Subsidieregels Hof van Twente 2022
5. Beleidsterrein Accommodaties

Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

-

Exploitatie, beheer,
in stand houden en
onderhouden van
specifieke welzijnsen
sportaccommodaties

Accommodaties (maatschappelijk vastgoed) maken het mogelijk
om activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg in
Hof van Twente in voldoende mate aan te kunnen laten bieden.

-

Vergroten eigen kracht en
zelfredzaamheid
Vergroten maatschappelijke
participatie
Versterken van de kracht
van de samenleving

Welzijnsaccommodaties inzetten als middel om de drie gewenste
maatschappelijke effecten te faciliteren.
De nadruk ligt op de ontmoetingsfunctie en er wordt bewust
ingezet op (één of meerdere van) de doelgroepen jeugd, ouderen
en gezondheid.

Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof
van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 5b: Subsidie beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed
Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)
Subsidievorm

Basissubsidie

Beleidsdoelstelling

Een bijdrage leveren aan het in stand houden van resp. beter toegankelijk
maken voor inwoners en bewoners van specifieke welzijnsaccommodaties
(sport, cultuur, jeugd en zorg,) welke voor de langere termijn van belang zijn om
aan de doelstellingen uit de Basis Infrastructuur (BIS) 2018-2022 invulling te
geven.
Het geheel of gedeeltelijk beheren, exploiteren en onderhouden van specifiek
aangewezen accommodaties ten behoeve van relevante activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, zorg en jeugd

Subsidiabele activiteiten

Subsidieontvanger(s)

Stichting tot Exploitatie van Indoor-accommodaties Goor (de Mossendam,
Kievitstraat en Villa 70, Goor)
Stichting Beheer Register Goederen Stad Delden (zwembad de Mors, Sporthal
de Mors, Sportzaal Raesfelt en Stadscentrum Parochiehuis)
Stichting Sport en Gemeenschapscentrum Hengevelde, (de Marke en
Rupertserve)
Stichting de Pol, Bentelo (sport/gemeenschapscentrum en buitensportacc.)
Stichting Sporthal Markelo (sporthal/socu de Haverkamp)
Stichting Sportzaal Stedeke, Diepenheim (sportzaal Stedeke)
AWD 2005 (onderhoud atletiekaccommodatie Delden)
Stichting Beheer Pand van Janna, Diepenheim
Goorse Sociëteit voor Ouderen (onderhoud)
Stichting Invaliden Goor (IGO)
Stichting het Beaufort, Markelo
Stichting Kindvriendelijk Goor (onderhoud)

Subsidieplafond

€ 1.189.444,00 (Basis is de begroting 2021. Het definitieve subsidieplafond
wordt bepaald door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2022.)

Subsidieverdeling

Subsidie wordt gedeeltelijk toegekend overeenkomstig de door ons college vast
te stellen verdeelsleutel op basis van maximaal 70% m.b.t. het onderhoudsdeel
dat ten laste van de beheersstichting is/wordt gehanteerd

Datum: 1 juni 2021
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Subsidiecriteria

Geen

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en
15 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking
heeft.

Datum: 1 juni 2021

