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Voorgesteld besluit
1. De Subsidieregeling Sportevenementen Noordoostpolder vaststellen;
2. De Subsidieregeling Sportstimulering Noordoostpolder vaststellen;
3. De raad informeren.
Inleiding
In maart 2021 is de Kadernotitie sport en bewegen vastgesteld. Noordoostpolder wil een
sportvriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin we inwoners stimuleren om meer te sporten en
te bewegen. Daarnaast ondersteunen we organisaties van grootschalige sportevenementen. Voor
sportstimulering en grootschalige sportevenementen stelde de gemeenteraad twee budgetten van
ieder € 15.000 beschikbaar.
Doelstelling
Inwoners in Noordoostpolder stimuleren om met plezier te kunnen sporten en bewegen.
Argumenten
1.1. & 1.2. De subsidieregelingen geven duidelijkheid voor welke sportactiviteiten subsidie wordt
verstrekt
De afgelopen jaren verleenden we al subsidie voor het stimuleren van sport en bewegen. Het
sportbeleid vormde de basis voor het al dan niet toekennen van subsidie. Het is wenselijk om
subsidieregelingen vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Noordoostpolder omgaat
met subsidieverstrekking aan organisaties van sportevenementen of voor activiteiten die sport
en bewegen stimuleren. Door de regelingen kenbaar te maken op de gemeentelijke website
weten sportverenigingen en stichtingen aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor subsidie. Dit schept duidelijkheid.
1.2. & 2.2. Dit is een bevoegdheid van het college
Het vaststellen van subsidieregelingen is een bevoegdheid van het college. Dit is op grond
van de Algemene subsidieregeling en bepaald in artikel 2, lid 1 Algemene subsidieverordening
Noordoostpolder.
3.1.

De raad bepaalt het beleid
De raad stelt de budgetten en subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het maximale
bedrag dat per jaar uitgegeven mag worden aan een bepaalde subsidiabele activiteit. Het is
wenselijk om de raad te informeren over de uitvoering van dit besluit.

Kanttekeningen
Geen
Planning/Uitvoering
Na vaststelling van de subsidieregelingen publiceren wij deze op www.overheid.nl en treden de
regelingen in werking.
Bijlagen
1. Subsidieregeling Sportevenementen Noordoostpolder
2. Subsidieregeling Sportstimulering Noordoostpolder

