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Inleiding door de wethouder 
De sportnota heeft een lang voortraject achter de rug. De commissie heeft zich in de 
vergadering over de nota vooral gericht op de verschillen tussen binnen- en buitensport en 
de financiën. Er is nooit een formeel akkoord geweest over de overige hoofdlijnen, omdat de 
nota is aangehouden voor nadere uitwerking. De raad wordt met de nu voorliggende nota 
gevraagd in te stemmen met hoofdlijnen, zodat het college met de sportverenigingen aan de 
slag kan met de uitwerking van 7 deelplannen.  
 
Reacties sportverenigingen 
Algemene reactie: Alle sportverenigingen kunnen zich over het algemeen vinden in de nu 
voorliggende nota op hoofdlijnen. Het wordt positief ervaren dat de vorige versie in stukken is 
opgeknipt en dat er spoedig wordt begonnen met de uitwerking. Het is goed dat de nadruk 
niet meer ligt op de tegenstellingen tussen binnen- en buitensport. De verenigingen geven 
aan gezamenlijk (met elkaar en met de gemeente) tot oplossingen te willen komen. Met 
name wordt daarbij gedacht aan mogelijkheden ten aanzien van het beheer van de 
binnensportaccommodaties, om zo een eind te maken aan de structurele problemen die door 
de binnensportverenigingen worden ervaren. Positief wordt bevonden dat er inzicht komt in 
de gemeentelijke uitgaven aan de sport. Ook de nadruk in de nota op de maatschappelijke 
functie van een sportvereniging (in het kader van de WMO en met als mogelijkheid de inzet 
van combinatiefuncties) wordt positief ervaren.  
Naast overwegend positieve reacties is er een aantal zaken die de verenigingen ons mee 
willen geven: 
 
Spotvogels: Benadrukt wordt dat er structurele problemen zijn voor de binnensport. Gebrek 
aan barinkomsten door gemaakte beslissingen bij de sloop van Op Dreef en het gebrek aan 
een kader zijn de twee grootste. De nota wordt onderstreept omdat deze twee items erin zijn 
opgenomen. Er wordt door Spotvogels een voorstel gedaan de mogelijkheden te bekijken 
van de ‘methode van Berkum’ waarbij kaderfuncties in kleine stukken worden opgeknipt, 
zodat deze voor meer leden behapbaar zijn. Betrokkenheid bij de club wordt zo vergroot.  
 
Alecto: Gemist wordt een toekomstvisie op accommodatieontwikkeling. Gaat om 
vraagstukken als:  

- Hoe gaan we om met het contract van Sportfondsen Leiderdorp na 2010?  
- Biedt bijvoorbeeld een ander beheer van de binnensportaccommodaties geen 

structurele oplossing voor de binnensport? De gemeente moet duidelijker verwoorden 
wat zij wil doen om deze te helpen. 

- Zitten er mogelijkheden in het privatiseren (in erfpacht geven) van de 
sportaccommodaties? 

Aangegeven wordt dat gewenst is dat in de nota wordt opgenomen dat als er in de toekomst 
meer financiële ruimte voor de sport is, dat de gemeente bereid is (mede) te investeren. 
Alecto is ten slotte benieuwd op welke wijze de gemeente de combinatiefuncties wil inzetten.  
 
Velocitas: geen opmerkingen voor zover. 
 
RCL: De nota is niet nieuw, maar helderder dan het vorige concept dat voor lag. Er kan over 
deze nota op hoofdlijnen goed worden gediscussieerd. De nadruk ligt altijd op het feit dat de 
bouw van de Bloemerd de inkomsten van de binnensport heeft doen afnemen. De discussie 
over de verschillen tussen binnen- en buitensport is nooit gevoerd. Het is goed dat dat nu 



gebeurd. Het is positief dat er de komende jaren aandacht wordt besteed aan het contract 
met Sportfondsen. Een punt van kritiek op de nota is wel dat de gemeente aangeeft 
breedtesport te willen stimuleren, maar dat zij daarbij niet financieel kan ondersteunen.  
 
BVL: Het voorzieningenniveau moet worden gehandhaafd en de breedtesport moet worden 
gestimuleerd. Dat terwijl het budget onder druk staat en er vanuit wordt gegaan dat er geen 
extra geld bij komt voor de sport. De conclusie kan worden getrokken dat het hier toch gaat 
over een verdelingsvraagstuk binnen de bestaande middelen van de sport. Een visie op dit 
vraagstuk mist in de nota. Meer specifiek geeft BVL aan snellere besluitvorming te willen 
over de tijdelijke ondersteuning van de vereniging, dan in de nota is opgenomen. 
 
Leython DC: Er worden op verschillende terreinen mogelijkheden gezien in de nota. Het 
gaat niet alleen om geld, maar om bewegen en de rol die verenigingen kunnen spelen 
daarin. Benadrukt wordt dat de deelplannen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het 
ene plan kan gevolgen hebben voor het andere. 
 
 


