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VERZONDEN 2 0 DEC. 2013 

Geachte raadsleden, 

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van het sportbeleid. 
Hiermee voldoen wij aan de toezegging die tijdens de behandeling van de sportnota gedaan 
is aan uw raad om u op de hoogte te houden. 

Motie sport/lichaamsbeweging 
In het najaar hebben wij de schooldirecteuren en -bestuurders gevraagd naar hun gedachten 
over de Motie sport/lichaamsbeweging. Naar voren is gekomen dat scholen geen behoefte 
hebben aan extra uren bewegingsonderwijs, maar liever de kwaliteit van het bestaande 
bewegingsonderwijs verbeteren of extra sport- en beweegactiviteiten organiseren. 
Gesprekken daarover met het onderwijsveld hebben een voorstel opgeleverd. Het voorstel is 
in lijn met de motie en sluit aan bij het beleidsdoel preventie overgewicht. Het is erop gericht 
kinderen in de basisschoolleeftijd meer en beter te laten sporten en bewegen. De regeling is 
in concept gereed. Wij verwachten deze in januari vast te stellen. 

Wij informeren uw raad zodra wij de regeling hebben vastgesteld en over de wijze waarop 
deze regeling is vormgegeven. Ook zeggen wij u toe te rapporteren over de eerste ervaringen 
met de regeling. Dat gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal 2015. 

Fonds sporten en bewegen 
De beleidsregels voor het Fonds sporten en bewegen zijn in concept gereed. Deze zijn met 
Sportfondsen Sport Servicepunt besproken. Wethouder Zilverentant presenteert de regeling 
op 21 januari tijdens het nieuwjaarsontbijt aan de sportverenigingen. We organiseren een of 
twee bijeenkomsten voor de mogelijke gebruikers van de subsidieregeling, waarmee we 
duidelijkheid geven over de inhoud en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. 
Wij vinden het wenselijk dat de regeling in de praktijk goed werkbaar is. Met de verenigingen 
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gaan we daarom in gesprek over of zij ermee uit de voeten kunnen. Eind 2015 evalueren we 
de regeling. Als in 2014 en 2015 weinig gebruik van de subsidiemogelijkheid wordt gemaakt, 
organiseren we voorafgaand aan de subsidieronde 2016 een extra bijeenkomst. 

Ook hier geldt dat wij u informeren zodra wij de regeling Fonds sporten en bewegen hebben 
vastgesteld en over de eerste ervaringen met de regeling. Wij verwachten dit medio 2015 te 
kunnen doen. 

Huurovereenkomst RCL 
Recentelijk hebben wij een huurovereenkomst met RCL afgesloten. Deze overeenkomst 
maakt het mogelijk om de btw over de door de gemeente gemaakte kosten voor de renovatie 
van de twee kunstgrasvelden en het dagelijks en groot onderhoud aan de velden van RCL te 
verrekenen. 

Sinds jaar en dag stelt de gemeente de sportvelden ter beschikking aan RCL. RCL betaalt 
voor het gebruik van de sportvelden een huur die vrijgesteld is van btw. Het gevolg daarvan is 
dat de gemeente geen recht heeft op aftrek van de inkoop-btw op onderhouds-, renovatie- en 
exploitatiekosten. Evenmin heeft de gemeente hiervoor recht op compensatie uit het btw-
compensatiefonds. 

De gemeente verzorgt echter aanvullend dienstbetoon naast het ter beschikking stellen van 
de sportaccommodatie. Denk daarbij aan onderhoudswerkzaamheden zoals het herstellen 
van speelschade, het schoonhouden van de velden, het repareren van hekwerken en 
ballenvangers en zo meer. Verrekening van de btw is alleen mogelijk als cumulatief aan alle 
gestelde voorwaarden wordt voldaan. Voorheen voldeed de gemeente aan vier van de vijf 
gestelde voorwaarden. Bij aanpassing van het Sportbesluit is een van de vijf voorwaarden 
komen te vervallen, waardoor de gemeente voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 

Dat betekent in btw-termen dat de gemeente RCL de gelegenheid geeft tot sportbeoefening 
en dat de gemeente een btw-belaste prestatie verricht waarover 6% btw verschuldigd is. 
Vanwege de met btw belaste dienstverlening heeft de gemeente recht op aftrek van inkoop-
btw. Daar werd tot voor kort geen gebruik van gemaakt. Met het sluiten van een 
huurovereenkomst met RCL brengen wij daar verandering in. 

Nieuwe huurtarieven 
Het opstellen van een huurovereenkomst met RCL past binnen het vigerende sportbeleid. De 
huurprijs wordt de komende jaren - in lijn met de doelstelling van de sportnota - verhoogd 
met de kosten voor het beheer en onderhoud. Het beleid is erop gericht om verenigingen 
verantwoordelijk te maken voor de kosten voor het beheer en onderhoud van de velden. En 
een voorwaarde voor toepassing van het verlaagde tarief van 6% is dat de gemeente een 
reële vergoeding ontvangt. Er mag geen sprake zijn van een symbolische vergoeding. 

We hebben de kosten voor het beheer en onderhoud inzichtelijk gemaakt en 
gecommuniceerd met de verenigingen. Het berekenen van een nieuwe huurprijs, waarin de 
beheer- en onderhoudskosten zijn verwerkt, blijkt echter een lastige opgave. De vergoeding 
voor het gebruik van de velden verschilt per veld en per vereniging en is historisch gegroeid. 
Het formuleren van een nieuw systematiek om de gebruiksvergoeding te berekenen doen wij 



in afstemming met het grondbeleid. Bij de verdere uitwerking betrekken wij de verenigingen 
nauw. 

Vervolg 
Wij gaan er van uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang 
van de uitvoering van de sportnota. Wij zullen u zoals afgesproken over actuele 
ontwikkelingen blijven informeren. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Maurice Molenaar. Hij is bereikbaar 
op telefoonnummer (071) 54 54 834 of via e-mailadres mmolenaar@ieiderdorp.nl. 


