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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

RIB 158494 is een reactie op de vragen die de NAP op 12 januari 2015 heeft gesteld 

over de kosten van en het gemeentelijk beleid omtrent sport en -accommodaties. Wij 

hebben aangegeven akkoord te gaan met een overschrijding van de  

beantwoordingstermijn van 30 dagen op voorwaarde dat de beantwoording een 

behandeling voorafgaand aan de voorjaarsnota mogelijk zou zijn. 

Helaas bleef de beantwoording op zich wachten en zagen wij ons genoodzaakt aan te 

kondigen deze vragen mondeling te zullen stellen in de raad van 7 april. In allerijl 

verscheen er een RIB met als datering 24 maart 2015. 

Dit is bepaald niet de enige keer dat het college de beantwoordingstermijn van vragen 

van de NAP overschrijdt en wij de vragen mondeling in een raadsvergadering 

aankondigen. Wat is de reden dat het college steeds de termijn overschrijdt? 

 

Hieronder onze reactie op RIB 158494. Voor het gemak houden we de nummering van 

de oorspronkelijke vragen aan. Beantwoording graag niet weer over 3 maanden maar 

op tijd voor behandeling in de Beraad en Advies. 

 

1. Vraag was: welk beleid is er omtrent sport, en welke verplichtingen? Het antwoord 

zegt niets over beleid. Wij constateren dat er geen beleid is. Waarom wordt dit 

niet met zoveel woorden gezegd?  

 

Antwoord:  

Onze visie met betrekking tot accommodaties van de gemeente vindt u terug in de 

volgende documenten:  
- Toekomstvisie Albrandswaard 2025; 

- Structuurvisie Albrandswaard 2025; 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 
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- Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard; 

- Het ambitiedocument Johannapolder; 

- De visie op de toekomst van Sportpark de Omloop/Rand van Rhoon (in 

ontwikkeling).  

In deze visies heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van de 

sport- en ontspanningsaccommodaties vanuit zowel de visie op maatschappij, als de 

visie op de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn.  

 

Het inhoudelijk Sportbeleid is vastgelegd in de notitie ‘Sport en Bewegen 2010-2014’. 

Binnen deze notitie wordt aangegeven wat onze visie is op sportaccommodaties. Zo 

vinden wij dat sportvoorzieningen een belangrijke rol vervullen voor de leefbaarheid 

van de kernen. Vanwege de betaalbaarheid vinden wij het belangrijk dat 

accommodaties eenvoudig uitwisselbaar en deelbaar moeten zijn. Multifunctioneel 

gebruik zien wij als een belangrijke meerwaarde. Voor het thema sportaccommodaties 

zijn, in de notitie Sport en Bewegen,  vier prioriteringen aangegeven: 
a. Beheer van -en onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties 

(gebouwen en terreinen) volgens de door de raad vastgestelde 

kwaliteitsnormen; 

b. Overleg met sportverenigingen over overdracht aan hen van het verzorgend 

beheer van sportaccommodaties; 

c. Bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte de mogelijkheden voor (mede-

) gebruik voor sport en bewegen als vast toetselement opnemen; 

d. De consequenties van de renovatie-, uitbreidings-, nieuwbouwwensen 

verkennen.  

Beleidsregels die betrekking hebben op bewegingsonderwijs en sportaccommodaties 

zijn vastgelegd in de Verordening  ‘voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Albrandswaard 2015’ en de ‘ 1e gewijzigde Algemene Subsidieverordening 

Albrandswaard 2010’.  

 

Er worden een paar verplichtingen genoemd die voortvloeien uit gemeentelijke 

verordeningen. Het antwoord wekt de indruk dat de gemeentelijke verplichtingen aan 

verenigingen en bewegingsonderwijs van gelijk gewicht zijn, immers beide komen 

voort uit gemeentelijke verordeningen. Wij missen hier de verplichting om te zorgen 

voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs zoals bepaald in de Nederlandse wet. 

