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Motie: Steun sportverenigingen in versnelde verduurzaming 

 

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 10 november 2022 

 

Constaterende dat 

1) Na de pittige corona periode, organisatorisch, financieel maar met name ook sociaal-

emotioneel, de Helmondse sportverenigingen momenteel worden getroffen door forse 

stijgende energielasten; 

2) Er een brandbrief van 7 Helmondse sportverenigingen is binnengekomen bij de gemeente 

waarin ze als collectief een beroep doen op de gemeente om de huidige energiesituatie 

draaglijk te maken; 

3) Verschillende Helmondse sportverenigingen tijdens de hooravond over de Begroting 2023 

van 1 november jl. gebruik hebben gemaakt van het inspreekrecht om hun zorgen te uiten 

over de stijgende energielasten; 

4) Meerdere Helmondse sportverenigingen behoefte hebben aan het versneld verduurzamen 

van hun accommodatie om de stijgende energielasten te verminderen. 

 

 

Overwegende dat 

(1) Investeren in het versneld verduurzamen van sportaccommodaties ervoor zorgt dat de 

stijging van de energielasten draaglijk wordt voor de Helmondse sportverenigingen; 

(2) Investeren in het versneld verduurzamen van sportaccommodaties ervoor zorgt dat leden 

van Helmondse sportverenigingen kunnen blijven douchen op de vereniging; 

(3) Investeren in het versneld verduurzamen van sportaccommodaties ervoor zorgt dat de reeds 

verhoogde contributie bij sommige Helmondse sportverenigingen verlaagd kan worden 

waardoor het sporten in financieel opzicht toegankelijker wordt; 

(4) Investeren in het versneld verduurzamen van sportaccommodaties voor een structurele 

oplossing zorgt voor de Helmondse sportverenigingen. 
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Verzoekt het college: 

(1) Om de benodigde bedragen als subsidie te reserveren vanuit de reguliere begroting (onder 

de noemer klimaatneutraal Helmond) om Helmondse sportverenigingen versneld te kunnen 

verduurzamen; 

(2) Deze subsidie te verlenen aan sportverenigingen die hun accommodatie graag versneld 

willen verduurzamen; 

(3) Om op korte termijn een regeling uit te werken om de Helmondse sportverenigingen te 

ondersteunen om hun accommodaties versneld te kunnen verduurzamen op basis van de 

volgende uitgangspunten: 

• Deels meefinancieren door de Gemeente Helmond van de investering door de 

sportvereniging in het verduurzamen van de accommodatie (denk aan LED, 

zonnepanelen), zodat een percentage van de aanvraag, samen met een subsidie 

aanvraag uit BOSA regeling, wordt gefinancierd; 

 

• Voor het resterende deel garant te staan, samen met de SWS (Stichting 

Waarborgfonds Sport), voor een eventuele lening die de sportvereniging dient af te 

sluiten bij een bank voor het overige bedrag van de investering. Als SWS garant wil 

staan betekent dat de sportvereniging een goede business case heeft opgesteld 

inzake de terugbetaling van de lening aan de bank; 

 

• Dat de gemeente, net als de SWS, geen rente vraagt voor deze garantstelling of deze 

compenseert. Hiervoor dient de borgstellingsregeling van de Gemeente eventueel 

aangepast te worden; 

 

• Dat getracht wordt om door gezamenlijke inkoop, eventueel door de gemeente, 

schaalvoordeel te behalen. De gemeente dient hierin regie te voeren. 

 

 

(4) Om op korte termijn in gesprek te gaan met overige verenigingen met accomodaties en 

vergelijkbare problemen 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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