
      
 

Motie  
 

Samenwerking op het gebied van sport voorzieningen in de Leidse regio  
 

De raad van de gemeente Leiderdorp, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2012 

 

Gelet op de bijeenkomst van de Leidse regioraden ‘Grenzeloos aantrekkelijk’ op 29 

februari 2012 te Leiderdorp; 

 

constaterende dat: 

- tijdens de bijeenkomst van de Leidse regioraden op 29 februari 2012 diverse 

voorzieningen zijn genoemd waar (meer) samenwerking mogelijk is; 

- het  volgende punt  tijdens de bijeenkomst  specifiek is benoemd: 

o “Op het gebied van sport en cultuur is samenwerking mogelijk door 
het bundelen ofwel het gebruiken van elkaars voorzieningen” 

- staande de vergadering een werkgroep is samengesteld met uit elke 

gemeente 1 raadslid, die het volgende verzoek vanuit de bijeenkomst heeft 

meegekregen:   

o “Zij gaan aan de slag met de uitkomsten van deze avond en gaan 

bekijken hoe we in de regio tot praktische, slimme oplossingen 

kunnen komen waarbij we over de grenzen heen blijven kijken. En 

hoe kunnen de gemeenteraden en colleges daarin gezamenlijk 

optrekken en met elkaar aan de slag voor een grenzeloos 

aantrekkelijke Leidse regio!” 

 

overwegende dat: 

 Kortingen op het gemeentefonds gevolgen hebben voor het beschikbare 

budget voor de sport; 

 Door samenwerkingen tussen gemeenten de diversiteit aan voorzieningen 

gehandhaafd blijft; 

 Uit de bijeenkomst is gebleken dat de raadsleden het gewenst vinden om 

efficiënt met voorzieningen om te gaan, waartoe meer samenwerking in de 

regio een goed instrument is ; 

 de schaal van Leidse regio zich uitstekend leent voor het gezamenlijk delen 

van voorzieningen  

 een mogelijke samenwerking op deze schaal, naast cultuur en sport, ook op 

het gebied van onderwijs en welzijn kan plaatsvinden 

 

verzoekt  de colleges: 

1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om de 

gewenste diversiteit te behouden, waarbij de focus ligt op de grotere 

sportvoorzieningen zoals zwembaden, voetbal, hockey en sporthallen. 

 

2. Bij  het onderzoek zoals bedoeld onder 1., de  volgende kaders te betrekken:  



- Het is de kerntaak van gemeenten om sport te faciliteren, maar hoe 

dat kan enorm per gemeente verschillen  

- Uitruil van gebruik van voorzieningen 

- Gezamenlijke financiering (bijvoorbeeld naar rato van het aantal 

inwoners) 

- Verdeling van inrichting van de voorzieningen (bijvoorbeeld regionaal  

een zwemparadijs en lokaal een zwembad) 

- Gezamenlijke inkoop zoals sportfondsen 

- Grotere rol voor vrijwilligerswerk, met name op het terrein van 

onderhoud en exploitatie. 

 

3. Voor eind 2012 de resultaten voor te leggen aan de betrokken raden.  

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Tineke Meiners namens werkgroep Leidse regio 


