
Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes krijgt per 1 januari een onevenredige huurverhoging voor het 
gebruik van de sporthal bij David Lloyd. Als zij deze huur niet kunnen betalen, kunnen zij per 1 januari 
2022 geen gebruik meer maken van deze sporthal en daarom vragen zij aan de gemeente een 
subsidie. Het voorstel is een taakstellende incidentele subsidie van maximaal vier jaar voor een 
bedrag van naar verwachting |- per jaar (in totaal I-)-
Context
Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook in een van de drie 
sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit 5 avonden per week op basis van een 
gebruikersovereenkomst. Vanaf 1 januari as. worden zij geconfronteerd met een onevenredige 
huurverhoging van 
hoofdhuurder van de sporthal en betalen dus niet meer per uur.
David Lloyd heeft de hal vooreen lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd (verlieslatend 
voor hen), maar wil per 1 januari 2022 naar een marktconform tarief. Dit was een beslissing van het 
hoofdkantoor van David Lloyd in de UK. Utrecht Cangeroes kan zelf per jaar 
SportUtrecht is gemeente gevraagd te helpen om een oplossing te vinden voor het financiële gat dat 
de vereniging heeft om tot dit huurbedrag te komen en in een sportvloerte investeren. Er zijn door ons 
drie scenario’s verkend:

|- per jaar. Hiervoor wordt Utrecht Cangeroes- naar

I- financieren. Via

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: dit is geen optie, want 
onze sporthallen zitten allemaal vol, en verspreiden over gymzalen is niette organiseren 
en deze zijn voor seniorenteams te krap.
Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij 
gemeente: dit is geen optie, omdat er een tweede optant (Peakz Padel) is die eerste 
rechten van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.
Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is (op verzoek van wethouder Van Ooijen) verder verkend.

2.

3.

Juridische context
College beslist hierover omdat het om een unieke situatie gaat, waarbij een vereniging te 
maken krijgt met een onevenredige huurverhoging bij een commerciële verhuurder. Dit is een 
unieke situatie omdat er geen andere sportvereniging is die een volledige sporthal 24/7 een 
jaar rond moet huren om er gebruik van te maken.
Verder beslist het college hierover omdat dit een transparant proces is, waarmee dit besluit op 
de besluitenlijst komt.
Het college moet hierover vóór 1 januari beslissen omdat deze subsidie een belangrijke 
voorwaarde is waarmee Utrecht Cangeroes het nieuwe huurcontract kan aangaan. De 
deadline hiervan ligt op 31 december.
Er is geen sprake van staatssteun omdat dit ondersteuning van breedtesport betreft.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat BC Utrecht Cangeroes de sporthal van David Lloyd kan blijven gebruiken 
totdat er nieuwe gemeentelijke sporthallen gerealiseerd zijn waar Cangeroes ondergebracht kan 
worden. Omdat er momenteel onvoldoende sporthallen zijn om de vereniging op te vangen, wordt 
middels deze incidentele subsidie een tijdelijke oplossing geboden. Op deze manier kunnen veel 
Utrechtse basketballeden blijven basketballen op één locatie en blijft het mogelijk om basketbal in 
verenigingsverband aan te bieden in de wijk Overvecht. Het behouden van deze vereniging in 
Overvecht is ook belangrijk onderdeel om kinderen in de wijk Overvecht makkelijker kennis te laten 
maken met de sport, naast het werk dat de buurtsportcoaches hiervoor doen.

Voorwaarden zijn wel dat Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook 
andere sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu 
vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er extra inspanningen worden geleverd om kinderen en 
jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.
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Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
Dit betreft een unieke situatie. Er is geen voorafgaand bestuurlijk proces geweest.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 Incidentele subsidie verlenen aan BC Utrecht Cangeroes en hiervoor mandaat 
verlenen aan IRM MO

Argumenten

1.1 Want dit betreft een unieke situatie is die vraagt om een derqeliike subsidie.

Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
huurt, deze hal in het vervolg 24/7 het jaar rond moet huren en geconfronteerd 
wordt met een dergelijke huurverhoging.

1.2 Want hiermee blijft basketbal als verenigingssport behouden voorde wijk
Overvecht
Dit is belangrijk voorde uniciteit van de vereniging en voor het promoten van de 
sport in de wijk, waarbij basketbal als groeiende sport wordt gezien. Zonder deze 
subsidie kan Utrecht Cangeroes en daarmee basketbal als verenigingssport niet 
behouden blijven in Overvecht.

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Het om een unieke situatie voor Cangeroes waarin eenmalig een taakstellende 
subsidie wordt toegekend en waar we aantal voorwaarden aan stellen.

1.2 Er worden een 2 belangrijke voorwaarden gesteld aan deze subsidie.
Cangeroes moet ook andere verenigingen in de piekuren van de hal gebruik laten 
maken, omdat er veel krapte is in de gemeentelijke sporthallen. Ook moet 
Cangeroes zich extra inzetten om kinderen en jongeren te betrekken bij het 
basketbal.

Beslispunt

2 Middelen voor incidentele subsidie overhevelen van VGU naar MO

Argumenten

2.1 Want hiermee wordt de incidentele subsidie opqevanqen binnen het Programma
Sport.
Het is een beleidsmatige keuze om de subsidie toe te kennen, dus dit moet via 
MO toegekend worden. Echter zijn de middelen beschikbaar bij VGU Sport.

2.2 VGU verleent geen subsidies.
MO verleent wel subsidies, daarom wordt het bedrag overgeheveld.

Kanttekeningen/
Risico’s
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2.1 Kanttekening: Het betreffende bedrag moet via VGU naar MO overgeheveld
worden.

Beslispunt

3 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief (wordt nog 
toegevoegd).

Argumenten

3.1 De gemeenteraad hierover informeren draagt bij aan het transparantie proces.

Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van maximaal 
van maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal 
sportaccommodatie middelen van VGU. De IRM is gemandateerd om de subsidie te verlenen, en dat 
is in dit geval de IRM MO. Daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar MO.
Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken.
Zelf zal BC Utrecht Cangeroes

|- per jaar voor een periode 
|-, Deze kosten worden gedekt vanuit de

|- per jaar bijdragen uit eigen middelen.

Vervolg
Wanneer de beschikking wordt toegekend, kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst sluiten 
met David Lloyd vooreen periode van 5 jaar. De vereniging kan dan investeren in o.a. een nieuwe 
sportvloer en in overleg met andere verenigingen wat ervoor hen nodig is.
Gezamenlijk met SportUtrecht wordt bekeken welke andere verenigingen ook gebruik kunnen maken 
van de hal. Dit is een belangrijke voorwaarde welke ook getoetst zal worden.
Utrecht Cangeroes zal zelf ook de contributie van de leden moeten verhogen om zelf een deel van de 
dekking op te vangen.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden. Er zijn wel gesprekken gevoerd met Utrecht Cangeroes, 
SportUtrecht en David Lloyd.

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad een 
raadsbrief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming

Bijlagen informatief
Raadsbrief (wordt toegevoegd)
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 10:58:22 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

Laatste versie collegebesluit
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.docx

Ha

Bij deze de laatste versie van het collegebesluit. Ik heb deze versie ter parafering uitgezet.

Kun jij contact houden in het geval er vragen komen van degenen die moeten paraferen? Eind van de middag ben ik weer thuis, 
dus ik zou er dan en vanavond nog de laatste aanpassingen in ibabs kunnen zetten.

Ik neem mijn werktelefoon mee in het geval er vragen zijn, dus ik ben bereikbaar m.u.v. de uitvaart zelf.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 11:04:48 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Laatste versie collegebesluit

Dank je, ik ga ermee aan de slag.

Ja dat is goed, als er vragen komen mag je ze naar mij doorsturen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 10:58

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: Laatste versie collegebesluit

Van:

Aan:

Bij deze de laatste versie van het collegebesluit. Ik heb deze versie ter parafering uitgezet.

Kun jij contact houden in het geval er vragen komen van degenen die moeten paraferen? Eind van de middag ben ik weer thuis, 
dus ik zou er dan en vanavond nog de laatste aanpassingen in ibabs kunnen zetten.

Ik neem mijn werktelefoon mee in het geval er vragen zijn, dus ik ben bereikbaar m.u.v. de uitvaart zelf.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 11:16:58 +0100

|@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;"

To:
|@utrecht.nl>;Cc: <

|@utrecht.nl>
RE: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes
211215 Collegevoorstel Subsidie Utrecht Cangeroes JvB.docx

<
Subject:
Attachments:

Ha

Hierbij een tekstvoorstel. Ik heb niet meer kunnen bereiken, maar heb de tekst nog wel besproken.en

ten opzichte van wat we vanochtend hebben besproken, heb ik v.w.b. de naam van de producten aansluiting gezocht bij 
de PB2022 i.p.v. de naamgeving zoals deze in SAP gehanteerd wordt.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 17:26

@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>;CC: <

@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes 
Urgentie: Hoog

<

Ha

Zie meegezonden college advies over de incidentele subsidie aan BC Cangeroes.
Wil jij even meelezen en graag de juist formulering en post uit de begroting van VGU waar dit vandaan komt en wat de reden van 
de ruimte hiervoor is?

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

'Mi

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 17:10

|@utrecht.nl>; |

Van:

|(5)utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes

Ha en

Bij deze stuur ik jullie mijn aanzet voor het collegevoorstel. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk argumenten die we hebben 
opgehaald te verwerken. Hopelijk heb ik dit zoveel mogelijk op de juiste plek gezet. Ik denk dat het nog niet volledig is op dit 
moment, dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

9580800
21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
per jaar (in totaal
en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|-) aan BC Utrecht Cangeroes voorde huur van de locatie David Lloyd

2. Middelen voorde incidentele subsidie overhevelen van het product 19-2-2-2 
Binnensportaccomodaties naar 19-2-2-4 Accomodatiebeleid.

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsbrief (wordt nog toegevoegd).
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Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes heeft gemeente Utrecht verzocht hen financieel te 
ondersteunen bij de huur van de locatie David Lloyd. Cangeroes kan - vanwege een wijziging in de 
voorgestelde huurconstructie - zelfstandig de gevraagde huur niet opbrengen en zou zonder steun 
van gemeente Utrecht op 1 januari voor ongeveer 25 uur per week geen accommodatie meer hebben. 
Aan het college wordt voorgesteld om Cangeroes te ondersteunen met een incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar voor een bedrag van €
Overvecht overeind te houden. Met de subsidie van vier jaar kan de periode overbrugt worden tot er 
meerdere nieuwe sporthallen in de gemeente opgeleverd worden en de Cangeroes daar hun 
activiteiten kunnen voortzetten.

|- per jaar. Om de verenigingsactiviteiten in de wijk

Context
Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook al ruim 12 jaar in 
een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit vijf avonden per week op basis 
van een gebruikersovereenkomst (huren en betalen per uur). David Lloyd heeft begin 2021 de 
gebruiksovereenkomst op te zeggen en per 1 januari 2022 toe te willen naar een huurovereenkomst 
voor volledig gebruik van de hal voor een huursom van € 
lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd aan Cangeroes(verlieslatend voor hen), maar wil 
per 1 januari 2022 naar een marktconform tarief voor de hal ontvangen.

|-, David Lloyd heeft de hal voor een

Hierbij heeft Cangeroes het eerste recht om gebruikte maken van deze huur overeenkomst. 
Daarnaast is er een tweede optant voor deze hal: Peakz Padel, zij maken al gebruik van de andere 
twee sporthallen en willen graag uitbreiden naar de derde hal. Met de wijziging in de huurconstructie

I- naarwordt Cangeroes per 1 januari as. geconfronteerd met een huurverhoging van
|- per jaar.

Utrecht Cangeroes heeft aangegeven kan zelf ongeveer € 
contributie en verhuur aan derden) te kunnen genereren Cangeroes hebben in samenspraak met 
SportUtrecht de gemeente gevraagd te helpen om een oplossing te vinden voorde ontsane situatie. 
Hiervoor zijn er drietal scenario’s verkend:

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk sportaccommodaties: er is gebleken dit 
geen reële optie is, aangezien onze sporthallen allemaal volledig bezet zijn op de uren dat 
Cangeroes haar activiteiten heeft

2. De gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan 
bij gemeente: ook dit is geen optie, aangezien er een tweede optant (Peakz Padel) is het 
eerste recht van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.

3. Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is verder verkend.

|- per jaar aan dekking (uit

Voor het derde scenario geldt dat de gemeente Utrecht de Cangeroes kan ondersteunen met een 
incidentele subsidie. Een incidentele subsidie kan ingezet worden voor bijzondere situatie waarvoor 
geen algemene subsidieregeling bestaat. Een dergelijke subsidie kent een looptijd van maximaal vier 
jaar en kan eenmalig ingezet worden. Voor het inzetten van de subsidie pleit dat dit een bijzondere 
situatie betreft, we kennen geen andere sportaanbieders die op dit moment voor een dergelijke 
omvang van uren huurt bij een commerciële aanbieder. Daarnaast hebben we op dit moment geen 
ruimte om de Cangeroes op te vangen in de gemeentelijke accommodaties, verwachting is dat hier in 
de komende jaren wel ruimte ontstaat vanwege de realisatie van nieuwe hallen. Verder kan 
beredeneerd worden dat wanneer Cangeroes 25 uren zaalsport zou huren in onze gemeentelijke 
accommodatie zij ook indirect een subsidiebijdrage zouden ontvangen aangezien de huurprijs van een 
hal slechts 30% van de kostprijs bedraagt. Aangezien de ruimte er in de gemeentelijke 
accommodaties niet is kan beargumenteerd worden dat een incidentele subsidie voor deze unieke 
casus gepast is. Tot slot pleit de locatie van deze activiteiten van de Cangeroes voor het inzetten van 
de incidentele subsidie, de locatie David Lloyd ligt in de wijk Overvecht waar juist in gezet wordt op het 
verhogen van sportdeelname en het versterken van het sportaanbod.

Aan het toekennen van de incidentele subsidie aan Cangeroes worden een aantal voorwaarden 
verbonden. Dit heeft betrekking op het zorgen dat de subsidie ook ten goede komt aan andere 
gebruikers van de binnensport in Utrecht. Dat kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht extra 
basketbalactiviteiten krijgen aangeboden. Maar ook dat het een eenmalige en maximale subsidie
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betreft en dat Cangeroes verder zelf verantwoordelijk is voor dekking van de huurovereenkomst.

Juridische context
De voorgestelde incidentele subsidie is juridisch getoetst en kent de volgende grondslag en 
voorwaarden.
■ Om de overdracht van gelden voor een dergelijke casus mogelijk te maken bestaat alleen 

subsidie als optie. Er is voor dergelijke vraagstukken geen nader regel dus blijft incidentele 
subsidie over. Nadeel van deze vorm is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen bied aan een ieder. Het is selectief je wijst maar één ontvanger aan. Wanneer voorde 
incidentele subsidie gekozen wordt dan moet duidelijk gemotiveerd waarom dit een incident is en 
het kan maar voor maximaal 4 jaar. Het verstreken van een dergelijke subsidie mag ook geen 
bestuurspraktijk zijn; dat in het verleden voor dit soort activiteiten subsidie hebben versterkt.

■ In het geval van een incidentele subsidie is er sprak is van selectieve steun en kan er sprake zijn 
van staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat 
verrichten. Dat zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal een 
ander element van staatssteun moeten worden uitgesloten. Dat is in dit geval het element van “de 
beïnvloeding van de tussenstaatse handel”. Hiervan is geen sprake aangezien er een zuiver 
lokaal belang is. Als een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de breedtesport, is het 
argument dat de tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk. In de 
uiteindelijke beschikking van de incidentele subsidie zal nadrukkelijk beschreven worden waarom 
het hier een unieke situatie is en waarom de subsidie daarom toegekend wordt en welke 
voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daarbij gaat het om het eenmalige karakter van de subsidie 
en de maximale looptijd van vier jaar.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat BC Utrecht Cangeroes de sporthal van David Lloyd kan blijven gebruiken 
totdat er nieuwe gemeentelijke sporthallen gerealiseerd zijn waar Cangeroes ondergebracht kan 
worden. Omdat er momenteel onvoldoende sporthallen zijn om de vereniging op te vangen, wordt 
middels deze incidentele subsidie een tijdelijke oplossing geboden. Op deze manier kunnen veel 
Utrechtse basketballeden blijven basketballen op één locatie en blijft het mogelijk om basketbal in 
verenigingsverband aan te bieden in de wijk Overvecht. Het behouden van deze vereniging in 
Overvecht is ook belangrijk onderdeel om kinderen in de wijk Overvecht makkelijker kennis te laten 
maken met de sport, naast het werk dat de buurtsportcoaches hiervoor doen.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
In de afgelopen weken zijn college- en raadsleden door Cangeroes op de hoogte gebracht van hun 
situatie met het verzoek mee te werken aan een oplossing. Dit heeft geleid tot mondelinge vragen aan 
het college op donderdag 16 december
Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van 
max.
huur van de locatie David Lloyd en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|- per jaar (in totaal |-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de

Argumenten

1.1 Dit betreft een unieke situatie die vraagt om een derqeliike subsidie.

Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
volledig huren. Er is voor deze vereniging geen mogelijkheid om de activiteiten 
voort te zetten in een gemeentelijke of andere sporthal in de stad. De vereniging
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zou dus met hun activiteiten en leden per 1 januari 2022 ‘op straat’ komen te 
staan.

1.2 Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarden toegekend die de 
subsidie een bredere uitwerking geven dan zuiver de vereniging Cangeroes.
Als voorwaarde voorde subsidie moet Cangeroes in de hal bij David Lloyd op de 
;’prime time’ uren ruimte bieden aan meerdere andere binnensportverenigingen. 
Daarnaast moet Cangeroes - bijvoorbeeld middels de inzet van de 
buurtsportcoach basketbal - inzetten om meer kinderen en jongeren deel te laten 
nemen aan basketbalactiviteiten.

1.3 Hiermee blijft basketbal als vereniqinqssport behouden voorde wijk Overvecht
Dit is belangrijk voorde uniciteit van de vereniging en voor het promoten van de 
sport in de wijk, waarbij basketbal als groeiende sport wordt gezien. Zonder deze 
subsidie kan Utrecht Cangeroes en daarmee basketbal als verenigingssport niet 
behouden blijven in Overvecht.

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze incidentele subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Met het ontbreken van een nadere regel maakt de toekenning van deze subsidie 
minder transparant. Het betreft hier echter een unieke situatie voor Cangeroes 
waarin eenmalig een taakstellende subsidie gerechtvaardigd is. In de beschikking 
aan de Cangeroes worden de kenmerken van de unieke situatie op basis 
waarvan de subsidie wordt toegekend en welke voorwaarden daaraan verbonden 
worden vastgelegd.

1.2

Beslispunt

2 Middelen voorde incidentele subsidie overhevelen van het product 19-2-2-2 
Binnensportaccomodaties naar 19-2-2-4 Accomodatiebeleid.

Argumenten

2.1 Binnen de post kapitaallasten Binnensportaccommodaties is ruimte om deze
subsidie te dekken
Binnen de post kaptaallasten Binnensportaccommodaties (product 19-2-2-2) is 
ruimte de kosten van deze subsidie te dekken. De besteding van deze middelen 
voor het betreffende doeleinde is passend aangezien het hier investeringen in 
binnensportaccommodaties betreft en middels deze subsidie de middelen alsnog 
ten goede komen aan het in realiseren van binnensportgelegenheid.

2.2 Het organisatie onderdeel Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU) is geen
beleidsafdeling en verleent om die reden geen subsidies.
VGU verleent geen subsidies maar kan wel voorziening in de benodigde dekking 
voorde incidentele subsidie. MO Sport en samenleving is de betreffende 
beleidsafdeling voor het vraagstuk van de Cangeroes. MO SES kan de subsidie 
wel verlenen. Om die reden wordt voorgesteld het betreffende budget over te 
hevelen.

Kanttekeningen/
Risico’s
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2.1 De besteding van de middelen - kapitaallasten binnensportaccommodaties - is
anders dan waarvoor zij begroot waren.
Ondanks dat de genoemde middelen binnen VGU een andere bestemming 
hadden (kapitaallasten) valt te beargumenteren dat ze met de overheveling naar 
MO SES met dezelfde beleidsdoelstelling worden besteed. Namelijk het 
realiseren van binnensportgelegenheid voor aanbieders en inwoners van 
gemeente Utrecht

Beslispunt

3 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief.

Argumenten

3.1

Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van € ,- per jaar voor een periode van 
maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal € -.. Deze kosten worden incidenteel gedekt vanuit 
de budgettaire ruimte voor investeringen in binnenaccommodaties. De IRM-er MOis gemandateerd 
om de subsidie te verlenen, daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar MO.

Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken. 
Zelf zal BC Utrecht Cangeroes
sponseren, ledenbijdragen (contributie) en verhuur aan derden.

|- per jaar bijdragen uit eigen middelen op te brengen uit

Vervolg
Wanneer het college instemd met het voorstel zal dit bekend gemaakt worden aan Cangeroes. Met 
deze toezegging kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst gaan afsluiten met David Lloyd 
voor een periode van 5 jaar. Tegelijk kan Cangeroes een formele subsidieaanvraag indienen op basis 
waarvan de incidentele subsidie verleend kan worden. In de beschikking van deze subsidie zullen de 
eerder genoemde voorwaarden opgenomen worden alsmede de unieke aanleiding voor het verlenen 
van de subsidie.

Participatie
Sinds eind oktober zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokkenen;Utrecht Cangeroes, 

SportUtrecht en David Lloyd om tot een oplossing voor de ontstane situatie te komen

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad middels 
eenRaadsbrief geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming

Bijlagen informatief
Raadsbrief (wordt toegevoegd)

5

2G

2G
2G



tl
e
HL\V0

Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

9580800
21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Een ilncidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
per jaar (in totaal
en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|-) aan BC Utrecht Cangeroes voorde huur van de locatie David Lloyd

2. Middelen voorde incidentele subsidie overhevelen van het product 19-2-2-2
Binnensportaccomodaties naar 19-2-2-4 Accomodatiebeleid.

2-,—Middelen voorde incidentele subsidie over te hevelen vanuit het programma Vastgoed Gemeente 
Utrecht naar het programma Maatschappelijke Ontwikkeling.

