
Reactie op concept Sportnota 

 

Door middel van een schriftelijke reactie is het Servicepunt om een mening gevraagd over de nieuwe 
concept sportnota 2008- 2012. Dit stellen wij natuurlijk zeer op prijs. Wij vinden het goed dat er naast 
een advies van ons ook om advies van de belangrijkste sportverenigingen/sportinstellingen. wordt 
gevraagd. Naast een algemene mening van het Servicepunt over de nota, zullen ook per hoofdstuk een 
reactie weergegeven waar nodig. 

1. Algemeen: 

Positief aan dit concept is dat er veel aandacht voor de sportverenigingen is. Uit de nota blijkt dat de 
gemeente de intentie heeft om de sportverenigingen financieel gezond te houden. Voor de 
Leiderdorpse sportverenigingen is dit natuurlijk zeer positief te noemen.  

Tevens is het feit dat de gemeente sport als middel wil inzetten positief te noemen. Sport als middel 
wordt vooral bereikt door het betrekken van sport bij het jeugdbeleid, de WMO en andere 
beleidsterreinen die met sport te maken kunnen hebben. Wij zijn verheugt dit meerdere malen in de 
nota terug te lezen. 

Het Servicepunt is niet gelukkig met het feit dat er eerst nog allerlei onderzoekingen plaats moeten 
vinden alvorens er een echte beleidsnota kan worden vastgesteld. Het Servicepunt karakteriseert de 
nota meer als een ‘plan van aanpak’. De sport in Leiderdorp en het Servicepunt hebben op korte 
termijn uitsluitsel nodig over het te voeren beleid.  

2. Het kader: 
 

• Het betrekken van de sport bij de WMO biedt volgens het Servicepunt vele kansen voor de 
sport. Bij de beleidsvorming van de WMO dient de sport wel voldoende betrokken te worden. 
Het is wellicht wenselijk om gemeenten waar deze combinatie goed in orde is, te vragen om 
advies (bijv. de gemeente Eindhoven). 

• In het preventief gezondheidsbeleid en in de jeugdnota  wordt de sport ook betrokken doordat 
vooral het overgewicht bij jongeren centraal staat. Het Servicepunt vraagt zich af of er in deze 
jeugdnota ook koppelingen met het Bewegingsonderwijs zijn gemaakt. Dit is ook een 
belangrijk middel om overgewicht bij kinderen tegen  te gaan en er valt verder in de sportnota 
niks over te lezen. Het Servicepunt vindt het belangrijk dat het bewegingsonderwijs op de 
basisscholen in de sportnota wordt opgenomen. 

• Het landelijk overheidsbeleid op het gebied van sport (de combinatiefuncties) biedt ook 
perspectieven voor de Gemeente Leiderdorp. Het Servicepunt wil graag weten in welke mate 
de gemeente een dergelijke aanvraag gaat voorbereiden. Dit mede gezien het feit dat de 
aanvraag BOS- impuls door College- perikelen niet ingediend is. Dit moet in de toekomst 
voorkomen worden. 

• Het gemeentelijk accommodatiebeleid biedt weinig financiële mogelijkheden voor de 
verenigingen. Wanneer een vereniging wil uitbreiden kan dit via voorschieten van de 
gemeente bewerkstelligd worden, maar de verenigingen moeten wel de volledige lasten 
daarvan opbrengen.  

• De begrotingsscan vormde de richtlijn voor de gemeentelijke perspectiefnota. Het is jammer 
dat nog onduidelijk is wat dit betekent voor de sport. Duidelijkheid is op korte termijn 
gewenst. 



3. Gemeentelijke visie 
 

• De geformuleerde visie is algemeen en breed geformuleerd en leidt helaas nog niet tot 
concrete voorstellen. De hierbij gekozen ambitie heeft ons inziens de nodige financiële 
consequenties. 

• De gekozen visie van de gemeente kan met de breedtesport, sport als doel en middel en 
maatschappelijk betrokken sportverenigingen alleen maar worden toegejuicht. Hier ligt voor 
het Servicepunt ook een belangrijke taak. 
 

4. Doelstellingen 
 

• Het inzetten van sport als middel biedt veel kansen voor de sport. In verschillende 
beleidsnota’s van de gemeente wordt hier aandacht aan besteedt. Dit kan dus een belangrijk 
onderdeel van de sport worden. Onduidelijk blijft in deze nota hoe de gemeente hiermee aan 
de slag wil. 
 

5. Deelplannen 
 

• De deelplannen vloeien voort uit de doelstellingen en zijn op zich goed te noemen. 
Onduidelijk is hoe de uitkomsten daarvan in een sportnota worden verwerkt en vooral ook op 
welke termijn. Daarnaast vraagt het Servicepunt zich ook af wie de onderzoeken gaat 
uitvoeren en bovenal hoe deze bekostigt gaan worden. 

• Deelplan 3 gaat specifiek in op het Servicepunt. Het is verbazingwekkend te noemen dat er 
wederom over een evaluatie van het Servicepunt wordt gesproken. Dit terwijl een evaluatie 
eind januari 2008 aan het College is aangeboden. Liever ziet het Servicepunt een uitspraak op 
korte termijn over de continuering van het Servicepunt na 2008. Dit heeft namelijk vele 
gevolgen voor de sportnota. Zoals nu te lezen valt in de sportnota, liggen er (terecht) 
belangrijke taken voor het Servicepunt. Het moet dan echter wel duidelijk zijn hoe de 
gemeente na het beëindigen van de stimuleringssubsidie van het Rijk de financiering van het 
Servicepunt continueert. Met alleen de gemeentelijke bijdrage kan het Servicepunt de 
geopperde doelstellingen niet realiseren.   

 

 

 

 


