Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 21 januari 2010
Bundel nr. 7

Onderwerp

: Afhandeling subsidieaanvraag VLTC

Voorgestelde beslissing:
1. De Varsseveldse Lawn Tennis Club (V.L.T.C.) voor de aanpassing van haar tennisaccommodatie een subsidie
toekennen van € 59.479,95.
Inleiding
V.L.T.C. (Varsseveldse Lawn Tennis Club) heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Oude
IJsselstreek ten behoeve van een aanpassing van de tennisaccommodatie. De aanpassingen betreffen de
aanleg van kunstgrasbanen, de realisatie van een aantal opstallen en straatwerk.
De Varsseveldse tennisvereniging telt 335 leden, waarvan 57 jeugdleden. Het tennispark heeft momenteel 4
gravelbanen, 1 kunstgrasbaan en 1 mini-kunstgrasbaan. Alle banen zijn voorzien van verlichting.
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de geldende subsidieregelingen, relevante
richtlijnen en vanuit het oogpunt van de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft.
Samenvatting
V.L.T.C. vraagt de gemeente om subsidie te verstrekken voor aanpassing van de tennisaccommodatie. De
subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de geldende subsidieregelingen, relevante richtlijnen
en vanuit het oogpunt van de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft.
Meetbaar effect
• De tennisbanen zijn vernieuwd en kunnen gedurende het hele jaar worden gebruikt.
• Het complex van V.L.T.C. is voor iedereen goed toegankelijk en kan efficiënt en doelmatig gebruikt
worden.
Argumenten
1.1 Het is noodzakelijk enkele investeringen in de tennisaccommodatie te plegen.
Om de toekomst van de tennisvereniging te garanderen, is het noodzakelijk voor de tennisvereniging om
enkele aanpassingen aan de tennisaccommodatie te plegen. De huidige gravelbanen zijn volledig
versleten en dienen zo snel mogelijk vervangen te worden. De vereniging maakt bij de vervanging de
overstap naar kunstgras, omdat kunstgras vaker bespeeld kan worden en goedkoper en eenvoudiger is
in onderhoud.
Er zal daar waar de gemeente een (gedeelde) verantwoordelijkheid heeft, conform de vastgestelde
uitvoeringsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2008, een subsidie worden verstrekt van 30% van de
stichtingskosten.
2.

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging
Er wordt, conform de uitvoeringsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2008, een subsidie verstrekt van
30% van de stichtingskosten. Het totaal van de subsidie bedraagt € 59.479,95.
Dekking gemeentelijke kosten
De investering voor de tennisvereniging staat op de gemeentelijke investeringslijst voor 2011. Er is echter
een absolute noodzaak om nu de banen van de tennisvereniging te vervangen, omdat deze volledig
afgeschreven zijn.
Voor het realiseren van de aanpassing van de accommodatie en de banen van V.L.T.C. bedragen de

kapitaallasten € 4.452,--. De kapitaallasten worden, conform het raadsbesluit van 10 december
2009, (structureel) gedekt uit de restantkredieten sport van de voorgaande jaren. De investering wordt
afgeschreven over 20 jaar.
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