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Bevriezen, informeren en evalueren 
accommodatieregeling 2011 (1/3 regeling) 

 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen donderdag 4 juni 2020, 
 
Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 april 2020, 
 
Constaterende dat: 

 Het college voorstelt de geldende accommodatieregeling 2011(ook wel bekend als de 1/3 
regeling) in te trekken; 

 Een nieuwe regeling nog niet gereed is; 

 Een overzicht van de afgenomen en afgewezen aanvragen nog niet beschikbaar is; 

 Een evaluatie van de vigerende regeling niet beschikbaar is; 
 
Overwegende dat: 

 Voor het behouden van vitale dorpen een bloeiend verenigingsleven essentieel is; 

 Het financieel ondersteunen van de gemeente bij investeringen door verenigingen ertoe 
bijdraagt dat inwoners ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de activiteiten 
van deze verenigingen; 

 Met het intrekken van de accommodatieregeling er geen mogelijkheid meer is voor 
verenigingen om aanspraak te kunnen maken op een gemeentelijke financiering. 

 

Het raadsbesluit: 

“De geldende accommodatieregeling 2011 (1/3 regeling) in te trekken.” 

Te wijzigen in: 
1. De accommodatieregeling 2011(1/3 regeling) niet in te trekken; 
2. Een bondige evaluatie van de accommodatieregeling door de eigen organisatie uit te 

laten voeren; 
3. Op basis van deze evaluatie een nieuwe regeling voor te leggen; 
4. Te onderzoeken of het mogelijk is een subsidieplafond op te nemen in de regeling en 

te bepalen dat dit subsidieplafond voor de periode heden tot 1 januari 2021 op € 0,0 
(nul  euro) wordt gezet; 

5. Te zijner tijd bij raadsbesluit de accommodatieregeling 2011 in te trekken onder 
gelijktijdige vaststelling van de nieuwe regeling, in ieder geval vóór januari 2021; 

6. De potentiële gebruikers (de verenigingen) met een deugdelijke argumentatie actief 
te informeren over de aanstaande beleidswijziging; 

 
Wijdemeren, 4 juni 2020 
 
De raad voornoemd, 
Gert Zagt  Jan Verbruggen  Stan Poels  Nanne Roosenschoon 
De Lokale Partij  CDA   PvdA-GroenLinks D66 
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