
 

Nadere regel:

Subsidieregeling kleedkamers buitensportaccommodaties.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis,

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen van de

gemeente Maassluis,

gelet op artikel 3, derde lid van de Algemene Subsidieverordening Maassluis 2011 en artikel 156 van

de Gemeentewet

besluiten

vast te stellen de Nadere regel:

Subsidieregeling kleedkamers buitensportaccommodaties

7.3 Subsidieregeling kleedkamers buitensportaccommodaties.

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Om invulling te kunnen geven aan de uitgangspunten uit de Sociale Structuurvisie (o.a. inwoners zijn

gezond, nemen deel aan de samenleving en er zijn goede voorzieningen) zorgt de gemeente onder

andere voor een passend aanbod van accommodaties. Om buitensportverenigingen te ondersteunen

bij het ontwikkelen of vernieuwen van hun eigen accommodatie, die voor het in stand houden van het

aanbod van de activiteiten direct noodzakelijk zijn, kan de gemeente een investeringssubsidie beschikbaar

stellen.

Artikel 2 Soort subsidie
Om bovengenoemde beleidsdoelstelling te realiseren verleent het college eenmalige subsidies na

ontvangst en beoordeling van een subsidieaanvraag.

Artikel 3 Specifieke subsidiecriteria.
1. Deze subsidie voor kleedkamers (en aanvullende sportgebonden ruimten voor scheidsrechters,

EHBO, bestuurskamer, materiaal e.d.) dient te worden bestemd voor de aanschaf, bouw en/of

verbouw van nieuwe of vervanging/renovatie van bestaande kleedkamervoorzieningen.

2. Deze subsidie kan wordt uitsluitend verleend als het vernieuwen, of renoveren van de kleedkamers

onderdeel uitmaakt van een te realiseren totaalplan voor het verbeteren van de opstallen van de

vereniging. Dat totaalplan bevat ook verbetering van andere ruimten of opstallen dan kleedkamers,

zoals bijv. een kantine.

3. De opzet van de onroerende zaak dient gebaseerd te zijn op een niveau dat in het algemeen

maatschappelijke verkeer als sober kan worden beschouwd, dit ter beoordeling van de subsidie-

gever.

4. Deze subsidie wordt verleend voor nieuwbouw wegens capaciteitsuitbreiding, vervangende

nieuwbouw van een accommodatie van minimaal 40 jaar oud en voor een renovatie van een ac-

commodatie van minimaal 25 jaar oud.

5. Uitgangspunt is dat de nieuwbouw een levensduur van 40 jaar en een renovatie van 25 jaar heeft.

Binnen deze periode kan geen aanspraak worden gemaakt op een nieuwe subsidie op grond van

deze regeling.

6. Deze subsidie kan niet worden verleend als voor de zelfde activiteit een investeringssubsidie in-

gevolge nadere regel 7.2 is of wordt verleend.

Artikel 5 Hoogte subsidie
1. De berekening van de subsidiabele bouwkosten voor nieuwbouw is gebaseerd op een bouwsom

van maximaal € 1.400 per m2 (incl. BTW).

2. De berekening van de subsidiabele bouwkosten voor renovatie is gebaseerd op een bouwsom

per m2 van 50% van het in het eerste lid genoemde bedrag.

3. Het maximaal aantal te bouwen vierkante meters aan kleedkamers (en aanvullende sportgebonden

ruimten voor scheidsrechters, EHBO, bestuurskamer, materiaal e.d.), dat voor subsidiëring in

aanmerking wordt genomen, wordt vastgesteld aan de hand van de normering van de betreffende

sportbond voor het aantal kleedkamers per aanwezig sportveld op het sportcomplex. Deze nor-

mering moet zijn goedgekeurd door de Verenging van Nederlandse Gemeenten.

4. De maximale bouwkosten die voor subsidiering in aanmerking komen worden bepaald aan de

hand van de ingevolge het eerste respectievelijk tweede lid berekende maximale bouwsom per

m2 vermenigvuldigd met het ingevolge het derde lid vastgestelde maximaal aantal te bouwen

vierkante meters

5. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de ingevolge het vierde lid berekende maximale bouw-

kosten.
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6. Indien de daadwerkelijke bouwkosten van nieuwbouw of renovatie per m2 lager zijn dan het in

het eerste lid genoemde bedrag dan zal met dit lagere bedrag worden gerekend.

Artikel 6 Subsidieplafond
1. Voor deze subsidie is een subsidieplafond van toepassing.

2. Aanvragen zullen op volgorde van ontvangst worden behandeld.
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