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Agendapunt 6 
 
 
Onderwerp: Sporten & Bewegen 2013-2017  
 
 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2013 
 
De Raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2013 
De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat  

 De nota Sporten en Bewegen duidelijke en gelijkwaardige uitgangspunten kent; 
 Een aantal zaken mbt de uitwerking van de beleidsdoelen in de nota nog steeds 

onvoldoende inzichtelijk zijn; 
 het van groot belang is dat betrokken partijen in nauwe samenspraak met de 

gemeente tot een wederzijds bevredigend resultaat komen, dat voldoet aan de 
einddoelen van de nota; 

 daarbij met veel zorg vermeden moet worden dat instellingen door de aanpassing 
van de tarieven in zo grote problemen komen dat zij niet kunnen voortbestaan; 

 aanvullend beleid moet worden geformuleerd om sportaanbieders te integreren 
in het gemeentelijke gezondheid en welzijnsbeleid en hen in gelijke mate toegang 
te geven tot subsidies, mits vallend binnen de doelstellingen van deze 
beleidsvelden; 

 dat de gemeente met deze nota gelijkwaardigheid en transparantie beoogt; 
 
Van mening dat 

 De verdere uitwerking vraagt om zorgvuldige behandeling ten aanzien van 
betrokken partijen en daarmee een intensieve betrokkenheid van het college en 
de gemeenteraad zelf; 

 Ook betrokken partijen eenzelfde transparantie dienen te hanteren; 
 De gemeente zich maximaal moet inspannen om in goede harmonie met de 

betrokken partijen tot overeenstemming te komen teneinde de beleidsdoelen te 
behalen. Daarbij is het op gezonde wijze voortbestaan van de individuele partijen 
een belangrijk uitgangspunt. 

 
Dringt er bij het College op aan vóór het einde van april te beginnen met de toegezegde 
kwartaalrapportages aan de raad waarin de voortgang van de uitvoering van de nota 
wordt beschreven met daarin verwerkt de volgende concrete punten: 

 
 Verloop van het onderhandelingsproces met de betrokken partijen; 
 Een eenduidig kader voor subsidie en de bijbehorende financiële 

mogelijkheden, eea in overeenstemming met het (dan of in de toekomst) 
geldende subsidiebeleid; 

 Sportaanbieders op te nemen als actoren in het 
welzijs/gezondheidsbeleid; 



 Een concrete planning mbt de deelonderwerpen uit de nota, zijnde de 
tariefstructuur met bijbehorende processen, de nieuwe rol van het SSS, de 
mogelijkheden tot subsidie sportaanbieders en de terugkoppeling op zich. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens, 
 
GroenLinks, D66 & VVD 
 
 
 


