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Onderwerp: Sportsubsidie & Wet Markt & Overheid 

Toelichting bij de vragen:
Vandaag liet NOC-NSF weten (via BNR) dat als gemeenten Sport niet voor 1 juli aanmerken als algemeen 
belang, het niet meer mogelijk is voor gemeenten om sportverenigingen verkapt te subsidiëren door onder 
de kostprijs accommodaties te verhuren.

Vraag 1
Is het College op de hoogte van de Wet Markt & Overheid die per 1 juli 2014 wordt ingevoerd? 

Antwoord vraag 1
Ja, het College is op de hoogte van deze wetgeving.

Vraag 2
Verstrekt de gemeente Velsen subsidie aan sportverenigingen door het verhuren van accommodaties onder 
de kostprijs? 

Antwoord vraag 2
De gemeentelijke sportaccommodaties worden overwegend niet-kostendekkend in gebruik gegeven.

Vraag 3
Is het College het met Velsen Lokaal eens dat sport voor alle inwoners van Velsen betaalbaar moet blijven 
en niet alleen voor de welgestelden? 

Antwoord vraag 3
In zijn algemeenheid is het College het daar mee eens. Echter een eenduidige betekenis geven aan 
betaalbaarheid voor een ieder is lastig. De verschillen tussen personen, doelgroepen, omstandigheden 
kunnen groot zijn en mede afhangen van bijvoorbeeld activiteit en/of accommodatie.

Vraag 4
Is het College bereid (indien vraag 2 met ja is beantwoord) om Sport aan te merken als algemeen belang en 
zo de subsidie via accommodaties aan sportverenigingen te kunnen laten bestaan? 
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Antwoord vraag 4
Het College is voornemens om de Raad voor te stellen de exploitatie van gemeentelijke 
sportaccommodaties aan te wijzen als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als 
bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet.

Vraag 5
Heeft het College (indien vraag 4 met ja is beantwoord) al actie ondernomen om dit te regelen? Zo nee, 
waarom niet en gaat dit dan wel snel gebeuren?

Antwoord vraag 5
Ja, het college- en raadsvoorstel zijn reeds in voorbereiding.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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