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Raadsnota

Raadsvergadering de dato 13 december 2021
Onderwerp: bijdrageregeling buitensportaccommodaties Valkenburg aan de Geul

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
De ‘Bijdrageregeling buitensportaccommodaties Valkenburg aan de Geul’ stimuleert duurzame 
investeringen in buitensportaccommodaties die eigendom zijn van verenigingen. De bijdrageregeling 
is een regeling waarbij de gemeente 50% financiert tot een maximumbedrag en de vereniging 50% 
leent via de BNG Sportlening, na gebruik making van subsidies en eventueel eigen middelen. 

Op dit moment is de Sportlening van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) het meest 
aantrekkelijk voor verenigingen om krediet aan te trekken. De gemeente hecht tevens belang aan 
toetsing door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), doordat het een onafhankelijke partij is die 
objectief toetst of een vereniging een lening kan dragen. De BNG Sportlening wordt gefinancierd 
vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds. Door een groot aantal aanvragen is het fondsvermogen bijna 
uitgeput. Het fonds is in overleg om het vermogen uit te breiden en er is goede hoop dat dit in het 
1e kwartaal 2022 wordt gerealiseerd. Dit gegeven brengt risico’s met zich mee en garanties hebben 
we niet, maar we willen de bijdrageregeling gereed hebben, zodat aanvragen direct ingediend 
kunnen worden. Mocht de Sportlening richting de toekomst worden opgeheven dan sluit de 
bijdrageregeling andere leningen echter niet uit.

De contouren van de bijdragereling zijn met diverse buitensportverenigingen besproken en enkele 
verenigingen hebben gevraagd voor een hogere bijdrage dan het destijds voorgestelde 
maximumbedrag van € 250.000,-. De raad heeft de keuze om vast te houden aan het maximum van 
€ 250.000,-, maar uw raad wordt geadviseerd om een maximale bijdrage van € 350.000,- vast te 
stellen voor zeer bijzondere gevallen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Bij de ontwikkeling van de beleidsnota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt!’ hebben verschillende 
verenigingen om financiele ondersteuning gevraagd voor investeringen in clubaccommodaties. Het 
gaat om modernisering van verouderde accommodaties en het gaat om uitbreiding van 
accommodaties (bijvoorbeeld kleedaccommodatie). Verenigingen hebben aangegeven zelf over 
onvoldoende middelen te beschikken om hun accommodaties te vernieuwen dan wel uit te breiden. 
De gemeente komt verenigingen hierin tegemoet via een bijdrageregeling 
buitensportaccommodaties, maar de hoofdverantwoordelijkheid blijft bij de verenigingen.

3. Relatie met bestaand beleid
De ‘Bijdrageregeling buitensportaccommodaties Valkenburg aan de Geul’ is een van de actiepunten 
uit de beleidsnota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt!’. Daarnaast draagt de bijdrageregeling ook bij 
aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. 

In de bijdrageregeling is een relatie gelegd met de recente watersnood in juli 2021. Diverse 
buitensportaccommodaties zijn getroffen door de watersnood. Het voorstel is om de 



Pagina 2 van 5

bijdrageregeling vast te stellen, maar voor verenigingen die getroffen zijn door de watersnood van 
juli een voorbehoud te maken. In de zin dat de gemeente bijdraagt op het moment dat duidelijk is 
dat de betreffende vereniging op de huidige locatie gehuisvest blijft. Dit voorbehoud geldt 
zodoende voor VV Walram, LTC Valkenburg, SV Geuldal, vv Iason, de Ruitervereniging Sint-Gerlach 
en Tennis Padel Geuldal. We zijn voornemens om hiernaar op korte termijn een onderzoek te laten 
uitvoeren. Hier komen we nog op terug bij uw raad.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
De bijdrageregeling stimuleert duurzame investeringen in buitensportaccommodaties die eigendom 
zijn van verenigingen. Eén van de uitgangspunten van de regeling is dat enkele verenigingen hebben 
aangegeven dat zij geen of beperkt spaargeld hebben voor investeringen. Rekening houdend met 
deze wens, gaat de bijdrageregeling uit van een regeling waarbij de gemeente 50% financiert en de 
vereniging 50% leent via de BNG Sportlening, na gebruik making van subsidies en eventueel eigen 
middelen. Samenvattend:

Lening via BNG d.m.v. de Sportlening
• Financiering voor investeringen in en aan de sportaccommodatie die bijdragen aan 

duurzaamheid (in brede zin des woord);
• Aanvragen van € 10.000 tot € 500.000;
• 1,95% rentevast;
• Maximale looptijd van 15 jaar;
• Financiering tot 100% met borgstelling door de Stichting Waarborgfonds Sport en indien 

nodig aanvullende borgstelling door de gemeente1;
• Er is geen eigen inbreng nodig;
• Geen afsluitkosten, boetevrij vervroegd aflossen.

Bijdrage van de gemeente
• Maximaal 50% van het te financieren bedrag na verrekening subsidies en eigen bijdrage;
• Maximale bijdrage gemeente € 350.000 (inclusief btw) per vereniging in 15 jaar;
• Met sluitende businesscase en SWS borgstelling; 

Financiële toetsing gemeente/ Wat verstaan we onder een sluitende businesscase?
• Uitgewerkte reële investeringsraming met calculaties en geldige offertes;
• Een meerjarenbegroting met een dekkingsvoorstel voor de investering;
• Ontwikkeling van het aantal leden afgelopen 5 jaar;
• Jaarstukken en beoordeling op onder andere liquiditeit en solvabiliteit2;
• Organisatorische aspecten; zijn er ontwikkelingen op organisatorisch vlak die kunnen leiden 

tot het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen?

