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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief naar aanleiding van de vragen die door de heer Zonnebeld 
namens de PVDA zijn gesteld vanwege de zorgen over de stijgende energielasten voor de 
(sport)verenigingen. De beantwoording kunt u direct onder de vragen vinden.

1. Hoe staat het met de financiële situatie van de (sport) verenigingen in Alblasserdam?

Er is een inventarisatie gemaakt van de stijgende energiekosten onder de maatschappelijke 
organisaties en verenigingen. Het algemene beeld is dat het lijkt mee te vallen. De meeste 
verenigingen komen als gevolg van de gestegen energiekosten nu niet acuut in problemen. Er zijn 2 
organisaties waar dit jaar problemen worden verwacht. Dit gaat om de Historische Verenigingen West-
Alblasserwaard en Harmonie Excelsior. HVWA moet ruim drie keer zoveel huur betalen. De vereniging
is gezond, maar zal interen op hun vermogen. Harmonie Excelsior gaat van een huur van €12 per 
maand naar ruim €250 per maand, dit kunnen zij niet opbrengen.

2. Welke maatregelen zetten zij in om op de hoge energieprijzen te anticiperen?

Naar aanleiding van de vergadering met de verenigingen van GR Souburgh op 28 september jl. is er 
afgesproken een inventarisatie te maken van de duurzaamheidsmaatregelen. Op dit moment heeft vv 
De Alblas (gemeente Molenlanden) het meeste last van de energieprijzen. Zij zijn de enige vereniging 
zonder vast contract. Voor 2022 betekent dat een naheffing van €1.000.  Ook hebben zij een oud 
gebouw uit de jaren 80 en enkel glas. De atletiek (A.A.A. Atletiekvereniging Alblasserdam) heeft 
zonnepanelen, LED-verlichting en ze verbruiken weinig gas, alleen bij de wedstrijden wordt gedoucht. 
De hockey (Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh) heeft een vast contract met een lage prijs tot 
eind 2023. Zij willen LED-verlichting aanschaffen. De tennisvereniging (ATV) heeft ook een vast 
contract voor een langere tijd. Een mooi voorbeeld is rijvereniging Beyaert. Zij gebruiken de inkomsten
van de zonnepanelen om te investeren in maatregelen om van het gas af te gaan. Andere 
verenigingen huren veelal inclusief gas en stroom.

3. Welke mogelijkheden van financiële ondersteuning zijn vanuit het kabinet beschikbaar?

In eerste instantie verwijzen wij hiervoor naar de informatieverstrekking vanuit de rijksoverheid. Voor 
zover wij nu kunnen weten zijn er nog geen concrete maatregelen van het kabinet, wel is er mogelijk 
sprake  van initiatieven binnen de diverse landelijke sportbonden. Deze initiatieven zijn echter nog niet
aan ons bekendgemaakt. In samenwerking met de duurzaamheidsregisseur wijzen wij de 
verenigingen de weg naar subsidiemogelijkheden. 



4. Op welke manier kunnen wij als gemeente ondersteuning bieden om te voorkomen dat de 
financiële situatie van (sport)verenigingen/ culturele instellingen in het gedrang komt?

Het college wil onder regie van de portefeuillehouder Financiën de consequenties van de verhoogde 
energierekening in beeld brengen van zowel het gemeentelijk vastgoed als het maatschappelijk 
vastgoed.
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