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Advies Sportraad Meierijstad inzake Sportnota Meierijstad 

Datum: 13 april 2018 

Doorlopen traject 

Middels een 4-tal sessies, in de periode januari- april 2018, heeft de SRM met de beleidsambtenaren 

Sport en de Wethouder overlegd over de inhoud van een meerjarig sportbeleid voor de gemeente 

Meierijstad. Een van de primaire doelstellingen van de SRM is het fungeren als klankbord voor 

gemeentelijk beleid, zodanig dat de sportaanbieders zich gehoord voelen, hun argumenten serieus 

worden gewogen en hun belangen optimaal worden behartigd (uitgangpunten van de SRM). 

Ten aanzien van de inhoud kunnen we stellen dat er in de nota blijk gegeven wordt van een visie op: 

1. het belang voor sport voor alle inwoners; 

2. de kracht, bijdrage en effect van sport en bewegen op Mijlpalen van Meierijstad; 

3. de benodigde ondersteuning en waardering voor de sportverenigingen om hun meerwaarde in 

de toekomst te borgen; 

4. de erkenning dat sport sociaaleconomisch veel oplevert en dat het daarom valide is om te 

investeren in voldoende en kwalitatieve voorzieningen en de sportverenigingen, werkend met 

nagenoeg 100% vrijwilligers, te ontzorgen. 

Met het neerzetten van 3 ambities worden duidelijk keuzes gemaakt t.a.v. de koers en het beleid dat 

het college wil voeren op basis van de Mijlpalen. Nadrukkelijk wordt gestuurd op een aanpak, die 

duidelijk raaklijnen heeft met overige beleidsterreinen, met name op het gebied van 

Gezondheid/Welzijn, Participatie en Leefbaarheid. 

Dat vinden we juist en correct, omdat het sport meer zichtbaar maakt in het gehele maatschappelijk 

veld en de sport ook kansen biedt om zich te ontwikkelen tot een ‘open club’ die toekomstgericht 

werkt aan een breder sportaanbod met nieuwe concepten voor nieuwe doelgroepen resp. 

sportconsumenten. 

We zijn kritisch ten aanzien van al te hoge verwachtingen van resultaten op korte termijn. De 

verschillen tussen de sportsector en gezondheid- en welzijnsorganisaties zijn groot.                           

Niet alleen cultuur, ervaring en beschikbaarheid lopen sterk uiteen, in de sportsector zijn het vooral 

vrijwilligers, dit in tegenstelling tot de meer professionele organisaties. Beleidsmakers moeten zich 

daarom terdege bewust zijn dat uitvoerders van de actieprogramma’s de kans krijgen om hun taken 

op te pakken en uit te voeren. Inzet van goede en voldoende verenigingsondersteuning is een 

essentiële voorwaarde. 

Financiën/tarieven 

Met het nieuwe beleid wordt er veel verwacht van de sportaanbieders. Naast het kwalitatief 

uitvoeren van hun huidige werkzaamheden voor de huidige 25.000 sporters in 150 verenigingen en 

een even groot aantal ongeorganiseerde sporters, komen er nieuwe uitdagingen. Wij zijn overtuigd 

dat veel verenigingsbestuurders, samen met hun 5.000 vrijwilligers, deze willen oppakken. 
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Maar laten we ervoor waken dat financiële zorgen omtrent de betaalbaarheid van de accommodatie 

en aanverwante zaken, zoveel en zo snel als mogelijk, geen blokkade of rem vormen om deze 

uitdagingen aan te gaan. Sport is geen kostenpost, integendeel, de studies vanuit het Kenniscentrum 

Sport tonen duidelijk het economisch belang van sport aan! 

De inkijk op de voorgenomen wijze van harmoniseren van de accommodatie- en overige subsidies 

stemt ons positief. De tarieven en subsidies worden gebaseerd op het profijtbeginsel, waarbij een 

ieder naar rato van gebruik betaalt, en waarbij niet gekeken wordt naar draagkracht van individuele 

vereniging en sporters. Daarbij is het wel van belang dat er ruimte wordt geboden voor 

uitzonderingsgevallen. We zijn ons bewust dat niet elke club een direct financieel voordeel mag 

verwachten, maar we pleiten ervoor om individuele verenigingen die gesteld worden voor hogere 

lasten, tegemoet te komen door:     

a) de verhoging (en eventueel verlaging) gefaseerd door te voeren; 

b) een tijdelijke (denk aan 3 jaar) financiële compensatie te bieden, zodanig dat zij de tijd krijgen 

hun exploitatie op orde krijgen; 

c) extra budgetten vanuit andere beleidsterreinen vrij te maken, om de raaklijnen met sport een 

steviger invulling te geven en de bijdrage vanuit de vrijwilligers in de sport te stimuleren en 

mogelijk te maken. 

 

In de financiële paragraaf (onder Kadernota 2019) staan de posten ‘harmonisering’ nog open. Juist de 

concrete invulling van die posten is een wezenlijk onderdeel van de sportnota (financieel kader), 

waardoor we op dit punt geen concreet advies kunnen geven. Uit de gevoerde gesprekken is 

gebleken dat de gemeente het belang inziet van goede én betaalbare sportvoorzieningen. Van 

daaruit hebben wij het vertrouwen gekregen dat dit wordt vertaald in voldoende financiële 

middelen.  

Samenvattend 

De concept Sportnota vormt een goede basis om concrete besluiten te nemen over de ontwikkeling 

van Sport in Meierijstad, niet alleen ten aanzien van de daadwerkelijke accommodaties, maar juist 

ook naar de kosten en opbrengsten (het belang) van sport en daarmee de betaalbaarheid van sport 

voor de burger op korte en lange termijn. Wel dient dit te worden vertaald in voldoende financiële 

middelen, waaronder bijdragen vanuit andere beleidssectoren. 

 

Namens Sportraad Meierijstad, 

Ad van Acht, Robert Barclay, Peter van Esch, Lex van der Flier, Rolf de Jong, Dick Mandemaker, Willy 

de Poorter, Eric Rath, Bert van Riel, Hein Timmermans, Patrick Vissers 