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegdebehorende Rraadsbrief (wordt nog 
toegevoegd).
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Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes heeft gemeente Utrecht verzocht hen financieel te
ondersteunen bij de huur van de locatie David Lloyd. Cangeroes kan - vanwege een wijziging in de
voorgestelde huurconstructie - zelfstandig de gevraagde huur niet opbrengen en zou zonder steun
van gemeente Utrecht op 1 januari voor ongeveer 25 uur per week geen accommodatie meer hebben.
Aan het college wordt voorgesteld om Cangeroes te ondersteunen met een incidentele subsidie van
maximaal 4 iaar voor een bedrag van €
Overvecht overeind te houden. Met de subsidie van vier iaar kan de periode overbrugt worden tot er
meerdere nieuwe sporthallen in de gemeente opgeleverd worden en de Cangeroes daar hun
activiteiten kunnen voortzetten.
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes krijgt per 1 januari een onevenredige huurverhoging voor het
gebruik van de sporthal bij David Lloyd. Als zij deze huur niet kunnen betalen, kunnen zij per 1 januari
2022 geen gebruik meer maken van deze sporthal en daarom vragen zij aan de gemeente een
subsidie. Het voorstel is een taakstellende incidentele subsidie van maximaal vier jaar voor een
bedrag van naar verwachting

I- per iaar. Om de verenigingsactiviteiten in de wijk

per jaar (in totaal

Context
Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook al ruim 12 iaar in 
een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit vjjfë avonden per week op basis 
van een gebruikersovereenkomst (huren en betalen per uur). David Lloyd heeft begin 2021 de 
gebruiksovereenkomst op te zeggen en per 1 januari 2022 toe te willen naar een huurovereenkomst
voor volledig gebruik van de hal voor een huursom van € 
lanoe periode (12 iaart vooreen laoer tarief verhuurd aan CanoeroesCverlieslatend voorhenl. maar wil
per 1 januari 2022 naar een marktconform tarief voor de hal ontvangen.

I-, David Llovd heeft de hal voor een

Hierbij heeft Cangeroes het eerste recht om gebruikte maken van deze huur overeenkomst.
Daarnaast is er een tweede optant voor deze hal: Peakz Padel, zij maken al gebruik van de andere
twee sporthallen en willen graag uitbreiden naar de derde hal. Met de wijziging in de huurconstructie
wordt Cangeroes perVartaf 1 januari as. 
huurverhoging van 
hoofdhuurder van de sporthal en betalen dus niet meer per uur.
David Lloyd heeft de hal vooreen lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd (verlieslatend
voor hen), maar wil per 1 januari 2022 naar een marktconform tarief. Dit was een beslissing van het 
hoofdkantoor van David Lloyd in de UK. Utrecht Cangeroes heeft aangegeven kan zelf ongeveer€^

per iaar aan dekking (uit contributie en verhuur aan derden) te kunnen generereB
financieren. Cangeroes hebben in samenspraak met Via-SportUtrecht dets gemeente gevraagcn^^ 
helpen om een oplossing te vinden voor de ontsane situatie, het financiële gat dat de vereniging heeft 
om tot dit huurbedrag te komen en in een sportvloerte investeren. Hiervoor zijn er Er zijn door ons 
drietal scenario’s verkend:

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk sportaccommodaties: er is gebleken dit is 
geen reële optie is, aangezienwarrt onze sporthallen zitten-allemaal volledig bezet zijn op 
de uren dat Cangeroes haar activiteiten heeft, en verspreiden over gymzalen is niette 
organiseren en deze zijn voor seniorenteams te krap.

2. De gGemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt 
dan bij gemeente: ook ditdit is geen optie, aangezienomdat er een tweede optant (Peakz 
Padel) is hetdie eerste rechtea van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.

3. Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is (op verzoek van wethouder Van Ooijen) verder verkend.

met een onevenredige 
|- per jaar. Hiervoor wordt Utrecht Cangeroes- naar

Voor het derde scenario geldt dat de gemeente Utrecht de Cangeroes kan ondersteunen met een
incidentele subsidie. Een incidentele subsidie kan ingezet worden voor bijzondere situatie waarvoor
geen algemene subsidieregeling bestaat. Een dergeliike subsidie kent een looptijd van maximaal vier
iaar en kan eenmalig ingezet worden. Voor het inzetten van de subsidie pleit dat dit een bijzondere
situatie betreft, we kennen geen andere sportaanbieders die op dit moment voor een dergeliike
omvang van uren huurt bij een commerciële aanbieder. Daarnaast hebben we op dit moment geen
ruimte om de Cangeroes op te vangen in de gemeentelijke accommodaties, verwachting is dat hier in
de komende iaren wel ruimte ontstaat vanwege de realisatie van nieuwe hallen. Verder kan
beredeneerd worden dat wanneer Cangeroes 25 uren zaalsport zou huren in onze gemeentelijke
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accommodatie zij ook indirect een subsidiebijdrage zouden ontvangen aangezien de huurprijs van een
hal slechts 30% van de kostprijs bedraagt. Aangezien de ruimte er in de gemeentelijke 
accommidatiesaccommodaties niet is kan beargumenteerd worden dat een incidentele subsidie voor
deze unieke casus gepast is. Tot slot pleit de locatie van deze activiteiten van de Cangeroes voor het
inzetten van de incidentele subsidie, de locatie David Lloyd ligt in de wijk Overvecht waar juist in gezet
wordt op het verhogen van sportdeelname en het versterken van het sportaanbod.

Aan het toekennen van de incidentele subsidie aan Cangeroes worden een aantal voorwaarden
verbonden. Dit heeft betrekking op het zorgen dat de subsidie ook ten goede komt aan andere
gebruikers van de binnensport in Utrecht. Dat kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht extra
basketbalactiviteiten krijgen aangeboden. Maar ook dat het een eenmalige en maximale subsidie
betreft en dat Cangeroes verder zelf verantwoordelijk is voor dekking van de huurovereenkomst.

Juridische context
De voorgestelde incidentele subsidie is juridisch getoetst en kent de volgende grondslag en
voorwaarden.
■ Om de overdracht van gelden voor een dergelijke casus mogelijk te maken bestaat alleen

subsidie als optie. Er is voor dergelijke vraagstukken geen nader regel dus blijft incidentele
subsidie over. Nadeel van deze vorm is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke
kansen bied aan een ieder. Het is selectief ie wijst maar één ontvanger aan. Wanneer voorde
incidentele subsidie gekozen wordt dan moet duidelijk gemotiveerd waarom dit een incident is en
het kan maar voor maximaal 4 iaar. Het verstreken van een dergelijke subsidie mag ook geen
bestuurspraktijk zijn; dat in het verleden voor dit soort activiteiten subsidie hebben versterkt.

In het geval van een incidentele subsidie is er sprak is van selectieve steun en kan er sprake zijn van
staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat verrichten. Dat
zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal een ander element van
staatssteun moeten worden uitgesloten. Dat is in dit geval het element van “de beïnvloeding van
de tussenstaatse handel”. Hiervan is geen sprake aangezien er een zuiver lokaal belang is. Als
een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de breedtesport, is het argument dat de
tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk.

■ In de uiteindelijke beschikking van de incidentele subsidie zal nadrukkelijk beschreven worden
waarom het hier een unieke situatie is en waarom de subsidie daarom toegekend wordt en welke
voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daarbij gaat het om het eenmalige karakter van de subsidie
en de maximale looptijd van vier iaar.

-----College beslist hierover omdat het om een unieke situatie gaat, waarbij een vereniging te maken
krijgt met een onevenredige huurverhoging bij een commerciële verhuurder. Dit is een unieke
situatie omdat er geen andere sportvereniging is die een volledige sporthal 24/7 een jaar rond
moet huren om er gebruik van te maken.

-----Verder beslist het college hierover omdat dit een transparant proces is, waarmee dit besluit op de
besluitenlijst komt.

----- Het college moet hierover vóór 1 januari beslissen omdat deze subsidie een belangrijke
voorwaarde is waarmee Utrecht Cangeroes het nieuwe huurcontract kan aangaan. De deadline
hiervan ligt op 31 december.

----- Er is geen sprake van staatssteun omdat dit ondersteuning van breedtesport betreft.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat BC Utrecht Cangeroes de sporthal van David Lloyd kan blijven gebruiken 
totdat er nieuwe gemeentelijke sporthallen gerealiseerd zijn waar Cangeroes ondergebracht kan 
worden. Omdat er momenteel onvoldoende sporthallen zijn om de vereniging op te vangen, wordt 
middels deze incidentele subsidie een tijdelijke oplossing geboden. Op deze manier kunnen veel 
Utrechtse basketballeden blijven basketballen op één locatie en blijft het mogelijk om basketbal in 
verenigingsverband aan te bieden in de wijk Overvecht. Het behouden van deze vereniging in 
Overvecht is ook belangrijk onderdeel om kinderen in de wijk Overvecht makkelijker kennis te laten 
maken met de sport, naast het werk dat de buurtsportcoaches hiervoor doen.

Voorwaarden zijn wel dat Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook
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andere sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu
vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er extra inspanningen worden geleverd om kinderen en
jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
In de afgelopen weken zijn college- en raadsleden door Cangeroes op de hoogte gebracht van hun
situatie met het verzoek mee te werken aan een oplossing. Dit heeft geleid tot mondelinge vragen aan
het college op donderdag 16 decemberDit betreft een unieke situatie. Er is geen voorafgaand 
bestuurlijk proces geweest.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 Incidentele subsidie verlenen aan BC Utrecht Cangeroes en hiervoor mandaat
verlenen aan IRM MO
Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 iaar van
max.
huur van de locatie David Lloyd en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

I- per iaar (in totaal I-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de

Argumenten

1.1 DWan44it betreft een unieke situatie is die vraagt om een derqeliike subsidie.

Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
volledig hurenwt. Er is voor deze vereniging geen mogelijkheid om de activiteiten 
voort te zetten in een gemeentelijke of andere sporthal in de stad. De vereniging
zou dus met hun activiteiten en leden per 1 januari 2022 ‘op straat’ komen te staan.
, deze hal in het vervolg 24/7 het jaar rond moet huren en geconfronteerd wordt
met een dergelijke huurverhogjftgr

1.2 Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarden toegekend die de
subsidie een bredere uitwerking geven dan zuiverde vereniging Cangeroes.
Als voorwaarde voor de subsidie moet Cangeroes in de hal bij David Lloyd op de
i’prime time’ uren ruimte bieden aan meerdere andere binnensportverenigingen.
Daarnaast moet Cangeroes - bijvoorbeeld middels de inzet van de 
buurtsportcoach basketbal - inzetten om meer kinderen en jongeren deel te laten
nemen aan basketbalactiviteiten.

1.32 HWan44iermee blijft basketbal als verenigingssport behouden voor de wijk
Overvecht
Dit is belangrijk voor de uniciteit van de vereniging en voor het promoten van de 
sport in de wijk, waarbij basketbal als groeiende sport wordt gezien. Zonder deze 
subsidie kan Utrecht Cangeroes en daarmee basketbal als verenigingssport niet 
behouden blijven in Overvecht.

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze incidentele subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Met het ontbreken van een nadere regel maakt de toekenning van deze subsidie
minder transparant. Het betreft hier echter eenom een unieke situatie voor 
Cangeroes waarin eenmalig een taakstellende subsidie gerechtvaardigd is. In de 
beschikking aan de Cangeroes worden de kenmerken van de unieke situatie op
basis waarvan de subsidie wordt toegekend en welke voorwaarden daaraan
verbonden worden vastgelegd.wordt toegekend en waar we aantal voorwaarden 
aan stellen.
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1.2 Er worden een 2 belangrijke voorwaarden gesteld aan deze subsidie.
Cangeroes moet ook andere verenigingen in de piekuren van de hal gebruik laten
maken, omdat er veel krapte is in de gemeentelijke sporthallen. Ook moet 
Cangeroes zich extra inzetten om kinderen en jongeren te betrekken bij het
basketbal.

Beslispunt

2 Middelen voorde incidentele subsidie overhevelen van het product 19-2-2-2
Binnensportaccomodaties naar 19-2-2-4 Accomodatiebeleid.
Middelen voor incidentele subsidie overhevelen van VGU naar MO

Argumenten

2.1 Binnen de post kapitaallasten Binnensportaccommodaties is ruimte om deze
subsidie te dekkenWant hiermee wordt de incidentele subsidie opqevanqen binnen
het Programma Sportv
Binnen de post kaptaallasten Binnensportaccommodaties (product 19-2-2-2) is
ruimte de kosten van deze subsidie te dekken. De besteding van deze middelen
voor het betreffende doeleinde is passend aangezien het hier investeringen in
binnensportaccommodaties betreft en middels deze subsidie de middelen alsnog
ten goede komen aan het in realiseren van binnensportgelegenheid.Het is een 
beleidsmatige keuze om de subsidie toe te kennen, dus dit moet via MO toegekend
worden. Echter zijn de middelen beschikbaar bij VGU Sport.

2.2 Het organisatie onderdeel Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU) is geen
beleidsafdeling en verleent om die reden geen subsidies.
VGU verleent geen subsidies maar kan wel voorziening in de benodigde dekking
voor de incidentele subsidie. MO Sport en samenleving is de betreffende
beleidsafdeling voor het vraagstuk van de Cangeroes. MO SES kan de subsidie
wel verlenen. Om die reden wordt voorgesteld het betreffende budget over te
hevelen. MO verleent wel subsidies, daarom wordt het bedrag overgeheveld.

Kanttekeningen/
Risico’s

2.1 Kanttekening: Het betreffende bedrag moet via VGU naar MO overgeheveld
besteding van de middelen - kapitaallasten 

binnensportaccommodaties - is anders dan waarvoor zij begroot waren.
Ondanks dat de genoemde middelen binnen VGU een andere bestemming hadden
(kapitaallasten) valt te beargumenteren dat ze met de overheveling naar MO SES
met dezelfde beleidsdoelstelling worden besteed. Namelijk het realiseren van
binnensportgelegenheid voor aanbieders en inwoners van gemeente Utrecht

Beslispunt

3 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief (wordt nog 
toegevoegd).

Argumenten

3.1 De gemeenteraad hierover informeren draagt bij aan het transparantie proces.
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Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van ma per jaar voor een periode
van maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal 
sportaccommodatie middelen van VGU. Deze kosten worden incidenteel gedekt vanuit de budgettaire 
ruimte voor investeringen in binnenaccommodaties. De IRM-er MO-is gemandateerd om de subsidie 
te verlenen, den dat h : geval de IRM M( -Daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar 
MO.

worden gedekt vanuit de

Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken. 
Zelf zal BC Utrecht Cangeroes
sponseren, ledenbijdragen (contributie') en verhuur aan derden.

|- per jaar bijdragen uit eigen middelen op te brengen uit

Vervolg
Wanneer het college instemd met het voorstel zal dit bekend gemaakt worden aan Cangeroes. Met
deze toezegging Wanneer de beschikking wordt toegekend, kan BC Utrecht Cangeroes een 
huurovereenkomst gaan afsluiten met David Lloyd voor een periode van 5 jaar. Tegelijk kan 
Cangeroes een formele subsidieaanvraag indienen op basis waarvan de incidentele subsidie verleend
kan worden. In de beschikking van deze subsidie zullen de eerder genoemde voorwaarden
opgenomen worden alsmede de unieke aanleiding voor het verlenen van de subsidie.

De vereniging kan dan investeren in o.a. een nieuwe sportvloer en in overleg met andere verenigingen
wat ervoor hen nodig is.
Gezamenlijk met SportUtrecht wordt bekeken welke andere verenigingen ook gebruik kunnen maken
van de hal. Dit is een belangrijke voorwaarde welke ook getoetst zal worden.
Utrecht Cangeroes zal zelf ook de contributie van de leden moeten verhogen om zelf een deel van de
dekking op te vangen.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden. Sinds eind oktober zijn er verschillende gesprekken 
gevoerd met de betrokkenen;Erzijn wel gesprekken gevoerd met Utrecht Cangeroes, SportUtrecht en 
David Lloyd om tot een oplossing voorde ontstane situatie te komem

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad middels 
een#en-Rraadsbrief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming

Bijlagen informatief
Raadsbrief (wordt toegevoegd)
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 13:58:49 +0100

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;'

@utrecht.nl> 
volgende versie collegevoorstel Cangeroes
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes schoon twe.docx, Collegevoorstel Incidentele

To:
@utrecht.nl>;Cc: <

|@utrecht.nl>;
Subject:
Attachments:
subsidie Utrecht Cangeroes twe.docx

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit sg gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 14:37:46 +0100

|@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>

RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David

|@utrecht.nl>To:
Cc:
Subject:
Lloyds

Heren,

Laten jullie nog horen wat de bevindingen zijn omtrent de huurrelatie tussen DL en Cangeroes.
Dit hebben we wel nodig om vanuit Concerncontrol in te kunnen stemmen met het bestuursadvies zoals dat nu voorligt.

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 08:49
Aan: @utrecht.nl>;|

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Hallo

Je kan het beste contact opnemen met

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

oo®@
%

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 18:46

|@utrecht.nl>Aan:
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>CC:

Onderwerp: Re: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Bij JZ zijn wel juristen met verstand van huurrecht.
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weet vast n collega te strikken ... anders staat op intranet n lijst met juridisch adviseurs met hun expertises.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht 
Concerncontrol

@utrecht.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 15 dec. 2021 om 13:19 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Dank voor het meedenken en je snelle reactie.
Ik reageer gelijk even tussen je opmerkingen/vragen in de onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:11

|(5)utrecht.nl> 
|(5)utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David 
Lloyds

CC:

Hoi
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Nog even een vraag vooraf. Is uitgezocht of de DL een dergelijke exorbitante huurverhoging wel plots kan 
doorvoeren (dus in de huurverhouding tussen DL en Cangeroes). Is primair een aangelegenheid tussen huurder en 
verhuurder. Maar gelet op het bedrag vind ik voor het college wel van belang of de huurovereenkomst ruimte biedt 
voor een dergelijke verhoging (en is daar ook actie op ondernomen en onderhandeld).
Anders ligt het meer voor de hand om hen hierbij enigszins te ondersteunen.
Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ga ik direct uitzetten bij Cangeroes. Is er bij ons in huis een 
jurist die hierop kan adviseren dat jij weet?

Vraag me ook af of we automatisch het hele verschil moeten bijpassen (tussen 
de Cangeroes mag verwachten.
Dit verkleint m.i. ook de precedentwerking. Als verenigingen met iets dergelijks worden geconfronteerd, dan hebben 
zij primair zelf een taak. Zeker omdat ze hierop konden anticiperen. En als dit niet haalbaar blijkt te zijn dan pas 
stapt de gemeente in voor het dan overblijvende benodigde bedrag. Misschien ook wel aardig om mee te geven 
wat de club zou kwijt zijn in een gemeentelijke accommodatie.
Ja, nemen we mee, dus Cangeroes gaat haar contributie verhogen om inkomsten te verhogen en deels de 
huurverhoging te compenseren. Dat kent natuurlijk in redelijkheid een grens, die we inderdaad kunnen relateren 
aan huren in een gemeentelijke accommodatie

of dat je ook iets vanen

Ten aanzien van het aspect Staatssteun.
• Eens, dat dit risico gering is als het gaat om breedtesport (niet commerciële activiteiten gericht op jeugd 

bewegen in Overvecht)
• Topsport en professionele sport vind ik daarentegen wel weerstaatsteun gevoelig. Cangeroes moet daar 

niet volop hun(semi)profs laten trainen
Eens, nemen we mee in de voorwaarden

Het incidentele karakter moet zoveel mogelijk worden dichtgetimmerd en het aspect dat het om een overbrugging 
gaat tot gemeentelijke plek beschikbaar is, is daarbij ook van belang. Belang voor continuiteit voor sport in deze 
wijk etc. Lekker veel argumenten voorde uniciteit.
En let wel incidenteel is incidenteel. Dus na ommekomst van de voorgenomen subsidieperiode is geen verlenging 
mogelijk. Dit moet echt worden bewaakt.
De tijd gaat razendsnel.
Eens, verwerken we in college voorstel en straks in de subsidie

Kortom. Is de huurverhoging echt onvermijdelijk (bood de huurrelatie/-overeenkomst wel ruimte voor een verhoging 
van 300%).
Als dat het geval is, dan kan ik met in achtneming van het bovenstaande wel concluderen dat dit met het construct 
van een incidentele subsidie mogelijk is.
Waarbij ik even op jullie afga voorde inschatting over geen andere verenigingen zijn die hetzelfde kan overkomen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1, Utrecht

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 14:46:25 +0100

@utrecht.nl>To: <
@utrecht.nl>

FW: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David
|@utrecht.nl>;"Cc:

Subject:
Lloyds
Importance: High

Beste

Ik ben naar je doorverwezen door 
Wil jij kijken naar het onderstaande vraagstuk?

We zijn gevraagd door een Utrechtse sportvereniging nadat zij te maken kregen met een wijziging in de huurconstructie 
waardoor ze te maken krijgen met een hogere huurlast. Wil jij beoordelen of dit rechtmatig is?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

'Mii\v

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:44
Aan: @utrecht.nl>; |

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

|@utrecht.nl>
CC:

Ik heb hier nog even naar gekeken.

Het betreft niet zozeer een huurverhoging maar een verandering van de huurconstructie.

Cangeroes had een gebruiksovereenkomst, wat betekende per uur huren, wat voor Cangeroes neer kwam op 
Die gebruiksovereenkomst is opgezegd per 31 -12 2021.

perjaar.

Waarbij Cangeroes wel de eerste optie gekregen heeft om een volledige huurovereenkomst voor jaargebruik af te sluiten voor 
een bedrag van
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We hebben een jurist via SportUtrecht gevraagd hierna te kijken. Ik zal het ook aan voorleggen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0
h>v

Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:38
Aan: |(5)utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Heren,

Laten jullie nog horen wat de bevindingen zijn omtrent de huurrelatie tussen DL en Cangeroes.
Dit hebben we wel nodig om vanuit Concerncontrol in te kunnen stemmen met het bestuursadvies zoals dat nu voorligt.

|(g)utrecht.nl>Van: < j
Verzonden: donderdag 16 december 2021 08:49
Aan: (5)utrecht.nl>;|

(5)utrecht.nl>
|(5)utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Hallo

Je kan het beste contact opnemen met

Met vriendelijke groet,
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iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

OOO0
i'v

Gemeente Utrecht

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 18:46

|(5)utrecht.nl> 
|(5)utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: Re: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC:

Bij JZ zijn wel juristen met verstand van huurrecht.
weet vast n collega te strikken ... anders staat op intranet n lijst met juridisch adviseurs met hun expertises.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht 
Concerncontrol

(Sutrecht.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 15 dec. 2021 om 13:19 heeft |(5)utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Dank voor het meedenken en je snelle reactie.
Ik reageer gelijk even tussen je opmerkingen/vragen in de onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 14:52:59 +0100

|@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
Cc:

|@utrecht.nl>
RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik DavidSubject:

Lloyds

De raadsbrief is ook nog niet beschikbaar, zie ik.
Laten jullie daar
En dus aspecten als breedtesport, belangen van deze wijk etc etc goed worden benoemd.

goed op meelezen, zodat de uniciteit wordt onderstreept en daarmee precedentwerking voorkomen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1, Utrecht

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:44
Aan: @utrecht.nl>; |

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

|@utrecht.nl>
CC:

Ik heb hier nog even naar gekeken.

