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1.

Achtergrond

Voor u ligt het prestatieplan 2019 van Spurd; de onderlegger bij de subsidieaanvraag voor
2019. Het plan bevat de volgende onderdelen;
1. Achtergronden en overwegingen bij het plan.
2. Informatie over de koers en ambities van Spurd
3. Een beknopte beschrijving van de activiteiten van Spurd; in het bijzonder die voor
subsidie in aanmerking komen.
4. Financiële onderbouwing voor de activiteiten.
De voorgaande edities van het prestatieplan van Spurd waren omvangrijke documenten.
Met het voorliggende prestatieplan breken we met die praktijk. We willen zo beknopt als
mogelijk beschrijven op welke prestatie de gemeente in het kader van de subsidieaanvraag
kan en mag rekenen. Die aanvraag moet gezien worden in het licht van de ambities van
Spurd en vanuit haar rol als uitvoerder van het sportbeleid van de gemeente. Ook daarover
vindt u, zoals gezegd; in compacte vorm, nadere informatie.
Het belang van sport, bewegen en een gezonde leefstijl.
Spurd gelooft in de kracht en het belang van een sport en bewegen en een gezonde leefstijl.
En dat het aantal mensen dat beweegt en een gezonde(re) leefstijl nastreeft uitbreiding
behoeft. Dat is niet alleen maar prettig of goed; het is noodzakelijk.
In 2017 voldeed 47% van alle Nederlanders boven de 4 jaar aan de (toenmalige)
beweegnorm. Het minst (!) bewoog de jeugd van 12-18 jaar; slechts 37% van hen haalde de
norm.
Ook voor Purmerend zijn beweegcijfers allerminst rooskleurig. In 2016 haalde 60% van de
inwoners van Purmerend de norm; dat is onder het landelijk gemiddelde van 63%. Ook de
Fitnorm geeft reden tot zorg; van alle Purmerenders voldoet slechts een 24% daaraan;
landelijk is dat 26,2%. Dit zijn cijfers van de GGD.
Het aantal inwoners van Purmerend dat lid is van een sportvereniging daalt gestaag. In
absolute zin daalde het aantal leden in 10 jaar van 9455 naar 8324 leden in 2017. Relatief
daalde het aantal jeugdleden scherp. Verschillende verenigingen in Purmerend maken zich
zorgen over die terugloop.
Steeds vaker duiken gegevens op over de gezondheid en vitaliteit van Nederlanders; de
zwemvaardigheid neemt af; eenvoudige motorische vaardigheden zoals het vangen van
een bal, of lopen over een balk blijken voor veel kinderen lastig. Bijna 14% van de kinderen
heeft overgewicht; van alle volwassenen is bijna de helft te zwaar.
Landelijk komt steeds meer aandacht voor het belang van sport en bewegen. Recentelijk
sloten het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de sportbonden
het Nationaal Sportakkoord. Daarin spreken zij af dat, vanwege het grote belang, er meer
geïnvesteerd wordt in sport en bewegen. Meer aandacht komt er o.a. voor duurzame
sportinfrastructuur en vitale aanbieders.
Ook het huidige college van Purmerend onderschrijft het belang van Sport en wil daarin
stappen zetten.
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2.

