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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Raadsgriffie
Onderwerp:  Addendum raadsvoorstel financiering verhuizing jeu de boulestak SC Amstelwijck 

naar Sportpark Zeehavenlaan

Geachte raads- en commissieleden, 
 
Zojuist ontvingen wij onderstaand bericht van de wethouder naar aanleiding van het genoemde raadsvoorstel. 
De griffie adviseert de agendacommissie dit agendapunt aan te houden en het college te vragen via de koninklijke 
weg het besluit aan te leveren. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leda Gaspersz  
Managementassistent Griffie  
 
 
Gemeente Dordrecht 
 078 770 49 92 
 l.gaspersz-van.sluijsdam@dordrecht.nl 

 
 
Geachte commissieleden, 
 
Wij hebben u op 29 november 2022 het raadsvoorstel financiering verhuizing jeu de boulestak SC Amstelwijck naar 
Sportpark Zeehavenlaan toegestuurd. Helaas bevatte het voorstel enkele onjuistheden. Met dit addendum willen wij 
dit herstellen. 
 
Aanpassingen 
De volgende zaken uit het raadsvoorstel passen wij aan: 
 
Begrotingssubsidie 
In het raadsvoorstel noemen wij een aantal keren de begrotingssubsidie. Dit is juridisch gezien niet de juiste 
benaming. Het moet zijn een incidentele subsidie op grond van art. 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Alle verwijzingen naar het woord ´begrotingssubsidie´ veranderen hiermee in een incidentele 
subsidie op grond van art. 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Overeenkomst 
In het raadsvoorstel benoemen wij bij het onderdeel ´kanttekeningen´ de te sluiten realisatieovereenkomst. Hier 
wordt beschreven dat de subsidievoorwaarden onderdeel uitmaken van de sluiten realisatieovereenkomst. Dit is 
juridisch gezien niet juist, aangezien het niet is toegestaan om in een dergelijke overeenkomst subsidievoorwaarden 
op te nemen. Dergelijke voorwaarden horen thuis in de af te geven subsidieverleningsbeschikking. De verwijzing 
naar het woord ´subsidievoorwaarden´ verandert hiermee in ´voorwaarden´. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E.M. (Ellen) van Snek namens wethouder M.P.P.M. (Marc) Merx 
wethouder Handhaving & Toezicht, Leefbaarheid, Sport, Stadsbeheer, Recreatie en P&O 
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