Het betreft niet zozeer een huurverhoging maar een verandering van de huurconstructie.

Cangeroes had een gebruiksovereenkomst, wat betekende per uur huren, wat voor Cangeroes neer kwam op 
Die gebruiksovereenkomst is opgezegd per 31 -12 2021.

perjaar.
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Waarbij Cangeroes wel de eerste optie gekregen heeft om een volledige huurovereenkomst voor jaargebruik af te sluiten voor 
een bedrag van

We hebben een jurist via SportUtrecht gevraagd hierna te kijken. Ik zal het ook aan voorleggen

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:38
Aan: |(5)utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Heren,

Laten jullie nog horen wat de bevindingen zijn omtrent de huurrelatie tussen DL en Cangeroes.
Dit hebben we wel nodig om vanuit Concerncontrol in te kunnen stemmen met het bestuursadvies zoals dat nu voorligt.

|@utrecht.nl>Van: <gj
Verzonden: donderdag 16 december 2021 08:49
Aan: @utrecht.nl>; | 

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Hallo

Je kan het beste contact opnemen met

Met vriendelijke groet,
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 15:23:18 +0100

|@utrecht.nl>;"Stafbureau Gemeentesecretaris" <^@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes
Raadsbrief incidentele subsidie basketbalvereniging Overvecht 16122021.docx

To:
@utrecht.nl>;Cc: <

|@utrecht.nl>;
Subject:
Attachments:

Ha en andere collega’s van sg,

Hierbij de Raadsbrief bij het voorstel incidentele subsidie Cangeroes dat voor dinsdag geagendeerd is voor het college. 
Dossier is in behandeling bij collega Kunnen jullie de brief toevoegen aan het dossier, is vanmiddag afwezig.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>
Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Aan:
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit sg gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,
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Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht
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VERSLAG STAF SPORT CONCEPT

Datum: 13 december 2021 
Locatie: Microsoft Teams 
Aanwezig: M. van Ooijen, |

n

i:

geeft een toelichting over de huidige stavaza en dat de gemeente de ruimte bij David Lloyd niet 
kan huren voorde Cangaroes.
De wethouder vindt het jammer dat de gesprekken anders zijn gelopen. We moeten ons voorbereiden 
op het worst case scenario: dat de Cangaroes weg moeten. We onderzoeken twee opties:
1. Constructie onderzoeken dat de Cangaroes hoofdhuurder worden onder de voorwaarden van de 
gemeente. Zij krijgen x aantal uur voor trainen en de resterende tijd en ruimte gaat naar overige sport. 
Dit moet David Lloyd ook goedkeuren.
2. De wethouder en/of de burgemeester worden betrokken vanuit maatschappelijk belang en vragen 
voor uitstel van een halfjaar. Dit moet goed voorbereid worden.
Komende twee weken snel schakelen en kort lijntje houden met de wethouder en bestuursadviseur.
Actie:
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 15:43:14 +0100

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;van

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;< <
|@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
FW: verslag en actielijst staf sport 1 november
1.2 Concept verslag sport 13 december 2021.docx, 1.3 Actielijst 10 januari 2022.doc

<
Subject:
Attachments:

Dag allemaal,

Hierbij het concept verslag en actielijst van de laatste staf van het jaar: 13 december. Aanvullingen en wijzingen zijn welkom, 
graag bijhouden watje wijzigt!

Verslag
https://digiplaza.utrecht.nl/share/page/site/3-mo-tea-sport-samenleving/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7ef1fde8-5ebb-4cc2-a80e-d1be7608a12c

Actielijst
https://digiplaza.utrecht.nl/share/page/site/3-mo-tea-sport-samenleving/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9870fe56-7f0e-4bc5-adfe-059702294492

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
maandag, dinsdag, donderdag

'Mii\v

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 15:44:11 +0100 

Utrecht Cangeroesml Ml |@utrechtcangeroes.nl>To:
@utrecht.nl>

RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!
Cc:
Subject:

Ha

Nog even terugkomend op mijn vraag over de rechtmatigheid.

Onze jurist adviseerde om te onderzoeken of het handelen van David Lloyd rechtmatig is.
Dus kan een gebruiksovereenkomst opgezegd worden en vervolgens een huuroverkomst als hoofdgebruiker worden 
voorgesteld.
Onze jurist gaf aan dat zit kan mist de bestaande gebruiksovereenkomst netjes binnen de termijnen is opgezegd. Ik neem aan 
dat dat laatste het geval is.
Graag nog even je reactie.

En als achtergrond voorde behandeling in het college; 
-hoeveel teams trainen nu in DL 
-hoeveel leden (jeugd en volwassenen) gaat het om 
Oftewel, wat staat er op het spel?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente

Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 18:44

|@utrecht.nl>Aan:
@gmail.com>; 

@sportutrecht.nl>
Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

@utrecht.nl>;CC:
@gmail.com>;

Hi

Ik heb weer gesproken.

2E 2E 2E

2E

2E 2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E 2E

2E 2E 2E 2E

2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E



Idee is dat we een intentieverklaring en termsheet afspreken (contract volgt dan in januari).

Contract termijn van 5+5 zal geen breekpunt zijn verwacht 
goed geregeld zijn. Zij denken zelf dus primair aan basketball en secundair aan andere verenigingssporten.

Belangrijker is toegang voor andere huurders. Dat moet

Ik snap het punt van enorme huurverhoging niet helemaal. Als je zou rekenen dat we 7 dagen per week 10 uur per dag 52 
weken per jaar huren, is de nieuwe huur €|
gemeente tarief. Daarnaast vraag ik me af hoe dit nu gaat helpen. Als wij geen €| 
bod van Peakz Padel. Maar ik ben sowieso benieuwd hoe de juristen hiertegen aan kijken.

per uur... Da's nauwelijks een verhoging en nog altijd veel lager dan het
op tafel leggen, dan accepteren ze het

Wij gaan aan de slag met de termsheet. Ik zou wel graag hulp hebben met het opstellen daarvan. Als jullie daar bij kunnen 
helpen, graag!

Groet

Utrecht Cangeroes

Op 15 dec. 2021 om 13:27 heeft |(5)utrecht.nl> het volgende geschreven:

Hallo
We spreken elkaar morgen, vooruitlopend daarop een aantal vragen waarvan ik hoop datje vandaag of 
morgenochtend op kan reageren:
-wat betreft de contractduur, inderdaad hebben we eerder gesproken over 5 jaar met optie voor 5 jaar verlengen. 
Dat past voor ons ook bij de termijn (en dan heb ik het dus over de eerste 5 jaar) waarop er nieuwe hallen in de 
stad gerealiseerd worden en waarmee er ruimte ontstaat om jullie dan weer in een gemeentelijk accommodatie 
onder te brengen. Daarnaast broeden we nu op een financiële oplossing, maar die kent looptijd van 5 jaar en is die 
zin is 10 jaar op dit moment voor ons niet aan de orde
-onze jurist stelde nog de vraag of de enorme huurverhoging die DL nu wil doorvoeren wel wettelijk toegestaan is, 
hebben jullie hier een jurist naar laten kijken? Anders graag zsm alsnog doen, hebben jullie hier juridisch advies 
voor beschikbaar? Anders wellicht via SportUtrecht? kunnen jullie hier wat in betekenen?
Ik vraag ook hier intern of een jurist kan meekijken in hoeverre dit mag.

dank voor je mail.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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|@utrecht.nl>From:
Sent: 16 Dec 2021 15:53:07 +0100

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>;' 

@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
Cc:

|@utrecht.nl>;
RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik DavidSubject:

Lloyds

Ik heb net collega gesproken over de kwestie.

geeft aan dat het opzeggen van de gebruikersovereenkomst en het aanbieden van een huurovereenkomst voor volledig 
gebruik voor een dergelijk object toegestaan is. Mits de juiste termijnen in acht genomen zijn. Dat laatste neem ik aan van wel, 
maar check ik nog 1 keer bij de vereniging, voor de zekerheid

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:53
Aan: |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>;CC:
utrecht.nl>

Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

De raadsbrief is ook nog niet beschikbaar, zie ik.
Laten jullie daar
En dus aspecten als breedtesport, belangen van deze wijk etc etc goed worden benoemd.

goed op meelezen, zodat de uniciteit wordt onderstreept en daarmee precedentwerking voorkomen.

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1, Utrecht

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:44
Aan: @utrecht.nl>; |

(5)utrecht.nl>
Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

|(5)utrecht.nl>
CC:

Ik heb hier nog even naar gekeken.

Het betreft niet zozeer een huurverhoging maar een verandering van de huurconstructie.

Cangeroes had een gebruiksovereenkomst, wat betekende per uur huren, wat voor Cangeroes neer kwam op 
Die gebruiksovereenkomst is opgezegd per 31 -12 2021.

perjaar.

Waarbij Cangeroes wel de eerste optie gekregen heeft om een volledige huurovereenkomst voor jaargebruik af te sluiten voor 
een bedrag van

We hebben een jurist via SportUtrecht gevraagd hierna te kijken. Ik zal het ook aan voorleggen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OO0®
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 16:01:39 +0100 

"Stafbureau Gemeentesecretaris" <J@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes 
Raadsbrief BW Incidentele subsidie Cangeroes 16122021.docx

|@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>;Cc: <

|@utrecht.nl>;
Subject:
Attachments:

Ah, ok, ik twijfelde al inderdaad, hierbij de aangepaste versie

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <G@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:51
Aan:
<^@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; Stafbureau Gemeentesecretaris

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Deze brief staat op wethouderspapier. Is dat ook echt de bedoeling? Als het bij een collegevoorstel hoort is het gebruikelijk om 
collegepapierte gebruiken. Lukt het om dat nog even om te zetten?

dank

Met vriendelijke groet,
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B@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Bestuursondersteuning
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:23
Aan: |@utrecht.nl>; Stafbureau Gemeentesecretaris <J@utrecht.nl>

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

en andere collega’s van ^Ha

Hierbij de Raadsbrief bij het voorstel incidentele subsidie Cangeroes dat voor dinsdag geagendeerd is voor het college. 
Dossier is in behandeling bij collega Kunnen jullie de brief toevoegen aan het dossier, is vanmiddag afwezig.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

m

lVv

Gemeente Utrecht
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Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59
Aan: |@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; 
(5)utrecht.nl>

Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit | gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 16:03:04 +0100

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>To:
|@utrecht.nl>;" 

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>
Cc:

@utrecht.nl>; <
Subject:
Attachments:
subsidie Utrecht Cangeroes twe.docx

FW: volgende versie collegevoorstel Cangeroes
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes schoon twe.docx, Collegevoorstel Incidentele

Dag en

Nog even voor de zekerheid:
Zijn jullie akkoord met deze versie van het collegevoorstel (zie bijlage)?

ik zag in de app dat je juridisch akkoord bent, maar wist niet zeker of dat met deze versie was.)

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
maandag t/m donderdag

OO®0

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>
Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.
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In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit | gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht
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rmnnn
Burgemeester en wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl

S

'1

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum
Kenmerk
Onderwerp

16 december 2021 
9580800
Incidentele subsidie aan basketbalvereniging
Cangeroes
Sport

Doorkiesnummer
E-mail |@utrecht.nl

Bijlage(n) Beleidsveld

Geachte leden van de raad,

Enkele weken geleden heeft basketbalvereniging BC Cangeroes Utrecht de gemeente Utrecht 
verzocht om hulp bij het voortzetten van hun basketbalactiviteiten in één van de sporthallen van David 
Lloyd in Overvecht. De betreffende vereniging heeft hun oproep ook aan verschillende leden van uw 
Raad gedaan. Hierover heeft uw Raad op donderdag 16 december enkele mondelinge vragen 
gesteld. In deze brief komen terug op de situatie en de ontvangt u de reactie van ons college.

BC Cangeroes Utrecht maakt al 12 jaar gebruik van één van de drie sporthallen van David Lloyd in 
Overvecht. Door een voorgenomen wijziging in de verhuurconstructie vanuit David Lloyd voorziet 
Cangeroes een stijging van de huurlast per 1 januari 2022 van € 25.000,- naar€ 100.000,- per jaar. 
De stijging wordt veroorzaakt door de wijziging van een gebruiksovereenkomst (huren en betalen per 
gebruikt uur) naar een huurovereenkomst als hoofdgebruiker, dus de volledige huur van de hal per 
jaar.

In de zoektocht naar een oplossing zijn verschillende scenario’s verkend, waaronder het 
onderbrengen van de Cangeroes in één van onze gemeentelijke sporthallen. Vanwege de hoge 
bezettingsgraad in onze gemeentelijk accommodaties bleek dit geen optie. Om te voorkomen dat de 
vereniging per 1 januari voor 25 uur per week (en daarmee een aanzienlijk aantal teams en leden) 
geen accommodatie meer zou hebben is besloten om Cangeroes te ondersteunen middels een 
incidentele en éénmalige maximale subsidie van € 
vier jaar. De uiteindelijke hoogte van de subsidie zal bepaald worden aan de hand van de beoogde
exploitatie door Cangeroes en gerelateerd worden aan de vergelijkbare huurkosten van een
gemeentelijke accommodatie.

|- per jaar voor een periode van maximaal

Er is gekozen voor het middel van een incidentele subsidie omdat hier sprake is van een unieke 
situatie. De vereniging wordt geconfronteerd met een forse verhoging van de huurlast terwijl voor hen 
het alternatief (huren van een gemeentelijke of andere accommodatie in de stad) ontbreekt. Daarmee 
komt het voortbestaan van een aanzienlijk deel van het breedtesportaanbod van deze vereniging in
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Burgemeester en wethouders

Datum
Ons kenmerk

16 december 2021 
9580800

de wijk Overvecht in direct gevaar. Bij de afweging van het inzetten van deze subsidie wegen we mee 
dat juist in de wijk Overvecht we een belangrijke opgave zien om sportdeelname te verhogen en het 
sportaanbod te ondersteunen.

Met de incidentele subsidie voor basketbalvereniging Cangeroes overbruggen we een periode van in 
elk geval vier jaar. Na deze periode worden er in de gemeente meerdere nieuwe sporthallen 
opgeleverd en ontstaat erop die termijn ruimte om de vereniging weer onder te brengen in de 
gemeentelijke binnensportaccommodatie.

Aan het verlenen van de subsidie aan Cangeroes verbinden we verschillende voorwaarden. Daarmee 
zorgen we ervoor dat met deze subsidie er ook ruimte voor andere binnensportverenigingen ontstaat 
op de locatie David Lloyd en dat Cangeroes zich extra gaat inspannen om het basketballen onder de 
aandacht te brengen van kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht. De subsidie is een maximale 
subsidie en geen garantstelling voor de dekking van de huurlast, naast de subsidie zal Cangeroes de 
overige lasten moeten dekken uit het geleidelijk verhogen van de contributie en het verhuren van de 
sporthal aan derden. Tot slot is de subsidie uitsluitend bedoeld voorde breedtesportactiviteiten van 
Cangeroes.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 16:38:38 +0100

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

To: <
|@utrecht.nl>

RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes schoon twe 16122021.docx, Raadsbrief BW

Cc:
Subject:
Attachments:
Incidentele subsidie Cangeroes 16122021.docx

Hallo

Dank voor het meedenken van zojuist.

Ik heb je opmerkingen in de Raadsbrief en in het collegevoorstel met wijzigingen bijhouden verwerkt. 
Ik hoor graag of dit in lijn is met wat we besproken hebben,

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:39

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
@utrecht.nl>;CC:

|@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig 
hoge (accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. 
Dat blijkt niet uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:
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• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt 
Cangaroes gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de 
gemeentelijke uurtarieven.

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren 
afgenomen (zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)?

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen datje wel een deel bij de 
vereniging laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al 
mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

|(5)utrecht.nl>Van: <
Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22

(5)utrecht.nl>. |(5)utrecht.nl>.Aan: < <
|(5)utrecht.nl><tj

|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben 
voor MO/Sport, maar Ik stuur het stuk hierbij aan hen door.en

Met vriendelijke groet,
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|@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Thu, 16 Dec 2021 16:52:07 +0100

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
Cc:

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>;

Subject: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

De mails lopen een beetje door elkaar. Maar ik kan hier goed mee leven i

|@ utrecht.nl>Van:
Datum: donderdag 16 december 2021 om 16:38
Aan: |@ utrecht.nl> 

@utrecht.nl>,
<

|@ utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: < <

Hallo

Dank voor het meedenken van zojuist.

Ik heb je opmerkingen in de Raadsbrief en in het collegevoorstel met wijzigingen bijhouden verwerkt. 
Ik hoor graag of dit in lijn is met wat we besproken hebben,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OQ©0
iW

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:39

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
@utrecht.nl>;CC:

|@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig hoge 
(accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. Dat blijkt niet 
uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:
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• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt Cangaroes 
gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de gemeentelijke uurtarieven.

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren afgenomen 
(zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)?

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen dat je wel een deel bij de vereniging 
laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

l@utrecht.nl>Van: <

Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22
@utrecht.nl>. |@utrecht.nl>.Aan: < <

|@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben voor
stuur het stuk hierbij aan hen door.MO/Sport, maar en

Met vriendelijke groet,

lutrecht.nl
www.utrecht.nl
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 17:00:52 +0100

|@utrecht.nl>;To: <
|@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; 
Re: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

|@utrecht.nl>Cc:
Subject:

Opmerking van 
gemaakt 1.
Met het juridisch construct incidentele subsidie ben ik akkoord.

dat het logisch is om uit te gaan van de huurprijs die de gemeente zou berekenen heb ik ook

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht 
Concerncontrol

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: Thursday, December 16, 2021 4:49:01 PM
Aan: |@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;CC:
@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: volgende versie collegevoorstel Cangeroes
Hoi
Ik heb net nog contact gehad met 
Cangeroes huurt de hal nu ca. 25 uur per week, waarvan 15 uur in de piektijden en 10 uur in de daltijden. Een verenging die via 
de gemeente huur is hier op jaarbasis ca. €
de vereniging niet bevoordeeld wordt tov andere verenigingen. Verschil dus niet
om dit als voorwaarde/argument op te nemen en tevens als risico dat een precedent wordt geschept waarover andere 
verenigingen kunnen vallen.
Dit wordt overigens bemoeilijkt dat er nog onderhoud moet plaatsvinden aan de hal en anderzijds Cangeroes de hal kan 
onderverhuren. Daarnaast speelt een verschil in looptijd mee: subsidie 4 jaar, huur 5 jaar.
Met vriendelijke groet,

Ik heb hem aangegeven dat ik vind dat het stuk aangescherpt moet worden.

voor kwijt. Het is daarom redelijk om dit als uitgangspunt te hanteren, zodat
Gevraagdmaarl  tovtov

Igputrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OQ©0

2E 2E

2E 2E 2E

2E

2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2G

2G 2G 2G

2E

2E 2E

2G



%\v

Gemeente Utrecht
|@ utrecht. nl>Van: <

Datum: donderdag 16 december 2021 om 16:36
Aan: |@ utrecht.nl> 

|@ utrecht. nl>,
<

@utrecht.nl>CC: < <
Onderwerp: Fwd: volgende versie collegevoorstel Cangeroes 

zie hieronder. Jij hebt hier toch op meegekeken?
Groeten

|@utrecht.nl>Van:
Verstuurd: donderdag 16 december 2021 16:03
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: volgende versie collegevoorstel Cangeroes 
Dag
Nog even voor de zekerheid:
Zijn jullie akkoord met deze versie van het collegevoorstel (zie bijlage)?

ik zag in de app dat je juridisch akkoord bent, maar wist niet zeker of dat met deze versie was.) 
Met vriendelijke groet,

en

(@|

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
maandag t/m donderdag

OQ©0
iW

Gemeente Utrecht
|@utrecht.nl>

Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59
|@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes 
Hallo

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Ik had even gebeld om te overleggen. 
Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht.

had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je afstemmen 
welke versie jij gaat bekijken.
In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) meegezonden. Graag 
even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit | gaan bekijken.
Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,
Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OO©0
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 17:04:50 +0100

"Stafbureau Gemeentesecretaris" <J@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;

To:
|@utrecht.nl>

FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes 16122021.docx, Raadsbrief BW Incidentele

Cc:
Subject:
Attachments:
subsidie Cangeroes 16122021.docx

Beste collega’s, willen jullie met de onderstaande goedkeuring van concern control de meegezonden versies in ibabs plaatsen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 16:52
Aan: |@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; | |@utrecht.nl>;CC:
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

De mails lopen een beetje door elkaar. Maar ik kan hier goed mee leven

|(5)utrecht.nl>Van:
Datum: donderdag 16 december 2021 om 16:38
Aan: |(5)utrecht.nl> 

(5) utrecht.nl>,
<

|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Hallo

Dank voor het meedenken van zojuist.

Ik heb je opmerkingen in de Raadsbrief en in het collegevoorstel met wijzigingen bijhouden verwerkt.
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Ik hoor graag of dit in lijn is met wat we besproken hebben,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0
h>v

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:39

|@utrecht.nl> 
|(Sutrecht.nl>;

Van:

Aan:
@utrecht.nl>;CC:

l@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig 
hoge (accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. 
Dat blijkt niet uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:

• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt 
Cangaroes gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de 
gemeentelijke uurtarieven.

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren 
afgenomen (zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)?

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen datje wel een deel bij de 
vereniging laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al 
mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
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iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

0(Q|©

|(5)utrecht.nl>Van: <
Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22

(5)utrecht.nl>. |(5)utrecht.nl>.Aan: < <
1(5) utrecht.nl><tj

l@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben 
voor MO/Sport, maar Ik stuur het stuk hierbij aan hen door.en

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control

GO®0
JV

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 20:10:50 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Als er geld ussen producten binnen een programma verschuift besluit het college.

@utrecht.nl>From:
Sent: Thursday, December 16, 2021 7:47:42 PM

|@utrecht.nl>
Subject: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf 
Ja. Ok, ik bedoelde eigenlijk of daar een collegebesluit voor nodig isD

To:

Verzonden vanaf mijn Galaxy

Oorspronkelijk bericht
'utrecht.nl>Van:

Datum: 16-12-21 19:21 (GMT+01:00) 
Aan: |@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Ja, het college kan binnen programma's schuiven. Vraagt uiteraard wel afstemming tussen MO en VGU.

