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Notitie bij  motie Samenwerking op het gebied van sportvoorzieningen  
in de Leidse regio  

 

In deze notitie wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van de werkgroep Leidse regio , 

de achtergrond van de motie en de wijze waarop de motie aan de raden en colleges wordt 

gepresenteerd. 

 

Aanleiding 

In een tweetal bijeenkomsten met de raden en colleges uit de Leidse regio is gesproken over 

bestuurlijke ontwikkelingen die de raadsleden en hun gemeenten bezighouden. In die 

bijeenkomsten is geconcludeerd dat samenwerking zinvol is. Samenwerken wordt als nuttig 

gezien; het zal de bestuurskracht van de  gemeententen kunnen versterken maar ook de 

positie van de Leidse regio binnen het grotere samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

Samenwerking is echter wel complex  in verband met gemeentelijk eigenbelang. 

Samenwerken zou zich daarom  moeten richten op praktische vormen van samenwerking 

tussen twee of meer regiogemeenten en moet niet geïnstitutionaliseerd worden.  

 

In de tweede bijeenkomst op 29 februari jl. is gesproken over bestaande voorzieningen en de 

mogelijkheden om (toekomstige) problemen en knelpunten binnen die voorzieningen 

gezamenlijk, met één of meer gemeenten aan te pakken. Als  problemen en knelpunten 

werden ondermeer genoemd: kortingen op het gemeentefonds, verouderde voorzieningen, 

hoge  exploitatie lasten, verlies diversiteit bij sluiting van voorzieningen.   

Met name op het gebied van sport en cultuur ziet men mogelijkheden door het bundelen of 

het gebruiken van elkaars voorzieningen. 

 

Samenstelling werkgroep 

Op basis van deze bijeenkomst is er een werkgroep geformeerd bestaande uit een raadslid 

uit elke gemeente: 

 Leiderdorp:  Tineke Meiners 

 Oegstgeest: Vincent Janssen 

 Voorschoten:  Lex Oosterhuis 

 Zoeterwoude:  Corry Rietdijk 

 Leiden:  Moniek van Sandick 

 Ambtelijke ondersteuning: Helene Meijer (griffie Oegstgeest), Anna Marie Slink (griffie 

Leiden) 

 

Positie werkgroep: 

De status van de werkgroep is informeel van aard; de leden beschikken niet over een 

mandaat.  Voor de werkgroep leden en de betrokken raden is het van belang te weten dat  

de conclusies van de bijeenkomst van de Leidse Regio van 29 februari breed gedeeld 

worden door de betrokken raden. De werkgroep leden hebben in april jl.  een schriftelijke  en 

mondelinge terugkoppeling gegeven over hun werkzaamheden aan de eigen raad en/of 

presidium. Deze terugkoppeling is door de betrokken raden positief ontvangen. In totaal is de 

werkgroep vier keer bij elkaar gekomen. 
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Opdracht werkgroep 

De werkgroep heeft de opdracht gekregen om met de conclusies van de bijeenkomst van 29 

februari aan de slag te gaan en om naar een manier te zoeken om bestaande knelpunten op 

het gebied van voorzieningen aan elkaar voor te leggen en te bezien of er kansen en 

mogelijkheden zijn deze knelpunten op te lossen. De suggesties van de werkgroep worden 

voorgelegd aan de raden en colleges, als advies, om te beoordelen of deze suggesties 

werkbaar zijn. 

De werkgroep heeft zich in haar opdracht beperkt tot de samenwerking op het gebied van 

sportvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de breedtesport en de maatschappelijke functie 

die sport heeft en niet op topsport. Het uiteindelijke resultaat is bijgevoegde motie die aan de 

betrokken colleges en raden wordt voorgelegd. 

 

Bevindingen werkgroep: 

De vragen die de werkgroep zichzelf heeft gesteld zijn: 

1. Welke sportvoorzieningen zijn er binnen de eigen gemeente en waar zitten de 

knelpunten? 

2. In hoeverre wordt er over en weer gebruik gemaakt van elkaars sportvoorzieningen? 

3. Op welke gebieden is er samenwerking mogelijk en in welke vorm? 

4. Tot slot heeft de werkgroep een poging gedaan om haar bevindingen te voorzien van een 

feitelijke onderbouwing door middel van de sportnota’s van de verschillende gemeenten 

naast elkaar te leggen en een vergelijking te maken tussen de doelstellingen en de 

beschikbare financiën. voor zover dat mogelijk was. I(?? de beschikbare financieen/ zijn 

niet alle gegeven in de bijlage)  

 

Bevindingen op vraag 1: 

Het behoort tot een van de kerntaken van gemeente om sportvoorzieningen te bouwen en te 

onderhouden, het beheer van de voorzieningen wordt over het algemeen overgelaten aan de 

sportclubs.  

De werkgroep heeft met name gekeken naar de grotere sportvoorzieningen zoals 

zwembaden, ijsbaan, voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen en sporthallen. Al vrij snel 

kon de conclusie getrokken worden dat de zwembaden in nagenoeg alle betrokken 

gemeenten een knelpunt zijn (met uitzondering van Leiderdorp).  

Wat betreft de andere sportvoorzieningen geldt dat met name Leiden te kampen heeft met 

verouderde sportvoorzieningen, een overschot (korfbal) of een tekort (bijv. hockeyvelden)  

en/of ruimtegebrek om nieuwe sportvoorzieningen aan te leggen. Een nieuwe Leidse 

sportnota ligt nu voor de inspraak. 