Deze gaat immers boven de verordeningen. Graag hierop alsnog nog antwoord, met 

verwijzing naar de betreffende artikelen.  
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Antwoord: 

 De Wet op primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de expertisecentra en de 

Wet op het voortgezet onderwijs geven aan dat gemeenten verplicht zijn een 

regeling vast  te stellen met betrekking tot de voorzieningen die ingevolge de wet 

voor bekostiging in aanmerking kunnen worden gebracht. Voortvloeiend uit deze 

wetten is de Verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Albrandswaard 2015’ opgesteld. Hierin is het begrip  

gymnastiekruimte  opgenomen: ‘ruimte die geschikt is voor het onderwijs in  

lichamelijke oefening’. In artikel 38 van de verordening wordt dit nader uitgewerkt.    

Wanneer een school geen eigenvoorziening (ruimte) heeft, stelt de gemeente  

deze beschikbaar. Met onze gymaccommodaties voldoen wij hieraan. 

 

Als belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van investeringssubsidies wordt  

genoemd de beschikbaarheid van gemeentelijk budget. Mogen we hieruit opmaken  

dat, zolang er maar voldoende budget is, er geen plafond zit op de toegekende  

investeringssubsidies, noch dat er verder enige toetsing is bij toekenning? 

 

Antwoord:  

 Deze aanname is niet correct. In de reguliere begroting is namelijk geen  budget 

opgenomen voor investeringssubsidies. Wanneer een vereniging in aanmerking 

wil komen voor een investeringssubsidie kan men dit voor 1 april aanvragen. Om 

een aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet de aanvrager aan 

verschillende voorwaarden voldoen, zoals opgenomen in de  

‘1e gewijzigde Algemene Subsidieverordening Albrandswaard 2010’ en de 

bijbehorende ‘1
e
 gewijzigde Uitvoeringsregels’. In de bijlage treft u de 

desbetreffende artikelen waarin dit is uitgewerkt.  

 

Pas wanneer de aanvrager aan deze voorwaarden voldoet, kan de aanvraag in  

behandeling worden genomen. De gemeenteraad neemt vervolgens over  

de aanvraag een besluit en stelt budget ter beschikking als de financiële middelen 

daarvoor toereikend zijn. Voor elke aanvraag voor een investeringssubsidie dient 

de raad een apart besluit te nemen.  

 

2. Vraag naar de kosten, uitgesplitst per faciliteit 

2a. Vraag is: welke gebouwen en (kunstgrasvelden) heeft de gemeente gebouwd of 

aangelegd? In het antwoord staat alleen welke gebouwen in eigendom van de 

gemeente zijn, niet welke de gemeente heeft gebouwd of heeft helpen 

financieren. Geen woord over de velden die de gemeente heeft betaald. Graag 

een volledig overzicht. 
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Antwoord: 

Al de binnensportaccommodaties -en (kunstgras- en natuurgras) velden zijn door 

de gemeente aangelegd. Het betreft sporthal Rhoon, gymlokaal Rhoon, gymlokaal 

Poortugaal, sportzaal Portland, velden van het RWA complex, gedeelten van de 

velden van de twee tenniscomplexen, de velden van sportcomplex Omloopseweg 

Rhoon en de velden van sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal (via de 

prijsvraag).  

 

De kantines en kleedaccommodaties bij de buitensportvelden zijn eigendom van 

de verenigingen. Bij bijna alle verenigingsaccommodaties is in het verleden een 

bijdrage a fonds perdu, of een investeringssubsidie uitbetaald door de gemeente.  

 

2b. Antwoord roept op dit moment geen vragen op. 

 

2c. Een overzicht van de kapitaallasten. Gaat het bij de voetbalclubs (genoemd 

'sportcomplex') om gebouwen of om velden?  Indien het gaat om velden, waarom 

zijn deze dan niet genoemd onder 2a? 

 

Antwoord: 

Bij sportcomplex Omloopseweg Rhoon gaat het om de velden. Bij sportcomplex 

Albrandwaardseweg Poortugaal gaat het om de velden. Het RWA complex, beide 

tenniscomplexen en Ruitersportvereniging  hebben geen kapitaallasten en zijn 

daarom niet opgenomen. De gebouwen zijn eigendom van de verenigingen.   

