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Met betrekking tot de aanvraag van een lening voor VV Steenbergen heeft wethouder Prent 

op 20 september 2020 een (anonieme) e-mail ontvangen die door een bezorgde burger aan 

alle fractievoorzitters is verstuurd. Door diverse fracties zijn deze als technische vragen door 

gezet. Hierbij volgt de weergave van de vragen en het antwoord hierop.  

 

Inhoud e-mail bezorgde burger  

De bezorgde burger wil de raad wijzen op een fout in de BOSA regeling (Subsidieregeling  

Stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties) met betrekking tot de financiële 

berekening voor de nieuwbouw van de kleedkamers van VV Steenbergen.  

De bezorgde burger stelt dat in de financiële berekening wordt beweerd dat er 30% subsidie 

via de BOSA-regeling kan worden ontvangen en dat dit niet correct is. De BOSA-regeling 

verstrekt onder voorwaarden standaard 20% op de bouwactiviteiten. Als er maatregelen 

worden getroffen tot het verduurzamen van de bouw kan er voor die activiteiten/kosten 30% 

subsidie aangevraagd worden.  

 

In de financiële berekening moet dus niet van 30% uitgegaan worden maar van 20%. Dat 

betekent dat VV Steenbergen geen € 187.213,33 maar € 124.808,89 subsidie ontvangt.   

Dit is een verschil van € 62.404,44 dat VV Steenbergen aan minder subsidie krijgt. 

Dit betekent dus ook dat het nog te financieren bedrag geen € 287.991,86 is maar  

€ 350.396,30 is. De lening van € 300.000,-- levert dan een tekort op van ruim € 50.000,--. 

Wie gaat dit betalen. Ook wordt gewezen op het feit dat de  BOSA-regeling vooraf 80% 

uitkeert en nadat de bouw is afgerond de resterende 20% uitkeert.  

 

Antwoord College 

Wij zijn blij  te merken dat onze burgers mee denken met maatschappelijke zaken die 

voorliggen ter besluitvorming door de gemeenteraad en ons attenderen op een mogelijke 

verkeerde berekening in het financiële plaatje voor de nieuwbouw van de kleedkamers van 

VV Steenbergen. We hopen dat men zich in de toekomst ook rechtstreeks tot ons en de 

betreffende organisatie wendt. 
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Wij kunnen u hierover het volgende meedelen: 

De bezorgde burger heeft gelijk wat betreft de mogelijk lagere uitkering vanuit de BOSA-

regeling.  

Vanuit de BOSA-regeling kan een subsidie ontvangen worden van 20% voor de bouwkosten 

en een aanvullende subsidie voor de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen van 30%.  

De subsidie van 30% vanuit de BOSA-regeling voor duurzaamheid kan verkregen worden 

voor maatregelen energiebesparing en toegankelijkheid. Maatregelen kunnen zijn:  

LED verlichting, warmtepomp, warmteterugwinning uit douchewater, HR glas voor nieuwe  

sportaccommodaties, zonnecollectorsysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking,   

automatische deur, toegang sportrolstoelen, integraal toegankelijk toilet, voorziening 

slechthorenden (ringleiding). 

 

In de berekening is de vereniging uitgegaan van een maximale subsidie van 30% over de 

gehele bouwsom, mits dit geheel voldoet aan de criteria. De vereniging heeft in de 

berekening aangegeven dat dit wellicht niet zo wordt toegekend, maar wellicht deels op 

onderdelen van de bouwsom.  

De vereniging geeft aan rekening gehouden te hebben met een lagere subsidiebijdrage. Deze 

opmerking heeft de vereniging in het financiële plaatje gemaakt maar is niet zichtbaar in het 

pdf-bestand dat de raad heeft ontvangen. 

Globaal is door hen aangegeven dat zij de bouwkosten dan verlagen.  Op dit moment kan zij 

niet aangeven welke specifieke zaken zij dan in de nieuwbouw laten vervallen.  

De vereniging geeft aan dat de lening van € 300.000,--  voldoende is om ook bij een subsidie 

vanuit de BOSA-regeling van alleen 20% tot een verantwoorde nieuwbouw van de 

kleedlokalen  te komen.  

 

De BOSA-regeling kan jaarlijks veranderen. Het is daarom belangrijk dat de vereniging een 

aanvraag voor deze regeling in 2020 indient. Dit is een verantwoordelijkheid van de 

vereniging.  

Voor het verstrekken van een lening aan VV Steenbergen hebben wij als randvoorwaarde 

gesteld dat er een positieve toezegging vanuit de BOSA-regeling verstrekt moet worden.  

 

De manier van uitbetalen van de BOSA-regeling waarbij vooraf 80% wordt uitgekeerd en 

nadat de bouw gereed is 20% vormt geen probleem. De vereniging zegt hierop dat ook 

leveranciers eerst volledig moeten opleveren voor ze de laatste termijn krijgen. Daarnaast 

heeft VV Steenbergen zelf rekening gehouden met mogelijke tegenvallers en heeft een 

buffer (vanuit de kantineomzet) hiervoor beschikbaar. Bovendien is de timing van de bouw 

gunstig (april 2021) omdat in september (vlak na afronding van de bouwwerkzaamheden) de 

contributies worden ontvangen en de vereniging aangeeft daardoor voldoende liquiditeit te 

hebben. 

 

 


