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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-11-2012 

Onderwerp:  Sporten & Bewegen 2013-2017  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De nota Sporten & Bewegen 2013-2017 vast te stellen waarvan de belangrijkste 

doelstellingen en uitgangspunten zijn: 

• de verantwoordelijkheidsverdeling bij sporten en bewegen is een drietrapsraket 

1. voldoende sporten en bewegen is een verantwoordelijkheid van het individu 

2. sport- en beweegaanbieders zijn verantwoordelijk voor het aanbod / verzorgen de 

infrastructuur 

3. de rol van de gemeente is een aanvullende; de gemeente stimuleert en faciliteert 

• de doelstelling van het sportbeleid is drieledig 

1. we stimuleren onze inwoners om te gaan sporten en bewegen 

2. we streven naar een kostendekkend huurtarief voor de buitensportverenigingen 

3. we zetten het beheer en onderhoud van sportvelden op afstand 

• Sportfondsen Leiderdorp B.V. voert het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid uit 

• voor de buitensportverenigingen worden de huurtarieven (exclusief  

vervangingskosten) vanaf 2014 stapsgewijs naar een kostendekkend niveau gebracht 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De vigerende nota Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012 loopt af. Bij het 

opstellen van nieuw sportbeleid zijn de stakeholders in het sportbeleid betrokken. Onder 

kop 6 Communicatie en participatie leest u hoe.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2010 heeft de gemeenteraad een motie 

aangenomen waarin het prestatieafspraken met het college aangaat. Het opstellen van 

een integrale sportnotitie in het eerste kwartaal van 2011 is onderdeel van deze afspraken. 

Naar aanleiding van de (behandeling van de) sportnotitie en de later daar bijbehorende 

oplegnotitie heeft de raad het college verzocht om met een sportnota te komen.  
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De commissie Ruimte heeft in haar vergadering van 26 november 2012 aangegeven de lijn 

die in de nota Sporten & Bewegen wordt geschetst te onderschrijven, maar de nota op een 

aantal punten graag aangescherpt te zien. De opmerkingen uit de commissie zijn verwerkt 

in voorliggende nota. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het sportbeleid heeft raakvlakken met het vrijwilligersbeleid, gezondheidsbeleid en 

subsidiebeleid. De nota is integraal opgesteld, waar een verbinding is met een andere 

beleidsnota wordt deze benoemd. 

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van sportbeleid voor de komende jaren, zodat het college de uitvoering 

ervan ter hand kan nemen. 

 

3 Argumenten 

1.1 Het geeft duidelijkheid aan de bij het sportbeleid betrokken organisaties 

In de nota is aangegeven welke rol de gemeente voor zichzelf en anderen weggelegd ziet 

(de verantwoordelijkheidsverdeling) en hoe zij haar rol de komende jaren in zal vullen. 

Door het vaststellen van de nota kan over de status ervan geen misverstand ontstaan. Dit 

verheldert de communicatie met sportverenigingen. Zij weten wat de doelstellingen 

uitgangspunten van het beleid zijn. 

 

1.2 Na vaststelling van de nota kan het college de uitvoering van beleidsdoelstellingen ter 

hand nemen 

Nadat uw raad de sportnota voor de komende jaren heeft vastgesteld kan het college met 

de uitvoering van de verschillende doelstellingen starten. Wij zullen uw raad hierbij op de 

hoogte houden en wanneer nodig in een later en concreter stadium om uw akkoord 

vragen.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De reacties van de gesproken sportverenigingen en de ontvangen inspraakreacties 

verschilden van begrip voor de gemeentelijke insteek tot angst dat deze voor onrust en 

teruglopende ledenaantallen zou leiden. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het opstellen van nieuw sportbeleid zijn gesprekken gevoerd met Sportfondsen 

Leiderdorp, de in het Binnensport Ondersteuning Leiderdorp (BOL) georganiseerde 

verenigingen – Leython DC, BVL en Sportvogels – en de drie grote 

buitensportverenigingen – Alecto, Velocitas en RCL – waarin zij van de 

beleidsuitgangspunten en het proces om te komen tot een nieuwe nota op de hoogte zijn 

gebracht. De conceptnota heeft vier weken ter inzage gelegen. De ontvangen reacties 

hebben niet geleid tot een aanpassing van beleid. Wel hebben een aantal gemaakte 

opmerkingen tot verduidelijking van of toevoeging op het voorgenomen beleid geleid. 

Welke dit zijn kunt u zien in de bijlage (verslag Inspraakverwerking). 

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het uitvoeren van activiteiten en projecten waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de 

beleidsdoelstellingen worden binnen de sportbegroting gerealiseerd. De te verwachten 

effecten van de in de nota opgenomen beleidsdoelstellingen (lees: het toewerken naar een 

kostendekkend huurtarief van de sportvelden in 2017 en het op afstand zetten van beheer 

en onderhoud van de buitensportaccommodaties) zullen op termijn een financieel voordeel 

opleveren.  

 

8 Evaluatie 

2013 fungeert als tussenjaar. Hierin worden afspraken gemaakt met de 

buitensportverenigingen over hoe te komen tot een kostendekkende huur in 2017. In 2017 

zullen wij het sport- en beweegbeleid evalueren.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  1. conceptnota Sporten & Bewegen ‘2013-2017’ 
      