@utrecht.nl>From:
Sent: Thursday, December 16, 2021 6:30:06 PM

|@utrecht.nl>
Subject: FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
To:

Check: beslist college over overheveling van afdeling naar afdeling? Blijft binnen programma. 
Los van andere haken en ogen aan het voorstel...
Met vriendelijke groet,

I (tutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

OQ©0
JV

Gemeente Utrecht
@utrecht.nl>Van: <

Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;
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@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf 
Dag
Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.
Groeten,

CC: <

k®utrechtn|>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan: @utrecht.nl>; 

l@utrecht.nl>
| @utrecht.nl>

CC: <
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
Hoi
Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.
Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van budget vindt binnen het 
programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.
Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat stellen. 
Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij 

maar moet toch | zijn?
Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

Graag even contat en of aanpassing.
Groeten

kunnen navragen.
• Subsidie gaat over
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I@lFrom:
Sent:

>
Thu, 16 Dec 2021 21:11:19 +0100

@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;" 

@gmail.com

To:
Cc:

|@gmail.com>;" @gmail.com>;
|@|< >

Subject: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Even uit mijn hoofd: 28 van de 40 teams en zo’n 310-335 leden (aantal competitie spelers per team zal zo’n 11-12 
spelers per team zijn).

Op 16 dec. 2021 om 21:03 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Helder. En om hoe veel leden en teams gaat dit in cijfers? Concrete getallen zijn wel handig om mee te nemen in 
het verhaal.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente

Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 20:51
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|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

Aan:
@gmail.com>;CC:

@gmail.com; |@| >
Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Hi

Ik zie nu pas je vraag (helaas heb ik ook ongewoon een baan die tijd vraagt).

Eerst je vraag over opzeggen contract: ja, dat is tijdig gebeurd. We hebben een contract voor 6 maanden die 
steeds stilzwijgend met 6 maanden wordt verlengd. Het contract is opzegbaar met een opzegtermijn van 6 
maanden. David Uoyd heeft voor 1 juli jl. daadwerkelijk het contract opgezegd.

Dan over je vraag hoeveel teams er trainen en hoeveel leden geraakt worden. Nagenoeg alle teams en leden 
worden geraakt. Door de krapte die we hebben in Lunetten hebben we al regel dat team het recht hebben om 
maximaal lx per week te trainen in de wedstrijdhal Lunetten. Dat betekent dat alle tweede training en 
skillstrainingen in DL (of de andere zalen die we nu huren) plaatsvinden. De enige uitzondering betreft de jongste 
jeugd. Zij trainen voor 18u en op die tijdstippen hebben we geen krapte in Lunetten.

Utrecht Cangeroes

Op 16 dec. 2021 om 15:44 heeft |(5)utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Nog even terugkomend op mijn vraag over de rechtmatigheid.

Onze jurist adviseerde om te onderzoeken of het handelen van David Lloyd rechtmatig is.
Dus kan een gebruiksovereenkomst opgezegd worden en vervolgens een huuroverkomst als 
hoofdgebruiker worden voorgesteld.
Onze jurist gaf aan dat zit kan mist de bestaande gebruiksovereenkomst netjes binnen de termijnen is 
opgezegd. Ik neem aan dat dat laatste het geval is.
Graag nog even je reactie.

En als achtergrond voorde behandeling in het college; 
-hoeveel teams trainen nu in DL 
-hoeveel leden (jeugd en volwassenen) gaat het om 
Oftewel, wat staat er op het spel?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 08:55:06 +0100

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;To: <
@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>Cc: <
Subject: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Dag allen,

Ik ben nog niet akkoord met het voorstel. 
Laten we zo even met bellen

Beslispunt 2 kan er volgens mij uit. Doordat het binnen het programma zit zijn de afspraken die we als afdelingen 
onderling maken niet relevant voor het College.

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09:26
Aan:

<

CC:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
Dag

Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.

Groeten,

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan: @utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl><

CC: <
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.
Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van budget vindt binnen het 
programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.
Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat stellen. 
Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij

• Subsidie gaat over
Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

kunnen navragen.
maar moet toch | zijn?

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 08:57:52 +0100

Utrecht Cangeroes Ml |@|To: >
|@utrecht.nl>

|@gmail.com>;" @gmail.comCc:
@gmail.com>;
RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@|< >
Subject:

Ok, dank voor de aanvulling, nemen we mee

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente

|@utrechtcangeroes.nl>Van: Cangeroes
Verzonden: donderdag 16 december 2021 21:11
Aan: |@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>;
@sportutrecht.nl>

Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@gmail.com>; @gmail.com;CC:

Even uit mijn hoofd: 28 van de 40 teams en zo'n 310-335 leden (aantal competitie spelers per team zal zo'n 11-12 spelers per 
team zijn).

Utrecht Cangeroes

Op 16 dec. 2021 om 21:03 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha
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Helder. En om hoe veel leden en teams gaat dit in cijfers? Concrete getallen zijn wel handig om mee te nemen in 
het verhaal.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

'Mii\v

Gemeente

Van: Cangeroes >
Verzonden: donderdag 16 december 2021 20:51
Aan: |(5)utrecht.nl>

(5)utrecht.nl>; (5)gmail.com>;CC:
@gmail.com; l@|< >

Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Ik zie nu pas je vraag (helaas heb ik ook ongewoon een baan die tijd vraagt).

Eerst je vraag over opzeggen contract: ja, dat is tijdig gebeurd. We hebben een contract voor 6 maanden die 
steeds stilzwijgend met 6 maanden wordt verlengd. Het contract is opzegbaar met een opzegtermijn van 6 
maanden. David Lloyd heeft voor 1 juli jl. daadwerkelijk het contract opgezegd.

Dan over je vraag hoeveel teams er trainen en hoeveel leden geraakt worden. Nagenoeg alle teams en leden 
worden geraakt. Door de krapte die we hebben in Lunetten hebben we al regel dat team het recht hebben om 
maximaal lx per week te trainen in de wedstrijdhal Lunetten. Dat betekent dat alle tweede training en 
skillstrainingen in DL (of de andere zalen die we nu huren) plaatsvinden. De enige uitzondering betreft de jongste 
jeugd. Zij trainen voor 18u en op die tijdstippen hebben we geen krapte in Lunetten.

Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 09:04:37 +0100

|@utrecht.nl>;
FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

@utrecht.nl>To: <
Subject:

Zie onderstaande vragen.
M.i. kan beslispunt 2 eruit. Het zit in hetzelfde programma en afspraken tussen afdelingen onderling zijn niet 
relevant voor het College. Het zou dan een argument kunnen zijn bij 1 (Dat er dekking is binnen ....)
Verder zou ik nu van één bedrag uitgaan of |?) en dat wat duidelijker opschrijven.
En welke afspraken zijn er gemaakt over mogelijke huurinkomsten?

Verder snap ik niet helemaal waarom we het nu voor maximaal 4 jaar willen/moeten? Zeker omdat dit een 
uitzonderingsgeval is (zonder nadere regel). Moeten ze een huurovereenkomst sluiten voor 5 jaar? Of willen ze dat 
alleen graag? @| hoe zie jij dat? Ik zou hier in ieder geval wat meer over zeggen.

Tot slot lijken de voorwaarden nu best algemeen en open. Hoe scherp zijn ze afgesproken? En kunnen we ze nog wat 
concreter maken? 'Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook andere 
sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu vrijwel alleen ter 
beschikking heeft) en dat er extra inspanningen worden geleverd om kinderen en jongeren in Overvecht meer te 
betrekken bij basketbal.'

Loop het stuk ook nog even na op typfoutjes (bijv. titel argument 1.1).

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan:

Van: <

CC:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Dag

Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.

Groeten,

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan: @utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl><

CC: <
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.
Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van 
budget vindt binnen het programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.
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Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat 
stellen. Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij 

• Subsidie gaat over
Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

kunnen navragen.
maar moet toch ^ zijn?

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 09:17:55 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Ja, prima. Producten vallen altijd onder één OO, dat verklaart misschien waarom het zo is opgeschreven 
Met vriendelijke groet,

1(5) utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control

OOCMD
lW

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 20:48
Aan:

Van:

|@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
Precies, producten lijkt me prima, maar nu zijn afdelingen benoemd. Ik bel m morgen we I even. Voor nu fijne avond 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
-------- Oorspronkelijk bericht---------

|(5)utrecht.nl>Van:
Datum: 16-12-21 20:10 (GMT+01:00) 
Aan: (5)utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf 
Als er geld ussen producten binnen een programma verschuift besluit het college.

k®utrechtn|>From:
Sent: Thursday, December 16, 2021 7:47:42 PM

|@utrecht.nl>
Subject: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf 
Ja. Ok, ik bedoelde eigenlijk of daar een collegebesluit voor nodig is&#129300; 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
-------- Oorspronkelijk bericht---------

To:

|(5)utrecht.nl>Van:
Datum: 16-12-21 19:21 (GMT+01:00) 
Aan: (5)utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
Ja, het college kan binnen programma's schuiven. Vraagt uiteraard wel afstemming tussen MO en VGU.

@utrecht.nl>From:
Sent: Thursday, December 16, 2021 6:30:06 PM

|(5)utrecht.nl>
Subject: FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
To:
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Check: beslist college over overheveling van afdeling naar afdeling? Blijft binnen programma. 
Los van andere haken en ogen aan het voorstel...
Met vriendelijke groet,

I (tutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

OQ©0

Gemeente Utrecht
(5)utrecht.nl>Van: <

Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

@utrecht.nl><
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf 
Dag
Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.
Groeten,

CC: <

(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan: (5)utrecht.nl>; 

l@utrecht.nl>
(5)utrecht.nl><

CC: <
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
Hoi
Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.
Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van budget vindt binnen het 
programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.
Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat stellen. 
Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij 

• Subsidie gaat over
kunnen navragen.

maar moet toch | zijn?
Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken. 

Graag even contat en of aanpassing.
Groeten

2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E 2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E

2E 2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2G 2G



Maarten van Ooijen
Wethouder voor Maatschappelijke Ondersteuning, 
Welzijn, Asiel en Integratie, Sport, 

de Meern
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

imyjJj

Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum
Kenmerk
Onderwerp

16 december 2021
Doorkiesnummer 9580800
E-mail |@utrecht.nl Incidentele subsidie aan basketbalvereniging

Cangeroes
SportBijlage(n) Beleidsveld

Geachte leden van de raad,

Enkele weken geleden heeft basketbalvereniging BC Cangeroes Utrecht de gemeente Utrecht 
verzocht om hulp bij het voortzetten van hun basketbalactiviteiten in één van de sporthallen van David 
Lloyd in Overvecht. De betreffende vereniging heeft hun oproep ook aan verschillende leden van uw 
Raad gedaan. Hierover heeft uw Raad op donderdag 16 december enkele mondelinge vragen 
gesteld. In deze brief kom ik terug op de situatie en de reactie van ons college.

BC Cangeroes Utrecht maakt al 12 jaar gebruik van één van de drie sporthallen van David Lloyd.
Door een voorgenomen wijziging in de verhuurconstructie vanuit David Lloyd voorziet Cangeroes een 
stijging van de huurlast per 1 januari van € 25.000,- naar € 100.000,- per jaar. De stijging wordt 
veroorzaakt door de wijziging van een gebruiksovereenkomst (huren en betalen per gebruikt uur) naar 
een huurovereenkomst als hoofdgebruiker, dus de volledige huur van de hal per jaar.

In de zoektocht naar een oplossing zijn verschillende scenario’s verkend waaronder het onderbrengen 
van de Cangeroes in één van onze gemeentelijke sporthallen. Vanwege de hoge bezettingsgraad in 
onze gemeentelijk accommodaties bljjeekt dit geen optie. Om te voorkomen dat de vereniging per 1 
januari voor 25 uur per week (en daarmee een aanzienlijk aantal teams en leden) geen 
accommodatie meer zou hebben is besloten om Cangeroes te ondersteunen middels een incidentele 
en éénmalige subsidie van € 75.000,- per jaar voor een periode van maximaal vier jaar.

Er is gekozen voor het middel van een incidentele subsidie omdat hier sprake is van een unieke 
situatie. De vereniging wordt geconfronteerd met een forse verhoging van de huurlast terwijl voor hen 
het alternatief (huren van een gemeentelijke of andere accommodatie in de stad) ontbreekt. Daarmee 
komt het voortbestaan van een aanzienlijk deel van het breedtesportaanbod van deze vereniging in 
de wijk Overvecht in direct gevaar. Bij de afweging van het inzetten van deze subsidie wegen we mee 
dat juist in de wijk Overvecht we een belangrijke opgave zien om sportdeelname te verhogen en het 
sportaanbod te ondersteunen.
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Maarten van Ooijen
Wethouder voor Maatschappelijke Ondersteuning, 
Welzijn, Asiel en Integratie, Sport,
Wijk Vleuten de Meern

Datum
Ons kenmerk

16 december 2021 
9580800

Met de incidentele subsidie voor basketbalvereniging Cangeroes overbruggen we een periode van in 
elk geval vier jaar. Na deze periode worden er in de gemeente meerdere nieuwe sporthallen 
opgeleverd en ontstaat er ruimte om de vereniging weer onder te brengen in de gemeentelijke 
binnensportaccommodatie.

Aan het verlenen van de subsidie aan Cangeroes verbinden we verschillende voorwaarden 
Daarmee zorgen we ervoor dat met deze subsidie er ook ruimte voor andere binnensportverenigingen
ontstaat op de locatie David Llovd Deen dat Cangeroes gaan zich extra gaat-inspannen om het
basketballen onder de aandacht te brengen van [kinderen en jongeren uit de wijk Overvechtj._________
De subsidie is een maximale subsidie en geen garantstelling voor de dekking van de totale huurlast.T 
«Maast de subsidie zal Cangeroes de overige lasten moeten dekken uit het van
de contributie en het verhuren van de sporthal aan derden. Daarmee zorgen we er ook voor, dat met 
deze subsidie er ook ruimte voor andere binnensportverenigingen ontstaat op de locatie David Llovd.
Tot slot is de subsidie uitsluitend bedoeld voor de breedtesportactiviteiten van Cangeroes.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Maarten van Ooijen
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 10:25:37 +0100

|@utrecht.nl>;
Raadsbrief incidentele subsidie basketbalvereniging Overvecht 16122021 
Raadsbrief incidentele subsidie basketbalvereniging Overvecht 16122021.docx

|@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

Hallo

Hierbij mijn aanvullingen.
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 11:42:56 +0100

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;

To:
@utrecht.nl>;Cc:

@utrecht.nl><
Subject: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ha snap de vraag, dat gaan we aan het voorstel toevoegen en verduidelijken, uitleg is als volgt:

-voorstel is om voor nu|k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen we 
uiteindelijk subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

>het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen, nu geraamd op
>de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden, oa vloer vraagt

aanpassingen
>een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen. Want 

incidentele subsidie kan maximaal 4 jaar duren en Cangeroes moet bij David Lloyd minimaal voor 5 jaar gaan huren

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:38
Aan: |@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; | @utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Hoi

Maarten heeft nog een vraag bij het voorstel: als de huurprijs
bij en niet

euro per jaar is, en de cangaroes zelf betalen,
waarom leggen wij dan I?

Groet
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|(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59
Aan: |(5)utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC: <

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit sg gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®@
%

Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

9580800
21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
per jaar (in totaal
en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|-) aan BC Utrecht Cangeroes voorde huur van de locatie David Lloyd

2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsbrief ‘Incidentele subsidie aan 
basketbalvereniging Cangeroes’.
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Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes heeft gemeente Utrecht verzocht hen financieel te 
ondersteunen bij de huur van de locatie David Lloyd. Cangeroes kan - vanwege een wijziging in de 
voorgestelde huurconstructie - zelfstandig de gevraagde huur niet opbrengen en zou zonder steun 
van gemeente Utrecht op 1 januari voor ongeveer 25 uur per week geen accommodatie meer hebben. 
Aan het college wordt voorgesteld om Cangeroes te ondersteunen met een incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar voor een bedrag van €
in de wijk Overvecht overeind gehouden voor een termijn van ten minste 5 jaar (minimale eis David 
Lloyd). Met de subsidie van vier jaar kan de periode overbrugd worden tot er meerdere nieuwe 
sporthallen in de gemeente opgeleverd worden en de Cangeroes daar hun activiteiten kunnen 
voortzetten.

|- per jaar. Hiermee worden de verenigingsactiviteiten

Context

Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook al ruim 12 jaar in 
een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit vijf avonden per week op basis 
van een gebruikersovereenkomst (huren en betalen per uur) wat jaarlijks neerkomt op ca.
David Lloyd heeft begin 2021 aan Utrecht Cangeroes gemeld de gebruiksovereenkomst op te zeggen 
en per 1 januari 2022 toe te willen naar een huurovereenkomst voor volledig gebruik van de hal voor 
een huursom van € |- voor een termijn van minimaal 5 jaar. David Lloyd heeft de hal voor een 
lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd aan Cangeroes(verlieslatend voor hen), maar wil 
per 1 januari 2022 een marktconform tarief voor de hal ontvangen.

Hierbij heeft Cangeroes het eerste recht om gebruikte maken van deze huur overeenkomst. 
Daarnaast is er een tweede optant voor deze hal: Peakz Padel. Zij maken al gebruik van de andere 
twee sporthallen en willen graag uitbreiden naar de derde hal. Met de wijziging in de huurconstructie

I- naarwordt Cangeroes per 1 januari as. geconfronteerd met een huurverhoging van
|- per jaar.

Utrecht Cangeroes heeft aangegeven zelf ongeveer € 
verhuur aan derden) te kunnen genereren en heeft in samenspraak met SportUtrecht de gemeente 
gevraagd te helpen om een oplossing te vinden voorde ontstane situatie. Hiervoor zijn drie scenario’s 
verkend:

|- per jaar aan dekking (uit contributie en

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk sportaccommodaties: er is gebleken dit 
geen reële optie is, aangezien onze sporthallen allemaal volledig bezet zijn op de uren dat 
Cangeroes haar activiteiten heeft;
De gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan 
bij gemeente: ook dit is geen optie, aangezien er een tweede optant (Peakz Padel) is het 
eerste recht van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.
Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is verder verkend.

2.

3.

Voor het derde scenario geldt dat de gemeente Utrecht de Cangeroes kan ondersteunen met een 
incidentele subsidie. Een incidentele subsidie kan ingezet worden voor bijzondere situaties waarvoor 
geen algemene subsidieregeling bestaat. Een dergelijke subsidie kent een looptijd van maximaal vier 
jaar en kan eenmalig ingezet worden. Voor het inzetten van de subsidie pleit dat dit een bijzondere 
situatie betreft: we kennen geen andere sportaanbieders die op dit moment voor een dergelijke 
omvang van uren huurt bij een commerciële aanbieder. Daarnaast hebben we op dit moment geen 
ruimte om de Cangeroes op te vangen in de gemeentelijke accommodaties. De verwachting is dat hier 
in de komende jaren wel ruimte ontstaat vanwege de realisatie van nieuwe sporthallen. Verder kan 
beredeneerd worden dat wanneer Cangeroes 25 uren zaalsport zou huren in onze gemeentelijke 
accommodatie zij ook indirect een subsidiebijdrage zouden ontvangen aangezien de huurprijs van een 
hal slechts 30% van de kostprijs bedraagt. Aangezien de ruimte er in de gemeentelijke 
accommodaties niet is, kan beargumenteerd worden dat een incidentele subsidie voor deze unieke 
casus gepast is. Tot slot pleit de locatie van de activiteiten van de Cangeroes voor het inzetten van de 
incidentele subsidie, omdat David Lloyd in de wijk Overvecht gevestigd is en waar juist ingezet wordt 
op het verhogen van sportdeelname en het versterken van het sportaanbod.

Aan het toekennen van de incidentele subsidie aan Cangeroes worden een aantal voorwaarden
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verbonden. Dit heeft betrekking op het zorgdragen dat de subsidie ook ten goede komt aan andere 
gebruikers van de binnensport in Utrecht. Maar ook dat kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht 
extra basketbalactiviteiten krijgen aangeboden. Ten derde betreft het een eenmalige en maximale 
subsidie en Cangeroes zijn verder zelf verantwoordelijk voor dekking van de huurovereenkomst.

Juridische context
De voorgestelde incidentele subsidie is juridisch getoetst en kent de volgende grondslag en 
voorwaarden.
■ Om de overdracht van gelden voor een dergelijke casus mogelijk te maken bestaat alleen 

subsidie als optie. Er is voor dergelijke vraagstukken geen nadere regel dus blijft incidentele 
subsidie over. Nadeel van deze vorm is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen biedt aan een ieder. Het is selectief: je wijst maar één ontvanger aan. Wanneer voor de 
incidentele subsidie gekozen wordt, moet duidelijk gemotiveerd worden waarom dit een incident is 
en het kan maar voor maximaal 4 jaar. Het verstrekken van een dergelijke subsidie mag ook geen 
bestuurspraktijk zijn; dat in het verleden voor dit soort activiteiten subsidie hebben versterkt.

■ In het geval van een incidentele subsidie is er sprak is van selectieve steun en kan er sprake zijn 
van staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat 
verrichten. Dat zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal een 
ander element van staatssteun moeten worden uitgesloten. Dat is in dit geval het element van “de 
beïnvloeding van de tussenstaatse handel”. Hiervan is geen sprake aangezien er een zuiver 
lokaal belang is. Als een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de breedtesport, is het 
argument dat de tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk. In de 
uiteindelijke beschikking van de incidentele subsidie zal nadrukkelijk beschreven worden waarom 
het hier een unieke situatie is en waarom de subsidie daarom toegekend wordt en welke 
voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daarbij gaat het om het eenmalige karakter van de subsidie 
en de maximale looptijd van vier jaar.

Beoogd effect
Het beoogd effect is dat BC Utrecht Cangeroes de sporthal van David Lloyd kan blijven gebruiken 
totdat er nieuwe gemeentelijke sporthallen gerealiseerd zijn waar Cangeroes ondergebracht kan 
worden. Omdat er momenteel onvoldoende sporthallen zijn om de vereniging op te vangen, wordt 
middels deze incidentele subsidie een tijdelijke oplossing geboden. Op deze manier kunnen veel 
Utrechtse basketballeden blijven basketballen op één locatie en blijft het mogelijk om basketbal in 
verenigingsverband aan te bieden in de wijk Overvecht. Het behouden van deze vereniging in 
Overvecht is ook belangrijk onderdeel om kinderen in de wijk Overvecht makkelijker kennis te laten 
maken met de sport, naast het werk dat de buurtsportcoaches hiervoor doen.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
In de afgelopen weken zijn college- en raadsleden door Cangeroes op de hoogte gebracht van hun 
situatie met het verzoek mee te werken aan een oplossing. Dit heeft geleid tot mondelinge vragen aan 
het college op donderdag 16 december jl..