Over Spurd

De afgelopen 10 jaar groeide Spurd uit van een gemeentelijke afdeling naar een
ondernemende partner voor het domein sport, bewegen en gezonde leefstijl. Met een sterke
focus op jeugd en onderwijs en veel aandacht voor speciale kwetsbare groepen. Wij zijn
nadrukkelijk aanwezig, zichtbaar en actief in wijken en buurten. We bieden een
toegevoegde waarde door sportieve activiteiten in en voor de stad. Vaak vanuit
samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn, cultuur en
recreatie en met ondernemers. Spurd levert krachtige impulsen op de beweegdeelname en
een gezonde leefstijl. Last but not least; onze exploitatie is verrassingsvrij.
Tegelijk realiseren we ons ook dat er ruimte is voor verbetering. Hoewel we ons goed roeren in
het domein van sport en bewegen kan de verbinding met het sociale domein beter.
Maatschappelijke thema’s rond zorg, jeugd, participatie, inclusiviteit kunnen ook langs de
weg van sport en bewegen worden benaderd. Dat vraagt van Spurd meer wendbaarheid
en een focus naar buiten; naar resultaten en outcome op de belangrijke vraagstukken in
Purmerend. Vernieuwing, een proactieve cultuur en gerichtheid op maatschappelijke
meerwaarde vormen onze ankerpunten om ambities te realiseren.
Spurd streeft naar verhoging van haar maatschappelijke meerwaarde. Die hogere
meerwaarde ontstaat niet van de ene op de andere dag; zij vergt perspectief op langere
termijn. Bijvoorbeeld ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van producten en
diensten. Of samenwerking met partners in de stad.
Ook de doorontwikkeling van Spurd zelf vereist een meerjarenperspectief. Komend najaar
presenteert Spurd een bedrijfsontwikkelplan die de stappen schetst naar een
toekomstbestendige organisatie die in staat is haar meerwaarde blijvend te realiseren.
De verhoging van meerwaarde en de doorontwikkeling van Spurd zelf zijn gebaat bij een
langjarige samenwerking met de gemeente.
Met dit in het achterhoofd formuleert Spurd haar koers en ambities voor de komende jaren
als volgt:
Waar wij voor staan
“Spurd activeert mensen tot beweging, sport en een gezonde leefstijl. Onze sport- en
beweegprogramma’s en sportaccommodaties bieden maatschappelijke meerwaarde”
Motto
Constant in beweging!
Onze overtuiging
We geloven dat een actieve en gezonde leefstijl bijdraagt aan de vitaliteit en het geluk van
mensen. Een samenleving waarin iedereen mee doet door sport en bewegen motiveert en
inspireert ons. Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en aanzetten tot een gezonde
leefstijl. Dat is waar Spurd zich voor inzet.
We stimuleren een beweegvriendelijke omgeving. Dat zorgt voor een plezierige stad om in te
wonen en te recreëren. We geloven dat een actieve en gezonde leefstijl bijdraagt aan de
vitaliteit en het geluk van mensen. Een samenleving waarin iedereen mee doet motiveert en
inspireert ons.
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Deze opgave is nooit af en vergt van ons een doorlopende focus op verbeteren en
vernieuwen. We spelen in op de motieven van actieve mensen om ze nog vaker met plezier
in beweging te houden. De mensen die nauwelijks of nooit bewegen willen we beter leren
kennen zodat we ze kunnen uitdagen, verleiden en faciliteren om in beweging te komen.
Daarvoor is een proactieve en gastgerichte organisatie nodig. Met oog voor wat mensen
vragen en nodig hebben. Als lokaal gewortelde organisatie kennen we onze gasten en
kennen zij ons. Ze voelen zich gezien, begrepen en welkom. Met wendbaarheid en
ondernemerschap spelen we in op initiatieven en kansrijke ontwikkelingen voor een vitale(re)
samenleving. Daarmee realiseren we voor onze stakeholders bestuurlijke, maatschappelijke
en financiële meerwaarde.
Wij werken actief samen met inwoners, instellingen en overheid. Onze propositie is
aantrekkelijk voor andere gemeenten; wij zien kansen om te groeien. Door regionalisering en
groei weten we steeds meer mensen te bereiken. Blijft onze kennis op orde en houden we de
kosten laag.
Wij bouwen aan onze opgave met enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die blij en trots
zijn op hun professionele dienstverlening. Bij Spurd komen talenten tot bloei en ontstaan
kansen voor carrière. Spurd is een modern bedrijf dat werk maakt van vernieuwing. De inzet
en inbreng van onze medewerkers is in dat streven doorslaggevend. Onze mensen doen
ertoe!
Ambities
De komende jaren wil Spurd haar potentieel verder benutten door een actieve focus op
kwaliteit en groei. Onze ambities daarin zijn de volgende:
A.
B.
C.
D.

Langdurige samenwerkingsrelatie met huidige opdrachtgevers.
Realisatie van maatschappelijke meerwaarde en versterken innovatief vermogen.
Doorgroei tot regionaal sportbedrijf Waterland.
Medewerkers hebben plezier in het werk.

