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Naar aanleiding van de brief van het college d.d. 7 mei 2012 m.b.t. het uitstel van de sportnota 
wil ik de volgende raadsvraag indienen: 
 
1. 
Kan het college nav haar brief d.d. 7 mei 2012 tav het (wederom) verplaatsen van de sportnota 
een inhoudelijke toelichting verschaffen van de reden(en) hiertoe? Een uitgebreide inventarisatie 
heeft geresulteerd in een notitie 'de Tussenstand', die in twee commissierondes werd behandeld 
en waartoe eveneens een sportdebat werd georganiseerd. De conclusie van het college na de 
tweede commissieronde was letterlijk dat 'er meer dan voldoende aanknopingspunten waren om 
een nota in concept aan te leveren. Bovendien is de sportnota een van de speerpunten van de 
prestatieafspraken zoals met de Raad afgesproken.  
 
Antwoord 
 
Tijdens de commissievergadering van januari is gesproken over de oplegnotitie. Omdat het door 
het Leiderdorpse Weekblad georganiseerde sportdebat in aantocht was en mede vanwege de 
tijd, is besloten de behandeling van de oplegnotitie vroegtijdig te beëindigen en af te wachten wat 
het sportdebat zou brengen.  
   
Tijdens het sportdebat zijn echter stellingen geponeerd die helaas onvoldoende duidelijkheid 
hebben verschaft. ‘De gemeente moet de basisvoorzieningen faciliteren’. Wat die 
basisvoorzieningen precies inhouden werd niet duidelijk.  
 
In de commissievergadering van februari hebben diverse partijen hun wensen ten aanzien van 
de nog op te stellen sportnota kenbaar gemaakt, maar zijn er onvoldoende kaders meegegeven.  
Bij nadere beschouwing blijkt een aantal gemaakte opmerkingen met elkaar in tegenspraak. 
Zo is het onduidelijk wat de kaders van uw raad zijn ten aanzien van de historische gegroeide 
verschillen in overeenkomsten tussen de gemeente en de verschillende verenigingen, verschillen 
tussen binnen- en buitensporten en de beheerstichting.  



 

 

 ‘Zijn er criteria op te stellen om weg te komen van de individuele afspraken die met 
verenigingen gemaakt zijn’ versus ‘We hebben geen behoefte aan een 
vlakschuurmachine / we hoeven die verschillen niet we te poetsen’.  

 

 ‘Uit de notitie blijkt dat de bijdrage die de gemeente geeft per lid aan de binnensporter 
significant lager is dan die aan de buitensporters. Door middel van ons voorstel wordt dat 
ongelijke verhaal min of meer gelijk getrokken’ versus binnen- en buitensporten kun je 
niet met elkaar vergelijken.  
 

 ‘Wij vinden het een goed voorstel om de beheerstichting mee te nemen in het 
accommodatiebeleid’ versus ‘Er moet [over de beheerstichting] klare wijn geschonken 
worden’.  

 
Om er zeker van te zijn dat wij uw (soms tegenstrijdige) opmerkingen vertalen naar werk- en 
uitvoerbaar beleid willen wij u deze kaders ter vaststelling voorleggen.  
 
2. 
Wat is er inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de bevindingen en planning naar aanleiding van 
de behandeling in beide commissies? 
 
Inhoudelijk is er niets gewijzigd. Zoals in de brief van 7 mei is beschreven blijkt bij nadere 
analyse dat opmerkingen en signalen op een aantal essentiële thema’s (beheerstichting, 
vergelijk binnen- en buitensport en het al dan niet harmoniseren van historisch gegroeide 
verschillen) van uw raad met elkaar in tegenspraak zijn. Gesprekken met de verenigingen 
hebben eveneens gemaakt dat wij de uitgangspunten ingekaderd willen krijgen. Wij willen dat er 
geen misverstand ontstaat over de vertrekpunten waarop wij het definitieve beleid baseren.  
 
3. 
Notitie 'de Tussenstand' betreft reeds een inventarisatie van bestaande regelingen en afspraken 
plus input van de sportverenigingen. Welke aanknopingspunten cq inspraak cq inventarisatie 
denkt het college nog nodig te hebben? 
 
Bij de totstandkoming van de nota is het (meer dan) wenselijk om de sportverenigingen te 
betrekken. De input die verenigingen hebben geleverd voor ‘De tussenstand’ ging over de 
(toenmalige) stand van zaken. Input/inspraak die we nu nodig hebben is tweeledig.  
 
Enerzijds hebben wij input nodig over wat de consequenties zijn als de gemeente zich op een 
bepaald standpunt stelt. Wij willen hen tijdens de totstandkoming raadplegen, hen laten 
meedenken. Anderzijds willen wij verenigingen formeel de mogelijkheid bieden om te reageren 
op de conceptnota als deze gereed is. Wij hebben dan nog de mogelijkheid hun reacties mee te 
nemen in de nota voordat we deze ter vaststelling aan uw raad voorleggen.   
 
 
 