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van 
max.
huur van de locatie David Lloyd en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|- per jaar (in totaal |-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de

Argumenten

1.1 Dit betreft een unieke situatie die vraagt om een derqeliike subsidie.

Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
volledig huren. Er is voor deze vereniging geen mogelijkheid om de activiteiten
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voort te zetten in een gemeentelijke of andere sporthal in de stad. De vereniging 
zou dus met hun activiteiten en leden (28 teams en circa 330 leden) per 1 januari 
2022 ‘op straat’ komen te staan.

1.2 Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarden verbonden die de
subsidie een bredere uitwerking geven dan zuiver de vereniging Cangeroes.
Als voorwaarde voorde subsidie moet Cangeroes in de hal bij David Lloyd op de 
'prime time’ uren ruimte bieden aan meerdere andere binnensportverenigingen. 
Daarnaast moet Cangeroes - bijvoorbeeld middels de inzet van de 
buurtsportcoach basketbal - inzetten om meer kinderen en jongeren deel te laten 
nemen aan basketbalactiviteiten.

1.3 Hiermee blijft basketbal als verenigingssport behouden voorde wijk Overvecht
Dit is belangrijk voorde uniciteit van de vereniging en voor het promoten van de 
sport in de wijk, waarbij basketbal als groeiende sport wordt gezien. Zonder deze 
subsidie kan Utrecht Cangeroes en daarmee basketbal als verenigingssport niet 
behouden blijven in Overvecht.

1.4 Binnen de post kapitaallasten Binnensportaccommodaties is ruimte om deze
subsidie te dekken.
Binnen de post kaptaallasten Binnensportaccommodaties (product 19-2-2-2) is 
ruimte om de kosten van deze subsidie te dekken. De besteding van deze 
middelen voor het betreffende doeleinde is passend aangezien het hier 
investeringen in binnensportaccommodaties betreft en middels deze subsidie de 
middelen alsnog ten goede komen aan het in realiseren van 
binnensportgelegenheid.
VGU verleent geen subsidies maar kan wel voorziening in de benodigde dekking 
voorde incidentele subsidie. MO Sport en Samenleving is de betreffende 
beleidsafdeling voor het vraagstuk van de Cangeroes. MO SES kan de subsidie 
wel verlenen. Om die reden wordt het betreffende budget overgeheveld naar 
product 19-2-2-4 Accommodatiebeleid.

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze incidentele subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Met het ontbreken van een nadere regel maakt de toekenning van deze subsidie 
minder transparant. Het betreft hier echter een unieke situatie voor Cangeroes 
waarin eenmalig een taakstellende subsidie gerechtvaardigd is. In de beschikking 
aan de Cangeroes worden de kenmerken van de unieke situatie op basis 
waarvan de subsidie wordt toegekend en welke voorwaarden daaraan verbonden 
worden vastgelegd.

1.2 Met het verstrekken van de genoemde incidentele subsidie bestaat het risico dat
ook andere verenigingen de gemeente zullen benaderen met een derqeliik
verzoek.
Door het ontbreken van een nadere regel en daarmee het inzetten van een 
nadere regel ontbreekt het aan een algemeen kader waarop dergelijke verzoeken 
worden getoetst. Het bepalen van de hoogte van de uiteindelijke subsidie zal dus 
gerelateerd moeten worden aan vergelijkbare huur bij gemeente Utrecht. Voorde 
Cangeroes zou de huurlast in een gemeentelijke hal ongeveer € 
bedragen. Om de hal gebruiksklaar te maken en te kunnen verhuren zullen er 
investeringen gedaan moeten worden die drukken op de exploitatie. De 
huurinkomsten van de verhuur aan derden zijn onderdeel van hun 
exploitatiebegroting en worden ook meegenomen in de afweging van de 
subsidiebijdrage. Tot slot kent de incidentele subsidie een looptijd van vier jaar 
(dit is maximaal toegestaan), terwijl de Cangeroes een huurovereenkomst van vijf 
jaar aan gaan (dit is de minimale termijn die David Lloyd wil verhuren). Er zal dus 
een bestemmingsreserve opgebouwd moeten worden. Het hiervoor genoemde 
zal dus de hoogte van de uiteindelijke subsidie moeten bepalen en die hoogte
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moet gerelateerd zijn aan huur en gebruik van gemeentelijke hallen om 
ongewenste precedentwerking te vermijden.

1.3 De besteding van de middelen - kapitaallasten binnensportaccommodaties - is
anders dan waarvoor zij begroot waren.
Ondanks dat de genoemde middelen binnen VGU een andere bestemming 
hadden (kapitaallasten) valt te beargumenteren dat ze met de overheveling naar 
MO SES met dezelfde beleidsdoelstelling worden besteed. Namelijk het 
realiseren van binnensportgelegenheid voor aanbieders en inwoners van 
gemeente Utrecht.

Beslispunt

2 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief.

Argumenten

2.1

Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal 
de budgettaire ruimte voor investeringen in binnensport accommodaties. De IRM-er MO is 
gemandateerd om de subsidie te verlenen, daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar 
MO.

|- per jaar voor een periode van 
|-.. Deze kosten worden incidenteel gedekt vanuit

Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken.
Zelf zal BC Utrecht Cangeroes 
sponseren, ledenbijdragen (contributie) en verhuur aan derden. De huurinkomsten van de verhuur aan 
derden zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de 
subsidiebijdrage.

|- per jaar bijdragen uit eigen middelen op te brengen uit

Vervolg
Wanneer het college instemt met het voorstel zal dit bekend gemaakt worden aan Cangeroes. Met 
deze toezegging kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst gaan afsluiten met David Lloyd 
voor een periode van 5 jaar. Tegelijk kan Cangeroes een formele subsidieaanvraag indienen op basis 
waarvan de incidentele subsidie verleend kan worden. In de beschikking van deze subsidie zullen de 
eerder genoemde voorwaarden opgenomen worden alsmede de unieke aanleiding voor het verlenen 
van de subsidie.

Participatie
Sinds eind oktober zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokkenen; Utrecht Cangeroes, 
SportUtrecht en David Lloyd om tot een oplossing voor de ontstane situatie te komen.

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad middels een 
raadsbrief geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming

Bijlagen informatief
Raadsbrief ‘Incidentele subsidie aan basketbalvereniging Cangeroes’
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@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 17 Dec 2021 14:51:38 +0100

"Stafbureau Gemeentesecretaris" <J@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

To:
Cc:
Subject:
Attachments:
subsidie Cangeroes 17122021.docx

RE: FW: iBabs - Parafering akkoord
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes 17122021.docx, Raadsbrief BW Incidentele

Beste

Bij deze stuur ik het aangepaste collegevoorstel en raadsbrief. Zou jij deze willen omwisselen in iBabs.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente Utrecht

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <^@utrecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 10:53

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: FW: iBabs - Parafering akkoord
Aan:

Hoi

Dat is goed. Als je ons een nieuwe versie van het voorstel stuurt, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zullen wij deze in iBabs 
omwisselen.

Met vriendelijke groet,
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iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stafbureau Gemeentesecretaris
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

GO®0

Gemeente Utrecht

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 10:25 
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris <B(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: iBabs - Parafering akkoord 
Urgentie: Hoog

Van:

Goedemorgen,

Vanmorgen ontving ik akkoord parafering voor het dossier 'Incidentele subsidie basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes'. In 
de parafering zie ik de parafen van stafbureau, wethouder en gemeentesecretaris, maar nog niet van onze business controller en 
IRM.

Van onze business controller kregen we nog een paar verzoeken en tips om iets aan te scherpen. Kan ik dit nog aanpassen nu 
er al wel geparafeerd is door stafbureau, wethouder en gemeentesecretaris? Het stuk verandert daardoor niet inhoudelijk, want 
het gaat om aanscherpingen. Maar ik wil het wel even checken voor de zekerheid.

We hebben de afgelopen dagen geschakeld met 
jullie.

maar ik zag in zijn mail dat hij vandaag afwezig is, dus daarom mail ik

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag
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Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO®0
l\v

Gemeente Utrecht

|(g)mail.ibabs.eu |(5)mail.ibabs.eu>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:16
Aan:
Onderwerp: iBabs - Parafering akkoord

|(5)utrecht.nl>

IBABS

iBabs - Parafering akkoord

Dag

Parafering akkoord op site Utrecht voor dossier'Incidentele subsidie basketbalvereniging BC 
Utrecht Cangeroes' op agenda B&W vergadering 21-12-2021.

Met vriendelijke groet,

iBabs

Naar iBabs.eu | Mijn account

U ontvangt deze e-mail, omdat u gebruik maakt van het 
papierloos vergadersysteem van iBabs.

iBabs B. V. 
De Factorij 33, 

1689 AK Zwaag.
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht de afzender te informeren en het bericht te 
wissen.

eu
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@1From:
Sent:

>
Fri, 17 Dec 2021 15:45:02 +0100

|@utrecht.nl>; Utrecht Cangeroes I MTo:
|@utrechtcangeroes.nl>; |@utrecht.nl>

|@gmail.com>;" @gmail.comCc:
@gmail.com>
RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!Subject:

Dag allen

In ons vorige overleg hebben we gesproken over namen en rugnummers van andere sportaanbieders vanaf volgend seizoen.

Zoekend naar mogelijkheden passend bij de huidige setting heb ik contact gehad met Utrecht Bull's. Tijdens een eerdere 
netwerkbijeenkomst hebben ze aangegeven op zoek te zijn kleine uitbreiding naast hun eigen uren in Galgenwaard. Dit wordt 
besproken met bestuur en ze komen er zo snel mogelijk op terug.

Verder heb ik contact gehad met RG Eleganza. Zij zijn een sportaanbieder die ritmische gymnastiek aanbiedt op een hoog 
niveau. Om hun wedstrijdelementen goed te kunnen uitvoeren hebben ze een hogere accommodatie nodig dan waar ze nu 
zitten. Zij zijn een hele interessante partij omdat ze juist op zoek zijn naar uren in het weekend. Hoogte van hal moet wel meer 
zijn dan 8 meter en ze willen niet meer betalen dan wat ze nu doen bij hun huidige accommodatie.

Overigens ben ik naar aanleiding van brandbrief ook gebeld door UBALL. Als er een mooie basketbalvloer komt, staan zij ook 
open voor een gesprek. Ook zij zijn interessant omdat ze uren kunnen afnemen buiten de piekuren.

Hopelijk kunnen jullie er wat mee.

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
www.sportutrecht.nl

rsport
UTRECHT

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 08:58

Utrecht Cangeroes'
@gmail.com>;

Onderwerp: RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@utrecht.nl>|@|Aan: >;
@gmail.com;CC: |@| >

Ok, dank voor de aanvulling, nemen we mee

Met vriendelijke groet,
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|@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 00:11:18 +0100

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;To:
|@|< >

|@gmail.com>;" @gmail.comCc:
@gmail.com>
Contract David Uoyd
David Uoyd Contract Aanpassingen.docx, 10908684_1_NLMATTERS(20190708 Huurovereenkomst

Subject:
Attachments:
Basketball (fully signed incl. annexes)).pdf

Bijgaand het huidige contract met David Lloyd en mijn voorgestelde aanpassingen. Ik hoop dat jullie juristen even mee kunnen lezen of dit 
gaat werken en of we niets vergeten.

Dank alvast!

Groet,

Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 09:24:55 +0100

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

To:
@utrecht.nl>;Cc:

@utrecht.nl><
Subject: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ha

Dank voorde info. Maar we hebben em nog niet helemaal...

Welke optelsom ligt hieronder? Want we komen niet goed tot die perjaar

Is het:
5 jaar
Cangaroes brengen zelf 
Hou je
Gedeeld door 4 jaren =
Plus nog wat voor een vloer?

perjaar in =
over

Maarten wil graag het sommetje nog even zien, want anders kan hij het niet goed uitleggen morgen.

Mag ook rechtstreeks naar hem, via mail of app

Groet

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:43
Aan: @utrecht.nl> 

|@utrecht.nl>; | @utrecht.nl>; @utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ha snap de vraag, dat gaan we aan het voorstel toevoegen en verduidelijken, uitleg is als volgt:

-voorstel is om voor nu|k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen we 
uiteindelijk subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

>het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen, nu geraamd op
>de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden, oa vloer vraagt

aanpassingen
>een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen. Want 

incidentele subsidie kan maximaal 4 jaar duren en Cangeroes moet bij David Lloyd minimaal voor 5 jaar gaan huren

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:38
Aan: |(5)utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; | @utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Hoi

Maarten heeft nog een vraag bij het voorstel: als de huurprijs
bij en niet

euro per jaar is, en de cangaroes zelf betalen,
waarom leggen wij dan I?

Groet

|(g)utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59

|(5)utrecht.nl> 
(5)utrecht.nl>; 

(5)utrecht.nl>
Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Van:

Aan:
|(5)utrecht.nl>; |(5)utrecht.nl>;CC:

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit sg gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 09:32:34 +0100

|@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

To:
@utrecht.nl>; |@utrecht.nl><

Subject:

Ha

Omdat het een collegebevoegdheid is om te besluiten tot een wijziging tussen 2 producten hebben we dit als expliciet beslispunt 
toegevoegd.

Als dat volgens jou niet gebruikelijk is en er geen aanvullende besluitvorming nodig is voor een begrotingswijziging, dan kan dit 
punt wat mij betreft vervallen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:41
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC:

Ha

Dank voor de aanvullingen, in het kort even mijn reactie wil jij het verwerken in de laatste versies van het advies en
Raadsbrief?)

-beslispunt 2 mag ervan mij ook uit, maar werd als expliciete voorwaarde genoemd vanuit VGU ( 
reageren?), als het beslispunt eruit kan dan nemen we de argumenten/kanttekening inderdaad over onder beslispunt 1 
-ik stel voor om voor nu|k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen 
we wat mij de subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

-het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen
-de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden

kun jij daarop
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-een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen 
Dit staat nu onder kanttekening 1.2 beschreven

-huurinkomsten zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de subsidiebijdrage 
(misschien nog even expliciet zo opschrijven)
-we kiezen inderdaad voor 4 max (is max termijn van de incidentele subsidie), vijfjaar is de minimale termijn vanuit DL (ook nog 
even noemen dus)
-de voorwaarden zijn in de gesprekken met Cangeroes besproken en gaan we concreet opnemen in subsidiebeschikking, dat 
vraagt echter nog nadere uitwerking, de tijd ontbrak om dit in de gesprekken met Cangeroes en SportUtrecht echt strak af te 
stemmen, dus vandaar op deze manier verwoord.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:05
Aan:
Onderwerp: FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl><

Dag

Zie onderstaande vragen.

M.i. kan beslispunt 2 eruit. Het zit in hetzelfde programma en afspraken tussen afdelingen onderling zijn niet relevant 
voor het College. Het zou dan een argument kunnen zijn bij 1 (Dat er dekking is binnen ....)

Verder zou ik nu van één bedrag uitgaan (| of J?) en dat wat duidelijker opschrijven.

En welke afspraken zijn er gemaakt over mogelijke huurinkomsten?
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Verder snap ik niet helemaal waarom we het nu voor maximaal 4 jaar willen/moeten? Zeker omdat dit een 
uitzonderingsgeval is (zonder nadere regel). Moeten ze een huurovereenkomst sluiten voor 5 jaar? Of willen ze dat 
alleen graag? hoe zie jij dat? Ik zou hier in ieder geval wat meer over zeggen.

Tot slot lijken de voorwaarden nu best algemeen en open. Hoe scherp zijn ze afgesproken? En kunnen we ze nog wat 
concreter maken? 'Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook andere sportverenigingen 
gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er 
extra inspanningen worden geleverd om kinderen en jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.'

Loop het stuk ook nog even na op typfoutjes (bijv. titel argument 1.1).

Mvg,

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan:

Van: <

CC:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Dag

Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.

Groeten,

|@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan:
CC:

Van:

|@utrecht.nl>; 
tutrecht.nl>

Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

|@utrecht.nl>

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.

Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:
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• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van 
budget vindt binnen het programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.

Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat 
stellen. Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij kunnen navragen.

maar moet toch | zijn?• Subsidie gaat over

Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten

2E

2E

2G 2G



|@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 09:39:31 +0100

@utrecht.nl>To: <
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;Cc:

|@utrecht.nl>
doorrekening voorgestelde subsidie (| |) aan Cangeroes voor DLSubject:

Ha Maarten, ik begreep van 
In het onderstaande heb ik het op een rij gezet.

datje graag nog even de rekensom bij de voorgestelde subsidie aan Cangeroes ontvangt.

We gaan voor Cangeroes voor nu uit van een 4 jarige incidentele subsidie van 
Dat is voor nu een inschatting van het maximaal, waarbij Cangeroes gevraagd hebben om een exacte exploitatiebegroting aan te 
leveren voor het 5 jarige huurcontract.
Op basis daarvan zullen we scherp kijken wat echt nodig en redelijk is.

per jaar.

Als je het doorrekent:
■ Jaarlijkse huur is
■ Die

Cangeroes kan zelf
moeten we via een 4 jarige subsidie aanvullen, maakt

■ Dan voorziet Cangeroes (en dat hebben we zelf ook op locatie getoetst) dat - om de zaal ook aan derde te verhuren - er 
investeringen in vloer, berging, enz nodig zijn. Dat is voor nu de grootste onzekerheid, maar verwachting is wel dat 
Cangeroes ook hiervoor een bijdrage vraagt. Voorstel is om daarvoor dan ook over vijfjaar 
komt op

■ Die

opbrengen, dat levert over 5 jaar een tekort van - op■ =
voor aan te houden, wat

als je het in vier jaar subsidieert 
maakt samenen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:37

@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

Aan:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ok, snap ik, maar je had m al een heel eind, maar ik zal om ook nog even naar Maarten mailen.
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Maar hierbij alsnog.

We gaan voor Cangeroes voor nu uit van een 4 jarige incidentele subsidie van 
Dat is voor nu een inschatting van het maximaal, waarbij Cangeroes gevraagd hebben om een exacte exploitatiebegroting aan te 
leveren voor het 5 jarige huurcontract.
Op basis daarvan zullen we scherp kijken wat echt nodig en redelijk is.

per jaar.

Als je het doorrekent:
■ Jaarlijkse huur is
■ Die

Cangeroes kan zelf
moeten we via een 4 jarige subsidie aanvullen, maakt

■ Dan voorziet Cangeroes (en dat hebben we zelf ook op locatie getoetst) dat - om de zaal ook aan derde te verhuren - er 
investeringen in vloer, berging, enz nodig zijn. Dat is voor nu de grootste onzekerheid, maar verwachting is wel dat 
Cangeroes ook hiervoor een bijdrage vraagt. Voorstel is om daarvoor dan ook over vijfjaar 
komt op

■ Die

opbrengen, dat levert over 5 jaar een tekort van - op■ =
voor aan te houden, wat

als je het in vier jaar subsidieert 
maakt samenen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
■jjj

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:25

|(5)utrecht.nl> 
(5)utrecht.nl>;

Aan:
(5)utrecht.nl>; (5)utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ha

Dank voorde info. Maar we hebben em nog niet helemaal...

Welke optelsom ligt hieronder? Want we komen niet goed tot die per jaar

Is het:
5 jaar
Cangaroes brengen zelf 
Hou je
Gedeeld door 4 jaren =
Plus nog wat voor een vloer?

per jaar in =
over
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Maarten wil graag het sommetje nog even zien, want anders kan hij het niet goed uitleggen morgen.

Mag ook rechtstreeks naar hem, via mail of app

Groet

|(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:43
Aan: (5)utrecht.nl> 

(5)utrecht.nl>; | (5)utrecht.nl>; @utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Ha snap de vraag, dat gaan we aan het voorstel toevoegen en verduidelijken, uitleg is als volgt:

-voorstel is om voor nu|k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen we 
uiteindelijk subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

>het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen, nu geraamd op
>de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden, oa vloer vraagt

aanpassingen
>een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen. Want 

incidentele subsidie kan maximaal 4 jaar duren en Cangeroes moet bij David Lloyd minimaal voor 5 jaar gaan huren

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:38
Aan: |(5)utrecht.nl> 

(5)utrecht.nl>; | (5)utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Hoi
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heeft nog een vraag bij het voorstel: als de huurprijs 
bij en niet

euro per jaar is, en de cangaroes zelf betalen,
waarom leggen wij dan I?

Groet

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:59

|(5)utrecht.nl> 
(5)utrecht.nl>; 

(5)utrecht.nl>
Onderwerp: volgende versie collegevoorstel Cangeroes

Aan:
|(5)utrecht.nl>; |(5)utrecht.nl>;CC:

Hallo

Ik had even gebeld om te overleggen.

Einde van de morgen heeft collega het collegevoorstel Cangeroes in roulatie gebracht, 
had met mij afgestemd dat ik die versie zou aanvullen. Ik heb er gaandeweg het nodigde in aangepast en wilde even met je

afstemmen welke versie jij gaat bekijken.

In de bijlage heb ik de eerdere versie met wijzigingen bijhouden en een opgeschoonde versie (nav mijn bewerking) 
meegezonden. Graag even overleg welke versie nu in ibabs gezet wordt en welke versie jullie vanuit sg gaan bekijken.

Ik ga ondertussen de bijbehorende Raadsbrief schrijven,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 10:30:51 +0100

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;"

To:
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

Subject: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel je? Dat kan wel, maar de afdelingen (VGU en MO) hebben daar in principe niets mee te 
maken. We vragen dan aan het college om het te dekken uit het programma Sport en Samenleven, doelstelling 
...... Want we gaan geen budget overhevelen voor een incidentele subsidie neem ik aan?

@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:32:34
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van:

Ha

Omdat het een collegebevoegdheid is om te besluiten tot een wijziging tussen 2 producten hebben we dit als expliciet beslispunt 
toegevoegd.

Als dat volgens jou niet gebruikelijk is en er geen aanvullende besluitvorming nodig is voor een begrotingswijziging, dan kan dit 
punt wat mij betreft vervallen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:41
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>
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@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC:

Ha

Dank voor de aanvullingen, in het kort even mijn reactie wil jij het verwerken in de laatste versies van het advies en
Raadsbrief?)

