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Introductie
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief aan van de Stuurgroep Sport. Via deze nieuwsbrief houden wij u
graag op de hoogte van ontwikkelingen rondom de uitwerking van de rapportage van de Kerngroep
Sport. In deze rapportage worden voorstellen gedaan hoe de taakstelling van € 500.000 op het
beleidsterrein sport ingevuld kan worden.
De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Sportfederatie en de gemeente. De Stuurgroep
is opgericht naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad in november 2014 om de
rapportage van de Kerngroep verder uit te werken en waar mogelijk al voorstellen te implementeren.
Taak van de Stuurgroep is sturing te geven aan deze uitwerking. Binnen het project zijn er drie
werkgroepen met daarin vertegenwoordigers van dezelfde organisaties. In deze drie werkgroepen
(binnensport, buitensport en organisatie van de sport) wordt gezamenlijk het rapport van de
Kerngroep Sport aan de hand van verschillende werkopdrachten nader uitgewerkt. De werkgroepen
worden daarbij actief begeleid door een extern bureau.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het college voor het zomerreces van 2015 aan de gemeenteraad
rapporteert hoe en in welke mate de opgelegde taakstelling van € 500.000 voor de sport is ingevuld
c.q. wordt ingevuld.
Wat hebben we gedaan?
Wat is er tot nu toe gedaan? Sinds de kick-off bijeenkomst van de werkgroepen op 20 januari jl.
hebben alle deelnemers in de werkgroepen hard gewerkt aan de uitwerking van de rapportage van
de Kerngroep. In totaal zijn 22 werkopdrachten geformuleerd die daarna zijn onderverdeeld tussen
de drie werkgroepen. De Sportfederatie heeft haar leden hierover geïnformeerd tijdens de
ledenvergadering van de Sportfederatie op 15 januari 2015. Hieronder leest u meer over de
vorderingen binnen de werkopdrachten.
Raadspresentatie
Op 12 februari jl. heeft de Stuurgroep een korte presentatie aan de gemeenteraad gegeven om de
gemeenteraad bij te praten over de uitwerking van het proces. Ook konden raadsleden vragen
stellen.
Werkgroep binnensport
In de werkgroep binnensport is hard gewerkt aan nieuwe gebruiksovereenkomsten. De passepartoutsystematiek is per 1 januari jl. vervangen door een nieuwe huursystematiek. Hier horen ook
nieuwe gebruiksovereenkomsten bij. Deze bereiden we nu voor. De basis voor deze gebruiksovereenkomsten is afgerond en worden op dit moment fiscaal/juridisch getoetst. Daarna worden de
gebruiksovereenkomsten via de Sportfederatie voorgelegd aan de sportverenigingen.
Ook heeft de werkgroep binnensport gekeken naar de mogelijkheid om de gymzalen Paulus Potter
en de Willaert vrij te spelen. Dat wil zeggen dat sportverenigingen die hier gebruik van maken elders
worden ondergebracht.
Werkgroep buitensport
De werkgroep buitensport is ook druk bezig met nieuwe gebruiksovereenkomsten. Deze nieuwe
overeenkomsten worden gelijktijdig met de gebruiksovereenkomsten voor de binnensport aan de
sportverenigingen voorgelegd. Op dit moment vindt een fiscaal/juridische toets plaats.

Werkgroep organisatie van de sport
Deze werkgroep is belast met 1) het verder verkennen van het oprichten van een beheerstichting;
2) het opstellen van een meerjarenonderhouds- en meerjareninvesteringsplan en 3) het opstellen
van privatiseringscriteria. Zo heeft de werkgroep de afgelopen periode onderzocht welke taken en
verantwoordelijkheden een beheerstichting zou kunnen krijgen. Ook is er gesproken over de opzet
van de meerjarenplannen. En daarnaast wordt nu een aantal scenario’s doorgerekend als het gaat
om privatisering om te bezien hoe verschillende criteria financieel uitpakken.
Wat gaan we doen?
De komende periode staat in het teken van het afronden van de nieuwe gebruiksovereenkomsten via
een externe fiscaal/juridische toets zodat de Sportfederatie deze kan voorleggen aan de
sportverenigingen. De verwachting is dat in april een ALV van de Sportfederatie belegd kan worden
waarin de gebruiksovereenkomsten worden voorgelegd aan de sportverenigingen.
Daarnaast werken we verder aan de mogelijke opzet van een beheerstichting. Op de agenda voor de
komende periode staat ook het nader verkennen van het verplaatsen van de sport van de H.
Blaeckweg naar de Bosstraat. Als stuurgroep verwachten we ook dat we belangrijke stappen zetten
in het opstellen van criteria voor privatisering van sportverenigingen.
Verder is vanuit de gemeente met een afvaardiging van het bestuur van vv ’t Vliegdorp een
verkennend gesprek gevoerd over een aparte positie binnen de sport. Dit in opdracht van de
gemeenteraad. Er wordt nu druk gewerkt aan een voorstel in dit kader. Verwachting is dat dit
voorstel eind maart of begin april aan de gemeenteraad aangeboden kan worden voor verdere
besluitvorming.
Meer info
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over bovenstaande onderwerpen.
Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u algemene informatie, neem dan contact op met de
Sportfederatie Soest of de beleidsmedewerkers sport van de gemeente Soest.
Met sportieve groet,
de Stuurgroep Sport
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