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Advies Sportraad 

Onderwerp: Waarderingssubsidie 2022 

Onderdelen:  
- Huur zwemwater 
- Subsidieplafond 
- Topsportbonus 
- Subsidie Jeugdleden 

Opgesteld door :  
Frank Poulis, Gioya Kamphuis-van Tongeren, Minno Gielens, 
Jeroen Regtop en Andre Mostard 

Aanleiding  
Jaarlijks evalueert de sportraad de waarderingssubsidie om te zien 
of doorgevoerde wijzigingen ook de verwachte uitkomsten bieden 
of eventueel aangepast dienen te worden om beter aan te sluiten 
bij het huidige sportlandschap. 

Huur zwemwater 
De huur van zwemwater door verenigingen is eigenlijk gerelateerd 
aan accommodatiebeleid. Omdat er geen gemeentelijke 
zwemaccommodatie is kunnen zwemverenigingen geen 
aanspraak maken op gereduceerde gemeentelijke tarieven. Bij de 
discussie over de voorgenomen aanpassingen vanaf 2020 is 
afgesproken dat dit onderdeel van de exploitatieovereenkomst met 
zwembad Otterveurdt zou moeten worden. In 2021 eindigt de 
exploitatieovereenkomst met Otterveurdt dus zou op dat moment 
moeten worden beoordeeld op welke wijze dit in de nieuwe 
overeenkomst kan worden opgenomen. 	
Er zijn twee zwemverenigingen die in 2021 gezamenlijk een 
bedrag ontvangen van	€ 4.721,- . Naast dit basisbedrag krijgen 
zijn nog een toeslag van ruim 17% omdat in 2021 het 
subsidieplafond niet wordt bereikt. Omdat het hier gaat over een 
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huurcompensatie is deze toeslag volgens de huidige regeling 
correct maar naar de aard van de subsidie onwenselijk. 

Advies 
Voorgesteld wordt om de compensatie voor het zwemwater uit de 
waarderingssubsidie te verwijderen en de toeslag toe te voegen 
aan de subsidie per jeugdlid.   

Subsidieplafond 
De voorgestelde afbouw van het subsidieplafond kan in 
combinatie met eventuele fusies van verenigingen een flinke daling 
van de subsidie betekenen door het samenvoegen van de 
ledenbestanden en het daardoor sneller behalen van het 
subsidieplafond (2021 €15000). In het huidige sportlandschap zijn 
fusies een mooie uitkomst om verenigingen vitaal te houden in de 
toekomst. Het subsidieplafond mag geen drempel of reden 
worden om gewenste fusies uit- of af te stellen. 

Advies 
Voorgesteld wordt de voorgestelde afbouw te stoppen en het 
subsidieplafond van 2021 te handhaven. 

Topsportbonus 
Binnen de waarderingssubsidie kennen we een Topsportbonus die 
uitgekeerd wordt aan verenigingen die kunnen voldoen aan de 
voorwaarden voor Topsport (sporten op het hoogste landelijke 
amateurniveau). 
Om de uitvoerbaarheid van deze bonus te bewaken zijn 
voorwaarden toegevoegd waaraan verenigingen moeten voldoen.  
Na inventarisatie is gebleken dat verenigingen binnen Heerlen niet  
aan deze voorwaarden kunnen en zullen voldoen. 
Weghalen of aanpassen van deze voorwaarden zou betekenen dat 
we voor elke sport individuele voorwaarden moeten vastleggen om 
de bonus te kunnen verstrekken. Dit maakt de subsidie 
onwerkbaar.  

Advies 
Voorgesteld wordt om de Topsportbonus uit de 
waarderingssubsidie te halen en dit bedrag toe te voegen aan de 



subsidie jeugdleden. Het is wel aan te bevelen om jaarlijks clubs/
individuen te belonen voor bijzondere prestaties in de sport en/of 
samenwerking met andere verenigingen. Hiervoor zou een 
afzonderlijk bedrag, naast deze subsidieregeling, moeten worden 
gereserveerd. 

Subsidie jeugdleden 
Tijdens de evaluatie van de subsidietoekenning 2021 blijkt dat er 
nog ruimte is door het niet bereiken van het subsidieplafond  

Advies: 
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse waarderingssubsidie voor 
(reizende) jeugdleden te verhogen met de ruimte uit het 
subsidieplafond, de vrijval van de toeslag huur zwemwater en het 
bedrag van de topsportbonus. 


