
 
 

Nota voor Burgemeester en Wethouders 
Team: Beleid 
Onderwerp: 
Investeringen buitensport 2022 
 
Notagegevens   
Bestuursorgaan : B-en-W 30-11-2021 
Notanummer : 2021-242 
Datum : 30-11-2021 
Programma : 08-Meedoen 
Portefeuillehouder : Wethouder De Geest, 
   
Bijlage(n) :  

 

 

Parafering 
<li>23-11-2021:  Programmamanager Meedoen</li><li>24-11-2021:  Wethouder</li> 
 

Agendering 
* 25-11-2021: Gemeentesecretaris/algemeen directeur 
 
 
 

Definitieve akkoord 
1-12-2021 
 
B & W d.d.:  30-11-2021 
 

Besluit 
1. De raad voor te stellen  
 
* a. conform de gemeentelijke financiële verordening een bedrag van in 
totaal € 140.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen 
buitensport 2022 
 
* b. de kapitaallasten te dekken uit reserve investeringen buitensport 
 
* c. de begroting overeenkomstig te wijzigen 
 
2. het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen 
 
3. de stukken aan te bieden aan de gemeenteraad 
 
 
De nota en het besluit openbaar te maken. 
 

Inleiding 
Er is een investeringsschema voor buitensportaccommodaties. De investeringen 
buitensport moeten jaarlijks worden vastgesteld door de gemeenteraad vanwege de 
nieuwe regeling "Specifieke Uitkering Sport (SPUK)". Voorheen konden de 
gemeenten om sport en beweging te stimuleren, de btw op (investeringen in) 
sport in aftrek brengen. Dit recht is met het nieuwe sportbesluit van het Rijk, 
per ingang van 1 januari 2019 te komen vervallen. Omdat we als gemeente de btw 
op sport niet meer kunnen verrekenen, heeft het Rijk sinds 2019 een nieuwe 
regeling (SPUK) geïntroduceerd waarbij de gemeente een uitkering krijgen als 
compensatie voor deze financieel nadelige gevolgen. De aanvraag voor de SPUK 
regeling voor het jaar 2021 is inmiddels gehonoreerd, net als in 2020 en 2019. 
Voor 1 maart 2022 moet de nieuwe aanvraag voor SPUK voor 2022 zijn ingediend. 



 
Gemeenten moeten de aanvraag van de SPUK onderbouwen met een goedgekeurde 
gemeentelijke begroting en of begrotingswijzigingen. 
 
Voor 2022 staan de volgende reguliere investeringen gepland: 
 
1.Sportpark Borgele Veldverlichting trainingsveld C: €50.000,- exclusief btw 
 
 2.Sportpark Keizerlanden Onderzoek naar renovatie atletiekbaan (ingepland in 
2023): €10.000,- exclusief btw 
 
3. Diverse sportparken Renovatie natuurgrasvelden: €20.000,- exclusief btw 
 
4: Sportpark Colmschate Zuid Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie: €45.000,- 
exclusief btw 
 
5. Sportpark De Horsterhoek Vervanging pomp en bron van beregeningsinstallatie 
€15.000,- exclusief btw 
 
Deze investeringen betreffen noodzakelijke vervanging van bestaand beleid. 
 
 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Daar de aftrek van de BTW niet meer mogelijk is, heeft het Rijk een nieuwe 
regeling ingevoerd (SPUK). Met de vaststelling van de kredieten buitensport 2022 
kan de gemeente een beroep doen op de regeling SPUK. Hiermee kunnen 
sportverenigingen en hun sporters gebruik maken van goed onderhouden 
sportfaciliteiten.  
 
 
 

Kader 
* concept Beleidskader Samen sporten maakt sterk 2020-2030 
* (Sportbeleid Meedoen 2015 - 2019) 
* Regeling specifieke uitkering sport 
 
 
 

Betrokken partijen en participatie 
De betrokken verenigingen zullen worden geïnformeerd over het besluit van de 
gemeenteraad. 
 