-beslispunt 2 mag ervan mij ook uit, maar werd als expliciete voorwaarde genoemd vanuit VGU ( 
reageren?), als het beslispunt eruit kan dan nemen we de argumenten/kanttekening inderdaad over onder beslispunt 1 
-ik stel voor om voor nu 75 k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen 
we wat mij de subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

-het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen
-de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden
-een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen
Dit staat nu onder kanttekening 1.2 beschreven

-huurinkomsten zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de subsidiebijdrage 
(misschien nog even expliciet zo opschrijven)
-we kiezen inderdaad voor 4 max (is max termijn van de incidentele subsidie), vijfjaar is de minimale termijn vanuit DL (ook nog 
even noemen dus)
-de voorwaarden zijn in de gesprekken met Cangeroes besproken en gaan we concreet opnemen in subsidiebeschikking, dat 
vraagt echter nog nadere uitwerking, de tijd ontbrak om dit in de gesprekken met Cangeroes en SportUtrecht echt strak af te 
stemmen, dus vandaar op deze manier verwoord.

kun jij daarop

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
■jjj

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:05

|(5)utrecht.nl>;
Onderwerp: FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

(5)utrecht.nl>Aan: <

Dag
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Zie onderstaande vragen.

M.i. kan beslispunt 2 eruit. Het zit in hetzelfde programma en afspraken tussen afdelingen onderling zijn niet relevant 
voor het College. Het zou dan een argument kunnen zijn bij 1 (Dat er dekking is binnen ....)

Verder zou ik nu van één bedrag uitgaan (| of J?) en dat wat duidelijker opschrijven.

En welke afspraken zijn er gemaakt over mogelijke huurinkomsten?

Verder snap ik niet helemaal waarom we het nu voor maximaal 4 jaar willen/moeten? Zeker omdat dit een 
uitzonderingsgeval is (zonder nadere regel). Moeten ze een huurovereenkomst sluiten voor 5 jaar? Of willen ze dat 
alleen graag? hoe zie jij dat? Ik zou hier in ieder geval wat meer over zeggen.

Tot slot lijken de voorwaarden nu best algemeen en open. Hoe scherp zijn ze afgesproken? En kunnen we ze nog wat 
concreter maken? 'Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook andere sportverenigingen 
gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er 
extra inspanningen worden geleverd om kinderen en jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.'

Loop het stuk ook nog even na op typfoutjes (bijv. titel argument 1.1).

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan:

Van:

CC:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Dag

Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.

Groeten,

|@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan:

Van:

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
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), utrecht. nl>
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC:

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.

Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van 
budget vindt binnen het programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.

Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat 
stellen. Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij kunnen navragen.

maar moet toch | zijn?• Subsidie gaat over

Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten

2E 2E

2E 2E

2E

2E

2G 2G



@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 11:16:43 +0100

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>

RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>; <

Subject:

Ha allen,

Helder. Ik ga het aanpassen in het stuk.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:11
Aan:

Van:

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Ah, ok, dan gaan we dat weer terug aanpassen naar hoe t was. 
kun jij dat aanpassen in t voorstel?

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®@
%

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:10

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Dan wel. Beslispunt is dus het overhevelen van de ene doelstelling naar de ander.

Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:59:05
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Ok, maar voor de duidelijkheid, moeten we er nu wel of niet een apart beslispunt van maken?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®@
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:45

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Oke helder. Dan zou ik dat zo ook formuleren in het beslispunt en de argumenten. Dus van welke doelstelling naar 
welke doelstelling willen we het overhevelen. En bij de argumenten dan vermelden dat dit een College bevoegdheid is 
en waarom we het dus overhevelen (om het goed te kunnen volgen oid).

@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:36:28
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van: <

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel ik inderdaad. Omdat het om een 4 jarige subsidie gaat zou mijn voorstel zijn om het budget wel 
over te hevelen. Anders blijkt ook nergens uit de begroting dat er bij VGU de komende 4 jaar budget over zou moeten blijven 
t.b.v. de subsidie aan de Cangeroes.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

GO®©
■jjj

Gemeente Utrecht
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(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:31

(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;Aan:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel je? Dat kan wel, maar de afdelingen (VGU en MO) hebben daar in principe niets mee te maken. 
We vragen dan aan het college om het te dekken uit het programma Sport en Samenleven, doelstelling 
budget overhevelen voor een incidentele subsidie neem ik aan?

Want we gaan geen

(5)utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:32:34
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van: <

Ha

Omdat het een collegebevoegdheid is om te besluiten tot een wijziging tussen 2 producten hebben we dit als expliciet beslispunt 
toegevoegd.

Als dat volgens jou niet gebruikelijk is en er geen aanvullende besluitvorming nodig is voor een begrotingswijziging, dan kan dit 
punt wat mij betreft vervallen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

oo®@
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:41
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>
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(5)utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC: <

Ha

Dank voor de aanvullingen, in het kort even mijn reactie wil jij het verwerken in de laatste versies van het advies en
Raadsbrief?)

-beslispunt 2 mag ervan mij ook uit, maar werd als expliciete voorwaarde genoemd vanuit VGU ( 
reageren?), als het beslispunt eruit kan dan nemen we de argumenten/kanttekening inderdaad over onder beslispunt 1 
-ik stel voor om voor nu 75 k aan te houden, Cangeroes rekent aan een laatste exploitatie begroting op basis daarvan bepalen 
we wat mij de subsidiebijdrage, die bijdrage wordt bepaald door:

-het gat tussen wat zij zelf aan contributies kunnen opbrengen
-de investeringen die nodig zijn voor een basis accommodatie die ook te verhuren is aan derden
-een deel reserve wat in 4 jaar (max subsidie periode) opgebouwd kan worden om ook het 5e jaar te overbruggen
Dit staat nu onder kanttekening 1.2 beschreven

-huurinkomsten zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de subsidiebijdrage 
(misschien nog even expliciet zo opschrijven)
-we kiezen inderdaad voor 4 max (is max termijn van de incidentele subsidie), vijfjaar is de minimale termijn vanuit DL (ook nog 
even noemen dus)
-de voorwaarden zijn in de gesprekken met Cangeroes besproken en gaan we concreet opnemen in subsidiebeschikking, dat 
vraagt echter nog nadere uitwerking, de tijd ontbrak om dit in de gesprekken met Cangeroes en SportUtrecht echt strak af te 
stemmen, dus vandaar op deze manier verwoord.

kun jij daarop

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
■jjj

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:05

|(5)utrecht.nl>;
Onderwerp: FW: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

(5)utrecht.nl>Aan: <

Dag
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Zie onderstaande vragen.

M.i. kan beslispunt 2 eruit. Het zit in hetzelfde programma en afspraken tussen afdelingen onderling zijn niet relevant 
voor het College. Het zou dan een argument kunnen zijn bij 1 (Dat er dekking is binnen ....)

Verder zou ik nu van één bedrag uitgaan (| of J?) en dat wat duidelijker opschrijven.

En welke afspraken zijn er gemaakt over mogelijke huurinkomsten?

Verder snap ik niet helemaal waarom we het nu voor maximaal 4 jaar willen/moeten? Zeker omdat dit een 
uitzonderingsgeval is (zonder nadere regel). Moeten ze een huurovereenkomst sluiten voor 5 jaar? Of willen ze dat 
alleen graag? hoe zie jij dat? Ik zou hier in ieder geval wat meer over zeggen.

Tot slot lijken de voorwaarden nu best algemeen en open. Hoe scherp zijn ze afgesproken? En kunnen we ze nog wat 
concreter maken? 'Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook andere sportverenigingen 
gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er 
extra inspanningen worden geleverd om kinderen en jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.'

Loop het stuk ook nog even na op typfoutjes (bijv. titel argument 1.1).

Mvg,

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:09
Aan:

Van:

CC:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Dag

Zie in onderstaande mail mijn reactie in het blauw.

Groeten,

|@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan:

Van:

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
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), utrecht. nl>
Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC:

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.

Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van 
budget vindt binnen het programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.

Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat 
stellen. Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij kunnen navragen.

maar moet toch | zijn?• Subsidie gaat over

Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 12:03:57 +0100

|@utrecht.nl>; @gmail.comTo:
@gmail.com>;"
|@sportutrecht.nl>
Fwd: Documenten
David Uoyd Exploitatie Begroting (2021-1219 - l).xlsx, David Uoyd Contract Aanpassingen.docx

|@utrecht.nl>;" @gmail.com>;
<

Subject:
Attachments:

Ik begreep van dat de documenten niet te openen waren. Nieuwe poging...

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 14:11:31 +0100 

Utrecht Cangeroesml Ml l>;"l|@|To:
|@| >

|@utrecht.nl>;"
@gmail.com

RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Cc:
|@gmail.com>;" @gmail.com>

Subject:

Mooi goed dat er al concrete interesse is.

Ik snap ook de keuze voorde beiden aanbieders gezien de huidige setting en (on)mogelijkheden voor bepaalde sporten.

Eerder hebben we al even gesproken over de afstemming met de ZVC, wil jij dat nog even doen? Het lijkt me goed hen even
Zodat daar ook de juiste

verwachtingen leven en zij bekend zijn met wat er nu gebeurt en welke keuzes (bv door de aanwezige vloer, enz) dat tot gevolg 
heeft.

mee te nemen (ik denk dan vooral aan en

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®®
'MiJv

Gemeente

Utrecht Cangeroes 
Verzonden: zaterdag 18 december 2021 22:19
Aan:

|@|Van: >

@1 >
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; @gmail.com>;CC:

@gmail.com
Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Heb je contactgegevens van Eleganza?

Groet
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Utrecht Cangeroes

Op 17 dec. 2021 om 15:45 heeft |> het volgende geschreven:

Dag allen

In ons vorige overleg hebben we gesproken over namen en rugnummers van andere sportaanbieders vanaf 
volgend seizoen.

Zoekend naar mogelijkheden passend bij de huidige setting heb ik contact gehad met Utrecht Bull's. Tijdens een 
eerdere netwerkbijeenkomst hebben ze aangegeven op zoek te zijn kleine uitbreiding naast hun eigen uren in 
Galgenwaard. Dit wordt besproken met bestuur en ze komen er zo snel mogelijk op terug.

Verder heb ik contact gehad met RG Eleganza. Zij zijn een sportaanbieder die ritmische gymnastiek aanbiedt op 
een hoog niveau. Om hun wedstrijdelementen goed te kunnen uitvoeren hebben ze een hogere accommodatie 
nodig dan waar ze nu zitten. Zij zijn een hele interessante partij omdat ze juist op zoek zijn naar uren in het 
weekend. Hoogte van hal moet wel meer zijn dan 8 meter en ze willen niet meer betalen dan wat ze nu doen bij 
hun huidige accommodatie.

Overigens ben ik naar aanleiding van brandbrief ook gebeld door UBALL. Als er een mooie basketbalvloer komt, 
staan zij ook open voor een gesprek. Ook zij zijn interessant omdat ze uren kunnen afnemen buiten de piekuren.

Hopelijk kunnen jullie er wat mee.

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
www.sportutrecht.nl

rsport
UTRECHT

[| |@utrecht.nl1Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 08:58
Aan: Cangeroes' >;

l@utrecht.nl>
@gmail.com>; @gmail.com;CC: <

< >
Onderwerp: RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Ok, dank voor de aanvulling, nemen we mee

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

'Mi

Gemeente

Utrecht Cangeroes |(5)utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 21:11
Aan: |@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; |@gmail.com>; 
|@sportutrecht.nl>

Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

CC: <
@gmail.com; <

Even uit mijn hoofd: 28 van de 40 teams en zo'n 310-335 leden (aantal competitie spelers per team zal zo'n 11-12 
spelers per team zijn).

Utrecht Cangeroes

Op 16 dec. 2021 om 21:03 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Helder. En om hoe veel leden en teams gaat dit in cijfers? Concrete getallen zijn wel handig om mee 
te nemen in het verhaal.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1
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8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

'Mi

Gemeente Utrecht

Utrecht Cangeroes |(5)utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: donderdag 16 december 2021 20:51
Aan: |@utrecht.nl>

@gmail.com>; 
|@sportutrecht.nl>

Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

@utrecht.nl>;CC: <
@gmail.com; <

Hi

Ik zie nu pas je vraag (helaas heb ik ook ongewoon een baan die tijd vraagt).

Eerst je vraag over opzeggen contract: ja, dat is tijdig gebeurd. We hebben een contract voor 6 
maanden die steeds stilzwijgend met 6 maanden wordt verlengd. Het contract is opzegbaar met een 
opzegtermijn van 6 maanden. David Uoyd heeft voor 1 juli jl. daadwerkelijk het contract opgezegd.

Dan over je vraag hoeveel teams er trainen en hoeveel leden geraakt worden. Nagenoeg alle teams 
en leden worden geraakt. Door de krapte die we hebben in Lunetten hebben we al regel dat team 
het recht hebben om maximaal lx per week te trainen in de wedstrijdhal Lunetten. Dat betekent dat 
alle tweede training en skillstrainingen in DL (of de andere zalen die we nu huren) plaatsvinden. De 
enige uitzondering betreft de jongste jeugd. Zij trainen voor 18u en op die tijdstippen hebben we 
geen krapte in Lunetten.

Utrecht Cangeroes

Op 16 dec. 2021 om 15:44 heeft 
volgende geschreven:

|(5)utrecht.nl> het

Ha

Nog even terugkomend op mijn vraag over de rechtmatigheid.
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Onze jurist adviseerde om te onderzoeken of het handelen van rechtmatig
is.
Dus kan een gebruiksovereenkomst opgezegd worden en vervolgens een 
huuroverkomst als hoofdgebruiker worden voorgesteld.
Onze jurist gaf aan dat zit kan mist de bestaande gebruiksovereenkomst netjes binnen 
de termijnen is opgezegd. Ik neem aan dat dat laatste het geval is.
Graag nog even je reactie.

En als achtergrond voorde behandeling in het college; 
-hoeveel teams trainen nu in DL 
-hoeveel leden (jeugd en volwassenen) gaat het om 
Oftewel, wat staat er op het spel?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente

Utrecht Cangeroes |(5)utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 18:44

|(5)utrecht.nl>Aan:
(5)utrecht.nl>; (5)gmail.com>;CC:

 <|
|@sportutrecht.nl>

Onderwerp: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie 
nood!

(5)gmail.com>;
<

Hi

Ik heb weer gesproken.

Idee is dat we een intentieverklaring en termsheet afspreken (contract volgt dan in 
januari).

Contract termijn van 5+5 zal geen breekpunt zijn verwacht 
toegang voor andere huurders. Dat moet goed geregeld zijn. Zij denken zelf dus primair 
aan basketball en secundair aan andere verenigingssporten.

Belangrijker is

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E 2E

2E 2E 2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E



Ik snap het punt van enorme huurverhoging niet helemaal. Als je zou rekenen dat we 7 
dagen per week 10 uur per dag 52 weken per jaar huren, is de nieuwe huur €| 
uur... Da's nauwelijks een verhoging en nog altijd veel lager dan het gemeente tarief. 
Daarnaast vraag ik me af hoe dit nu gaat helpen. Als wij geen €| 
dan accepteren ze het bod van Peakz Padel. Maar ik ben sowieso benieuwd hoe de 
juristen hiertegen aan kijken.

per

op tafel leggen

Wij gaan aan de slag met de termsheet. Ik zou wel graag hulp hebben met het opstellen 
daarvan. Als jullie daar bij kunnen helpen, graag!

Groet

Utrecht Cangeroes

Op 15 dec. 2021 om 13:27 heeft 
het volgende geschreven:

l@utrecht.nl>

Hallo
We spreken elkaar morgen, vooruitlopend daarop een aantal vragen 
waarvan ik hoop datje vandaag of morgenochtend op kan reageren:
-wat betreft de contractduur, inderdaad hebben we eerder gesproken over 
5 jaar met optie voor 5 jaar verlengen. Dat past voor ons ook bij de termijn 
(en dan heb ik het dus over de eerste 5 jaar) waarop er nieuwe hallen in 
de stad gerealiseerd worden en waarmee er ruimte ontstaat om jullie dan 
weer in een gemeentelijk accommodatie onder te brengen. Daarnaast 
broeden we nu op een financiële oplossing, maar die kent looptijd van 5 
jaar en is die zin is 10 jaar op dit moment voor ons niet aan de orde 
-onze jurist stelde nog de vraag of de enorme huurverhoging die DL nu wil 
doorvoeren wel wettelijk toegestaan is, hebben jullie hier een 
laten kijken? Anders graag zsm alsnog doen, hebben jullie hier juridisch 
advies voor beschikbaar? Anders wellicht via SportUtrecht? 
kunnen jullie hier wat in betekenen?
Ik vraag ook hier intern of een jurist kan meekijken in hoeverre dit mag.

dank voor je mail.

naar

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente

Van: Cangeroes
>

Verzonden: dinsdag 14 december 2021 22:36
Aan: |(5)utrecht.nl>;

l@utrecht.nl> 
< | @gmail.com>;  

@gmail.com>
Onderwerp: Fwd: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute 
accommodatie nood!

CC:
<

Hi

Veel dank weer voor jullie meedenken en inzet in het vinden van een 
oplossing. We zijn hier enorm blij en dankbaar voor. We hebben nog een 
weg te gaan, maar ik blijf optimistisch!

Ik spreek hem
morgen uitgebreider. Hij heeft zijn jurist aan het werk gezet. Hij ziet 3 
belangrijke contract items: contractduur, ingroei huurprijs en afspraken 
toegang.
- Contractduur: DL heeft een voorkeur voor 10 jaar. Ik denk dat wij steeds 
gesproken hebben over 5+5 jaar. Is 10 jaar een breekpunt voor jullie?
- Ingroei huurprijs: lager bedrag is niet bespreekbaar, maar wel huurvrij 
periode. . Dat ligt dicht bij wat wij dachten.
- Afspraken toegang: DL wil controle op wie binnenkomt. Dat lijkt me 
legitiem en hierover zijn goede afspraken te maken. Wellicht kunnen we 
dit een digitaal proces maken.

Ik heb vanavond via WhatApp contact gehad met

Kortom: ik denk dat als het hier bij blijft, we er wel uit moeten komen.

Tot slot, zodat jullie niet verrast zijn, hieronder de "brandbrief" die we 
aan de raadsleden hebben gestuurd. Misschien kunnen die helpen met 
een duwtje in de goede richting (niet dat dit richting jullie nodig is 
natuurlijk).

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Cangeroes
>

Datum: 14 december 2021 om 22:21:36 CET 
Aan: @utrecht.nl
Kopie: @gmail.com>.
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< (5)utrechtcangeroes.nl>
Onderwerp: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - 
in acute accommodatie nood!

Beste Raadsleden van de gemeente Utrecht,

Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute 
accommodatie nood!

Utrecht Cangeroes is een succesvolle basketball club in 
Utrecht ontstaan uit de fusie een paar jaar terug tussen BC 
Utrecht en BV De Cangeroes. Utrecht Cangeroes telt 
momenteel 40 competitiespelende teams en heeft meer 
dan 500 leden. Ze is daarmee één van de grootste basketball 
verenigingen in Nederland. En Utrecht Cangeroes groeit nog 
elk jaar! Met name door de steeds grotere instroom van 
jeugd, groeit de vereniging met 3 teams per jaar!

Wat ons nog meer bijzonder maakt is dat we al meer dan 5 
jaar sporthal Lunetten in eigen beheer hebben. Deze hal is 
de "thuishal" van de vereniging, maar biedt ook ruimte aan 
onder andere judo, volleybal! en badmintonverenigingen uit 
de wijk Lunetten. Het eigen beheer van sporthal Lunetten 
wordt binnen Utrecht, maar ook daar buiten gezien als een 
zeer succesvol voorbeeld - als vereniging zijn we enorm trots 
op de bijdrage die we zo kunnen leveren aan de stad.

Kortom, Utrecht Cangeroes is een succesvolle vereniging - 
sociaal en sportief - waar plezier en (basketball)ontwikkeling 
hand in hand gaan. En Utrecht Cangeroes is een vereniging 
die in alle opzichten bijdraagt aan sport voor iedereen in de 
stad!

Waarom is Utrecht Cangeroes dan toch in nood?

Utrecht Cangeroes maakt voor trainingen en wedstrijden 
primair gebruik van sporthal Lunetten. Maar één hal, die we 
ook nog moeten delen met andere verenigingen, is bij lange 
na niet genoeg om al onze trainingen in te kunnen 
onderbrengen. Al meer dan 12 jaar maakt Utrecht 
Cangeroes (en rechtsvoorganger BC Utrecht) gebruik van 
twee basketball velden in de hal van sportclub David Uoyd 
(gelegen aan de Mississippidreef). Deze situatie is destijds 
ontstaan door het gebrek aan trainingsruimte in de stad. 
Omdat het accommodatietekort nog steeds bestaat, maken 
we dus nog steeds gebruik van de hal van David Uoyd.

David Uoyd heeft enige tijd terug te kennen gegeven ons per 
1 januari aanstaande (dus over 14 dagen!) uit de hal te 
zullen zetten. De exploitatie van de hal is niet rendabel voor 
David Uoyd. Zij zijn daarom voornemens de hal te verhuren 
aan een commerciële partij, tenzij Utrecht Cangeroes bereid 
is om de hal langjarig volledig te gaan huren tegen een

per jaar.huursom (inclusief kosten) van ~€|

Gedurende een langere periode zijn we in gesprek met de
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gemeente en Sport Utrecht over het vinden van een 
oplossing. Met het huidige tekort aan sporthallen in Utrecht 
is het duidelijk dat verhuizen naar een andere locatie geen 
optie is en dat de oplossing dus gezocht moet worden in de 
huur van David Uoyd door Utrecht Cangeroes (de gemeente 
kan niet zelf huren, omdat een commerciële partij een 
voorkeursrecht heeft na Utrecht Cangeroes).

Als vereniging kunnen we een belangrijk deel van het 
probleem oplossen: we kunnen zo'n 
opbrengen voor de huur van deze locatie voor onze 
trainingen op doordeweekse avonden Maar voor de overige 
uren en budgetten zijn we afhankelijk van de gemeente.

huur per jaar1

Utrecht Cangeroes heeft daarom een plan gemaakt om - 
met hulp van de gemeente - de accommodatie van David 
Uoyd te kunnen blijven huren. Dat zou goed zijn voor 
Utrecht Cangeroes (want we kunnen blijven basketballen en 
de groeiende vraag bedienen), voor de gemeente (want het 
vergroot de druk op bestaande accommodaties niet) en het 
is goed voor de jeugd en andere doelgroepen in Overvecht 
die we via de basketball buurtsportcoach aan het sporten 
hebben weten te krijgen (en dat kunnen we met behoud van 
de trainingslocatie van David Uoyd verder uitbouwen).

