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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Welzijn t.b.v. extra Jeugdsubsidie Sportverenigingen.

Steenbergen; 6 februari 2018.

Aan de Raad,

1. Inleiding
Via deze raadsmededeling informeren wij u over de extra jeugdsubsidie die wij met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2018 beschikbaar stellen voor sportverenigingen met een aantal jeugdleden van ten minste 
3507o van het totaal aantal leden. Verder in deze mededeling leest u de achtergronden en argumentatie.

2. Huidige Subsidiesystematiek
Omdat er in het kader van de privacy geen ledenlijsten van de verenigingen meer mogen worden 
opgevraagd zijn wij met ingang van 2017 gestart met een andere subsidiesystematiek.
Subsidie wordt nu verstrekt op grond van activiteiten die de sport- (en culturele) verenigingen uitvoeren. 
Aan deze activiteiten is een subsidiebedrag gekoppeld. Eveneens wordt rekening gehouden met de 
grootte van de verenigingen in de vorm van een oplopende hoogte van de subsidie voor clubs met meer 
leden. Subsidie wordt in deze regeling dan ook voor alle leden van een vereniging verstrekt. Een en 
ander is opgenomen in de Subsidieregeling Welzijn die met ingang van 1 mei 2016 van kracht is.
De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen ziet u in de onderstaande tabel.

Sportverenigingen
1. Verzorgen van trainingen.
2. Organiseren en/of deelnemen aan toernooien.
3. Deelnemen aan competitiewedstrijden.
4. Inzet van deskundig kader.
5. Aanwezigheid van voldoende en degelijk 

materiaal.
6. Een aantal jeugdleden van ten minste 3507o van 

het totaal aantal leden.

3. Toevoeging extra Jeugdsubsidie voor sportverenigingen
In de huidige subsidieregels Welzijn ligt er geen speciale focus meer op beweegstimulering van de jeugd. 
Toch vinden wij het belangrijk om de jeugd zo vroeg mogelijk te stimuleren tot sport en bewegen. Wij 
beargumenteren dit als volgt:
- sport en bewegen veel positieve effecten hebben op de gezondheid;
- een groot deel van de Nederlandse jeugd de aanbevolen hoeveelheid beweging per dag niet haalt;



- te weinig bewegen directe gevolgen kan hebben zoals overgewicht, maar ook op langere termijn 
gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Te weinig lichaamsbeweging vergroot de kans op o.a. hart
en vaatziekten, diabetes en osteoporose (botontkalking);

- mensen die in hun jeugd actief zijn geweest een grotere kans hebben om later dit sportieve gedrag te 
continueren;

- jeugd door sport en bewegen ook andere talenten ontwikkelt zoals sociale omgang, leiderschap, 
organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

- jeugd leert omgaan met regels, met winst en verlies en met normen en waarden.

Het beschikbaar stellen van een extra Jeugdsubsidie voor sportverenigingen met minimaal 3507o 
jeugdleden van het totaal aantal leden, geeft deze verenigingen extra (financiële) ruimte om jeugdleden te 
binden en te behouden.
Zo kunnen er kansen liggen in het laten participeren van de jeugd binnen de vereniging. Minder uitstroom 
van oudere jeugd, meer continuïteit, meer vrijwilligers en zelfs lagere kosten worden als voordelen 
genoemd door verenigingen waarbij de jeugd een actieve rol speelt binnen de vereniging.

3.1. Aanpassen Subsidieregeling Welzijn (vastgesteld 8-11-2016)
Om het daadwerkelijk toekennen van de extra jeugdsubsidie mogelijk te maken hebben wij de bestaande 
Subsidieregeling Welzijn (in de zin van een aanvulling op deze regeling) aangepast en hiervoor een 
wijzigingsbesluit genomen. De extra jeugdsubsidie treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in 
werking.
Voor verenigingen die voor een extra jeugdsubsidie in aanmerking komen gelden de onderstaande 
subsidiebedragen:

Bij een jeugdledenaantal van ten minste 3507o van het totaal aantal leden:
1. een bedrag van 6 275,-- bij 5-50 leden;
2. een bedrag van C 325,-- bij 51-150 leden;
3. een bedrag van C 375,-- bij 151 - 250 leden;
4. een bedrag van 6 425,-- bij 251 - 400 leden;
5. een bedrag van 6 475,-- bij meer dan 401 leden.