 
 

Argumenten voor en tegen 
Voor: 
 
* Met de realisatie van de genoemde werkzaamheden verbeteren de 
sportmogelijkheden. 
* Door het vaststellen van deze kredieten kan tijdig een beroep worden gedaan 
op de regeling SPUK. 
 
Tegen: 
 
* Een mogelijke risico is niet kunnen realiseren binnen het geraamde budget in 
2022. 
 
 
 



 
Financiële consequenties en dekking 
In onderstaande tabel staan per investering de jaarlijkse kapitaalasten (van het 
1e jaar) weergegeven. De kapitaalslasten worden gedekt uit de reserve 
investeringen buitensport. 
 
  
 
Sportpark                         Omschrijving investering                      
           Bedrag     Afschrijvingstermijn   Afschrijving per jaar   Rente per 
jaar (1e jaar)   Kapitaalslasten per jaar 
 
Borgele                                  Veldverlichting veld C                  
                                 €50.000,-   15 jaar                            
   €3.333,33                           €1.100,-                                
 €4.433,33 
 
Keizerslanden                        Onderzoek renovatie atletiekbaan            
                   €10.000,-    n.v.t.                                  n.v.t.  
                                 n.v.t.                                      
 n.v.t. 
 
diverse                                   Renovatie natuurgrasvelden            
                            €20.000,-    n.v.t.                                  
n.v.t.                                   n.v.t.                                  
     n.v.t. 
 
Colmschate Zuid                    Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie          
               €45.000,-    10 jaar                               €4.500,-      
                       €990,-                                     €5.490,- 
 
De Horsterhoek                     Vervanging pomp en bron 
beregeningsinstallatie        €15.000,-     n.v.t.                              
   n.v.t.                                   n.v.t.                              
         n.v.t. 
 
 
 

Openbaarmaking en communicatie 
De nota en het besluit openbaar maken. 
 
 

 

Aanpak en uitvoering 
Het aanvragen van SPUK voor 1 maart 2022 bij het Ministerie voor het jaar 2022. 
 
 



 

RAADSVOORSTEL 
 
Onderwerp : Investeringen buitensport 2022 
Portefeuillehouder : Wethouder De Geest, 
Voorstelnummer : 2021-242 
Datum B en W besluit : 30-11-2021 
Team : DEV-BLD 

 
Inleiding 
Er is een investeringsschema voor buitensportaccommodaties. De investeringen 
buitensport moeten jaarlijks worden vastgesteld door de gemeenteraad vanwege de 
nieuwe regeling "Specifieke Uitkering Sport (SPUK)". Voorheen konden de 
gemeenten om sport en beweging te stimuleren, de btw op (investeringen in) 
sport in aftrek brengen. Dit recht is met het nieuwe sportbesluit van het Rijk, 
per ingang van 1 januari 2019 te komen vervallen. Omdat we als gemeente de btw 
op sport niet meer kunnen verrekenen, heeft het Rijk sinds 2019 een nieuwe 
regeling (SPUK) geïntroduceerd waarbij de gemeente een uitkering krijgen als 
compensatie voor deze financieel nadelige gevolgen. De aanvraag voor de SPUK 
regeling voor het jaar 2021 is inmiddels gehonoreerd, net als in 2020 en 2019. 
Voor 1 maart 2022 moet de nieuwe aanvraag voor SPUK voor 2022 zijn ingediend. 
Gemeenten moeten de aanvraag van de SPUK onderbouwen met een goedgekeurde 
gemeentelijke begroting en of begrotingswijzigingen. 
 
