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De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2016. Gelezen
het collegevoorstel en gehoord de beraadslaging met betrekking tot de Begroting 2017.

Constaterende dat;
•

Veel sportverenigingen

problemen hebben om de accommodaties

up-to-date te

houden.
•

De huidige "beleidsregel betreffende

subsidie sportvoorzieningen

(1/3 regeling)

gemeente Emmen", te weinig financiële steun biedt bij grotere aanpassingen op de
accommodatie.
•

De huidige "beleidsregel betreffende-subsidie

sportvoorzieningen

(1/3 regeling)

gemeente Emmen", maar genoeg jaarlijks budget heeft voor twee maximale
toezeggi ngen.
•

De huidige "knelpuntenpot sport" de laatste jaren niet volledig is gebruikt.

Overwegende
•

dat;

In tegenstelling tot de knelpuntenpot

de eerder genoemde beleidsregel veel meer

stimulans geeft aan verenigingen om te investeren in hun sportaccommodaties.
•

De huidige "beleidsregel betreffende

subsidie sportvoorzieningen

(1/3 regeling)

gemeente Emmen" geen ruimte biedt om in te zetten op groot correctief
onderhoud.
•

Ingrijpende aanpassingen c.q. groot correctief onderhoud

op sportaccommodaties

financieel een zware wissel trekken op de reserves van de verenigingen.
•

Sport op een goede en veilige accommodatie

moet kunnen worden beoefend.

1.

Het jaarlijkse beschikbare budget voor de "beleidsregel

Besluit;

sportvoorzieningen
2.

betreffende

subsidie

(1/3 regeling) gemeente Emmen" op te hogen naar € 100.000,--.

Het maximale bedrag per subsidieaanvraag {artikel 4, "beleidsregel
subsidie sportvoorzieningen

betreffende

(1/3 regeling) gemeente Emmen") op te hogen tot

€25.000,-- .

Motie sport
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De mogelijkheid tot inzet van de huidige "beleidsregel betreffende subsidie
sportvoorzieningen

(1/3 regeling) gemeente Emmen" uit te breiden met

"Investeringskosten

voor groot correctief onderhoud"

De extra kosten voor 2017 te dekken vanuit het "Begrotingsresultaat

2017" en voor

daaropvolgende jaren op te nemen in de reguliere begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Raadslid Wakker Emmen

R. Wanders
Raadslid Partij van de Arbeid

A.H.Oldenbeuving
Raadslid Christen Democratisch Appèl

Motie sport
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