3.2. Aanpassing Welzijnsplan
Als gevolg van de extra jeugdsubsidie wordt ook het Welzijnsplan aangepast. Jaarlijks wordt het 
welzijnsplan vastgesteld. Hierin zijn de subsidiebedragen opgenomen voor de verschillende organisaties 
voor het volgende subsidiejaar.
Het actuele Welzijnsplan is vastgesteld op 15 november 2016 voor de subsidies 2017 (BD1600700). Voor 
verenigingen die voor de extra jeugdsubsidie in aanmerking komen, dient het subsidiebedrag opgeplust 
te worden,

3.3. Welke sportverenigingen komen in aanmerking voor extra Jeugdsubsidie
Op basis van het ledenaantal van de sportverenigingen per 1-1-2017 komen de onderstaande 
verenigingen in 2018 in aanmerking voor een extra jeugdsubsidie.
In de bijlage bij deze Raadsmededeling ziet u het totale overzicht van sportverenigingen die in 2018 wel 
en niet voor een extra jeugdsubsidie in aanmerking komen.
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Tabel: Sportverenigingen die in aanmerking komen voor extra jeugdsubsidie.

Organisatie per 1-1-2017 jeugdleden X jeugd
aanvullende
jeugdsub.

5-50 leden
Judover. Michigami Steenbergen 38 28 73,7 275,00
51-150 leden
Badmintonver. Dinteloord 65 33 50,8 6 325,00
Simple Dribble 82 47 57,3 e 325,00
HMS 99 80 80,8 e 325,00
Zwemvereniging De Meermin 126 46 36,5 325,00

251-400 leden

Trafo 265 232 87,5 6 425,00
SC Kruisland 265 99 37,4 e 425,00
NVS 309 121 39,2 e 425,00
> 401 leden
W Steenbergen 524 238 45,4 e 475,00
W Prinsenland 490 230 46,9 475,00
SC Welberg 459 240 52,3 e 475,00

4. Aanpassing gehele Subsidieregels Welzijn
Wat betreft de extra jeugdsubsidie had het de voorkeur om deze op dit moment uit te lichten en aan te 
passen in de Subsidieregels Welzijn. De argumentatie hiervoor is bij punt 3.1. in deze mededeling 
verwoord.
De verdere subsidieregels Welzijn worden ook nog aangepast voor:
- het aanvullen van subsidievoorwaarden voor maatschappelijke inzet van instellingen;
- het aanvullen van subsidievoorwaarden voor activiteiten voor kwetsbare burgers;
- nog bestaande onvolkomenheden en tegenstrijdigheden.
Naar verwachting nemen wij hierover in Mei 2018 een besluit en informeren u vervolgens via een 
Raadsmededeling.

5. Communicatie
De sportverenigingen worden via een brief geïnformeerd over de voorwaarden voor de extra 
jeugdsubsidie. Daarnaast wordt er een Persmoment georganiseerd met de verantwoordelijk wethouder 
en wordt een Persbericht verstuurd naar alle van toepassing zijnde media.

6. Middelen
In juli 2017 hebben wij de Subsidieplafonds 2018 vastgesteld. Hierin is budget opgenomen om de extra 
jeugdsubsidie uit te kunnen voeren. Voor deze subsidie is in 2018 een budget van C 5.000,-- beschikbaar. 
Voor volgende járen wordt dit bedrag meegenomen bij het budget voor de Structurele 
activiteitensubsidies.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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