Als de gemeente ons financieel wil bijstaan als 
onderhuurder of subsidiegever is het plan haalbaar; in 
financieel opzicht is de bijdrage die we vragen niet anders 
dan wat de gemeente aan elke andere sportaccommodatie 
in de stad moet bijdragen (en in absolute bedragen zelfs veel 
kleiner).

Utrecht Cangeroes is in nood, maar samen kunnen we iets 
moois creëren voor de sport en de stad. We roepen de 
raadsleden daarom op om het College uit te dagen om 
samen met ons een oplossing te vinden.

Mochten er vragen zijn of behoefte aan nadere toelichting, 
dan geven we die graag.

Groet

Utrecht Cangeroes 
Utrecht Cangeroes
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HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ONDERGETEKENDEN

I. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAVID LLOYD HEALTH & 
FITNESS B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5502 NH) 
Veldhoven aan de Peter Zuidlaan 30, geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 
17111830, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
"verhuurder";

hierna te noemen:

en

2. Vereniging BASKETBALL CLUB UTRECHT CANGEROES, statutair gevestigd te 
Utrecht en kantoorhoudende aan het Zwarte Woud 201 in (3524 SG) Utrecht, geregistreerd in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69109885, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer 
"huurder".

en de heer hierna te noemen:

Verhuurder en huurder hierna ook individueel "partij" en gezamenlijk "partijen" te noemen.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

verhuurder hoofdhuurder is van (delen van de) David Lloyd Sports & Health Club in 
Amsterdam (partijen genoegzaam bekend), welke delen worden gebruikt als Health & Fitness 
Club met additionele faciliteiten voor de leden van verhuurder;

A.

B. er in dit concept ruimte is voor een basketbal club die de multi-use sporthal in de Health & 
Fitness Club wenst te huren voor basketbal trainingen;

C. verhuurder in dat kader bereid is de multi-use sporthal aan huurder ter beschikking te stellen 
onder de voorwaarde dat huurder te allen tijde rekening zal houden met verhuurders zakelijke 
belangen en de dagelijkse gang van zaken in verhuurders Health & Fitness Club in de 
breedste zin des woords;

huurder zich terdege bewust is van het feit dat deze huurovereenkomst een onder- 
huurovereenkomst is en dat verhuurder haar eigen verplichtingen heeft jegens de 
hoofdverhuurder en huurder de consequenties hiervan aanvaardt; derhalve bestaat er geen 
contractuele relatie tussen de hoofdverhuurder en huurder;

D.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

Het gehuurde, bestemming1

1.1 Verhuurder verhuurt hierbij aan huurder en huurder huurt hierbij van verhuurder multi-use 
spoit hal die twee basketbal velden beslaat (partijen genoegzaam bekend) van de David 
Lloyd Sports & Health Club gelegen aan de Mississipidreef 161 (3565 CE) te Utrecht, 
kadastraal bekend: Gemeente Utrecht, sectie E, nummer 914 en 915, (hierna: 'het gehuurde'). 
Een plattegrond/tekening van het gehuurde is als bijlage 1 bij deze onderhuurovereenkomst 
gevoegd.

1
2
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Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt 
om basketbal trainingen te geven.

1.2

Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder 
een andere bestemming aan hel gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2 van deze 
huurovereenkomst.

1.3

Huurder zal de vloeren van het gehuurde niet hoger belasten dan bouwkundig is toegestaan.1.4

2 Voonvaardcn

Van deze huurovereenkomst maken deel uit de ‘Algemene Bepalingen huurovereenkomst 
Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW’, gedeponeerd bij de 
griffie van de rechtbank te Den Haag op I I juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 
03-54, hierna te noemen 'algemene bepalingen' (bijlage II). De inhoud van deze algemene 
bepalingen is partijen bekend.

2.1

De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing 
daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

2.2

Duur, verlenging eii opzegging3

Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van zes (6) maanden, te weten van 1 
juli 2019 tot en met 31 december 2019.

3.1

Na afloop van de periode in artikel 3.1, zal deze huurovereenkomst, behoudens opzegging 
door verhuurder aan huurder of door huurder aan verhuurder bij deurwaardersexploot of per 
aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) 
maanden, worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens zes (6) maanden, 
derhalve loopt de eerste verlenging van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

3.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.1, kan deze huurovereenkomst onmiddellijk 
door iedere Partij beëindigd worden:

3.3

a. in geval van faillissement, opschorting van betaling of overdracht of beëindiging van de 
bedrijfsactiviteiten van een der partijen;

b. op het moment dat een der partijen, nadat een redelijke periode tot naleving toegekend in 
een ingebrekestelling verlopen is, zijn verplichtingen onder deze huurovereenkomst niet 
nakomt.

Niet tegenstaande het bepaalde in deze huurovereenkomst, eindigt deze huurovereenkomst 
van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is, op hetzelfde tijdstip als waarop de 
hoofdhuurovereenkomst eindigt, ongeacht de reden voor deze beëindiging.

3.4

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

De aanvangshuurprijs voor het gehuurde bedraagt (zegge:

Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening 
brengt.

4

4.1 per uur.

4.2
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4r3----Partijen verklaren onder-verwijzing naar artikel 11 lid 1 tmnhof onder b onderdeel 5 van de
Wet—op—de—omzetbelasting—1-968—een—met—omzetbelasting—belaste—verhuur—te—zijn
overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over do vergoeding die
huurder-verschuldigd is voor door of van wege-verlmurder-te verzorgen lovering van-znken-en
diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst en in artikel 16 van de
algemene bepalingen.
Huurder verklaart door ondcrtokenmg-vnn deze Inmrovereenkoinst;- mede ten behoeve van de
rechtsopvolgers) van-verhuurdeiy-dnt hij het gehuurde-blijvend gebruikt of blijvend laat
gebruiken voor doeleinden waarvoor een velledig-of nagenoeg volledig recht op aftrok van
omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

■Het boekjaar van huurder-loopt van 1 januari tot en met 3 1 december.AA

4.5 De betalingsverplichting van de huurder bestaat uit de:

o huurprijs.

AA -Huurder is geen omzetbelasting meei-over de huurprijs verschuldigd-indien-liet gehuurde niet
langer—met—omzetbelasting—mag—worden—verhuurd,—terwijl—partijen—dat—wel—waren
overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19-3:a algemene bepalingen bedoelde
vergoedingen-voor do omzetbelasting in de plaats-en wordt de in 19.3.a sub 1 bedoelde
vergoeding in onderling overleg tussen partijen vnstge3teld.-

De huurder zal de huurprijs maandelijks achteraf aan verhuurder betalen. De verhuurder zal 
de huurder een factuur met betrekking tot de maandelijkse huur toezenden. De huurder is 
gehouden de maandelijkse huur in één geheel in euro aan verhuurder binnen veertien dagen 
na ontvangst van de factuur te betalen.

4.7

AA -De uit hoofde van-deze huurovereenkomst door huurdor aan—verhurn-der—te-verriohten
periodieke betalingen als weergegeven in artikel 4.8 van-de-ze-huurovereenkomst-zijn in één
bedrag bij vooruitbetafing-versohuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de
periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

4.9 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.

5 Leveringen en diensten

Partijen komen overeen dat verhuurder geen bijkomende leveringen en diensten zal 
verzorgen.

5.1

6 Bankgarantie/Waarborgsom

6.1 N.v.t.

Beheerder7

Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: de manager van de Health & 
Fitness Club.

7.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de huurder zich te allen tijde richten tot de 
manager van de Health & Fitness Club.

7.2
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Bijzondere bepalingen8

Gebruik gehuurde

Huurder mag liet gehuurde op vier vaste avonden gedurende de week gebruiken op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 22.00 uur en op vrijdag van 19.30 uur tot 
21.00 uur. Indien vooraf tussen partijen overeen gekomen, kunnen partijen van voorgaande 
vaststaande dagen en tijden afwijken.

8.1

In aanvulling op het gebruik van het gehuurde mag huurder gebruik maken van de 
nutsvoorzieningen, het interieur, de kleedruimtes en douchefaciliteiten en parkeerfaciliteiten 
van de Health & Fitness Club.

8.2

Huurder heeft uitsluitend toegang tot en mag het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het 
geven van basketbal lessen tijdens de uren die Huurder en de manager van de Health & Fitness 
Club vooraf met elkaar zijn overeen gekomen.

8.3

Met het oog op een ordentelijk verloop van het dagelijks reilen en zeilen van de Fitness & 
Health Club is huurder verplicht om de instructies van verhuurder en/of de manager van de 
Fitness & Health Club en/of andere door verhuurder aangewezen personen, op te volgen.

8.4

Huurder is verplicht het gehuurde ter beschikking van verhuurder te stellen voor zaken die 
onder het Health en Safety beleid van verhuurder vallen (partijen genoegzaam bekend).

8.5

Onderhoud

8.6 Huurder zorgt er voor dat het gehuurde altijd netjes en schoon wordt achtergelaten na de uren 
waarop huurder van het gehuurde gebruik heeft mogen maken, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van verhuurder.

Overige

Huurder dient ervoor zorg te dragen dat zij een aansprakelijkheidsverzekering afsluit met een 
minimale dekking van EUR 
verhuurder uiterlijk per 1 juli 2019 in het bezit wordt gesteld van een kopie van deze 
verzekering.

8.7
- dekking. Huurder dient er zorg voor te dragen dat

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, ondertekend en geparafeerd:

David iyt) Health & Fitness B.V. Basketball ent Cangty ocs

Naam: Naam:

\) l
s ru

Plaats:

Datum: OT__ .09-. (9

Plaats:

Datum:
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Tekening van het gehuurde + eventuele foto's 
Algemene Bepalingen 7:230a BW (72/2003)
Uittreksel Kamer van Koophandel verhuurder 
Uittreksel Kamer van Koophandel huurder

en de heer
Kopie aansprakelijkheidsverzekering huurder (later aan te hechten)
Kopie paspoort/ID de heer

Datum:

Bijlagen:

Basketball Club Utn ngeroes

Naam:

MUMPlaats:

Afzonderlijke handtekening van huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 
‘Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 
7:230a BW’ als genoemd in 2.1.

Handtekening van huurder: Basketball Club Utrecht Cangeroes

Naam:
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ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag en 
aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de 
ROZ uitgesloten.

Omvang gehuurde
1. Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in 
de bij deze huurovereenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerde proces verbaal van oplevering niet zijn 
uitgezonderd.

Staat
2. Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan 
bevindt. Die staat wordt door of vanwege huurder en verhuurder vastgelegd in een als bijlage aan de huur- overeenkomst 
toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de 
huurovereenkomst. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, 
dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag verwachten van een goed 
onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Gebrek
3. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan 
huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van 
de huurovereenkomst mag verwachten.

Inspectie in verband met de geschiktheid
4. Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of 
het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daaraan moet 
geven. Verhuurder heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te 
stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Verhuurder is 
niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

Deskundigheid
5. Indien huurder of verhuurder onvoldoende deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij het opmaken van het proces
verbaal van oplevering en bij de inspectie als bedoeld in 4 te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een 
deskundige.

Gebruik
6.1 Huurder zal het gehuurde - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en 
zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij 
bestaande beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde 
of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van huurder, ten aanzien van het gebruik van het 
gehuurde, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het gehuurde aanwezig is) in acht nemen. Huurder zal het 
gehuurde voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze 
huurovereenkomst tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de 
meting van het verbruik van energie, water e.d.
6.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken 
omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. Huurder mag ten 
aanzien van werkzaamheden, die betrekking hebben op beveiliging, brandpreventie en lifttechniek, slechts bedrijven in
schakelen waarmee verhuurder tevoren heeft ingestemd en die zijn erkend door het Nationaal Centrum voor Preventie 
(NCP) respectievelijk door de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek. Als in het kader van door of vanwege
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verhuurder te verzorgen leveringen en diensten is overeengekomen dat de hierboven weergegeven werkzaamheden in 
opdracht van verhuurder geschieden, mag huurder die werkzaamheden niet zelf (laten) uitvoeren. Huurder zal zich te allen 
tijde houden aan de gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden afgegeven. Eveneens zal huurder de 
mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een 
behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, 
aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties respectievelijk 
het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
6.3 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast 
veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
6.4 Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke in het 
belang van het goed functioneren van het gebouw of complex, waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen 
zijn.
6.5 Voor het plaatsen van (licht-)reclame, aanduidingen, antenne-installaties of andere doeleinden heeft verhuurder het 
recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of 
huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook over de tuinen en 
erven van dat gebouw of complex. Als verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal verhuurder huurder hierover 
tevoren informeren en zal verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder.
6.6 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat deze het gehuurde 
voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit 
heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

(Overheids)voorschriften en vergunningen
6.7.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder 
gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of 
is bestemd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal geen 
aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen verhuurder.
6.7.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de 
bestemming die huurder aan het gehuurde moet geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van 
voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op, 
of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die huurder aan het gehuurde 
wil geven of heeft gegeven, dient huurder die wijzigingen of voorzieningen op zijn kosten uit te voeren, zulks na 
voorafgaande toestemming van verhuurder.
6.7.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband met het daarin uitgeoefende bedrijf, of in verband met de daaraan 
gegeven of te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is huurder onverminderd het in 6.8.1 t/m
6.8.3 en 6.11.1 t/m 6.11.7 bepaalde ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van de werkzaamheden voldaan wordt aan 
ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder is ervoor 
aansprakelijk dat blijvend aan de vereisten van/in de afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Verhuurder 
vrijwaart huurder derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

Milieu
6.8.1 Wanneer bij aanvang van de huurovereenkomst een milieu-onderzoek ter zake van het gehuurde is ingesteld, en 
tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst - bij een gelijkwaardig 
onderzoek - onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het 
eerdere onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de huurder de uit de verontreiniging voortvloeiende 
schade te vergoeden en is huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor kosten die verband houden met het 
opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen.
Huurder vrijwaart verhuurder ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
6.8.2 Het gestelde in 6.8.1 is niet van toepassing indien huurder aantoont dat de verontreiniging niet door toedoen of 
nalatigheid van hem, zijn personeel dan wel personen of zaken die huurder onder zijn toezicht heeft, is ontstaan, noch een 
omstandigheid betreft die huurder kan worden toegerekend.
6.8.3 Verhuurder vrijwaart huurder niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.

Afvalstoffen/chemisch afval
6.9 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van 

i<=t (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naieven. Bij de niet- of niet volledige nakoming van deze 
verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere 
consequenties.
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Appartementsrecht
6.10.1 Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, zal 
huurder de uit de splitsingsakte en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik inachtnemen. Hetzelfde 
geldt indien het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie.
6.10.2 Verhuurder zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet meewerken aan het tot stand brengen van voorschriften die 
in strijd zijn met de huurovereenkomst.
6.10.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat huurder in het bezit wordt gesteld van de in 6.10.1 bedoelde voorschriften 
omtrent het gebruik.

Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
6.11.1 Het is huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder 
stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare, tenzij behorend tot de normale beroeps- of bedrijfsvoering;
b. vloeren van het gehuurde en van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan 
bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
c. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan 
het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt verstaan het 
gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd;
d. wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gehuurde die in strijd zijn met voorschriften van de 
overheid en van de nutsbedrijven dan wel met de voorwaarden waaronder de eigenaar van het gehuurde de 
eigendom van het gehuurde heeft verworven of met andere beperkte rechten, of die voor andere huurders of 
omwonenden tot overlast leiden dan wel deze hinderen in hun gebruik.
6.11.2.1 Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging die 
huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben, zoals naamsaanduidingen, reclames, borden, 
aankondigingen, publicaties, opstallen, getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, automaten, verlichting, zonwering, 
rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten, het ondoorzichtig maken van ruiten e.d.
6.11.2.2 Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren en 
wanden.
6.11.2.3 Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder nodig voor het geheel of gedeeltelijk 
veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het 
einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
6.11.2.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent verhuurder geen toestemming voor veranderingen 
en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het 
gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en 
toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet 
wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de verhuurder zich daartegen verzetten.
6.11.2.5 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voor
schriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de 
naleving van voorschriften van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door huurder aangebrachte veranderingen 
of toevoegingen.
6.11.2.6 Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken 
geen deel uit van het gehuurde.
6.11.2.7 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens huurder aangebrachte 
veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt.
6.11.2.8 Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of 
namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.11.2.9 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan de dienst- en 
installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van 
het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden of
vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
6.11.3 Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt zal huurder zich gedragen 
naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties, alsook naar de mondelinge en schriftelijke 
aanwijzingen van verhuurder.
6.11.4 Met betrekking tot de in 6.11.2.1 en 6.11.2.2 genoemde en bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d. is verhuur
der op geen enkele wijze aansprakelijk.
6.11.5 Huurder zal brandblusvoorzieningen en vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde te allen tijde vrijhouden.
6.11.6 Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme of soortgelijke voorziening behoort 
dan wel het gehuurde per een of meer van genoemde voorzieningen of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men 
uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven door
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of namens verhuurder, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd. Verhuurder mag 
- indien en zolang dit noodzakelijk is - genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat huurder recht op een 
schadeloosstelling of vermindering van de huur kan doen gelden.
6.11.7 Indien door huurder aangebrachte zaken (waaronder begrepen reclame of andere aanduidingen) in verband met 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde c.q. het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel 
uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw 
aanbrengen voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de 
betreffende zaken toestemming heeft verleend.

Verzoeken/toestemming
6.12.1 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van deze huurovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van 
enige bepaling van deze huurovereenkomst verlangt, dient verhuurder of huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/of 
aanvulling schriftelijk in te dienen.
6.12.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van verhuurder of huurder 
wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
6.12.3 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende 
gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Boetebepaling
7. Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst 
en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen 
specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat huurder in 
verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voorzover de geleden 
schade de verbeurde boete overtreft.

Onderhuur
8.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel 
of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden 
over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
8.2 Ingeval huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt huurder aan verhuurder per kalenderdag dat de 
overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs 
per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede 
schadevergoeding te vorderen.

Htiurprïjswijziging
9.1 Een in 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging 
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000 =100), gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de 
gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door 
het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt 
aangepast.
9.2 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In 
dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de 
kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, hoger is dan 
het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste 
huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin 
bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
9.3 Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde huurprijs is het niet nodig dat van een door te voeren of 
doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke mededeling aan huurder is gedaan.
9.4 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal 
een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent 
kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. 
De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.
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Einde huurovereenkomst of gebruik
10.1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij 
het einde van het gebruik van het gehuurde, aan verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het 
proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.
10.1.2 Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering van het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt 
het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan verhuurder 
opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale 
slijtage en veroudering.
10.1.3 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld het gehuurde in 
goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
10.1.4 Verder wordt het gehuurde opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk 
schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels, keycards e.d. aan verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem 
in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op 
eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde 
zaken kunnen op kosten van huurder worden verwijderd. Het gestelde in 6.11.2.6 en 6.11.2.7 is van toepassing.
10.2 Indien huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd, is verhuurder gerechtigd, zich op kosten van 
huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig recht op 
schadevergoeding heeft.
10.3 Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het 
daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige 
aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar 
eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien 
gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij verhuurder ermee bekend is dat de 
opvolgende huurder de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is huurder verplicht om tezamen met de opvolgend 
huurder een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de opvolgend huurder zijn of worden overgenomen. Deze 
door huurder en de opvolgend huurder geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan 
verhuurder te worden verstrekt.
10.4 Tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen, is huurder in geen geval gerechtigd om 
zaken na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achter te laten in afwachting van het antwoord op de 
vraag of een opvolgend huurder deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als huurder zich hier niet aan houdt, is 
verhuurder gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten 
vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.
10.5 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden 
geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de 
staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de 
bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor 
rekening van huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van 
het gehuurde en de opmaak en de ondertekening van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door 
daartoe bevoegde vertegenwoordigers. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die 
vertegenwoordigers beroepen.
10.6 Indien huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de 
inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is verhuurder bevoegd de inspectie 
buiten aanwezigheid van huurder uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Verhuurder zal huurder 
onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
10.7 Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het 
rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van verhuurder uit te voeren c.q. te 
doen uitvoeren. Indien huurder, ook na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het 
rapport voortvloeiende verplichtingen, is verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan 
verbonden kosten op huurder te verhalen.
10.8 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is 
huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor 
bijkomende leveringen en diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en 
kosten.
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Schade en aansprakelijkheid
11.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade 
als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of 
vloeistoffen. Huurder moet verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als 
bedoeld in 11.6 voordoet of dreigt voor te doen.
11.2 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
11.3 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat 
hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder 
aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten, onverminderd 
het gestelde in 13.1, 13.4 en 13.5 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van huurder.
11.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van 
huurder.
11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het 
aangaan van de huurovereenkomst.
11.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder en huurder heeft 
geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen 
recht op ontbinding van de huurovereenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken, 
waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan 
het gehuurde deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, 
stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en 
apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten. 
Eveneens is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het gehuurde 
aanwezig zijn en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van die derden ter zake.
11.7 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en 
toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder 
aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
11.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van 
andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn 
ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.
11.9 Het gestelde 11.6 en 11.8 ten aanzien van de bedrijfsschade geldt niet bij schade als gevolg van grove schuld of 
ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt. Evenmin geldt het gestelde in 11.6 en 11.8 ten aanzien van de bedrijfsschade indien de schade 
het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde dat verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had 
behoren te kennen, tenzij het gaat om gebreken waarvan huurder op de hoogte was of had kunnen zijn door zijn 
onderzoek als omschreven in 4, welk gebrek alsdan tussen partijen niet als een gebrek kan worden beschouwd.

