http://www.sportraadvalkenswaard.nl

Secretariaat: Vogelkersstraat 11
5552 GJ Valkenswaard
06-49131751
Aan College van B&W gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5554 DA Valkenswaard

Onderwerp: Subsidiebeleid.

Datum: 17 november 2014

Ons kenmerk:

Behandeld door: J Dielis
E-mail: j.dielis1@chello.nl

Telefoon: 0402019660/0649131751

Uw kenmerk:

Geacht college,
Met belangstelling volgt de sportraad de discussie over de voorgenomen bezuinigingen in het
subsidiebeleid van de gemeente Valkenswaard. Als vertegenwoordiger van de sportverenigingen
kijken we vooral naar de impact op de sportsubsidies die momenteel aan verschillende
sportverenigingen in Valkenswaard worden toegekend.
De sportraad en de sportverenigingen begrijpen de noodzaak dat ook de sport niet aan
bezuinigingen ontkomt. Jaarlijks wordt er voor ca. € 36.000,= subsidie verstrekt aan de
sportverenigingen in Valkenswaard. Naast de instellingsubsidie van ca. € 6.000,= aan de
sportraad, ontvangen veel verenigingen een jeugdsport subsidie die oorspronkelijk was bedoeld
om jeugdsport te stimuleren. Of de subsidie daadwerkelijk door alle sportverenigingen voor dit
doel werd ingezet, is niet te controleren omdat onderliggende plannen nimmer zijn overlegd bij
de subsidieverstrekker.
Tegelijkertijd zien we als sportraad dat er veel verenigingen in Valkenswaard zijn die op diverse
terreinen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden oppakken. Er zijn verenigingen die
specifieke bewegingsprogramma’s
hebben ontwikkeld voor de integratie van kansarme
doelgroepen zoals lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Er zijn ook verenigingen die
doelbewust een sport- of vrijetijdsprogramma aanbieden om ouderen vitaal te houden;
geestelijk (denksporten) of fysiek via een aangepast bewegingsprogramma. Zo zijn er nog meer
specifieke programma’s die doelbewust worden ingezet op maatschappelijke thema’s.
Vanuit de sportraad zijn we van mening dat een onvoorwaardelijke afschaffing van de
sportsubsidies tekort doet aan de sportverenigingen die juist heel bewust hun positie in de
Valkenswaardse gemeenschap waarmaken.
We geven u ter overweging om de huidige instellingssubsidie voor de sport niet af te schaffen
maar om te bouwen tot een programmasubsidie. Op die manier komen subsidies ten gunste van
programma’s die aansluiten bij de speerpunten in het sport- en bewegingsbeleid van de
gemeente Valkenswaard.

Sportverenigingen zouden door middel van een doelgericht programmaplan een aanvraag voor
een programmasubsidie kunnen indienen voor hun maatschappelijke activiteiten. Dit kan
natuurlijk ook door een aantal sportverenigingen samen of in samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties worden gedaan.
De aanvragen kunnen door de gemeente getoetst worden op de aansluiting bij het gemeentelijk
beleid en door middel van cofinanciering (subsidiëring) gestimuleerd worden.
We vertrouwen erop dat u onze voorstellen in overweging wilt nemen en we zijn natuurlijk altijd
bereid om mede invulling te geven aan de voorwaarden voor een dergelijk gewijzigd
sportsubsidiebeleid.
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