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Geachte raad, 
 
 
Tijdens de beeldvormende bespreking van de raad over het crisis- en 
herstelfonds op 22 november 2022 is gevraagd naar een nadere 
toelichting over de middelen in het crisis- en herstelfonds, de middelen 
voor sport en de middelen voor verduurzaming van sportcomplexen en 
sportvelden. Via deze brief informeer ik u hierover, mede namens 
wethouder Merx. 
 
Middelen crisis- en herstelfonds 
De middelen uit het crisis- en herstelfonds hebben de volgende doelen 
(zoals opgenomen in Raadsvoorstel 2022-0175308): 
 
- De doelen van het al bestaande Coronacrisis- en herstelfonds dat is 

gericht op het snel en flexibel inspelen op de gevolgen van de 
Coronacrisis over de volle breedte van het gemeentelijk domein. 

- Tijdelijke ondersteuning van activiteiten met een sociaal 
maatschappelijke functie wanneer deze als gevolg van de 
aantoonbaar sterke kostenstijgingen in het bijzonder als gevolg van 
de energiecrisis (definitief of gedeeltelijk) niet door dreigen te 
kunnen gaan. 
 

Het totale fonds heeft een omvang van € 5,112 mln. Deze middelen zijn 
toegevoegd aan de exploitatie. Zoals aangegeven in de bespreking op 
22 november zijn deze middelen bedoeld om activiteiten de komende 
winter door te helpen. We willen wel een koppeling leggen met andere 
beleidsdoelen van de gemeente zoals de duurzaamheidsopgave, maar 
het fonds is niet bedoeld om investeringen in duurzaamheid te 
financieren. 
 
Middelen voor sport 
In de bespreking van 22 november is het bedrag van € 10 miljoen voor 
sport genoemd. Deze middelen dienen een ander doel dan de middelen 
uit het crisis- en herstelfonds. Het bedrag van € 10  miljoen laat zich al 
volgt uitsplitsen: 

- Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad een 
amendement aangenomen om binnen het programma 
Sportparken een reserve van € 2 miljoen aan te leggen. 
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- Vanuit de middelen voor de Dordwijkzone is € 4 miljoen 
gereserveerd voor optimalisatie op de sportparken in het gebied 
(Raadsvoorstel 2021-0065682). 

- In de begroting 2023 is een reserve PA 2022-
2026 Sportaccommodaties gevormd met een omvang van  
€ 4 miljoen. Deze reservering is een uitvloeisel van de 
afspraken in het politiek akkoord 2022 - 2026.  
 

Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe sportbeleid. De Raad zal 
hierover een voorstel ontvangen. Daarin zullen we nader ingaan op de 
besteding van deze middelen binnen de doelen van het sportbeleid. 
 
Verduurzaming van sportcomplexen en sportvelden 
In het politieke akkoord 2022-2026 staat dat we als college bij onze 
bijdrage aan investeringsbeslissingen willen meewerken aan kansen op 
verduurzaming van complexen en sportvelden. Hiervoor zijn nog geen 
concrete bedragen en dekking genoemd. In het nieuwe sportbeleid 
zullen we hier nader op ingaan. Het gaat bij zulke investeringen niet om 
middelen uit het crisis- en herstelfonds. Zoals hierboven aangeven, 
heeft dat fonds een ander doel. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
P.J. (Peter) Heijkoop 
wethouder 


