
Agendanummer 7 Motie 16 
 

 

Motie: Hulp aan sportverenigingen bij verduurzaming sportaccommodaties 

  

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 8 november 2022 bijeen;  

Constaterende dat: 

• Er de afgelopen maanden sprake is van exorbitante stijging van de energieprijzen, met effect op 

iedereen in onze gemeente; 

• In de sportsector de prijsstijging  een enorme aanslag betekent op de clubkassen van vele van onze 

sportverenigingen; 

• Een aantal sportaccommodaties in eigendom is van de sportverenigingen zelf en niet voorzien zijn 

van energiebesparende maatregelen; 

• Deze verduurzaming nog niet is uitgevoerd omdat daarvoor de middelen bij de sportverenigingen 

ontbreken, terwijl verenigingen wel willen; 

• Het beleid van de gemeente erop gericht is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten of bewegen; 

• Het lidmaatschap van een vereniging voor iedereen toegankelijk moet zijn en de contributie hierbij 
geen belemmering voor deelname mag betekenen;  

• De gemeente ’s-Hertogenbosch er naar streeft om in 2045 energieneutraal te zijn; 
 

Spreekt uit dat:  

• Het wenselijk is om daar waar nodig de sportverenigingen financieel te helpen bij de 

verduurzamingen van de eigen gebouwen door middel van financiering vanuit het revolverend 

fonds; 

• Er veel vragen zijn van sportverenigingen die hun eigendom versneld willen verduurzamen. 

• De middelen van het bestaande revolverend fonds voor sport (€250.000) vrijwel volledig benut zijn.  

• We hierdoor een kans op versneld verduurzamen en verlagen van kosten missen. 

Verzoekt het College om: 

• Te onderzoeken of deze versnelling gefinancierd kan worden uit een toevoeging aan het revolverend 

fonds en hiervoor het  benodigde budget vast te stellen; 

• Aan te geven op welke wijze we het revolverend fonds in 2023 kunnen funden en of verbreding 

mogelijk is naar andere onderdelen/sectoren in onze gemeente. 

• De raad hierover te informeren. 

 

 En gaat over tot de orde van de dag. 
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