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Subsidievaststelling renovatie sporthallen Piushof
Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.
Advies:
1. De door de raad beschikbaar gestelde investeringssubsidie aan stichting sporthallen
Helden voor de renovatie van de sporthallen Piushof definitief vast te stellen op
€ 1.830.417,84.
2. een bedrag van € 7.582,16 van de verstrekte subsidiebevoorschotting terug te vorderen
van de stichting;
3. de stichting te berichten conform de inhoud van de voorliggende subsidiebeschikking.
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Onderwerp
Subsidievaststelling renovatie sporthallen Piushof
Advies
1. De door de raad beschikbaar gestelde investeringssubsidie aan stichting sporthallen Helden
voor de renovatie van de sporthallen Piushof definitief vast te stellen op € 1.830.417,84;
2. een bedrag van € 7.582,16 van de verstrekte subsidiebevoorschotting terug te vorderen van
de stichting;
3. de stichting te berichten conform de inhoud van de voorliggende subsidiebeschikking.

Inleiding
De raad stelde in maart 2016 en in januari 2017 aan stichting sporthallen Helden een
investeringssubsidie van in totaal € 1.838.000 beschikbaar voor de sportnoodzakelijke renovatie
van haar twee sporthallen Piushof. Deze subsidie is op basis van rapportages van financiële
tussenstanden in z’n geheel in vijf voorschotten uitbetaald.
De renovatie is voltooid. Er vond een formele oplevering plaats waarbij de gemeente was
vertegenwoordigd. Ter plekke is beoordeeld of alle sportnoodzakelijke investeringen waarvoor
subsidie is verleend daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dat was het geval.
De huidige vaste gebruikers (BBC, basisonderwijs, verenigingen en groepen) zijn zeer tevreden
met het resultaat en de kwaliteit van de renovatie.
De stichting liet na de oplevering een voorlopige financiële eindverantwoording toekomen aan de
gemeente. Deze is door ons beoordeeld en gezamenlijk besproken met de stichting. In een eerder
stadium toetste onze gemeente al de volledige financiële projectadministratie (inclusief facturen)
naar aanleiding van meerkosten die door de stichting tijdens het renovatietraject zijn gemaakt.
Uit de getoetste voorlopige projectadministratie kwam uiteindelijk naar voren dat de renovatie is
voltooid met een bedrag van € 1.830.417,84. Dit is € 7.582,16 minder dan de beschikbaar gestelde
investeringssubsidie van € 1.838.000. Op basis hiervan diende de stichting op 10 oktober
jongstleden de definitieve financiële eindverantwoording in. Hierin verzoekt de stichting om de
investeringssubsidie definitief vast te stellen op het genoemde bedrag van € 1.830.417,84.
Beoogd effect
De renovatie heeft geleid tot twee moderne en duurzame sporthallen die circa 20 á 25 jaar zullen
voldoen aan de geldende gebruiksnormen en wetgeving.
Argumenten
1. De stichting heeft de renovatie gerealiseerd met iets minder subsidie.
De werkelijke uitgaven voor de renovatie waren zoals vermeld € 7.582,16 minder dan de
beschikbaar gestelde investeringssubsidie van € 1.838.000. Daarom dient de stichting het
niet aangewende bedrag van € 7.582,16 terug te betalen aan de gemeente.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Het terug te betalen subsidie van € 7.582,16 wordt geboekt op project 53011.304-7 “Renovatie
Sporthallen Piushof”.
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Juridische afwegingen
De eindverantwoording van de stichting vond plaats op basis van artikel 16 van de Algemene
Subsidieverordening. Er is in overleg met onze gemeente afgezien van de voorwaarden om een
accountantsverklaring bij de subsidieverantwoording toe te voegen, omdat door ons team Advies
en Control de volledige financiële projectadministratie van de renovatie is getoetst en beoordeeld.
De subsidievaststelling vindt plaats op grond van artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening.
Communicatie
Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de communicatieconsulent omdat het een formele
financiële afhandeling betreft die in samenspraak met de stichting is voltooid.
Uitvoering
Na besluitvorming ontvangt de stichting bijgevoegde subsidiebeschikking en een nota voor het
terug te betalen bedrag van € 7.582,16.
Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst
Op basis van een door de stichting sporthallen Helden ingediende financiële eindverantwoording
en de toetsing ervan, stelt het college de investeringssubsidie voor de renovatie van de twee
sporthallen Piushof definitief vast op een bedrag van € 1.830.417,84. Dit is € 7.582,16 minder dan
de door de raad beschikbaar gestelde investeringssubsidie. De stichting betaalt dit bedrag terug
aan de gemeente.
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Als bijlagen bijgevoegd:
Documentnummer: 1894/2017/1157590:
verzoek om subsidievaststelling van stichting
sporthallen Helden


 Meezenden  Ter inzage leggen

Documentnummer 1894/2017/1165913:
beschikking tot subsidievaststelling.

 Meezenden  Ter inzage leggen

Overleg gepleegd met:
Stichting sporthallen Helden

Resultaat:
Check en definitieve beoordeling van financiële
eindverantwoording van renovatie.

Advies ingewonnen bij Advies en Control:

Ja:
bij Hans Lijssen (financieel)

Overleg gehad met communicatieconsulent?

Nee, betreft formele / adminstratieve afsluiting
van project.
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