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Onderwerp: Exploitatie subsidie geprivatiseerde sportaccommodaties
knelpuntenpot

en opplussen

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op woensdag 9 november
2016
Aan de orde zijnde de begroting 201 7
Constaterende dat:
•
•
•
•
•
•
•

geprivatiseerde sportaccommodaties, zwembaden en sporthallen, jaarlijks
een exploitatiesubsidie ontvangen;
de subsidie voor een geprivatiseerd zwembad jaarlijks € 12.365,36 en voor een
geprivatiseerde sporthal € 1.261,95 bedraagt;
deze subsidie al jarenlang niet is geïndexeerd of verhoogd;
deze subsidie een aantal jaren geleden naar beneden is bijgesteld;
de knelpuntenpot' is bestemd voor daadwerkelijke calamiteiten en niet voor
structurele zaken;
een gezonde financiële exploitatie op lange termijn voor de geprivatiseerde
sportaccommodaties haalbaar moet zijn;
de besturen van de betroken stichtingen hun zorgen over de haalbaarheid
hiervan kenbaar hebben gemaakt bij college en raad;
I

Van mening zijnde dat:
•

met de exploitatiesubsidie en andere financiële mogelijkheden
geprivatiseerde sportaccommodaties in staat moeten zijn een adequate
exploitatie inclusief onderhoud en vervanging te realiseren;
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•
•
•

bij het vaststellen van de subsidie ook rekening moet worden gehouden met
kostenstijgingen;
de exploitatiesubsidie eerst eenmalig op niveau moet worden gebracht;
voor calamiteiten afdoende middelen beschikbaar moeten zijn zodat een
gezonde exploitatie niet in gevaar komt;

Besluit:
1. De in programma 8 opgenomen subsidies voor geprivatiseerde
sportaccommodaties voor het jaar 2017 ineens te verhogen naar € 15.000 per
jaar voor zwembaden en € 1 .550 per jaar voor sporthallen;
2. Ingaande 2018 de vastgestelde subsidies jaarlijks te indexeren;
3. De hogere lasten voor de exploitaitiesubsidie voor 201 7 € 11 .402,71 te dekken
uit het begrotingsresultaat;
4. de knelpuntenpot te verhogen naar € 100.000per jaar en de hiermee
gepaard gaande lasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
en gaat over tot de orde van de dag.
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