 

2d. Zelfde vraag als onder 2c. Graag ook een verklaring voor het verschil in de kosten 

voor onderhoud aan de complexen Omloopseweg/Sportpark. Dit is gezien de 

leeftijd van de complexen tegengesteld aan onze verwachting. 

 

Antwoord: 

Bij sportcomplex Omloopseweg Rhoon gaat het om de velden. Bij sportcomplex 

Albrandwaardseweg Poortugaal gaat het om de velden. Voor het RWA complex, 

beide tenniscomplexen en Ruitersportvereniging  is geen budget voor onderhoud 

beschikbaar en zijn daarom niet opgenomen. De gebouwen zijn eigendom van de 

verenigingen.   

 

Het verschil in de kosten wordt veroorzaakt door de personele inzet van de eigen 

organisatie bij sportcomplex Omloopseweg Rhoon.  Bij sportpark polder 

Albrandswaard wordt  bijna alles door externen gedaan, waardoor de kosten vele 

malen hoger zijn.   

 

2e. Zelfde vragen als onder 2d. 
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Antwoord: 

Bij sportcomplex Omloopseweg Rhoon gaat het om de velden. Bij sportcomplex 

Albrandwaardseweg Poortugaal gaat het om de velden. Voor het RWA complex, 

beide tenniscomplexen en Ruitersportvereniging is geen budget  voor onderhoud 

beschikbaar en zijn daarom niet opgenomen. De gebouwen zijn eigendom van de 

verenigingen.   

 

Het verschil in de kosten wordt veroorzaakt door de personele inzet van de eigen 

organisatie bij sportcomplex Omloopseweg Rhoon.  Bij sportpark polder 

Albrandswaard wordt  bijna alles door externen gedaan, waardoor de kosten vele 

malen hoger zijn.  

 

2f. Er is kennelijk een project Sport- en ontspanningsaccommodaties. Wat is de 

status van dit project? Is het gebaseerd op beleid of bepaalt dit project beleid? 

Waarom is hier niet naar verwezen bij de vraag naar beleid onder 2a? 

 

Antwoord: 

Het project Sport- en Ontspanningsaccommodaties wordt in de Beraad & 

Advies Ruimte van 14 april 2015 besproken. Voor meer informatie verwijzen 

wij u naar de twee laatste raadsinformatiebrieven:  

- RIB Sport- en Ontspanningsaccommodaties: 154698 

- RIB Sport- en Ontspanningsaccommodaties financiële gegevens: 
163962 

 

 Wie is de toezichthouder van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 

aan sportvelden? 

 

Antwoord: 

 Een extern bureau.   

 

2h. Antwoord roept geen verdere vragen op.  

 

3. Huurinkomsten 

3a. Een overzicht van de huurprijs van gebouwen en velden, niet van daadwerkelijk 

ontvangen huurpenningen.  
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Antwoord: 

Dit overzicht geeft de huurprijzen aan van de gebouwen en de velden.   

 

3b.  Graag een overzicht, zoals gevraagd, van het verloop van de huren over de 10 

afgelopen jaar, met de werkelijke verandering in huren en het percentage waarop 

dit is gebaseerd. Wat betekent CPI? 

 

Antwoord: 

De huren voor de binnensport  worden jaarlijks gelijk aan de gemeentelijke 

begroting geïndexeerd. De huren voor de buitensport worden jaarlijks conform 

Consumenten Prijs Index (CPI) ‘alle huishoudens’ geïndexeerd. De huurprijzen 

van 2005 en van 2015 treft u hieronder:  

 

Gebouw/ sportvelden Huurprijs per uur/ per veld 2005 Huurprijs per uur/ per veld 2015 

Sporthal Rhoon Gesubsidieerd tarief: Gesubsidieerd tarief: 

  
€ 25,00 (hele zaal ma t/m vrij tot 
18.00 uur) 

€ 25,50 (hele zaal ma t/m vrij tot 18.00 
uur) 

  
€ 30,00 (hele zaal ma t/m vrij na 
18.00 uur en weekend) 

€ 30,60 (hele zaal ma t/m vrij na 18.00 uur 
en weekend) 

  
€ 16,00 (halve zaal ma t/m vrij tot 
18.00 uur) 

