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1. Het college wil niet vooruitlopen op de discussie in de raad over de noodzakelijke bezuinigingen en stelt daarom
voor om aan VCC’92 vooralsnog alleen in 2011 een extra subsidie te verstrekken van € 3.000,-.
2. Akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel tot het verstrekken van deze extra subsidie en technische aanpassing van
de specifieke subsidieregels voor verenigingssport.
3. Akkoord met de budgetneutrale dekking in 2011 door de aangegeven verschuiving van budget binnen het
programma Maatschappelijke Participatie.
4. Akkoord met verlaging van het subsidieplafond voor recreatie en ontmoeting in 2011 tot € 23.054,-
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Inleiding
Volleybalvereniging VCC’92 heeft problemen met het sluitend krijgen van de eigen begroting. Na
diverse eigen inspanningen om de inkomsten en uitgaven aan te passen resteert er een tekort van
circa € 3.000,- waarvoor men extra subsidie vraagt.
Probleem VCC’92
Ten eerste heeft men te maken met hogere lasten. Met name de huisvestingslasten stijgen fors. Het is
immers sinds kort niet meer de sportbond die voor wedstrijden inhuurt (tegen een gemiddeld tarief)
maar de vereniging zelf (tegen een hoger tarief). VCC’92 kan niet anders dan de sporthallen in
Wormer huren en de huur daarvan is in verhouding tot andere hallen hoog. De meerkosten zijn ruim
€ 6.500,-. Men heeft gevraagd of de huur van de sporthallen niet kan worden verlaagd maar dat is niet
realistisch omdat het dan de exploitatie van de sporthallen nadelig beïnvloed. De vereniging wil
absoluut niet naar (goedkopere) sporthallen buiten de gemeente omdat de vereniging dan uit
Wormerland weggaat en dat brengt het bestaansrecht van de vereniging in het geding.
Ten tweede heeft VCC’92 te maken met lagerecontributie-inkomsten door terugloop van seniorleden
(die meer contributie betalen) en een toeloop van jeugdleden.
Per saldo was sprake van een tekort van circa € 9.000,-.
De vereniging heeft op diverse punten geprobeerd de begroting sluitend te krijgen. Zo is de contributie
met gemiddeld 26% verhoogd (VCC’92 is hiermee de duurste club in de regio), zijn nieuwe sponsoren
gezocht en blijft men proberen de inkomsten uit oud papier te verhogen ook al ondervindt men de
concurrentie van de gemeentelijke papiercontainers. Een verdere verhoging van de contributie lijkt
onverantwoord. Uiteindelijk resteert er een tekort van circa € 3.000,- en daarvoor heeft men gevraagd
om extra subsidie. Vanaf 2011 is het probleem acuut omdat dan het eigen vermogen nihil zal zijn en
er geen financiële rek meer zal zijn.
Manco in subsidieregeling verenigingssport
Naast het vraagstuk van VCC’92 is er een leemte in de subsidieregeling voor verenigingssport. Er is
verzuimd om op te nemen hoe de subsidies worden bepaald als het subsidieplafond (afgeleid van het
beschikbare budget) niet genoeg is om de aanvragen te honoreren. Dit is een technisch manco dat
kan leiden tot budgetoverschrijding. Hiervoor wordt een oplossing aangereikt.
Bestaand beleid
Het college kan subsidies verstrekken op grond van de subsidieregels voor verenigingssport. In de
huidige subsidieregeling is al rekening gehouden met het feit dat enkele kleine verenigingen met
minder dan 175 leden een extra bedrag ontvangen wegens de relatief hoge huur van de sporthallen in
Wormer. Voor VCC’92 is dat bedrag € 2.076,-. Dit bedrag is in de nieuwe situatie niet toereikend.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
De gemeente staat voor de opgave om binnen de begroting fors te bezuinigen. Het is zo gezien niet
gewenst nu een structurele oplossing te verzorgen die na de bezuinigingsdiscussie moet worden
teruggedraaid.
Oplossingsrichting/beooogd resultaat
VCC’92
Beoogd resultaat is dat sportvereniging VCC’92 voldoende overlevingskans heeft. Gelet op de
aanstaande bezuinigingsdiscussie past het niet om nu voor VCC’92 een structurele oplossing in de
vorm van een hogere subsidie te bieden die later misschien moet worden teruggedraaid.
Het voorstel is daarom om vooralsnog alleen in 2011 een extra subsidie van € 3.000,- te verstrekken.
Dit kan budgetneutraal door verschuiving van budgetten (sport en recreatie en ontmoeting) binnen het
programma Maatschappelijke Participatie.
Om goed met het budget uit te komen moet het plafond voor subsidies voor recreatie en ontmoeting
worden verlaagd tot € 23.032,-.
Manco in subsidieregeling verenigingssport
Wat betreft het technisch manco in de subsidieregeling is het voorstel is om dit op te lossen door de
specifieke subsidieregels op het onderdeel verdeelregels aan te vullen met een volgende derde lid:
“Indien het subsidieplafond onvoldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de
berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende
subsidies.”

In het raadsvoorstel is de gelegenheid genomen om deze aanvulling vast te stellen.
Beslag op middelen
Het voorstel is om in 2011 een extra subsidie van € 3.000,- te verstrekken. Binnen het subsidiebudget
sportstimulering is ruimte € 1.121,-. Er is dan nog € 1.879,- nodig. Dit kan budgetneutraal gebeuren
door de volgende verschuiving binnen het programma Maatschappelijke Participatie:
€ 1.879, - naar subsidiebudget sportstimulering van subsidiebudget recreatie en ontmoeting. Dit
laatste budget wordt dan € 23.054,-.
Om goed met budgetten en subsidieplafonds uit te komen is het nodig het subsidieplafond voor
recreatie en ontmoeting te verlagen tot € 23.054,Conceptbesluit
1. Het college wil niet vooruitlopen op de discussie in de raad over de noodzakelijke bezuinigingen en
stelt daarom voor om aan VCC’92 vooralsnog alleen in 2011 een extra subsidie te verstrekken van
€ 3.000,-.
2. Akkoord met bijgevoegd raadsvoorstel tot het verstrekken van deze extra subsidie en technische
aanpassing van de specifieke subsidieregels voor verenigingssport.
3. Akkoord met de budgetneutrale dekking in 2011 door de aangegeven verschuiving van budget
binnen het programma Maatschappelijke Participatie.
4. Akkoord met verlaging van het subsidieplafond voor recreatie en ontmoeting in 2011 tot € 23.054,-

Bevoegdheid
De raad is bevoegd om in afwijking van de subsidieregeling de beoogde extra subsidie aan VCC’92 te
verstrekken. De raad is ook bevoegd de technische wijziging van de subsidieregels vast te stellen.
Het college is bevoegd om binnen een raadsprogramma budgetten te verschuiven. Het college is ook
bevoegd om de subsidieplafonds vast te stellen en te wijzigen.