Speerpunten
Hieronder zijn per ambitie de speerpunten voor de komende periode benoemd:
A. Langdurig samenwerkingsrelatie met huidige opdrachtgevers:
1. We zijn een excellente gastheer blijkend uit vele enthousiaste, terugkerende
gasten.
2. We zorgen voor een transparante exploitatie, beheer en onderhoud zonder
verrassingen én boven verwachting.
3. Inwoners, gebruikers, gasten, verenigingen en overige stakeholders zien ons als
een betrouwbare, deskundige, toegewijde en toegankelijke partner.
B. Realisatie van maatschappelijke meerwaarde en versterken innovatief vermogen:
1. Door onze succesvolle sport- en beweegprogramma’s realiseren we een
jaarlijkse stijging van de sport- en beweegparticipatie. Het effect hiervan is
jaarlijkse daling van overgewicht (ten opzichte van het landelijk gemiddelde).
2. We spelen continu in op de veranderende vraag vanuit ondernemerschap.
3. Spurd zet in op volledige verduurzaming.
C. Doorgroei tot regionaal sportbedrijf Waterland:
1. Realisatie van minimaal 1 nieuwe opdrachtgever / gemeente per jaar.
2. Binnen 5 jaar zijn we een regionaal opererend sportbedrijf.
3. Nauwe samenwerking met de andere sportbedrijven uit de provincie NoordHolland.
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D. Medewerkers hebben plezier in het werk:
1. Aandacht aan talentontwikkeling; intensivering van scholingsmogelijkheden
en doorstroming.
2. Zodanige organisatie van werk(processen) waarmee eigenaarschap en
autonomie gestimuleerd worden.
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3.

Activiteiten Spurd 2019

De (gesubsidieerde) activiteiten van Spurd zijn onder te verdelen in een aantal
kernactiviteiten, te weten:






Activeren van sport, bewegen en gezonde leefstijl
Exploitatie, beheer en onderhoud van het Leeghwaterbad
Exploitatie, beheer en onderhouden van sportaccommodaties
Verenigingsondersteuning
Namens gemeente uitvoeren van subsidieregelingen

In dit deel lichten we deze activiteiten verder toe. De diensten die Spurd jegens derden inzet
laten we ten behoeve van de subsidieaanvraag buiten beschouwing.
Activering sport, bewegen en gezonde leefstijl
Spurd streeft ernaar om alle inwoners van alle leeftijden en uit alle wijken in beweging te
krijgen en te houden. Dit bevordert hun gezondheid, vorming en sociale binding en draagt
positief bij aan de leefbaarheid en economie van de stad.
De door de gemeenteraad vastgestelde jeugdnota omvat voor Spurd de volgende zes
acties:
 Vroegsignalering en vroegtijdig ondersteunen van de ouders en kinderen door de
verbinding te leggen tussen de partners van het consultatiebureau, de kinder- en
peuteropvang en Spurd.
 Meer bewegen op peuterspeelzalen. Op alle 16 peuterspeelzalen 2 x per week een
half uur peutergymnastiek.
 Samen met partners onderzoeken wat nodig is om een gezonde leefstijl te stimuleren
bij jongeren.
 Meer bewegen op scholen. Minimaal 2 uur bewegingsonderwijs per basisscholier
onder begeleiding van een vakleerkracht.
 Voortzetten waterdrinken op scholen. De ambitie is dat alle scholen zo snel mogelijk
over gaan op water drinken.
 Het oppakken van het eten van groenten en fruit op scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen. De ambitie is dat de kinderen op alle 26 basisscholen dagelijks fruit
eten als tussendoortje.
Spurd biedt In alle wijken en voor alle leeftijdsgroepen een gevarieerd, laagdrempelig
aanbod om te sporten en te bewegen. Grofweg is ons bereik te verdelen in:
Sportstimuleringsactiviteiten:
Evenementen:
Sportpas:
Arrangementen (bv bedrijfsuitjes):