Voor 2022 staan de volgende investeringen gepland: 
 
1. Sportpark Borgele  Veldverlichting veld C: 50.000,-  excl. btw 
2. Sportpark Keizerlanden Onderzoek naar renovatie atletiekbaan (ingepland in 
2023): €10.000,- excl. btw 
3. Diverse sportparken Renovatie natuurgrasvelden: €20.000,- excl. btw 
4. Sportpark Colmschate Zuid Aanleg nieuwe beregeningsinstallatie: €45.000,- 
excl. btw 
5. Sportpark De Hosterhoek Vervanging pomp en bron beregeningsinstallatie 
€15.000,- excl. btw 
 
Deze investeringen betreffen noodzakelijke vervanging en passen binnen het 
bestaand beleid. 
 
 
Raadsvoorstel 
1. De kredieten van in totaal € 140.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen 
buitensport 2022   
2. De kapitaallasten te dekken uit de Reserve investeringen buitensport   
3. De begroting 2022 hierop te wijzigen 
 
Kern raadsvoorstel 
Instemmen met de voorgestelde investeringen voor de buitensport in 2022. 
 
 
Beoogd resultaat 
Daar de aftrek van de BTW niet meer mogelijk is, heeft het Rijk een nieuwe 
regeling ingevoerd (SPUK). Met de vaststelling van de kredieten buitensport 2022 
kan de gemeente een beroep doen op de regeling SPUK. 
 
 
Kader 
* concept Beleidskader Samen sporten maakt sterk 2020-2030 
* (Sportbeleid Meedoen 2015 - 2019) 
* Regeling specifieke uitkering sport 



 

 
 
 
Argumenten ten behoeve van de raad 
Voor: 
* Met de realisatie van de genoemde werkzaamheden verbeteren de 
sportmogelijkheden. 
* Door het vaststellen van deze kredieten kan tijdig een beroep worden gedaan 
op de regeling SPUK. 
 
Tegen: 
 
* Een mogelijke risico is niet kunnen realiseren binnen het geraamde budget in 
2022. 
 
 
Betrokken partijen en participatie 
De betrokken verenigingen zullen worden geïnformeerd over het besluit van de 
gemeenteraad. 
 
 
Financiële consequenties 
In de bijlage 'financiële consequenties' is een tabel opgenomen met per 
investering de jaarlijkse kapitaalasten (van 1e jaar) weergegeven. De 
kapitaalslasten worden gedekt uit de reserve investeringen buitensport. 
 
 
Betrokkenheid raad 
Besluitvormend. 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
  
  
  
  
  

M.A. Kossen R.C. König 
  
 
 



 
 

 

RAADSBESLUIT 
Onderwerp : Investeringen buitensport 2022 
Voorstelnummer : 2021-242 
Raadstafel d.d. :  
Raadsvergadering :  

 
De raad van de gemeente Deventer, 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-11-2021, nummer 2021-242 
 
BESLUIT 
1. De kredieten van in totaal € 140.000 beschikbaar te stellen voor de 
vervangingsinvesteringen buitensport 2022 
2. De kapitaallasten te dekken uit de Reserve investeringen buitensport 
3. De begroting 2022 hierop te wijzigen 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
  

 
 
 
 
 
 
 

A. Kerver R.C. König 
 



Financiële consequenties 
 
In onderstaande tabel staan per investering de jaarlijkse kapitaalasten (van 1e jaar) weergegeven.  
De kapitaalslasten worden gedekt uit de reserve investeringen buitensport. 
 

 

Sportpark Omschrijving 
investering 

Bedrag Afschrijvingstermijn Afschrijving per 
jaar  

Rente per jaar 
(1e jaar) 

Kapitaalslasten 
per jaar 

 

Borgele 
 

Veldverlichting veld C    €50.000,- 15 jaar €3.333,33  €1.100,  €4.433,33 

Keizerslanden Onderzoek renovatie 
atletiekbaan 

 €10.000,-  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Diverse Renovatie 
natuurgrasvelden      

€20.000,- n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Colmschate Zuid Aanleg nieuwe 
beregeningsinstallatie 

 €45.000,-  10 jaar €4.500,-  €990,-  €5.490,- 

De Horsterhoek Vervanging pomp en bron 
beregeningsinstallatie        

€15.000,- n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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