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Artikel 43-vragen inzake energiekosten sportclubs en verenigingen 

Geachte mevrouw Sanders-Meuter, heren Tobben en Geraedts, 

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot 
energiekosten sportclubs en verenigingen delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende 
mede. 

Vorige week hebben wij het bericht gelezen dat het kabinet besloten heeft om geen extra 
ondersteuning te bieden aan amateursportverenigingen die door de hoge energieprijzen in de 
problemen zitten of dreigen te komen. 
Ook binnen onze gemeente lopen sportclubs- en verenigingen tegen de hoge energieprijzen 
aan. Demokraten Swalmen ontvangt deze signalen dan ook en maakt zich ernstig zorgen over 
het voortbestaan van deze clubs en verenigingen. 
In ons verkiezingsprogramma 2026-2026: Wijken en kernen maken Roermond hebben wij ook 
aangegeven dat sport niet alleen een vrijetijdsbesteding is maar ook meerwaarde heeft op het 
gebied van gezondheid, waaraan sportclubs en verenigingen bijdragen, ook een 
maatschappelijke functie hebben en dat zij ondersteund moeten worden door de gemeente. 

Vraag 1. 

Antwoord. 

Heeft u actief verbinding gelegd met onze sportclubs- en verenigingen ten 
aanzien van dit onderwerp en herkent u de signalen die bij ons binnenkomen? 
Ja, wij hebben actief verbinding gelegd met de georganiseerde sportverenigingen in 
Roermond. Om een beeld te vormen hebben wij hen gevraagd inzicht te geven in 
hun energiecontracten en de gevolgen van de stijging van de energieprijzen. 
Ook wij hebben van sportverenigingen signalen ontvangen met betrekking tot de 
problematiek die de hoge energiekosten met zich meebrengt en mogelijk zelfs het 
voortbestaan van verenigingen bedreigt. 
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Vraag 2. 

Antwoord. 

Vraag 3. 
Antwoord. 

Vraag 4. 

Antwoord. 

Is het uw ambitie om onze sportclubs- en verenigingen (financieel) te 
ondersteunen in deze crisistijd? 
Ja, op 20 december 2022 is er door het college een kader vastgesteld voor 
noodhulp aan verenigingen en maatschappelijke organisaties die in financiële 
problemen zijn gekomen wegens de stijging van de energielasten. 
Met instemming van de gemeenteraad is er onlangs 1.5 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor het 'lokaal fonds aanpak energiearmoede'. 
Nadere uitwerking van dit fonds volgt op korte termijn. Vooruitlopend daarop is 
bovengenoemd kader opgesteld om de partijen die in acute financiële nood 
verkeren de helpende hand te bieden. 
Ook wordt er in 2023 landelijk een bedrag van 300 miljoen euro aan het 
gemeentefonds toegevoegd voor deze problematiek. 
Hoe wij deze middelen gaan inzetten wordt nog uitgewerkt. De hoogte van het 
bedrag dat de gemeente ontvangt is nog niet bekend. 

Zo nee, waarom niet en wat is dan uw visie? 
Niet van toepassing gelet op gegeven antwoord bij vraag 2. 

Zo ja, op welke manier gaat uw college daadwerkelijk daadkracht tonen om 
deze sportclubs en verenigingen op een gepaste wijze te ondersteunen? 
Bijvoorbeeld als er gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijke 
(sport)accommodatie door de huurprijs tijdelijk te verlagen? 
Momenteel wordt hard gewerkt om verenigingen en maatschappelijke organisaties 
op een gepaste wijze te ondersteunen, het vastgestelde kader noodhulp is daar een 
voorbeeld van. Dit vooruitlopend op een op te stellen subsidieregeling voor 
verenigingen en maatschappelijke partners. 
De verwachting is dat deze subsidieregeling in januari 2023 gereed is voor 
besluitvorming door het college. 
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Vraag 5. 

Antwoord. 

Hoe ondersteunen wij onze sportclubs- en verenigingen in de 
verduurzamingsopgave? Concreet: op welke manier worden zij ondersteund 
in maatregelen om energie te besparen (bijv, het versneld aanbrengen van 
LED verlichting of door middel van het opwekken van duurzame energie)? 
Het traject voor het realiseren van LED verlichting bij gemeentelijke 
buitensportaccommodaties is ingezet. Verder kunnen sportverenigingen zelf, en 
gratis, gebruik maken van de duurzaamheidsscan via het nieuwe project 'de groene 
club' uitgevoerd namens NOC*NSF. Hiervoor worden de buitensportverenigingen 
die een eigen accommodatie bezitten door NOC*NSF benaderd. Tot slot geldt dat 
sportverenigingen al eerder zijn geïnformeerd over de landelijke BOSA-regeling. 
Deze regeling biedt de mogelijkheid van subsidie bij het verduurzamen van de 
sportaccommodatie tot 30% van de investering. 

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
de (wnd) secretaris, de (wnd) bur 

S.C.J. Scheepers 


