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Nieuw subsidiebeleid: zaalsporten gaan erop vooruit!
cdasonenbreugel.nl/nieuw-subsidiebeleid-zaalsporten-gaan-erop-vooruit/

De nieuwe subsidieverordening is eenvoudiger, duidelijker, transparanter en ook nog

eens rechtvaardiger. De zaalsporten gaan er flink op vooruit en dat was hard nodig! 

De oude subsidieverordening is in 2005 opgesteld en was aan herziening toe. Het werd

steeds onduidelijker welke aanvrager welk bedrag kreeg en waarom. Door allerlei

individuele aanpassingen was het niet meer transparant en was het ook steeds lastiger te

controleren of een vereniging kreeg waar die recht op had. Daarom dus een nieuwe

subsidieverordening. 

Het CDA is van meet af aan voorstander geweest van een betere verdeling van de

subsidiegelden. De zaalsportverenigingen verkeerden zonder uitzondering in moeilijke

omstandigheden. Ons eigen CDA-onderzoek (oktober 2018), gaf een verontrustende

uitkomst. De contributie dreigde onbetaalbaar hoog te worden, zaalhuur die maar voor

een klein deel vergoed werd, nauwelijks reserves om tegenslagen op te vangen, aantal

jeugdleden dat terugliep en besturen die met de handen in het haar zaten. 

In onze gemeentegids wordt in de inleiding gesproken over ‘de rijkheid van sporten’ die

wordt aangeboden. Juist de vele, kleine verenigingen zorgen voor dit rijke aanbod van

sport, cultuur en sociale zorg. Voor deze kleine verenigingen hebben we ons extra ingezet.

En met succes. De subsidiepot wordt beter verdeeld door een andere en eenvoudigere

grondslag. Voortaan krijgen niet alleen jeugdleden, maar alle leden een vergoeding.

Gunstig als je veel seniorleden hebt. Verder wordt zaalhuur voor een groter deel

gecompenseerd. Hiermee wordt sport en cultuur in brede zin ondersteund en betaalbaar

gehouden. Iedereen ins ons dorp moet kunnen deelnemen.
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De einduitkomst is dat het nieuwe beleid net wat meer kost dan de oude regeling, nl, zo’n

40 duizend euro(10%). Een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan een

overgangsregeling die in 2023 stopt. Deze overgangsregeling zorgt ervoor dat

verenigingen die erop achteruit gaan niet meteen grote bedragen gaan missen. Ze krijgen

drie jaar lang steeds iets minder tot het nieuwe bedrag is bereikt. 

Wat dit nieuwe subsidiebeleid bijzonder maakt, is de intensieve wijze waarop alle

betrokkenen hebben meegedacht. Alle verenigingen hebben tijdens twee inspraakavonden

hun zegje kunnen doen. Tijdens het proces zijn ze op de hoogte gehouden en dat blijft ook

nog even zo. Met de verenigingen die er wat op achteruitgaan, zijn gesprekken gevoerd

om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit werd zeer gewaardeerd. Wat het geheel

nog extra bijzonder maakt, is de soepele samenwerking tussen alle raadsfracties. Een

raadsbrede werkgroep heeft gezamenlijk nieuw subsidiebeleid ontwikkeld en als

initiatiefvoorstel ingediend bij het college. Deze samenwerking smaakt naar meer. Wij

bedanken alle fracties voor hun constructieve opstelling. 

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie

naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 
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