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MEDEDELINGEN  

Portefeuillehouder: Roland Boom 
 

 

 

Betreft : Mededelingen van de portefuillehouder 

Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 

T.b.v. : Commissie van dinsdag 22 januari 2019 

Van : Roland Boom 

Datum : 15 januari 2019 

 

Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 

 

Hieronder enkele mededelingen betreffende (de voortgang van) projecten en activiteiten zoals afgesproken 

in de programmabegroting Maatschappelijke Ondersteuning 2019.  

 

Programma Sociale Infrastructuur 
 

1. Medio 2020 loopt het contract af met Optisport voor het beheer van sportcentrum De Meent. Bij 
de aanbesteding voor een nieuw beheercontract dient te worden gekeken naar mogelijke 
combinaties met het beheer van sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad 
Sijsjesberg. 
 

Op 7 november 2018 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het onderzoek naar de 

meest geschikte vorm van beheer voor de betreffende accommodaties. Dit besluit kunt u vinden via 

de link https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Vergaderingen/Collegevergadering/2018/13-

november/10:30  onder de titel Startnotitie ‘Toekomstig beheer gemeentelijke 

binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg’. Op 16 november 2018 bent u hierover via een 

mededeling geïnformeerd.  

Onder leiding van een ambtelijke projectgroep worden de verschillende beheermodellen in het eerste 

kwartaal 2019 onderzocht. In de raadsvergadering van 6 juni 2019 vindt besluitvorming plaatst over: 

a) De wijze van beheer voor Sportcentrum De Meent. 

b) De samenhang van de keuze van dit beheer en de overige binnensportaccommodaties en 

zwembad Sijsjesberg.  

Het gekozen model wordt vervolgens uitgewerkt.  

 

  

2. In 2019 wordt het Sportbesluit aangepast aan de Europese btw-richtlijnen. Dat betekent dat de 
sport met ingang van 2019 onder de btw-vrijstelling valt. Dit heeft financiële consequenties voor 
zowel de gemeente als de sportstichtingen. 

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen 

te stimuleren kunnen gemeenten met ingang van 2019 een uitkering aanvragen bij het rijk op grond 

van de regeling Specifieke Uitkering Sport (de SPUK). Omdat het vrijwel onmogelijk was voor 

gemeenten om de aanvragen op basis van een goedgekeurde begroting in te dienen, is de uiterste 

aanvraagdatum voor de SPUK verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019. De 

begrotingswijziging wordt in de raadsvergadering van 21 maart 2019 ter besluitvorming aan de raad 

voorgelegd.  

De subsidieregeling voor de sportverenigingen en sportstichtingen, de regeling ‘Stimulering bouw en 

onderhoud van sportaccommodaties’ is op 2 januari 2019 ingegaan. Veel verenigingen zijn nog 

zoekende wat precies kan worden aangevraagd. De aanvraag over 2019 en volgende jaren. kan ook 

achteraf nog worden gedaan. Stichting Huizer Hockey Club en Atletiekvereniging Zuidwal hebben 

aanvragen ingediend, o.a. voor het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting. De Base- 

en Softbalvereniging heeft hiervoor rijkssubsidie ontvangen via de ‘oude’ regeling uit 2018. 
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