86.000 deelnemers
28.500 deelnemers
5.000 deelnemers
300 deelnemers

Schematisch ziet ons aanbod er als volgt uit:
Doelgroep

Doel

Activiteit

Speerpunt

0-4 jaar

Bevorderen motorische
vaardigheden


Gast op Gympies

PeuterGym

PeuterPurVak

Fresh Baby Box
Voorlichting over goede voeding en het
belang van sporten en bewegen
tijdens/door:

consultatie GGD /CJG’s

A3

Voorlichting
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Promotie






5-19 jaar

Activering


















kinderopvang SKOP/Sportify Kids
Tijdens Spurd activiteiten
Voorlichting en promotionele
activiteiten (spelend) bewegen en
gezond eten en drinken volgens
JOGG methodiek.
Stimuleren gezonde voeding en
water drinken.
PurVak
BuurtSportWerk
JeugdSportPas
Koningssportdag
Aanbieden op na- en
tussenschoolse tijden sport- en
beweegactiviteiten.
BuitenSPEELdag
Nationale Sportweek
Sportclub Extra
Clinics in het po en vo onderwijs
Kickboksen voor meiden
Nationale Sportweek
WK Purmerend
Nationale straatvoetbal dag
Reuring
Pret in Purmerend
Waterspektakel

B1

B1, A1

Buurtsportcoaches als spil in de wijk met
palet van activiteiten als aanjager van
sport en bewegen onder jeugdigen.

JOGG aanpak

Bewustere
leefgewoonten

Volwasseneni
55+

Reactivering
Activering

Verminderen
eenzaamheid

Mensen met
beperking

Activeren en
participeren
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Naast structurele activiteiten vele
incidentele activiteiten en events in
wijk/buurt vanuit signalen inwoners,
partners, e.d.
JOGG methodiek met activiteiten zoals:

Gezond drinkbeleid op scholen en
kinderdagverblijven

Waterdagen (start waterdrinken op
scholen)

Lekker in je Life

Sportclub Extra

Lekker Fit!

You Fit

Ambassadeursgroep JOGG

Wijkwerkgroepen JOGG

Uitvoering projecten Spurd en
onderwijs i.s.m. GGD

Avondvierdaagse: uitdelen water,
fruit en groente

Convenant Verantwoord
alcoholgebruik

Herstel na kanker

Beweegaanbod Vitaliteit

Bevordering openbare
sportfaciliteiten, –routes

MarktstadWalk

Rollatorloop

Claudicatio loopgroep

Kunstgenoten in beweging (senioren
komen samen en bedenken /
organiseren uitjes en activiteiten)

Doelgroep zwemmen (koffie na
afloop)






Uniek Sporten
Grenzeloos Sporten
DoeMee
Special Forces
Jeugdsportpas

A3

A3

B1

B1, A1

B1

7




















Overig

Evenementen









Diabetes challenge
Evenement Aangepast Sporten
Aangepast zwemmen (De Parel)
Reuma zwemmen
PurVak speciale doelgroepen
Regionaal aangepast sporten
Grenzeloos Actief
Young Athletes (Special Heroes)
Samen voor Goud
Rollatorloop
Molencup
Life Goals
Autisme week
Padel- en rolstoeltennis
Begeleid zwemmen
Convenant autisme
My personal coach i.s.m. Inholland
Vervolgplan fysiotherapeuten
De Beuk Actief
MarktstadRun
Purmerends Regenboogtoernooi
Winters Purmerend
Nazomerfeest Week Junior
Marktstad Moves
Nachtactiviteiten

A1

Exploitatie, beheer en onderhoud van het Leeghwaterbad
Het Leeghwaterbad vormt één van de sportieve uithangborden van Purmerend. Jaarlijks
trekt het bad meer dan 450.000 bezoekers. Als in 2019 het dak en de gevels zijn vernieuwd
kunnen we ons weer richten om die grote aantallen bezoekers blijvend te binden. Dat gaat
niet vanzelf; de concurrentie is groot. Voor 2019 gaat Spurd uit van de volgende aantallen:
Bezoekers totaal:
Recreatief bezoek:
Zwemlessen:
Doelgroepzwemmen:
Baby en peuterzwemmen:

450.000
180.000
70.000
36.500
11.500

Doelgroep

Activiteit

0-4 jaar
5-19 jaar



















Volwassenen

Ouderen

Overig

Baby en peuterzwemmen
Zwemlessen (regulier, kleine groep, individueel, zorgles)
Recreatiezwemmen
Discozwemmen
AquakidsBootcamp
Aquasports
Recreatiezwemmen
FloatFit
Floatyoga
Trimfitness
Aquarobic
Aquajoggen
Watergymnastiek
Zwemsamen
Herstel na kanker (ook volwassenen)
Zalm
Aangepast zwemmen

Speerpunt
B1
B1

A1
B2

A3

A3, B1

In 2019 zetten we in op verhogen van de gastvrijheidsbeleving, onder andere door het
herinrichten van de entree, het verbeteren van horeca en het toevoegen van nieuwe
activiteiten.

