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BIJiagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Bent u het met D66 eens dat juist de eerder niet toegekende middelen van 450.000 euro in het 
overdrachtsdocument hadden moeten staan? 

Antwoord 1. 
In Team Breda (Sport) hebben we een aantal ambities opgenomen, waaronder die van het zorgen 
voor een infrastructuur aan sport- en beweegvoorzieningen die past bij de behoefte vanuit stad en 
dorpen. Daar is, zo staat beschreven in Team Breda, de komende jaren een extra investering voor 
nodig van minimaal€ 450.000,- jaarlijks structureel. Het was goed geweest om het financieel 
overzicht van het raadsbesluit op te nemen in het overdrachtsdocument. 

Vraag 2. 
Hoeveel aanvragen kende de eerste openstelling van de 1/3-regeling en was het budget hiervoor 
toereikend? 

Antwoord 2. 
Genoemde 1/3-regeling, die zich richt op investeringen voor sportvelden en 
kleedwasaccommodaties, leverde in de eerste tranche een vijftal aanvragen op waarvan er 
uiteindelijk twee subsidiabel bleken te zijn. Het budget was toereikend. 

Vraag 3. 
Wanneer wordt de 1/3-regeling weer opengesteld? 

Antwoord 3. 
De tweede tranche start per 1 april en loopt tot en met 15 juni. 

Vraag 4. 
Hoeveel geld is er voor deze tweede openstelling beschikbaar? 
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Er is nu geen geld beschikbaar (zie antwoord op de eerste vraag) . Om de vraag vanuit de 
sportverenigingen alvast wel 'op gang' te brengen wordt de tweede tranche alvast al wel open 
gesteld. Eind juni weten we hoeveel aanvragen we hebben ontvangen, welke subsidiabel zijn en 
welke 'subsidiewaarde' deze aanvragen vertegenwoordigen . 

Vraag 5. 
Bent u het met 066 eens dat de eerder genoemde 450.000 euro per jaar niet voldoende is om de 
behoefte in de 1/3-regeling te dekken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5. 
Het genoemde jaarlijkse investeringsbedrag ad€ 450.000,- betreft een gemiddelde waarbij het 
structurele karakter in ieder geval loopt tot en met 2022 (het eindjaar van het lopende 
uitvoeringsprogramma) met een lange termijn strekking naar 2030 (het eindjaar van het 
visiedocument). We denken in ieder geval tot en met 2022 nodig te hebben om 
buitensportverenigingen te faciliteren bij het verbeteren van sportvelden en 
kleedwasaccommodaties. Rekening houdend met een maximale periode van circa 10 jaar en de 
huidige scope van de 113°-regeling lijkt€ 450.000,- per jaar gemiddeld voldoende. Gaan we 
genoemde regeling verruimen door deze ook te koppelen aan grotere projecten zoals bijvoorbeeld 
herstructureringen van sportparken (zoals in het geval van Sportpark de Blauwe Kei) en 
investeringen in binnensportaccommodaties dan is€ 450.000, - euro gemiddeld per jaar niet 
voldoende. 

Vraag 6. 
Welk bedrag is er benodigd om de sportinvesteringen via de 1/3-regeling in de volgende 
raadsperiode te dekken? 

Antwoord 6. 
De geschatte waarde van alle toekomstige investeringen in bestaande buitensportvelden en 
kleedwasaccommodaties ligt op circa€ 4,5 miljoen. We hebben ons daarbij onder andere 
gebaseerd op het onlangs opgeleverde capaciteitsonderzoek dat een goed beeld geeft van de 
ledenontwikkeling van verenigingen en accommodatieknelpunten. In genoemde schatting zijn dus 
niet de kosten opgenomen voor bijvoorbeeld verbeteringen aan bestaande 
binnensportaccommodaties, grootschalige herstructurering van binnen- en 
buitensportaccommodaties en ook niet het Talentencentrum en toekomstige renovatie I vervanging 
van zwembaden . 

Vraag 7. 
Bent u het met 066 eens dat de 1/3-regeling ontoereikend is om een grote herstructurering van een 
sportpark te financieren? 

Antwoord 7. 
Wij verwijzen u naar ons antwoord onder 5 en 6. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 


