
Motie 
 
Voorstel nummer: 2 
 

 
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 (Sporten & Bewegen 2013-2017) 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 04 februari 2013 
 

 
Onderwerp: Sporten & Bewegen 2013-2017 
 

 
Overwegende dat 
 
- Sport bijdraagt aan het welzijn en samenleven van mensen.  
 
- We in de toekomstvisie 2025 Samenwerken en Verbinden hebben opgenomen dat: 
 

A we het als een uitdaging zien om een gemeenschap met gemeenschapszin te bouwen, waarin 

iedereen participeert; het creëren van een “wij-gevoel”.  Alsmede; dat we actieve vrijwilligers en een 

sterk verenigingsleven  willen stimuleren.  

B we onder andere als koers hebben dat we inzetten op preventie zodat inwoners minder gebruik van 

voorzieningen hoeven te maken. 

 

Wanneer we de gestelde uitdagingen aan willen gaan en de koers die we ingezet hebben willen volgen, 

we geen onduidelijk sportbeleid kunnen voeren waardoor verenigingen en de betrokken vrijwilligers 

en leden in onzekerheid worden gehouden over de financiële situatie en het voortbestaan van hun 

sportvereniging.  

 

- Wanneer we de doelstelling “Wij stimuleren onze inwoners te gaan sporten en bewegen’, serieus 

nemen we de kosten betaalbaar moeten houden voor de burger. 

 

- Bezuinigingen nodig zijn en het daarbij duidelijk moet zijn waar we op kunnen bezuinigen en wat de 

consequenties daarvan zijn. 

 
 

van mening  
 
Dat het College een Sportnota aanbiedt aan de raad welke onvoldoende informatie bevat om een wel 
overwogen beslissing te nemen over het beleid dat voorgesteld wordt in de voorgenoemde Sportnota 
en de daaruit voortvloeiende consequenties. 
 

spreekt uit  
 
A Dat het college:  
 
1  een overzicht geeft van de daadwerkelijke kosten van onderhoud van de sportvelden en deze ook 
bespreekt met de buitensportverenigingen. 
 
2  onderzoekt of Sportfondsen Leiderdorp B.V. het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid uit kan voeren 
en onder welke voorwaarde(n) dit kan. 
 
3 onderzoekt wat de consequenties zijn voor de buitensportverenigingen wanneer de huurtarieven van 
de sportvelden vanaf 2014 stapsgewijs tot een kostendekkend niveau gebracht worden. Hiertoe gaat 
het college in gesprek met de betreffende verenigingen. 
 



4  onderzoekt wat een redelijke juridische termijn is om de huurtarieven tot een kostendekkend niveau 
te brengen. 
 
5 voorwaarden opstelt waaraan organisaties moeten voldoen, wanneer zij het beheer en onderhoud 
van de accommodaties willen doen. 
 
6 uiterlijk in januari 2014 rapporteert aan de raad wat de resultaten van de voorgenoemde acties zijn. 
 
7 de sportnota uiterlijk januari 2014 aangevuld heeft met de informatie die uit de acties die genoemd 
worden onder 1 tot en met 5. 
 
8 de aangevulde nota Sporten en Bewegen 2013(4) – 2017 uiterlijk in februari 2014 ter bespreking in 
commissie en raad wordt aangeboden. 
 
 

Ondertekening  
 
BBL – Angelique Beekhuizen 

 