Prestatieplan Spurd 2019

8

Zwemlessen vormen een belangrijke pijler waarop het zwembad drijft; ook voor de ouders en
de kinderen willen we meer beleving toevoegen. Verder zetten we in op verdere
digitalisering van verkoop en informatie.
Wat het gebouw betreft loopt begin 2019 de renovatie ten einde. Om de kwaliteit van het
gebouw voor de komende jaren zeker te stellen volgt begin 2019 een update van het
meerjarenonderhoudsplan. Dat plan is op dit moment nog niet beschikbaar.
Als laatste willen we in 2019 een integraal plan maken voor betere benutting van het
buitenterrein; uiteraard in samenhang met de ontwikkelingen in het Leeghwaterpark.
Exploitatie, beheer en onderhoud accommodaties
De sportaccommodaties zijn essentieel om sport en bewegen te faciliteren. Waarbij Spurd
streeft naar een maximale bezetting. En een zodanig niveau van onderhoud waarmee de
accommodaties voldoen aan sporttechnische vereisten, gastvrij, toegankelijk, schoon en
veilig zijn (uitwerking speerpunt A2).
In toenemende mate speelt verduurzaming een rol van betekenis. Spurd zet in op verdere
verduurzaming. Omdat dat een maatschappelijke opgave is. Maar ook omdat
verduurzaming vanuit bedrijfsvoering verstandig is.
Door toename van ongeorganiseerde sporters fungeert de openbare ruimte ook steeds
vaker als een sportaccommodatie. Het sport- en beweegaanbod wordt door deze
ontwikkeling breder dan alleen de fysieke sportaccommodaties. Om sport en bewegen
mogelijk te maken en om bewoners uit te nodigen tot sporten en bewegen, is een sportieve
en beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte nodig. Spurd zet haar expertise
graag in om, indachtig de groeiambities van Purmerend, te komen tot een
beweegvriendelijke leefomgeving.
Binnensportaccommodaties
De binnensportaccommodaties bestaan uit:
 3 Sporthallen
 1 Turnhal
 5 Sportzalen (incl. dubbel gymzalen en gebruik PSG)
 13 Gymzalen (incl. MRT A. Jacobslaan en speellokalen Kraal, Yellowstone)
Voor de exploitatie en inrichting van gymzalen is het bewegingsonderwijs leidend. Na
schooltijd worden de binnensportaccommodaties gebruikt door sportverenigingen en
overige gebruikers.
Van de gebruikers ontvangen we een aantal signalen die we voor 2019 willen oppakken:
Deze signalen vergen een langere termijn en zijn niet concreet in te vullen in 2019!
 De roosterruimte in de winterperiode en op de zogenaamde primetime uren is te
krap. Oorzaak is de druk vanuit zogenaamde wintersporten als korfbal, handbal en
hockey en in geringere mate voetbal die dan binnen sporten.
 Een aantal verenigingen heeft belang bij gebruik van een sporthal en niet bij een
kleinere sport- / gymzaal.
 Een aantal gymzalen is niet geschikt voor een aantal sporten, voornamelijk, korfbal,
voetbal, hockey, handbal.
 In een aantal oudere accommodaties is de bergruimte niet voldoende.
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Buitensportaccommodaties
De buitensportaccommodaties worden gebruikt door sportverenigingen die een heel jaar
huren. Ook sport het voortgezet en mbo onderwijs op de accommodaties in de wijk
Overwhere op de sportaccommodaties. Tevens worden door de Sport BSO op naschoolse
tijden de buitensportaccommodaties en de verenigingsopstallen gebruikt.
Multifunctioneel gebruik van de buitensportaccommodaties wordt de komende jaren
belangrijker. Aandachtspunt is wel de beperkingen die hieraan verbonden zijn, zowel qua
onderhoud, vandalisme en qua capaciteit. Capaciteitstekorten die ontstaan door het
beschikbaar stellen voor het multifunctioneel gebruik, zullen afzonderlijk moeten worden
