Inspreken Sportraad Meierijstad inzake Sportnota Meierijstad
Datum: 24 mei 2018
Geacht college en raadsleden,
In maart jl. heeft de Sportraad Meierijstad naar u uitgesproken dat SPORT een grote bijdrage levert
aan de mijlpalen van Meierijstad: Participatie, Gezondheid en Leefbaarheid.
Sport heeft niet alleen betrekking op sportief of actief bezig zijn maar heeft een veel bredere
maatschappelijke functie. Denk hier bij aan ouderen uit een sociaal isolement houden, activiteiten
aanbieden aan minder valide mensen, bijdragen aan JOGG ( jongeren op gezond gewicht) en vergeet
niet de duizenden vrijwilligers die participeren.
Sport verenigingen zijn zich goed bewust van hun maatschappelijke functie en pakken die ook al op.
De sportnota bevat de ambitie om die rol verder uit te bouwen. Let wel dat niet de verenigingen zelf
hier het voortouw kunnen nemen, het zijn per slot van rekening vrijwilligers, en daarom dienen
professionele organisaties, waar onder de Gemeente, het voortouw te nemen bij nieuwe initiatieven.
De sociale en economische waarde van sport en bewegen is bijzonder hoog en ca 150 verenigingen
en hun vrijwilligers in Meierijstad maken dit mogelijk.
Wij hebben ook aangegeven dat de samenwerking met de wethouder en de ambtenaren in het
traject naar het opstellen van de sportnota en de kaders van de harmonisering m.b.t. de tarieven
goed is geweest. U heeft echter ook in ons advies aan de wethouder kunnen lezen dat wij geen
concreet advies konden geven m.b.t. de financiële kaders. Wij konden en kunnen ons vinden in de
methodiek, maar de exacte gevolgen voor de diverse verenigingen waren lange tijd niet duidelijk.
Nu deze inzichten er inmiddels wel zijn, zien wij dat met name de buitensport verenigingen met een
fikse huurverhoging te maken krijgen. Het daar tegenover gestelde voordeel dat de vereniging zelf
niet langer verantwoordelijk is voor het onderhoud en zo nodig de vervanging van de
kleedkameraccommodatie, lijkt een groot voordeel, met de nadruk op ‘lijkt’.. In een aantal gevallen is
het een schijnbaar financieel voordeel, omdat niet alle clubs voor deze kosten reserveren resp. een
vaste kostenpost in hun begroting opnemen. M.a.w. ze zien dan het gepresenteerde financiële
voordeel niet terug, terwijl de verhoogde huurlast wel direct gevoeld wordt.
Verder moet in dit kader volstrekt duidelijk zijn waar verhuurder (gemeente) en huurder (vereniging)
ieder voor verantwoordelijk is. Wat hoort bij de standaarduitrusting van de basisvoorziening, wat valt
onder groot onderhoud en welk (klein) onderhoud doet de vereniging zelf?
Dit alles tezamen maakt dat de verhoging van de huren voor veel buitensport verenigingen en dan
vooral in de kern Veghel bijzonder hoog uitvalt en dat wij ons zorgen maken over de gevolgen
hiervan.
De Sportraad ziet het belang van vitale verenigingen en denken ook dat dit de intentie van de
gemeente moet zijn. En dat het van groot belang is om sport betaalbaar te houden voor de
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beoefenaars. En daarom pleiten wij er voor om het subsidiepercentage voor de buitensport dusdanig
bij te stellen en/of een budget op te nemen die ingezet kan worden voor de knelgevallen.
Sport is geen kostenpost, ze is van onschatbare waarde om de ambities te verwezenlijken. Laat de
verenigingen niet in de steek, zadel ze niet op met financiële tekorten, maar geef ze ruimte om hun
maatschappelijke betekenis te kunnen laten groeien.
Tot slot willen wij nog aangeven dat wij veel waarde hechten aan een veilig sportklimaat, wij het
toejuichen dat de gemeente een project in voorbereiding heeft om dit te stimuleren maar dat wij het
voor nu te vroeg vinden om subsidies te koppelen aan het voldoen aan VOG richtlijnen.
Dank voor uw aandacht.
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
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