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Gemeenteraad akkoord.
Na een kleine twee uur praten nam
donderdag 19 september 2013 de
gemeenteraad de aangepaste versie van
de Visie Sport en Bewegen 2013-2016
unaniem aan.
Dat de visie zou worden geaccepteerd
was wel duidelijk. In die zin was het
verloop van de vergadering geen
verrassing.
Felicitaties voor de wethouder.
Wanneer een dergelijk belangrijk
document als de nieuwe visie door de
raad wordt geaccepteerd, past daar een
oprechte felicitatie bij voor wethouder
Van Berkel. In de afgelopen maanden
heeft zij het niet altijd even gemakkelijk
gehad met de kritiek die door velen werd
geleverd.
Alhoewel de visie op onderdelen zeker
niet de visie is van de Sport Federatie
Soest, is door vasthoudendheid van de
wethouder een betekenisvol besluit
genomen. De sport kan verder.
Cijferwerk.
In de raadsvergadering leverde het
cijferwerk de meeste discussie op.
Waren de door GGS naar buiten
gebrachte cijfers wel juist? Gaan
contributies inderdaad zo schrikbarend
omhoog?
Helemaal duidelijk is dat niet geworden.
Ook op andere zaken waren er kritische
opmerkingen over het cijferwerk.
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Door de wethouder Bewegen werd op
vragen vanuit de raad stellig beweerd
dat de cijfers die in de visie zijn
opgenomen de juiste zijn.
Geen garantie.
Niet alleen de SFS vroeg om garanties,
ook sommige politieke partijen wilden
een garantie van het college. Het gaat
om de garantie dat geen enkele
vereniging zal verdwijnen louter en
alleen vanwege een nieuw
financieringssysteem.
Het college bleek op 19 september niet
bereid deze garantie te geven.
Hoe nu verder.
Tijdens de behandeling van de visie
heeft de raad het vuur na aan de
schenen van de wethouder gelegd over
de termijn waarop er helderheid moet
zijn over de nieuwe financiële regeling
die gaat gelden voor gebruikers van
sportaccommodaties. De wethouder
dient een nieuwe regeling in de loop van
januari 2014 klaar te hebben.
Dat er nu vaart wordt gezet is ook in het
belang van de sportverenigingen. Zij
moeten de financiële huishouding per 1
januari 2015 op orde hebben op basis
van de nieuwe regeling.
Niets te vroeg dus; januari 2014.
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Wat wordt het.
Hoe de nieuwe afspraken tussen de
gebruikers van sportaccommodaties en
de gemeente er uit gaan zien is niet
bekend.
De raad benadrukte dat er gezorgd dient
te worden voor een breed draagvlak
onder de regeling bij de sportwereld.
Hoe de gemeente dat gaat organiseren is
nu niet bekend.
Wel zegde wethouder Van Berkel toe dat
alle verenigingen zeer snel een brief van
haar ontvangen met verdere informatie.

begeleiden in het eigen proces op weg
naar dat nieuwe systeem.
Snelheid.
De ontwikkelingen kunnen vanaf nu
ongekend snel gaan. Volg de
ontwikkelingen op de site van de Sport
Federatie Soest.
Vragen / opmerkingen?
Neem contact op met de Sport Federatie
Soest.

Functie Sport Federatie Soest.
Het bestuur van de Sport Federatie
Soest heeft al in een eerder stadium bij
de wethouder aangegeven snel ná 19
september met haar in gesprek te willen
gaan.
Dat gesprek zou wat de SFS betreft
moeten gaan over de vast te stellen
procedure om te komen tot een nieuwe
regeling. Tot nu toe is er geen reactie
ontvangen op ons verzoek tot overleg.
Een uitnodiging verwachten wij echter op
korte termijn te ontvangen.
De SFS is er klaar voor.
Gaat het gebeuren.
Ja het gaat absoluut gebeuren. Elke
sportorganisatie in Soest en Soesterberg
zal, zo heeft de SFS begrepen, door de
gemeente gevraagd worden te
overleggen. Dat het zal gaan over de
nieuwe bijdrage van de vereniging aan
de gemeente is duidelijk. Wat niet
duidelijk is aan de hand waarvan
dergelijke overleggen gaan plaatsvinden.
Aanbod.
De Sport Federatie Soest gaat bilateraal
overleg met de wethouder voeren. Dat
laat onverlet dat er van de zijde van de
gemeente initiatieven komen tot overleg
met verenigingen. De SFS vindt het
verstandig dat verenigingen
medewerking verlenen aan het overleg
met de gemeente. De SFS levert
desgewenst ondersteuning en is bereid
sportbestuurders te adviseren en
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