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Geachte mevrouw Spannenberg, 
 
De gemeente Tynaarlo en SV Yde de Punt hebben de afgelopen 2 jaar veelvuldig ambtelijk en bestuurlijk 
overleg gehad over de privatisering van de kleedaccommodatie, dit heeft geresulteerd in een 
mediationtraject. 
 
In het mediationtraject zijn een aantal afspraken gemaakt, welke geleid hebben tot overeenstemming 
over de privatisering van de opstallen, zijnde de kantine, de kleedaccommodatie en de lichtmasten. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een verslag uitkomsten mediation Het verslag is vervolgens door beide 
partijen ondertekend  De afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van de vereniging en positieve besluitvorming hierover door het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo. Inmiddels heeft de 
ALV van de vereniging de gemaakte afspraken goedgekeurd.  
 
Op 21 november 2017 heeft het college van B&W ingestemd met: 
-     De overdracht om niet van de kantine, de kleedaccommodatie en de lichtmasten;  
-     De uitvoering van de Quick Wins, als genoemd in het onderzoeksrapport energiescan uitgevoerd  
      door M3 Energie, op het gebied van energie; 
-     Een subsidie beschikbaar te stellen van € 14.000,- voor de vervanging en overdracht van de  
      veldverlichting;  
 
Op 19 december 2017 heeft de Raad ingestemd met: 
-     De restant gemeentelijke lening van SV Yde de Punt, verband houdende met de realisatie  
      van de kleedaccommodatie, van € 27.763,87 hoeft niet te worden afbetaald door de vereniging;  
      De rentelasten en aflossingen die hierdoor niet meer verschuldigd zijn, zijn bedoeld als reservering  
      voor de toekomstige onderhoudslasten; 
 
Bijgaand sturen wij u de overeenkomst inzake het verlenen van een recht van opstal in tweevoud toe met 
het verzoek deze te ondertekenen en te retourneren in bijgevoegde enveloppe. 
 
Besluit subsidieverstrekking: 
Wij verlenen u  op basis van de Algemene Subsidie Verordening en de Uitvoeringsregeling financiën 
subsidies gemeente Tynaarlo een incidentele subsidie van € 14.000,= voor de vervanging van LED-
armaturen op de bestaande masten van het sportveldencomplex SV Yde de Punt. 
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Motivering 
In het Beleidsplan Sport 2010 is bepaald dat alle opstallen op de buitensportcomplexen worden 
geprivatiseerd. Privatisering van opstallen is ook opgenomen in het ombuigingsplan van 4 miljoen (raad 
11 november 2014)  
 
Op basis van de Uitvoeringsregeling financiën subsidies gemeente Tynaarlo levert de gemeente 2/3 van 
de noodzakelijke investeringskosten. Het overige 1/3 deel is voor rekening van de vereniging. De 
vereniging kan voor het resterende investeringsbedrag een duurzaamheidssubsidie aanvragen bij het 
Rijk (kaderwet EZ-subsidies). 
 
 
Uitbetaling subsidie en voorwaarden 
√   De subsidie wordt betaalbaar gesteld na ondertekening van de overeenkomst recht van opstal  
     kantine, kleedaccommodatie en lichtmasten 
√   De subsidie is bestemd voor de vervanging van LED-armaturen op de bestaande masten van het  
     sportveldencomplex SV Yde de Punt. 
√   De subsidie wordt betaalbaar gesteld nadat wij een kopie van de opdrachtverlening hebben ontvangen 
√   Het niet nakomen van de aan deze subsidie verlening verbonden voorwaarden kan er toe leiden       
     dat de subsidie wordt ingetrokken of gewijzigd wordt vastgesteld. 
 
Subsidievaststelling  
U moet tot uiterlijk 13 weken na uitvoering van de opdracht een aanvraag tot subsidievaststelling bij ons 
indienen. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de opdracht is 
uitgevoerd en de subsidie besteed is voor de vervanging van LED-armaturen op de bestaande masten 
van het sportveldencomplex SV Yde de Punt (ASV art. 16.1 en 16.2). 
 
Bezwaar 
Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
bezwaar indienen bij ons college. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage. 
 
Vragen 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mw. R. Tahapary, telefoonnummmer 0592-
266721 of email r.m.l.tahapary@tynaarlo.nl  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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