lening.
Artikel 9
Ter uitvoering van de beschikking als bedoeld in artikel 8 wordt een overeenkomst gesloten. De
overeenkomst zal pas gesloten worden als de totale financiering van het project gerealiseerd is
dan wel definitief bekend is. Hierbij valt te denken aan mogelijke financiële bijdragen verstrekt
door de Stg. Waarborgfonds Sport; Lotto/Totogelden; Landelijke of Provinciale bijdragen; bijdragen van sportkoepels, sponsoring, donateurs.
Artikel 10
In dit artikel is geregeld wanneer de overeenkomst als bedoeld onder artikel 9 ontbonden kan
worden.
Artikel 11
Dit artikel bevat een hardheidsclausule.
Artikel 12
Dit artikel bevat de citeertitel.
Artikel 13
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de regeling.