€ 16,32 (halve zaal ma t/m vrij tot 18.00 
uur) 

  
€ 19,00 (halve zaal ma t/m vrij na 
18.00 uur en weekend) 

€ 19,38 (halve zaal ma t/m vrij na 18.00 
uur en weekend) 

      

  Niet gesubsidieerd tarief: Niet gesubsidieerd tarief: 

  € 44,00 hele zaal € 44,88 hele zaal 

  € 39,00 halve zaal € 39,78 halve zaal 

      

Gymlokaal Poortugaal € 277,10 per uur per jaar € 311,10 per uur per jaar 

      

        

Gymlokaal Rhoon € € 277,10 per uur per jaar € € 311,10 per uur per jaar 

      

Sportzaal Portland Gesubsidieerd tarief: Gesubsidieerd tarief: 

  
€ 20,00 (hele zaal ma t/m vrij tot 
18.00 uur) 

€ 20,40 (hele zaal ma t/m vrij tot 18.00 
uur) 

  
€ 23,00 (hele zaal ma t/m vrij na 
18.00 uur en weekend) 

€ 23,46 (hele zaal ma t/m vrij na 18.00 uur 
en weekend) 

  
€ 11,00 (halve zaal ma t/n vrij tot 
18.00 uur) 

€ 11,22 (halve zaal ma t/n vrij tot 18.00 
uur) 

  
€ 13,00 halve zaal ma t/m vrij na 
18.00 uur en weekend 

€ 13,26 halve zaal ma t/m vrij na 18.00 
uur en weekend 
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  Niet gesubsidieerd tarief: Niet gesubsidieerd tarief: 

  € 28,00 hele zaal € 28,56 hele zaal 

  € 22,00 halve zaal € 22,44 halve zaal 

      

Sportcomplex 
Omloopseweg  Rhoon 

€ 2.132,- (hoofd)wedstrijdveld € 2.132,- (hoofd)wedstrijdveld 

  € 664,- (trainingsveld B) € 664,- (trainingsveld B) 

  € 2.693,- (kunstgrasveld) € 2.693,- (kunstgrasveld) 

  € 714,- (trainingsveld C) € 714,- (trainingsveld C) 

      

Sportcomplex 
Albrandswaardseweg 
Poortugaal 

€ 12.000,- per jaar per vereniging € 12.000,- per jaar per vereniging 

 

 

3c. Antwoord roept geen vragen op. 

 

4. Wij begrijpen dat een vereniging die zelf het onderhoud pleegt, minder huur 

betaalt. (Hier piept dan toch een begin van beleid om de hoek: een vereniging die 

iets doet wat de gemeente ten voordeel strekt, ondervindt hiervan zelf ook 

voordeel.) Heeft dit ook gevolgen voor de huur van de binnensportaccommodaties 

of alleen voor de velden? Hoeveel bedraagt de korting? 

 

Antwoord:  

Dit geldt alleen voor de buitensportverenigingen. Per vereniging wordt maatwerk 

afspraken gemaakt.  

 

Wat zou het financieel voor de gemeente betekenen als met de 

voetbalverenigingen eenzelfde deal werd gesloten? Waarom is dit nog niet 

gebeurd? (Gelezen in een clubblad dat de vereniging overweegt onderhoud zelf te 

hand te nemen uit onvrede met het onderhoud door de gemeente.)  

 

Antwoord:  

 Doordat het bij andere verenigingen niet aan de orde is, is ook niet bekend wat dit 

voor de gemeente op financieel gebied zou kunnen betekenen. Dit is namelijk 

afhankelijk van verschillende factoren zoals de staat van de velden, de leeftijd van 

de velden, de werkzaamheden die wel/ niet overgenomen kunnen worden, de 

kapitaallasten in de gemeentelijke begroting en de overeenstemming die wordt 

bereikt tussen de desbetreffende vereniging en gemeente.  Met VV Oude Maas 

en PSV zijn dergelijke gesprekken gevoerd, maar de verenigingsbesturen hebben 
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uiteindelijk aangegeven dit toch niet te willen doen. Van WCR en VV Rhoon 

hebben wij, tot op heden, geen formeel verzoek hierover ontvangen.  