beoordeeld.
Spurd beheert, onderhoudt de buitensportaccommodaties, waarbij het doel is om de
kwaliteit en optimale levensduur te waarborgen. Kunstgras- en grasvelden worden alleen
vervangen om functionele en sporttechnische redenen. Tevens is aandacht voor innovatie,
wet- en regelgeving. Noodzakelijke planmatig onderhoudswerkzaamheden en
vervangingsinvesteringen staan opgenomen in de jaarlijks te actualiseren MJOP.
Techniek, beheer en onderhoud
Spurd draagt zorg voor uitvoering van zowel het dagelijks als het groot onderhoud van de
sportaccommodaties en het Leeghwaterbad. De aard, omvang en hoeveelheid van het
dagelijks onderhoud wijzigt jaarlijks. Het groot onderhoud verricht Spurd op grond van de
door de gemeente opgestelde en in overleg vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning
(MOP). De MOP’en worden regelmatig geactualiseerd.
Spurd wil haar rol en bijdragen in het behoud van de kwaliteit van gemeentelijke
(sport)accommodaties professionaliseren (zie speerpunt A2). Dat betekent op de eerste
plaats meer transparantie over geleverde kwaliteit. Spurd wil komen tot een set aan
expliciete en systematische prestaties rondom onderhoud. Bijvoorbeeld door uit te gaan van
NEN2767 normen. Deze beweging zorgt ervoor dat de gemeente vooraf weet waarop zij kan
en mag rekenen. En zorgt voor veel duidelijkere afstemming.
Eén van de wensen van Spurd is de inrichting van een vastgoedbeheersysteem. De
gemeente Purmerend gaat met een 0-prognose werken. Spurd had dat zelfde pakket ook
op het oog. Het ligt daarom voor de hand hierbij aan te sluiten zodat afstemming tussen
planning en uitvoering directer kan plaatsvinden.
Vervangingsinvesteringen 2019 (uit de lopende MOP’en)
Sportzaal de Karekiet
voegwerk / beton (niet uitvoeren bij herontwikkeling)
Gymlokaal Doplaan
buitenkozijnen/- deuren
Gymlokaal Sweelinckstraat buitenkozijnen/- deuren
Van IJsendijkstraat
renovatie trainingsveld (afhankelijk werkzaamheden Gasunie)
Van IJsendijkstraat
toplaag kunstgrastrainingsveld
Van IJsendijkstraat
verharding (koppeling infrastructuur)
Savannestraat
renovatie veld B
Savannestraat
renovatie veld C
Leeghwaterbad
stalen binnendeuren en kozijnen
Duurzaamheid
Spurd verduurzaamt ook haar accommodaties. We houden ons aan de Green Deal
waarmee we op onze sportvelden geen chemische bestrijding toepassen, maar zoveel
mogelijk biologisch bestrijden. Door over te stappen op led armaturen, het fasegewijs
installeren van zonnepanelen en bij verbouwingen aandacht voor isolatie, verlichting en
ventilatie brengen we het energieverbruik verder terug. Door invoering van een
gebouwenbeheerssysteem en het werken met sensoren waarbij verlichting, ventilatie en
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verwarming op aanwezigheid wordt geschakeld, is het energieverbruik al eerder
afgenomen.
In het Leeghwaterbad leidt de huidige renovatie van dak en gevels tot een waarschijnlijke
reductie van het energieverbruik. Verder vindt warmteterugwinning plaats vanuit de
luchtbehandeling. Voor het plaatsten van PV panelen diende Spurd een aanvraag voor
SDE+ subsidie in. Deze wordt helaas afgewezen. Spurd doet nu een haalbaarheidsstudie
zonder SDE+ subsidie.
De ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid volgt Spurd op de voet, dit geldt ook voor
het voornemen tot het aardgasloos maken van Purmerend. Bij het vervangen van
gasgestookte ketels is een nieuwe vorm van verwarmen uitgangspunt (SV, warmtepompen).
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4.

