
  Nieuwsbrief Stuurgroep Sport 

     7 juli 2015  
 
 
 

Inleiding  
In maart heeft u de vorige nieuwsbrief ontvangen van de Stuurgroep Sport. Daarin hebben we u 
geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitwerking van de voorstellen van de Kerngroep 
Sport. We zijn nu ruim 3 maanden verder en is er veel gebeurd in de werkgroepen. Hoe staat het er 
nu voor? 
 
Inmiddels zijn de 3 werkgroepen nagenoeg klaar met hun uitwerking. De resultaten hiervan zijn 
gebundeld in een uitwerkingsrapportage. Daar leggen we nu de laatste hand aan. Via deze weg 
willen we alle leden van de werkgroepen (en ook betrokkenen die buiten de werkgroepen hebben 
bijgedragen) bedanken voor hun grote inzet. De uitwerkingsrapportage is besproken in verschillende 
Stuurgroepoverleggen. De volgende stap is nu dat er een besluit wordt genomen over de uitkomsten 
van de Stuurgroepoverleggen. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten opgesomd.  
 
Belangrijkste uitkomsten uitwerkingsfase  
1. Er zijn nieuwe gebruiksovereenkomsten en gebruiksvoorwaarden opgesteld voor de binnensport 

en de buitensport;  
2. Er ligt een voorstel vanuit de sportverenigingen hoe de gymzaal Paulus Potter en sportzaal 

Willaert vrijgespeeld zou kunnen worden voor sportactiviteiten. Scholen blijven wel gebruik 
maken van deze sportaccommodaties voor hun gymlessen. Met de inroostering van het gebruik 
van de binnensportaccommodaties voor het nieuwe seizoen die nu gaande is, moet blijken of dit 
daadwerkelijk geeffectueerd kan worden;  

3. Er zijn nieuwe tarieven opgesteld voor het huren van kantines van binnensportaccommodaties 
door verenigingen; 

4. Handbalvereniging BDC verhuist niet naar de Bosstraat zoals het oorspronkelijke voorstel was. Zij 
gaat zich voornamelijk richten op de binnensport en zal in Soest niet meer gebruik maken van 
een buitensportaccommodatie voor haar activiteiten. Op basis van een nader onderzoek van  
korfbalvereniging De Eemvogels heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken om ook af te zien 
van verhuizing naar de Bosstraat en gebruik te blijven maken van de accommodatie aan de H. 
Blaeckweg. De korfbalvereniging wil nu alleen op dit sportcomplex gaan spelen; 

5. Er is een ‘businesscase’ opgesteld voor een beheerstichting. In deze case is aangegeven hoe 
uitvoeringstaken - die nu bij de gemeente zijn ondergebracht - in een aparte beheerstichting 
kunnen worden ondergebracht en welke bedragen hiermee gemoeid zijn;  

6. Er zijn conceptcriteria opgesteld voor privatisering van sportverenigingen. Deze criteria moeten 
nog nader besproken worden in de Stuurgroep Sport;  

7. De gemeente is nog in gesprek met het bestuur van vv ’t Vliegdorp hoe de “status aparte” 
ingevuld kan worden.  
 

Aandachtspunt bij de uitkomsten 
Een aantal voorstellen levert wel een besparing op als het gaat om de uitgaven aan sport maar niet 
op het niveau van de gemeentebegroting. Een goed voorbeeld zijn de voorstellen voor gymzaal 
Paulus Potter en sportzaal Willaert. Omdat de scholen nog gebruik blijven maken van deze 
accommodaties worden nagenoeg dezelfde kosten gemaakt. Die zijn niet meer toe te rekenen aan de 
uitgaven sport, maar komen nog wel voor rekening van de gemeente. Het daadwerkelijke financiële 
resultaat dat gehaald wordt met de uitgewerkte voorstellen is nog onderwerp van nader overleg 
tussen de gemeente en de Sportfederatie.  
 



Uitkomsten Algemene  ledenvergadering Sportfederatie (ALV) 
Op 17 juni jl. heeft de Sportfederatie een algemene ledenvergadering gehouden en de hoofdlijnen 
van de uitwerking gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van de sportverenigingen. Aanwezigen 
gaven aan dat zij kunnen instemmen met de gebruiksovereenkomsten en gebruiksvoorwaarden die 
zijn opgesteld behoudens enkele kleine aanpassingen. De verenigingen hebben aangegeven graag 
nauwer betrokken te willen worden bij het sportbeleid en het onderhoud van de sport-
accommodaties. Dit hoeft niet per definitie in de vorm van een beheerstichting zoals het voorstel 
was van de Kerngroep Sport en uitgewerkt is door een werkgroep.  
Ook hebben de aanwezige verenigingen aangedrongen op het beschikbaar stellen van (extra) 
financiële middelen om een aantal vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren. Tenslotte is 
tijdens deze avond een werkgroep benoemd die een reglement gaat opstellen voor oprichting en 
uitvoering van het Solidariteitsfonds door de Sportfederatie. De uitkomsten van de ALV krijgen een 
plek in de uitwerkingsvoorstellen. 
 
Hoe verder?    
De komende periode ronden we de uitwerkingsrapportage af. Mede op basis van de uitkomsten van 
het overleg in de Stuurgroep stelt het college van burgemeester en wethouders een advies op over 
hoe om te gaan met de voorstellen. Vervolgens neemt de gemeenteraad hier een besluit over. 
Verwachting is dat een eerste bespreking van de voorstellen door de gemeenteraad zal gebeuren in 
september a.s. en dat op 1 oktober a.s. dan besloten wordt over de voorstellen. Het is de 
gemeenteraad die uiteindelijk bepaalt hoe de opgelegde taakstelling van € 500.000 ingevuld dient te 
worden. Op het moment dat de uitwerkingsrapportage naar de gemeenteraad wordt gestuurd, komt 
deze rapportage ook beschikbaar voor de sportverenigingen. De Sportfederatie zal de 
sportverenigingen hierover dan nader informeren.  
 
Voorschotnota’s  
Los van de uitwerking van de voorstellen van de Kerngroep Sport hoe de taakstelling van € 500.000 
ingevuld kan worden, willen wij u hierbij nog informeren over een apart punt.  
De komende periode stuurt de gemeente voorlopige nota’s aan de sportverenigingen voor het 
gebruik van de sportaccommodaties. Het gaat hier om het gebruik gedurende de periode 1 januari 
2015 tot en met 30 juni 2015. Als grondslag voor de bedragen worden de tarieven die in de 
rapportage van de Kerngroep Sport staan gehanteerd. Zodra definitief is besloten over de invoering 
van de nieuwe huursystematiek, naar verwachting 1 oktober a.s., volgt de definitieve afrekening.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie neem dan gerust contact op met de Sportfederatie Soest 
of de beleidsmedewerkers sport van de gemeente Soest.  
 
Met sportieve groet, 
de Stuurgroep Sport 
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De Stuurgroep Sport is opgericht in december 2014 met als doel om sturing te geven aan de uitwerking van de 
rapportage van de Kerngroep Sport. In de Stuurgroep Sport zit een afvaardiging van de sportverenigingen en de 

gemeente Soest. 