Inhoudelijke toetsing gemeente
• Volledigheid van de aanvraag;;
• Past de aanvraag/investering in het gemeentelijk beleid; 
• Welk publiek belang wordt er mee gediend;
• Hoe verhoudt de aanvraag zich tot normen van bonden/NOC*NSF. 

1 Bij leningen groter dan 75.000 euro (of wanneer het totaal aan volledig door SWS geborgde leningen de 
75.000 euro overstijgt) verlangt SWS van de betrokken gemeente dat zij ook voor 50% garant staat.

2 liquiditeit; kan de instelling op korte termijn voldoen aan de aflossingsverplichting van de lening? 
solvabiliteit; kan de instelling op langere termijn voldoen aan de aflossingsverplichting van de lening?
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Mogelijke opties
De contouren van de bijdragereling zijn met diverse buitensportverenigingen besproken en enkele 
verenigingen hebben gevraagd voor een hogere bijdrage dan het destijds voorgestelde 
maximumbedrag van € 250.000,-. De raad heeft de keuze om vast te houden aan het maximum van 
€ 250.000,-, maar uw raad wordt geadviseerd om een maximale bijdrage van € 350.000,- vast te 
stellen voor zeer bijzondere gevallen. 

Onder zeer bijzondere gevallen wordt verstaan:

• Bij fusies van verenigingen uit de gemeente Valkenburg aan de Geul waar de gemeente 
baat heeft (sterkere verenigingen of beschikbaarheid van terrein voor gemeente);

• Het initiatief dient een publiek belang voor de gemeente én er is sprake van een grote 
bijdrage van de vereniging.

5. Samenwerking
De bijdrage van de gemeente wordt gekoppeld aan de Sportlening van de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Voor de lening van de BNG geldt een positief advies van de Stichting 
Waarborgfonds Sport (SWS). Mocht de Sportlening richting de toekomst worden opgeheven dan sluit 
de bijdrageregeling andere leningen echter niet uit.

6. Aanbestedingen
Er is geen sprake van een gemeentelijke aanbesteding.  
Een van de criteria waar de gemeente een aanvraag op toetst is of er sprake is van een reële 
investeringsraming met calculaties en geldige offertes. 

7. Duurzaamheid
De Sportlening van de BNG is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen 
van Nederlandse gemeenten en provincies en passen binnen de 17 Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties. Het fonds hanteert een brede definitie van duurzaamheid, waaronder 
sociaal-culturele, ecologische en andere initiatieven. Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld 
zonnepanelen, ledverlichting, isolatie, warmtepompen maar ook voor aanleg van padelbanen,  
vernieuwen van clubhuizen en kleedkamers.

8. Financiën
Bij de behandeling van de beleidsnota ‘Valkenburg aan de Geul Beweegt!’ hebben verenigingen 
gevraagd dat de gemeente zorgt voor (ver)nieuwbouw van clubaccommodaties. In de beleidsnota is 
vastgelegd dat de vereniging hoofdverantwoordelijk blijven voor hun eigen accommodaties, maar 
dat de gemeente wel een bijdrage wil leveren. In de nota is voor de dekking een relatie gelegd met 
het efficiënter exploiteren van de sporthallen. De andere invulling van de exploitatie van de 
binnensport is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming over de Polfermolen. Om te 
voorkomen dat de uitvoering van de bijdrageregeling grote vertraging oploopt, stellen we voor de 
koppeling met de besparing op de Polfermolen voorlopig los te laten. Voor de financiering van de 
bijdrageregeling is het voorstel om op ad hoc basis budget te vragen bij de gemeenteraad met de 
toevoeging dat de bijdrage afhankelijk wordt gesteld van de beschikbare ruimte in de begroting. 
Dat is bij vergelijkbare regelingen in andere gemeenten ook gebruikelijk. Na de definitieve 
besluitvorming over de Polfermolen en nadat duidelijk is welke structurele efficiencywinst de 
exploitatie van de sporthallen heeft opgeleverd, wordt de besparing ingezet ter dekking van de 
bijdrageregeling, zoals beoogd in de door uw raad vastgestelde beleidsnota ‘Valkenburg aan de Geul 
Beweegt!’. Over bedragen tot en met € 25.000,- beslist het College van B&W.
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9. Communicatie
De contouren van de bijdragereling zijn met diverse buitensportverenigingen besproken om 
zodoende tot een generieke regeling te komen. In de bijdrageregeling is een relatie gelegd met de 
recente watersnood, waardoor we de komende periode de buitensportverenigingen blijven 
informeren rondom actuele ontwikkelingen wegens de watersnood.

10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren uw raad de voorgestelde bijdrageregeling buitensportaccommodaties incl. de 
maximum-bijdrage van € 350.000,- vast te stellen.

11. Bijlagen
- Memo ‘Bijdrageregeling buitensportaccommodaties Valkenburg aan de Geul’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo
algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 2 november 2021;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 22 november 2021.

B e s l u i t :

• De ‘Bijdrageregeling buitensportaccommodatie Valkenburg aan de Geul’ incl. de maximum-
bijdrage van € 350.000,00 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 13 december 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen, D.M.M.T. Prevoo,
griffier voorzitter