Leiderdorp stelt eind dit jaar een nieuwe sportnota vast. Zoals het er nu uitziet kiest men er 

voor om de kosten van exploitatie en het onderhoud van sportvelden op termijn 

kostendekkend te maken vanuit de verhuur. Tevens wil men in Leiderdorp bekijken in 

hoeverre dat ook mogelijk is voor eventuele vervanging van velden. Het is sowieso al het 

gebruik dat vervanging van clubhuizen voor de vereniging zelf is.  

 

Bevindingen op vraag 2: 

Deze vraag heeft de werkgroep onderzocht  om te kunnen beoordelen of  de inwoners van 

de Leidse regio zich laten beperken door de gemeentelijke grenzen.  Het is niet gelukt om 

kwantitatieve gegevens boven water te krijgen. Wel kon de werkgroep aangeven dat de 

inwoners een praktische instelling hebben:  bij sportvoorzieningen is men geneigd om naar 

de dichtstbijzijnde voorziening te gaan. Een andere reden is omdat men een bepaalde sport 

niet binnen de eigen gemeentegrenzen heeft.   
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Bevindingen op vraag 3: 

Of er daadwerkelijk samenwerking mogelijk is op het gebied van bepaalde voorzieningen is 

voor de werkgroep moeilijk te bepalen.  Daarnaast spelen de eigen belangen en ideeën van 

de betrokken gemeentes een grote rol.  

De werkgroep heeft geconcludeerd dat samenwerking op het gebied van zwembaden een 

grote kans van slagen heeft. Met name de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten 

en Leiden hebben hier een gemeenschappelijk belang. De wijze waarop dit kan worden 

vormgegeven is bijvoorbeeld in de vorm van een sportfondsen. Ook is men van oordeel dat 

er gradaties in zwembaden zijn: van luxe zwemparadijs tot eenvoudig buitenbad. Het is maar 

helemaal de vraag of dat impliceert dat de betrokken gemeenten gezamenlijk 

sportvoorzieningen moeten runnen, het kan ook juist gaan om gezamenlijke 

inkoop/contracten en gebruik kunnen maken van elkaars velden of accommodaties, dus 

lichtere en meer flexibele vormen van samenwerking. 

 

De werkgroep ontbreekt het aan tijd en deskundigheid om met een kant en klaar plan richting 

de colleges en raden te komen. Dat ligt ook niet in de  opdracht aan de werkgroep. Daarom 

is bijgaande  de motie geformuleerd waarin wordt opgeroepen om dit meer concreet in kaart 

te brengen. 

 

Bevindingen vraag 4: 

Zie bijlage voor een overzicht.  
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Bijlage overzicht sportnota’s (bevindingen bij vraag 4.)  

Plaats 

 

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude 

Sportnota 

 

Verleiden tot 

bewegen 

(inspraakversie) 

Geen sportnota, wel 

de Tussenstand van 

het sportbeleid 

Bewegen is gezond voor jong en 

oud (2012) 

Sport en bewegen doe je 

samen (2009) 

Heeft geen 

sportnota, het plan 

van aanpak sporten 

is niet overgenomen 

door de raad. 

Ambities 

 

-Voldoende en 

kwalitatief goede 

sportvoorzieningen 

- Ondersteunen van 

sportverenigingen 

t.b.v. sportieve en 

maatschappelijke 

functies 

- Stimuleren dat 

inwoners meer 

sporten en bewegen 

het bieden van 

kwalitatief goede en 

voldoende 

sportvoorzieningen op 

breedtesportniveau; 

2. sportverenigingen 

voldoende 

ondersteunen om 

gezond te kunnen 

blijven; 

3. sport en bewegen 

inzetten op de 

aandachtsgebieden: 

- bevorderen sociale 

cohesie 

- bevorderen 

participatie 

- tegengaan 

overgewicht bij jeugd 

en jongeren. 

a. goed onderhouden en uitgeruste 

sportaccommodaties, die goed 

bereikbaar, toegankelijk, 

schoon, heel en veilig zijn; 

b. accommodaties die voldoen aan 

de wensen van de gebruikers; 

c. helder formuleren en organiseren 

van het beheer en onderhoud van 

de accommodaties, 

zodat voor alle partijen duidelijk is 

wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Ondersteunen van verenigingen, 

zodat zij in staat zijn om een goed 

verenigingsbeleid uit te 

voeren. Daarbij gaat het om: 

a. ondersteunen van het 

vrijwilligersbeleid via 

deskundigheidsbevordering; 

b. stimuleren van gezond sporten; 

c. ondersteunen van de 

bedrijfsvoering van de verenigingen. 

Doelstelling van sportstimulering 

Stimuleren dat zoveel mogelijk 

mensen in Oegstgeest gaan en/of 

blijven sporten. 

 

Aandacht voor zowel 

georganiseerde als 

ongeorganiseerde sport 

Maatschappelijke 

doelstellingen: sociale 

cohesie, participatie etc. 

Gemeente heeft 3 rollen: 

stimulerend, 

voorwaardenscheppend en 

regisserend 

n.t.b. 

Sport-

accommo

daties 

 

Apart beleid t.b.v. 

sportaccommodaties 

Opgenomen in de 

notitie 

Opgenomen in de sportnota Opgenomen in de sportnota Opgenomen in 

begroting 

Aandacht  

voor 

regio 

 

In de sportnota is 

aandacht voor de 

regio 

Niet aangetroffen In de sportnota is aandacht voor de 

regio 

Niet aangetroffen n.t.b. 

Beschikb

are 

Financiën 

2012 

 

28 miljoen euro + 

incidenteel 2,5 

miljoen 

Geen gelden 

gereserveerd 

Sport lasten 1.736.511, 

baten 456.790, saldo 

 -1.279.721 euro 

 

Niet aangetroffen 129.000,- 

 


