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Datum 31 mei 2021

Onderwerp
Subsidieregeling Verledden buitensportvelden

Wij willen
Het gebruik van ledverlichting op buitensportvelden stimuleren door het verstrekken van 
subsidie aan sportverenigingen.

Wij besluiten
1. de Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022 vast te 

stellen;
2. het subsidieplafond voor de periode 2021- 2022  op € 60.000,- vast te stellen;
3. het nemen van besluiten op de aanvragen subsidieverlening en -vaststelling op grond 

van de subsidieregeling Verledden Buitensportvelden te mandateren aan de 
eenheidsmanager fysieke leefomgeving, waarbij wij toestemming geven voor het 
verlenen van ondermandaat aan een leidinggevende van een onderdeel binnen deze 
eenheid. 

Want
1. De subsidieregeling stimuleert het vervangen van verlichting door ledverlichting.

Er is nog een aantal buitensportvelden die nog niet zijn voorzien van een 
duurzame vorm van verlichting. Met deze subsidieregeling willen wij 
sportverenigingen stimuleren om de verlichting van hun buitensportvelden te 
vervangen door ledverlichting.  

2. a.Het beschikbare bedrag van € 75.000,- is overgeheveld van 2020 naar 2021.
In 2021 vindt nog een betaling plaats van een toegekende subsidie in 2020 van   
€ 15.000,-. Het budget dat overblijft voor periode 2021 - 2022 komt na 
uitbetaling uit op  €60.000,-.

b.Het subsidieplafond voorkomt dat het budget wordt overschreden.
Het subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste 
beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie in kader van deze 
subsidieregeling. Als toekenning van een subsidieaanvraag ertoe leidt dat het 
subsidieplafond wordt overschreden, dan moet de aanvraag geweigerd worden. 
Hiermee wordt voorkomen dat het budget opgenomen in de gemeentelijke 
begroting wordt overschreden.

3. Het verlenen en vaststellen van een subsidiebeschikking is op dit moment nog 
niet opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. 
n het kader van een doelmatige uitvoering van de subsidieregeling is het 
wenselijk om de besluitvorming van de subsidieverstrekking te mandateren aan 
de leidinggevende en toestemming te geven voor ondermandaat.  

Maar
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders
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Achtergrond
Bij de kadernota 2018 heeft de raad een motie aangenomen over de invulling van 
scenario 4 Klimaat  & energie voor het verledden van buitensportvelden. Het college 
heeft hierop een voorstel aan de raad gestuurd (zie bijlage 2).

De financiële gevolgen zijn 
In de begroting 2021-2022 is het subsidiebedrag opgenomen.

Alternatieven
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlage 1 Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022
Bijlage 2 Raadsvoorstel invulling motie 2018


