
 

 

Onderwerp: Artikel 34 vragen RvO, over de sportclubs in acute nood. 

 

Geachte College, 
 
De hoge energiekosten raken niet alleen onze inwoners, maar ook onze sportvoorzieningen zoals 
de sporthallen, sportclubs en het zwembad. Partij Souburg-Ritthem vernam o.a. uit de media dat 
sportverenigingen in de problemen komen met hun financiën vanwege de hoge energieprijzen. 

Partij Souburg-Ritthem wil graag een antwoord krijgen op de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het artikel uit de PZC ‘Sportclubs in acute nood’  (6 december 2022) 
waarin staat dat binnen drie dagen bijna tweehonderd clubs zich al hebben aangemeld bij een 
landelijk meldpunt voor sportverenigingen in nood? 

2. Is het bij het college bekend of de clubs/verenigingen uit gemeente Vlissingen zich ook 
aangemeld hebben bij dit landelijke meldpunt? Graag toelichting. 

3. Is het inzichtelijk hoeveel clubs/verenigingen uit onze gemeente al door de extreem toegenomen 
energieprijzen in onoverkomelijke problemen zijn gekomen of zullen gaan komen? Of hun 
vereniging mogelijk hebben moeten opheffen? 

4. Is het college bereid om de sportclubs te ondersteunen om ze door de moeilijke tijd heen te 
helpen? Hen de helpende hand te bieden om deze tijd van extreem hoge energiekosten te 
‘overleven’. Zo ja, wat zijn oplossingen waar het college aan denkt op korte en lange termijn? Zo 
nee, wat zijn uw argumenten daarbij? 

5. Is het college in contact met -  en eventueel bereid om met clubs/verenigingen in gesprek te 
gaan om de problematiek rond de hoge energiekosten in kaart te brengen en mogelijke 
oplossingen te helpen zoeken?  Zo ja, met welke verenigingen is de gemeente in gesprek en wat 
zijn de uitkomsten van de besprekingen tot nu toe?  

6. Welke ondersteuning kan de gemeente sportverenigingen bieden ter verduurzaming van de 
sportvoorzieningen teneinde hun energiekosten te verminderen? Graag toelichting. 

7. Bespreekt onze gemeente energiebesparende plannen/maatregelen met de clubs en 
sportverenigingen? Zo ja, wat voor plannen/maatregelen? Met welke sportverenigingen? Wat is de 
status van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet? 

8. Heeft de gemeente in haar planning het plaatsen van zonnepanelen op sportcomplexen 
opgenomen? Zo ja, welke planning is hiervoor opgesteld?  
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