 

5. Antwoord roept op dit moment geen vragen op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 171769 Voorwaarden Investeringssubsidie 
 



 

 

 

 

 

1 

 

)

 

BIJLAGE 1 Voorwaarden Investeringssubsidie 
 

2.3  Vereisten voor een investeringssubsidieaanvraag 
Bij een aanvraag voor een investeringssubsidie moet een organisatie de  
volgende stukken, voor zover nog niet in bezit van het gemeentebestuur,  
overleggen: 

a. Een afschrift van de oprichtingsakte van de organisatie, de statuten 
zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd, het huishoudelijk reglement dan 
wel andere nader aan te wijzen stukken waaruit de doelstelling van de 
instelling blijkt; 

b. Een opgave van de samenstelling van het bestuur op het moment van 
de subsidieaanvraag; 

c. De exploitatierekening over het afgelopen jaar en de balans op de 
laatste dag van dat boekjaar voorzien van een toelichting en een 
inhoudelijk verslag; 

d. Een verklaring waaruit blijkt dat de instelling bij andere instanties 
subsidie heeft aangevraagd of heeft toegezegd gekregen; 

e. Een investeringsplan dat: 

 De investering en de noodzaak daarvan beschrijft in relatie tot de 
plannen c.q. verwachtingen op langere termijn van de instelling;  

 De  gevolgen  aangeeft  voor  de  rente‐  en  exploitatielasten  en  de 
consequenties voor de kostprijs van subsidiabele activiteiten;  

 De  concrete  planning  aangeeft  van  de  te  verrichten 
werkzaamheden (inclusief vermoedelijke datum van (op)levering);  

 Een  begroting  bevat  van  de  totale  kosten  van  de  voorziening, 
uitgesplitst in: 
- Grondkosten;  
- Bouwkosten;  
- Advieskosten; 
- Inrichtingskosten;  
- Kosten technische installaties; 
- Overige bijkomende kosten.  

f. Als  de  investering  meer  dan  €  20.000.‐  bedraagt,  dan  moet  bij 
tenminste  3  bedrijven  een  offerte  voor  de  totale  investering  zijn 
opgevraagd;  

g. Een overzicht op welke wijze in de financiering wordt voorzien; 
h. Indien vereist een omgevingsvergunning. 

 
2.3.1  Toetsingscriteria diverse beleidsterreinen 
investeringssubsidieaanvraag 
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Beheer en exploitatie sportaccommodaties 
   
Beleidskader: Sportnotitie 2010 ‐ 2014 

 
Grondslag en specifieke voorschriften 

 Goedgekeurde begroting; 

 De vereniging/stichting moet statutair in Albrandswaard gevestigd zijn; 

 De aanvraag moet bij de gemeente gedaan worden minimaal vóór 1 
april voorafgaande aan het jaar dat de subsidie benodigd is; 

 De vereniging/stichting moet een aanvraag doen bij de gemeente met 
daarbij een begroting; 

 De aanvraag moet passen binnen het door de raad van Albrandswaard 
vastgestelde (sport)beleid; 

 De vereniging moet haar doelstelling realiseren; 

 De Sportstichting Albrandswaard en/of een ander overkoepelend 
orgaan in de gemeente Albrandswaard zal om advies worden gevraagd; 

 De te verstrekken subsidie kan alleen betrekking hebben op een 
investering die voor het bedrijven van sport absoluut noodzakelijk is. 
Zulks op basis van normering van de NOC*NSF of de betreffende 
sportbonden; 

 Uitgangspunt van de investeringssubsidie dient de 3 x 1/3 regeling te 
zijn; 1/3 investeringsbijdrage van de gemeente, 1/3 eigen middelen, 
1/3 vreemd vermogen; 

 Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de 
beschikking die worden uitgewerkt in een 
uitvoeringsovereenkomst/prestatieovereenkomst; 

 Er zal verantwoording moeten worden afgelegd over de ontvangen 
subsidie conform artikel 1.8 van de Algemene subsidieverordening 
Albrandswaard 2010. Op basis van de verantwoording zal de definitieve 
subsidie worden vastgesteld. 
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