Subsidieaanvraag

Vooraf; gevolgen van wijziging van het sportbesluit
Het kabinet is voornemens om het sportbesluit per 1-1-2019 aan te passen. Dat leidt er toe
dat het lage BTW tarief (6%) in het kader van ‘gelegenheid bieden tot sport’ vervalt en er
vanaf 1-1-2019 geen BTW geheven wordt. Tegenover het voordeel van lagere tarieven voor
verenigingen staat dat hiermee de aftrek van BTW op inkoop en investeringen ook vervalt.
Ter compensatie van de nadelen van deze aanpassing komt er een ‘specifieke uitkering
sport’. Deze regeling is zeer recent gepubliceerd. Wat deze betekent voor Spurd staat op
moment van uitbrengen van dit prestatieplan nog niet vast.
Het wegvallen van BTW voordeel vormt een materieel risico voor Spurd en de gemeente.
Wat wel duidelijk is, is dat voor organisaties met een winstoogmerk (Sportbedrijven in de vorm
van een BV of NV) het 6% tarief blijft bestaan, inclusief de mogelijk van verrekening van BTW
op inkoop en investering.
Om deze reden overleggen gemeente en Spurd nog met elkaar. Spurd komt voor het einde
van het jaar met een voorstel rondom de gevolgen van de BTW wijziging. Mogelijk dient de
financiële paragraaf van deze subsidieaanvraag aangepast te worden.
Uitgaande van deze richting presenteert Spurd daarom de subsidieaanvraag zonder BTW
nadeel!
Subsidieaanvraag 2019
Exploitatiesubsidie incl. dagelijks onderhoud
Projectsubsidie Combinatiefuncties
Projectsubsidie Buurtsportcoaches
Groot Onderhoud
Vervangingsinvesteringen

€
€
€
€
€

3.755.748
190.000
85.248
279.834
634.938

Totale subsidieaanvraag

€

4.945.768

Exploitatiesubsidie
Spurd verzoekt voor 2019 een subsidiabele exploitatiebijdrage van € 3.755.748 voor de
uitvoering van haar activiteiten inclusief uitvoering van dagelijks onderhoud. Dit is exclusief
de bedragen voor uitvoering van het groot onderhoud, de combinatiefuncties, de
buurtsportcoaches en de vervangingsinvesteringen. Hiermee ontstaat het volgende
overzicht van de exploitatiesubsidie:
Algemeen
Sportstimulering
SportSupport
Exploitatie incl. verenigingsondersteuning
Uitvoering dagelijks onderhoud
Huursubsidies sportaccommodaties
Sportsubsidies (incl. OZB-subsidie ver.)
OZB-subsidies sportaccommodaties
Zwembad
Exploitatie
Huursubsidie
OZB-subsidie
Totaal exploitatiesubsidie Spurd
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€ 1.072.300
€ 787.494
€ 1.623.718
€ 274.300
€ 278.658
€ 920.415
€ 96.973
€ 53.372
€

272.235

€ 185.138
€ 60.875
€ 26.222
€ 3.755.748
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Projectsubsidies
Het totaal te verlenen bedrag voor combinatiefuncties bedraagt € 190.000 en voor
buurtsportcoaches € 85.248, gezamenlijk € 275.248.
Groot onderhoud
Voor de uitvoering van alle groot onderhoud van het zwembad en de overige
sportaccommodaties wordt een subsidiabele bijdrage op basis van het gewogen
gemiddelde van € 279.834 verzocht. Het werkelijk uit te voeren groot onderhoud is voor 2019
geraamd op een bedrag van € 173.507 voor de sportaccommodaties en € 59.714 voor het
zwembad.
Vervangingsinvesteringen
Algemeen
sportzaal Karekiet
gymzaal Doplaan
gymzaal Sweelinckstraat
IJsendijkstraat / Purmersteijn
IJsendijkstraat / Purmersteijn
IJsendijkstraat / Purmersteijn
Savannestraat / FC Purmerend
Savannestraat / FC Purmerend
Leeghwaterbad
Totaal

AED binnen en buitensport
voegwerk/beton
buitenkozijnen /-deuren
buitenkozijnen /-deuren / -ramen
renovatie trainingsveld
toplaag kunstgrastrainingsveld
verharding
Renovatie veld 3 toplaag (B)
Renovatie veld 4 toplaag (C)
stalen binnendeuren en -kozijnen

€ 73.440
€ 28.085
€ 57.144
€ 94.088
€ 66.823
€ 98.222
€ 25.385
€ 66.168
€ 49.602
€ 75.981
€ 634.938

i

Spurd koos er eerder voor om zich te focussen op baby’s en peuters, jeugd, ouderen en mensen met een
beperking omdat voor deze doelgroep de zorgen het grootst waren. Dat standpunt verdient mogelijk
herziening.
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