Bankgarantie
12.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening 
van de huurovereenkomst aan verhuurder afgeven een bankgarantie overeenkomstig een door verhuurder aangegeven 
model ter grootte van een in de huurovereenkomst weergegeven bedrag gerelateerd aan de betalingsverplichtingen van 
huurder aan verhuurder. Deze bankgarantie dient mede te geiden voor de verlengingen van de huurovereenkomst inclusief 
wijzigingen daarvan en dient geldig te blijven tot tenminste zes maanden na de datum waarop het gehuurde feitelijk is 
ontruimd en tevens de huurovereenkomst is beëindigd. Bovendien dient deze bankgarantie te gelden voor de 
rechtsopvolger(s) van verhuurder.
12.2 Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de bankgarantie.
12.3 Ingeval de bankgarantie is aangesproken, zal huurder op eerste verzoek van verhuurder voor een nieuwe 
bankgarantie, die voldoet aan het gestelde in 12.1 en 12.4, tot het volledige bedrag zorgdragen.
12.4 Huurder is verplicht om, na opwaartse aanpassing van de huurprijs, van de vergoeding voor leveringen en diensten of 
het voorschot daarop en van de geldende omzetbelasting, op eerste verzoek van verhuurder terstond een nieuwe 
bankgarantie te doen afgeven tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.
12.5 Voor het ingaan van elke nieuwe huurperiode uit hoofde van een huurverlenging zal huurder op eerste verzoek van 
verhuurder zorgdragen voor een nieuwe bankgarantie tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.
12.6 Indien huurder niet voldoet aan de in dit artikel omschreven verplichtingen, verbeurt huurder aan verhuurder per 
overtreding een direct opeisbare boete van € 250,00 per kalenderdag dat huurder in gebreke blijft nadat huurder per 
aangetekende brief op het verzuim is gewezen.
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Onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen
13.1 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van de hierna in 13.3 weergegeven onderhouds-, herstel-, en ver- 
nieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, 
herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde. 
Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex, geldt het bovenstaande eveneens voor de kosten van de 
bedoelde werkzaamheden ten behoeve van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zoals 
werkzaamheden aan gemeenschappelijke installaties, ruimten en andere gemeenschappelijke voorzieningen.
13.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in 13.3 en 13.4 bedoelde werkzaamheden verricht door, dan 
wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van 
bedoelde werkzaamheden over te gaan.
13.3 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van:
a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, 
balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buiten
kozijnen. Terzake van rioleringen geldt onverminderd het in 13.4 sub k. gestelde;
c. vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;
d. buitenschilderwerk.
De onder a t/m d genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van verhuurder, tenzij het werkzaamheden betreft die 
moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de 
wet dan wel werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege verhuurder in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.
13.4 Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op 13.1 zijn voor rekening van huurder:
a. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine 
herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet 
zijnde onderhoud als bedoeld in 13.3 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;
c. onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;
d. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief arma
turen), accu’s, vloerbedekking, stoffering, binnenschilderwerk, gootstenen, pantryinrichting, sanitair;
e. onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand-, braak- en diefstal- 
preventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;
f. onderhoud, herstel en vernieuwing van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de bestrating;
g. het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde 
behorende technische installaties, waaronder mede begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. Deze werkzaamheden 
mogen slechts worden verricht door bedrijven die door verhuurder zijn goedgekeurd.
h. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte (zowel periodieke als inci
dentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van 
tot het gehuurde of zijn onroerende aanhorigheden behorende (al dan niet technische) installaties; bedoelde keuringen en 
inspecties worden in opdracht van verhuurder verricht; wat betreft de daaraan verbonden kosten is het hierna gestelde in 
16.3 tot en met 16.8 voor zover mogelijk van toepassing.
i. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die door of vanwege huurder al dan niet uit hoofde van een aan huurder 
door verhuurder ter beschikking gestelde stelpost, zijn of worden aangebracht.
j. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt ver
staan het schoonhouden van ramen, van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het 
gehuurde, alsook het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde.
k. de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren/ 
rioleringen tot aan de gemeentelijke hoofdriolering van het gehuurde, het vegen van schoorstenen en het reinigen van 
ventilatiekanalen.
13.5 Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn 
voor rekening van huurder.
13.6 Indien huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of vernieuwing uit te voeren - dan 
wel indien naar het oordeel van verhuurder deze werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd - is 
verhuurder gerechtigd de door hem noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden voor 
rekening en risico van huurder te verrichten of te doen verrichten.
Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd 
deze terstond voor huurders rekening te verrichten of te doen verrichten.
13.7 Bij door verhuurder uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal verhuurder tevoren met 
huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden 
deze werkzaamheden op wens van huurder buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor 
rekening van huurder.
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13.8 Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de technische installaties in het gehuurde. Huurder 
is eveneens aansprakelijk voor het door hem of in zijn opdracht aan de installaties uitgevoerd onderhoud. De om
standigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door verhuurder goedgekeurd bedrijf ontslaat huurder niet van deze 
aansprakelijkheid.
13.9 Huurder zal verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het gehuurde. Huurder geeft ver
huurder in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om 
een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van verhuurder komend gebrek.
13.10 Indien huurder en verhuurder overeen zijn gekomen dat de voor rekening van huurder komende werkzaamheden in 
verband met het onderhoud, herstel en vernieuwing in, op of aan het gehuurde, het gebouw of complex waarvan het 
gehuurde deel uitmaakt als genoemd in 13.1, 13.4 en 13.5 niet in opdracht van huurder maar van verhuurder worden 
uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan door verhuurder aan huurder doorberekend. In een aantal gevallen worden 
daartoe door verhuurder onderhoudscontracten afgesloten.

Aanpassingen door of vanwege verhuurder
14.1 Het is verhuurder toegestaan om op, aan of in het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel 
uit-maakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en 

zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodigvernieuwing.
zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
14.2 Als verhuurder wenst over te gaan tot renovatie van het gehuurde zal hij huurder een renovatievoorstel doen. Een 
renovatievoorstel van verhuurder wordt vermoed redelijk te zijn, indien het de instemming heeft van tenminste 51 % van de 
huurders waarvan het gehuurde bij de renovatie betrokken is en die huurders tezamen tenminste 70% van het aantal m2 
verhuurbaar vloeroppervlak inclusief leegstand huren van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en 
dat bij de renovatie betrokken is. Ten behoeve van de procentuele berekening wordt verhuurder als huurder van het niet- 
verhuurde aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt.
14.3 Onder renovatie wordt verstaan (gedeeltelijke) sloop, vervangende nieuwbouw, toevoegingen en veranderingen van 
het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
14.4 Het gestelde in artikel 7: 220 lid 1,2 en 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhouds
werkzaamheden van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt leveren voor 
huurder geen gebreken op. Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het gehuurde of van gebouw of 
complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, gedogen en verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te 
hebben op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst en/of op schadevergoeding.
14.5 Ten aanzien van die gedeelten van het gehuurde waartoe huurder geen exclusief gebruiksrecht heeft, zoals gemeen
schappelijke ruimten, liften, (rol)trappen, trappenhuizen, gangen, toegangen en of andere onroerende aanhorigheden is het 
verhuurder toegestaan de gedaante en de inrichting daarvan aan te passen en deze gedeelten van het gehuurde te 
verplaatsen of te laten vervallen.

Toegang verhuurder
15.1 Indien verhuurder een taxatie van het gehuurde wil (laten) verrichten, dan wel wenst over te gaan tot het verrichten 
van werkzaamheden in, op of aan het gehuurde is huurder verplicht verhuurder of degene die zich ter zake bij huurder zal 
vervoegen, toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.
15.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen 
gerechtigd het gehuurde na overleg met huurder op werkdagen tussen 07.00 en 17.30 uur te betreden.
In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gehuurde te 
betreden.
15.3 Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het gehuurde en gedurende één jaar voor het einde van de 
huurovereenkomst, is huurder verplicht, zonder enige vergoeding, gedurende minstens twee werkdagen per week, na 
voorafgaande mededeling door verhuurder of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het gehuurde. 
Huurder zal de gebruikelijke ‘te huur’ of ‘te koop’ borden of biljetten aan of bij het gehuurde gedogen.

Kosten van Severingen en diensten
16.1 Boven de huurprijs zijn voor rekening van huurder de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van 
water en energie ten behoeve van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende 
overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in rekening 
worden gebracht. Huurder dient zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij het 
gehuurde geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of verhuurder als onderdeel van de overeengekomen leveringen en 
diensten hiervoor zorgdraagt.
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16.2 Indien tussen partijen geen bijkomende leveringen en diensten zijn overeengekomen, draagt huurder voor eigen 
rekening en risico en ten genoegen van verhuurder daar zorg voor. Huurder sluit in dat geval zelf, door verhuurder vooraf 
goed te keuren, servicecontracten af met betrekking tot de tot het gehuurde behorende installaties.
16.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat door of vanwege verhuurder bijkomende leveringen en diensten worden 
verzorgd, stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van de kosten die met de 
leveringen en diensten en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden zijn gemoeid. Voor zover het gehuurde 
deel uitmaakt van een gebouw of complex en de leveringen en diensten mede betrekking hebben op andere daartoe 
behorende gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van huurder komende aandeel in de kosten van die 
leveringen en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat huurder van een 
of meer van deze leveringen en diensten geen gebruik maakt. Als een of meer gedeelten van het gebouw of complex niet 
in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de bepaling van huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer 
het gebouw of complex volledig in gebruik zou zijn.
16.4 Verhuurder verstrekt huurder over elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de leveringen en diensten, 
met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die 
kosten.
16.5 Na het einde van de huur wordt een overzicht verstrekt over de periode waarover dit nog niet was geschied. 
Verstrekking van dit laatste overzicht vindt plaats na verloop van maximaal 14 maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop 
het vorige overzicht werd verstrekt. Huurder noch verhuurder zal voortijdig aanspraak maken op verrekening.
16.6 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met voorschotbetalingen, door huurder te 
weinig is betaald of door verhuurder te veel is ontvangen, wordt binnen een maand na verstrekking van het overzicht 
bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot 
betaling tot gevolg.
16.7 Verhuurder heeft het recht de leveringen en diensten, na overleg met huurder, naar soort en omvang te wijzigen of te 
laten vervallen.
16.8 Verhuurder heeft het recht het door huurder verschuldigde voorschot op de vergoeding voor leveringen en diensten 
tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten, onder meer in een geval als bedoeld in 16.7.
16.9 Ingeval de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door verhuurder verzorgde leveringen en 
diensten behoort, kan verhuurder na overleg met huurder de wijze van het bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld 
huurders aandeel in de kosten van het verbruik aanpassen.
16.10 Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en 
ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over huurders aandeel in de kosten van verbruik, 
dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van 
afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, 
vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die verhuurder in dat geval 
tegenover huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade.
16.11 Verhuurder is, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die 
het gevolg is van het niet functioneren dan wel de niet behoorlijke leverantie van de hiervoor bedoelde voorzieningen en 
diensten. Evenmin zal huurder in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en/of verrekening 
met enige betalingsverplichting.

Kosten, verzuim
17.1 In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, 
of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming te dwingen, is 
huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een 
definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten - aan verhuurder te voldoen.
De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke 
tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.
17.2 Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Betalingen
18.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk 
op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering 
welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door 
verhuurder op te geven rekening. ^ laa* onverlet de bevoegdheid van huurder om gebreken zelf te verhelpen en de 
redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de huur indien verhuurder met het verhelpen daarvan in verzuim is. 
Het staat verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van 
betaling. is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een door hem van
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huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste 
geval is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
18.2 Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de 
vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat 
bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als 
een volle maand geldt, met een minimum van € 300,00 per maand.

Belastingen, lasten, heffingen, premies

Omzetbelasting
19.1 Indien is overeengekomen dat over de huurprijs omzetbelasting in rekening wordt gebracht, verklaren huurder en 
verhuurder uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder het gehuurde voor 
tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken 
voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzet
belasting belaste (ver)huur.
19.2 Maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 
1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste 
verhuur en te volstaan met een door huurder in te vullen en te ondertekenen verklaring, welke verklaring integraal 
onderdeel uitmaakt van de onderhavige huurovereenkomst.
19.3. a Indien huurder het gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van 
omzetbelasting en daardoor de uitzondering op de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt 
beëindigd, is huurder niet langer omzetbelasting over de huurprijs aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) 
verschuldigd, doch dan is huurder met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs in 
plaats van omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan verhuurder c.q diens rechtsopvolger(s) verschuldigd 
dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
I De als gevolg van het beëindigen van de optie voor verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) niet (langer) aftrekbare 

omzetbelasting op de exploitatiekosten van het gehuurde of investeringen daarin.
II De omzetbelasting die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) als gevolg van het beëindigen van de optie wegens 

herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de 
artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aan de fiscus moet betalen.

III Alle overige schade die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) door het beëindigen van de optie lijdt.
19.3. b Het door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), door het beëindigen van de optie te lijden financiële nadeel wordt 
door huurder aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) voldaan steeds gelijktijdig met de periodieke huurprijsbetalingen 
en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 19,3.a sub I, zo mogelijk door middel van een annuïteit, gelijkelijk 
verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode, doch is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar 
als de huurovereenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
19.4 Het in 19.3.a sub II gestelde is niet van toepassing indien bij het sluiten van de onderhavige huurovereenkomst de 
herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting ter zake van het gehuurde is verstreken.
19.5 Wanneer zich een situatie als bedoeld in 19.3.a voordoet zal verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan huurder 
berichten welke bedragen door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moeten worden betaald en inzicht 
geven in de overige schade als bedoeld in 19.3.a sub III. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking 
verlenen indien huurder de opgave van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een 
onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
19.6 Ingeval in enig boekjaar niet is voldaan aan het gebruik of laten gebruiken van het gehuurde voor doeleinden als 
weergegeven in 19.1, stelt huurder de verhuurder c.q diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het 
desbetreffende boekjaar door middel van een door hem (huurder) ondertekende verklaring hiervan in kennis. Binnen 
dezelfde termijn zendt huurder een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur der Omzetbelasting.
19.7 Indien huurder niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 19.6 en/of niet voldoet aan de verplichting tot 
ingebruikname als bedoeld in 19.9, of achteraf blijkt dat huurder van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan en verhuurder 
c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor naar achteraf blijkt ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft 
gebracht, is huurder in verzuim en is verhuurder c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor ontstane financiële 
nadeel op huurder te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige ter zake door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog 
aan de fiscus verschuldigde omzetbelasting vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en 
schade. Het in dit lid gestelde voorziet in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende 
kracht mocht worden beëindigd, zulks naast de in 19.3.a weergegeven regeling. De extra schade die voor verhuurder c.q. 
diens rechtsopvoiger(s) uit uie terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar. 
Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien huurder de opgave van deze extra schade 
van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke register-accountant. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van huurder.
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19.5 en 19.7 gestelde is eveneens van toepassing indien verhuurder c.q. diens19.8 Het in 19.3.a, 19.3.b
rechtsopvolger(s) eerst na, al dan niet tussentijdse, beëindiging van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met 
schade door de beëindiging van de voor partijen geldende optie, welke schade alsdan terstond, volledig en ineens door 
verhuurder, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), opeisbaar is.
19.9 Onverkort het overigens in deze huurovereenkomst ter zake bepaalde, zal huurder het gehuurde in elk geval, met 
toepassing van het optierecht, in gebruik nemen of in gebruik laten nemen voor het einde van het boekjaar volgend op het 
boekjaar waarin huurder het gehuurde is gaan huren.

Overige belastingen, lasten, heffingen, premies, e.d.
20.1 Voor rekening van huurder komen, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
a. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van 
dienstruimten, algemene ruimten en zogenaamde gemeenschappelijke ruimten;
b. milieuheffingen waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en de bijdrage zuiveringskosten afvalwater 
en iedere andere bijdrage uit hoofde van milieubescherming;
c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor 
zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd;
d. rioolrecht;
e. overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden geheven voor 
voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, precariorechten, lasten, heffingen en 
retributies:

terzake van het feitelijk gebruik van het gehuurde; 
terzake van goederen van huurder;
die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet aan huurder in gebruik zou 
zijn gegeven.

20.2 Indien de voor rekening van huurder komende lasten, rechten of belastingen bij verhuurder worden geïnd, moeten 
deze door huurder op eerste verzoek van verhuurder aan laatstgenoemde worden voldaan.
20.3 Sndien in verband met de aard of uitoefening van het beroep of bedrijf van huurder voor het gehuurde, dan wel het 
gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een hogere dan normale premie van brandverzekering voor 
opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders van het gebouw of complex in rekening wordt 
gebracht, zal huurder het meerdere boven de normale premie aan verhuurder of die andere huurders vergoeden. 
Verhuurder en andere huurders zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde 
waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie.
Onder "normale premie" wordt verstaan de premie die verhuurder of huurder, bij een te goeder naam en faam bekend 
staande assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde respectievelijk zijn inventaris en goederen, tegen 
brandrisico op het moment direct voorafgaande aan het afsluiten van deze huurovereenkomst, zonder daarbij rekening te 
houden met de aard van het door huurder in het gehuurde uit te oefenen bedrijf of beroep, alsmede - gedurende de duur 
van de huurovereenkomst - elke aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of 
omvang van het verzekerde risico.

Hoofdelijkheid
21.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk 
en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. 
Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die 
huurder.
21.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, 
hoofdelijk.

Niet tijdige beschikbaarheid
22.1 Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huur, doordat het 
gehuurde niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of verhuurder de door 
hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is huurder tot de datum waarop het 
gehuurde hem ter beschikking staat geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten 
verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. De 
nuurprijsindexeringsaatum blijft ongewijzigd.
22.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake 
ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
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22.3 Huurder kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove 
schuld van verhuurder en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van huurder in redelijkheid niet verlangd kan 
worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
23. Indien huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door 
ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de beheerder om de persoonsgegevens van huurder in een 
bestand op te nemen / te verwerken.

Domicilie
24.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de 
uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde.
24.2 Huurder verplicht zich in geval huurder zijn bedrijf daadwerkelijk niet meer in het gehuurde uitoefent, verhuurder 
daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
24.3 Voor het geval huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres 
van het gehuurde als domicilie van huurder.

Klachten
25. Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In 
dergelijke gevallen zal huurder de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Beheerder
26. Indien door verhuurder een beheerder is of wordt aangesteld, zal huurder zich omtrent alle met de huurovereenkomst 
verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

Slotbepaling
27. Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de 
geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet.
In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, 
als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 
zouden hebben.
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Wat is verzekerd:
• Voor aansprakelijkheid van genoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag van:- 

o EUR 2.500.000,- als maximum per aanspraak en per contractsjaar voor alle 
entiteiten
EUR 1.000.000,- as maximum per aanspraak en per contractsjaar voor de Bond 
EUR 
EUR

250.000,- als maximum per aanspraak en per Vereniging 
250.000,- als maximum per aanspraak en per Rayon

Eigen risico:
• Op uitkeringen van schade geldt per aanspraak geen eigen risico

Schademelding:
• Melding van een schade dan wel aansprakelijkheidsstelling dient via onze

assurantietussenpersoon AHC B.V. te geschieden. Er zijn geen specifieke schadeformulieren 
voor. U kunt contact opnemen met de heer mr.
3053644/ e-mail

van AHC, telefoon 020-
|@ahc.nl

Andere verzekeringen:
• De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die 

krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die 
andere verzekering dient te worden geclaimd

Polisvoorwaarden:
• Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en 

bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van de Nederlandse Basketball 
Bond

Vragen over de polisdekking kunnen gesteld worden aan onze assurantietussenpersoon AHC B.V. 
de heer telefoon

AHC RiskStrategy
('Re-)lnsurance I H/skEngineering I ExecutiveRisk

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering 
Ten name van de Vereniging Nederlandse Basketball Bond

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 1 januari 2012
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor zuiverevermogensschade 
toegebracht aan derden als gevolg van handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder van 
de Vereniging

Wie zijn verzekerd:
• Bestuurders van de rechtspersoon
• Toezichthouders van de rechtspersoon
• Medebeleidsbepalers (alle natuurlijke personen, in dienst van de rechtspersoon de het 

beleid van de rechtspersoon (mede)bepalen als waren ze bestuurders)

Wie is de Rechtspersoon:
• Vereniging Nederlandse Basketball Bond
• Alle aangesloten verenigingen van de Vereniging Nederlandse Basketball Bond

Dekkingsgebied:
• De gehele wereld met uitsluiting van de Verenigde Staten en Canada

0 
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 14:13:50 +0100

|@utrecht.nl>; @gmail.comTo:
@gmail.com>;" |@utrecht.nl>;" @gmail.com>;
|@|< >
Fwd: 10908684_1_NLMATTERS(20190708 Huurovereenkomst Basketball (fully signed incl.Subject:

annexes)).pdf
Attachments: 10908684_1_NLMATTERS(20190708 Huurovereenkomst Basketball (fully signed incl. annexes)).pdf

En nog even het huidige contract met David Lloyd.

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 15:19:10 +0100 

@utrecht.nl>To: <
@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:
Basketball (fully signed incl. annexes)).pdf

FW: Documenten
David Uoyd Contract Aanpassingen.docx, 10908684_1_NLMATTERS(20190708 Huurovereenkomst

Beste

Mag ik nog een keer je advies vragen.

Ik sprak je vorige week over de basketbalvereniging Cangeroes die gaan huren bij David Lloyds.
Zij krijgen het meegezonden contract aangebonden. Het betreft het huidige contract (gebruiksovereenkomst) en de voorgestelde 
aanpassingen.
Zou jij kunnen kijken of je daar nog risico’s in ziet als een sportvereniging een dergelijk contract aan gaat?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®@
%

Gemeente Utrecht

Utrecht Cangeroes 
Verzonden: maandag 20 december 2021 12:04

|@utrecht.nl>;

|@utrechtcangeroes.nl>Van:

@gmail.com; 
@sportutrecht.nl>

@utrecht.nl>;Aan:
@gmail.com>; 

Onderwerp: Fwd: Documenten

Ik begreep van dat de documenten niet te openen waren. Nieuwe poging...

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:
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From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 17:19:16 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Prima. Haal ik product eruit. Dat was namelijk de oorspronkelijke tekst.

Dank. Stuur ik het daarna naar het stafbureau.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 17:07

|@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van:

Aan:

Ha

Bij nader inzien zou ik product nog uit het voorstel weglaten en het alleen hebben over de prestatiedoelstelling en verwijzen naar 
het nummer in de programmabegroting. Verder wat mij betreft prima.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
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www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do

OOO0
i'v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 15:01

l@utrecht.nl>;

Van:

@utrecht.nl>;Aan:
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik jullie de versie met het aangepaste beslispunt. Staat het zo helder geformuleerd? Als jullie akkoord zijn stuur ik 
deze versie naar het stafbureau om het in iBabs te zetten (dat scheelt hen weer aangepaste versies wisselen).

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO00
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Gemeente Utrecht
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|(5)utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:11
Aan:

Van:

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Ah, ok, dan gaan we dat weer terug aanpassen naar hoe t was. 
kun jij dat aanpassen in t voorstel?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

ooo®
■JjjAv

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:10

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Dan wel. Beslispunt is dus het overhevelen van de ene doelstelling naar de ander.

Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:59:05
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Ok, maar voor de duidelijkheid, moeten we er nu wel of niet een apart beslispunt van maken?

Met vriendelijke groet,
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