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Afdeling:

  

 Beleid en Projecten  Leiderdorp, 01-04-2008  

Onderwerp:  Kader sportbeleid  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 
 

1. Akkoord te gaan met de hoofdlijnen van het sportbeleid 2008-2012. 
 
 

 
 

1 Inleiding* 
De nota Sport Beweegt 2007-2011 is op advies van de commissie in de vergadering van 9 
oktober aangehouden voor besluitvorming in de raad. Reden hiervan is dat de nota te uit-
gebreid, maar op sommige punten ook onvolledig werd bevonden. Met dit voorstel vragen 
we opnieuw uw akkoord over de uitgangspunten en doelstellingen van het sportbeleid. 
Door de commissie is geen akkoord gegeven over deze uitgangspunten en doelstellingen. 
Om het sportbeleid uit te kunnen gaan voeren, is uw akkoord over deze hoofdlijnen nodig.  
 
Bij het formuleren van hoofdlijnen van het sportbeleid hebben we de wensen van de com-
missie meegenomen. De voorkeur ging uit naar een korter en bondiger nota, waardoor zij 
meer werkbaar wordt. Er is door de commissie gevraagd om meer aandacht voor sportsti-
mulering. Wenselijk was de aandacht niet te veel te vestigen op de accommodaties. Ten 
slotte wilde de commissie het voorstel over de ongelijke positie van binnen- en buitensport 
beter onderbouwd zien.  
 
We zetten allereerst het kader uiteen waarbinnen het sportbeleid haar plaats heeft. Hierin 
komt uitdrukkelijk het belang van sportstimulering naar voren. Daarna beschrijven we de 
visie en de doelstellingen van het beleid. Dat accommodaties hierbij een rol spelen blijkt 
onvermijdelijk, zeker nu het gemeente brede accommodatiebeleid op zich laat wachten. 
Ten slotte koppelen we aan elk doeleind een aantal concrete plannen om de komende tijd 
uit te werken. De voorgestelde plannen dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van de 
geformuleerde doelstellingen.  
 
Eén van de plannen is een nader onderzoek naar de verhouding tussen binnen- en buiten-
sport. De reden dat we dit onderzoek nog niet hebben verricht en nu eerst met deze hoofd-
lijnennotitie komen, is dat het tijd kost om dit onderzoek goed uit te voeren. We willen nu 
eerst concreet aan alle betrokkenen laten zien waar we de komende tijd aan gaan werken.  

 

2 Beoogd effect* 
1. Herijken sportbeleid voor de jaren 2008-2012; 

 
3 Argumenten 

1.1 De sportnota uit 1996 is verouderd 
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Besproken onderwerpen in deze nota spelen nu niet meer. Vraagstukken die nu 
spelen worden daarom op basis van ‘ad hoc’ besluiten opgelost. Dit is geen 
wenselijke situatie. Hierdoor is de benadering van (met name) sportverenigingen 
niet gelijk. 
 

1.2 Sportverenigingen en instellingen hebben gevraagd om een visie 
Zij hebben in twee sportdebatten kenbaar gemaakt waarbij de gemeente hen 
kan ondersteunen. 
 

1.3 Sport en bewegen zijn geïntegreerd in verschillende beleidsvelden 
Het is in het kader van de WMO van belang een duidelijk kader te hebben op het 
gebied van sport. Daarnaast is sport als middel als aandachtspunt aangemerkt 
in het preventief lokaal gezondheidsbeleid en de jeugdnota. 

  
1.4  Voorleggen op hoofdlijnen bespoedigd de uitvoering van het sportbeleid 

Na akkoord van de raad direct gestart worden met de uitvoering van de verschil-
lende deelplannen. De uitvoering van de deelplannen wordt verwerkt in de 
raadsplanning. Wij zullen, wanneer bevoegdheid van de raad, per deelplan in 
een later en concreter stadium bij u terug komen om uw akkoord vragen.  

 
  

4 Kanttekeningen 
Bij uitwerking van de deelplannen kan blijken dat de te realiseren doelstellingen niet binnen 
bestaande budgetten kunnen worden bereikt. Als dit het geval is, wordt met deze afzonderlijke 
deelplannen terug gegaan naar de raad. 
 
 
5 Draagvlak 
Een conceptversie van deze nota is voor advies opnieuw voorgelegd aan het Servicepunt Sport 
en Bewegen (SSSB). Daarnaast is deze besproken met 6 ‘hoofdrolspelers’ Alecto, Leython DC, 
Spotvogels, Velocitas, BVL en RCL. De reacties zijn overwegend positief. Er is een aantal ver-
duidelijkingen/toevoegingen voorgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het college een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. De reactie van het SSSB en het verslag van het overleg met de vere-
nigingen is bijgevoegd. 

 
 

6 Kosten, baten en dekking* 
Uitgangspunt is dat de deelplannen binnen de beschikbare gelden in de huidige begroting wor-
den uitgevoerd. Bij het opstellen van de uitgangspunten, doelstellingen en deelplannen is geen 
rekening gehouden met eventuele bezuinigingen op sport(voorzieningen) die in het kader van 
de begrotingsscan is uitgevoerd. Dit is in de nota expliciet vermeld onder het kopje Financiën. 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 
A.H. Schouten     M. Zonnevylle 
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