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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen over nieuwe 
subsidieregeling van ministerie 

van VWS 

2289237  20 november 2018 

Geachte heer Scholten, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 24 oktober heeft u ons enkele vragen gesteld over de nieuwe subsidieregeling van het 

Ministerie van VWS, de Regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. In deze 
brief beantwoorden wij uw vragen. 

 
1) Is het college op de hoogte van deze nieuwe subsidieregeling? Zo ja, welke acties heeft u hierin 

genomen? Zo nee, bent u bereid hier actie in te ondernemen en dit actief bij de 

sportverenigingen onder de aandacht te brengen? 
 

Ja, we zijn op de hoogte van deze subsidieregeling.  
We hebben deze regeling onder de aandacht gebracht bij sportverenigingen via een gemeentelijke 

nieuwsbrief Sport en Bewegen in juli 2018. Daarnaast hebben wij de sportverenigingen hierover 
bijgepraat tijdens het themaoverleg Sport op woensdagavond 31 oktober. Tijdens en na de 

presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen en naderhand is de presentatie naar 
alle sportverenigingen gemaild. Sportbestuurders kunnen contact met ons opnemen als zij hierover 

vragen hebben.  
Daarnaast zijn sportverenigingen ook via hun sportbond geïnformeerd. 

 
 

2) Is het college bereid om de Hengelose sportverenigingen op korte termijn actief te 
ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en de administratieve taken die dit met zich 

mee brengt? Mocht het college hier al een bijdrage in leveren, hoe ziet die bijdrage eruit? 
 

Op de website van het Ministerie van VWS (https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-
onderhoud-sportaccommodaties) is voor sportverenigingen alle informatie te vinden over deze 

subsidieregeling. Er is ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.  
Als sportverenigingen daadwerkelijk willen investeren in hun sportaccommodatie, zijn we daar 

vanuit de gemeente meestal bij betrokken. Voor grote investeringen moeten sportclubs vaak een 
lening afsluiten. Indien nodig kunnen sportclubs de stichting Waarborgfonds Sport vragen om 
garant te staan. De gemeente overweegt dan om eveneens garant te staan.  

De verenigingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun administratieve taken. Bij 
duurzame investeringen bieden wij verenigingen de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van 

een externe expert. Die kan hen onder andere ondersteunen bij het indienen van een 
subsidieaanvraag. 

 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2289237  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


