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Geachte raadsleden , 

Tijdens de behandeling van de sportnota Sporten & Bewegen 2013-2017 in de Commissie 
Ruimte van dinsdag 27 november 2012 heeft u ons college verzocht om aan te geven welke 
stappen wij dit jaar zetten om de in de sportnota geformuleerde beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Met bijgevoegde notitie geven wij gehoor aan uw verzoek. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
Hoogachtend, if burgemeester en wethouders, 

16 
L.M. Driessen-Jansen A.H. Schouten 
burgemeester secretaris 
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Stappenplan sportnota 2013-2017 

Op 4 februari behandelt uw raad de sportnota Sporten & Bewegen 2013-2017. In de nota zijn 
drie doelstellingen geformuleerd waaraan vervolgens actiepunten zijn gekoppeld. 
In haar vergadering van 27 november 2012 heeft de commissie Ruimte ons verzocht aan te 
geven welke stappen wij zetten om de geformuleerde doelen te realiseren. Met deze notitie 
geven wij aan welke stappen wij dit jaar zetten. 

Stappenplan 
1. Vaststelling van de sportnota 

Door het vaststellen van de sportnota kan over de status van de sportnota geen misverstand 
ontstaan. Dit verheldert de communicatie met sportverenigingen. Zij weten wat de doelen 
van het beleid zijn. 

2. (Financiële en juridische) voorbereiding op gesprekken 

• Subsidiëring door Sportfondsen 
Wij zullen de juridische mogelijkheden hiertoe onderzoeken en onder welke voorwaarden dit 
dient te gebeuren. We zoeken uit om welke subsidies het exact gaat, wat de omvang ervan 
is en hoe deze aansluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen. 

• Gelijkwaardige behandeling verenigingen 
Het toewerken naar een kostendekkend tarief vereist dat we goed zicht hebben in de baten 
en lasten van de gemeentelijke sportaccommodaties. Wij zullen heel scherp kijken naar de 
kostprijs van gemeentelijke accommodaties om discussies met verenigingen over de hoogte 
van kostendekkende huurtarieven vooraf zoveel mogelijk te beperken voorkomen. Tevens 
zullen wij onderzoeken wat juridisch gezien een redelijke termijn is om de huurtarieven naar 
een kostendekkend niveau te brengen. 

• Beheer en onderhoud op afstand 
Wij streven er naar het beheer en onderhoud van gemeentelijke sportvelden op afstand van 
de gemeente te zetten. Dat betekent dat wij kaders stellen over onder welke voorwaarden 
organisaties in aanmerking komen om het beheer en onderhoud over te nemen. Op basis 
van de analysebevindingen selecteren wij organisaties waarmee we in gesprek gaan. 
Sportfondsen Leiderdorp en Stichting Sportaccommodatie Alecto zijn organisaties die wij 
reeds op het netvlies hebben. 

3. Gesprekken voeren 

In het daadwerkelijk voeren van gesprekken met betrokkenen onderscheiden we twee fasen. 
In de eerste fase willen we overeenstemming bereiken over het te lopen proces. Wij streven 
ernaar consensus te bereiken over de hoogte van cijfers, de termijnen waarin de gesprekken 
plaatsvinden en een streefdatum overeenkomen waarop de gesprekken tot een concreet 
resultaat moeten hebben geleid. De tweede fase is gericht op het bereiken van een 
compromis over de inhoud om vervolgens, in de derde fase, over te kunnen gaan tot 
implementatie. 

• Subsidiëring door Sportfondsen 
We gaan in overleg met Sportfondsen om afspraken te maken over het verstrekken van 
subsidies door Sportfondsen. We houden hierbij nadrukkelijk rekening met de personele en 
financiële gevolgen voor Sportfondsen. 
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• Gelijkwaardige behandeling verenigingen 
We gaan in overleg met de verschillende verenigingen. Om tot overeenstemming te komen 
over het tijdsbestek waarin we de huurtarieven verhogen tot ze kostendekkend zijn, is het 
niet alleen van belang dat de gemeente verenigingen inzicht geeft in de baten en lasten van 
accommodaties, maar minstens net zo belangrijk dat verenigingen inzicht geven in hun 
inkomsten en uitgaven. Het gaat onder meer om de jaarrekening, begroting, financiële 
administratie, inzicht in sponsorinkomsten en salarisuitgaven. Deze wederzijdse 
transparantie is een noodzakelijke voorwaarde en zal dan ook niet vrijblijvend met de 
verenigingen worden besproken. 

• Beheer en onderhoud op afstand 
We stellen kaders vast voor de onderhandelingen over het overdragen van beheer en 
onderhoud. Vervolgens gaan we in gesprek met organisaties om te onderzoeken of zij 
interesse hebben om het beheer en onderhoud van de gemeente onder onze voorwaarden 
over te nemen. 

4. Implementatie 

Wij benaderen het verhogen van de huurtarieven zorgvuldig. Samen met de verenigingen en 
Sportfondsen Leiderdorp willen we de gestelde doelen behalen. Het is ons streven om met 
de verschillende organisaties zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog in 2013 tot een vergelijk 
te komen. Pas wanneer overeenstemming is bereikt, kan tot implementatie worden 
overgaan. 

Voortgang 
Wij zullen uw raad op gezette tijden, mede aan de hand van de actualiteit, informeren over 
de (inhoudelijke) voortgang van de gesprekken met de verenigingen en Sportfondsen 
Leiderdorp. Afhankelijk van de dynamiek zult u separaat over de beleidsdoelen informatie 
krijgen. 
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