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Betreft : jeugdsportsubsidies 2016

BNDeStem kopte in haar editie van 7 juli jl, "minder subsidie jeugdsport". Verderop in

het artikel kunnen we lezen dat de gemeente in 2016 van plan is 130.000 euro uit te

trekken om jeugdleden van scouting, sport- en cultuurclubs te subsidiëren en dat dit

20.000 euro minder is dan in 2015. De Roosendaalse Lijst draagt sport en cultuur een

heel warm hart toe en is voorstander van een sterk verenigingsleven. Een verdere

korting op deze subsidies vindt de Roosendaalse Lijst dan ook niet verantwoord.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen

1. Klopt het dat er in 2016 20.000,- minder beschikbaar is voor jeugdsportsubsidies
en zo ja, waarom?

2. Indien ja, op welke wijze en op welk specifiek onderdeel wordt deze korting
doorgevoerd?

3. Het subsidiebedrag per jeugdlid bedroeg 21,- Wordt dit aangepast?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Charl Goossens en Eric de Regt



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Klopt het dat er in 2016 20.000,- minder beschikbaar ís voor jeugdsportsubsidies en
zo ja, waarom?

Voor de subsidieregeling 'Jeugdledensubsidie Sport, Cultuur & Scouting' is in 2016
€ 130.000,- beschikbaar en dat is inderdaad € 20.000,- minder dan in vergelijking met
het subsidiejaar 2015. De trend van de afgelopen jaren is dat er gemiddeld rond de €
120.00Õ,- per jaar wordt uitgekeerd aan jeugdledensubsidie. Omdat verwacht wordt dat
dit bedrag stabiel zal blijven de komende jaren is besloten het budget te verlagen naar €
130.000,- (rekening houdend dus met een ruime marge) en het vrijkomende budget (€
20.000,-) op een andere manier in te zetten. Voor de subsidieontvangers verandert er
niets, ze krijgen de subsidie zoals ze gewend zijn: het aantal jeugdleden maal € 27,- per
jeugdlid.

2. Indien ja, op welke wijze en op welk specifiek onderdeel wordt deze korting
doorgevoerd?

Zie antwoord op vraag 1.

3. Het subsidiebedrag per jeugdlid bedroeg 21,- Wordt dit aangepast?

Nee, zie antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

A.A.B. Theunis
De coördinerend wethouder Subsidies,


