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VOORTGANG BESPREKING EN 

BESLUITVORMING 

EINDRAPPORTAGE 

KERNGROEP SPORT 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van de Sportfederatie Soest op 18 

september jl. in Sporthal Beukendal is de 

Eindrapportage van de Kerngroep Sport 

besproken en bijna unaniem vastgesteld 

(m.u.v. Vliegdorp Soesterberg).  

Op donderdagavond 25 september is 

deze Eindrapportage met een 

aanbiedingsbrief aangeboden aan 

wethouder Pijnenborg en de raadsleden. 

Aansluitend vond er nog een toelichting 

plaats aan de plaatselijke pers.  

Het College heeft op 25 september direct 

een 1ste reactie gegeven. 

Alle bovengenoemde stukken zijn via de 

website van de SFS beschikbaar. 

Op dinsdagavond 7 oktober is de 

raadsleden de mogelijkheid geboden 

technische vragen te stellen nav deze 

eindrapportage. Zowel de Kerngroep 

Sport als enkele ambtenaren hebben een 

antwoord gegeven op de vooraf al 

ingediende technische vragen. Er waren 

slechts een beperkt aantal aanvullende 

vragen, die tijdens deze avond werden 

gesteld. 

Op donderdagavond 9 oktober heeft in 

de Ronde de 1ste discussie plaats 

gevonden nav de conclusies en 

voorstellen in de gepresenteerde 

Eindrapportage. 
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Als bestuur hebben wij de volgende 

aandachtspunten opgemerkt: 

- De raadsleden constateren dat de 

bezuinigingen ter grootte van 0,5 

miljoen in 2015 niet realiseerbaar is. 

Een daadwerkelijke inschatting van 

de hoogte van hetgeen wel 

gerealiseerd kan worden is moeilijk 

te maken, mede door de 

onduidelijkheid over het moment dat 

de besluitvorming plaats vindt en de 

nodige acties kunnen worden 

uitgezet. 

- Opnieuw ontstaat onduidelijkheid 

over de opdracht rondom de 

bezuinigingstaakstelling. Geldt dit 

voor de sportuitgaven of voor de 

gemeente-uitgaven. Dit omdat 

enkele voorstellen gericht zijn op een 

verlaging van de uitgaven sport, 

maar dat dit nog niet betekent dat de 

gemeente-uitgaven dalen. 

- De gevolgen van het Kybysrapport, 

waarbij geconstateerd wordt dat voor 

het onderhoud van de sportvelden in 

de komende jaren extra geld nodig 

is. Dit rapport is tijdens het proces 

beschikbaar gekomen, en heeft haar 

effecten op de meerjarenbegroting. 

- De problematiek rondom vv 

Vliegdorp, waarvoor een aparte 

status wordt voorgesteld. De raad 

worstelt met de wijze hoe dit op te 

lossen en vanuit welk budget. Ze is 

zelf verantwoordelijk voor het risico 

dat is ontstaan op het moment van 

besluitvorming over de investering in 

een nieuwe accommodatie. 

- Ook de voorgestelde beheersstichting 

roept vragen op mede in relatie met 

de BTW-problematiek. 

- De nieuwe huursystematiek leverde 

weinig discussie op, alhoewel met 

name de financiële dekkingsgraad 
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voor de zaalsporten bij enkele 

partijen wat vragen opriep, met 

name of deze niet wat hoger zou 

moeten zijn. 

 

Op donderdag 16 oktober is in de 

raadsvergadering nog een debat over de 

bezuinigingen in de sport geagendeerd. 

Dit is het laatste van een veelheid van 

agendapunten deze avond. De 

debatspunten zijn inmiddels vastgesteld, 

en betreffen met name de hiervoor 

genoemde punten als ook de effecten 

van de verplaatsing van de 

sportaccommodatie Henr. Blaekweg naar 

de Bosstraat. 

 

Op donderdag 6 november zal de 

programmabegroting 2015 – 2018 door 

de raad worden vastgesteld, hierin is ook 

een bezuiniging voor de sport begrepen. 

 

Het bestuur van de SFS zal samen met 

een delegatie van de bestaande 

Kerngroep Sport de ontwikkelingen op 

de voet volgen en waar nodig initiatieven 

nemen voor een inbreng of overleg met 

wethouder, c.q. fracties in de raad. 

Ook in de afgelopen maanden heeft er 

veelvuldig overleg met wethouder en/of 

ambtenaren plaats gevonden. 

 

DRANK- EN HORECAWET 

 

In de Ronde van 9 oktober was ook het 

voorstel Drank en Horecawet 

geagendeerd. Hierin worden criteria 

vastgelegd voor de exploitatie van de 

sportkantines. Dit betreft de momenten 

dat er drank mag worden geschonken, 

maar ook bijzondere activiteiten mogen 

plaats vinden in de kantines. Duidelijk is 

dat gewaakt wordt voor 

concurrentievervalsing met de 

plaatselijke horeca. Vanuit de SFS is 

ingesproken dat de voorstellen voor de 

sport te beperkend zijn (op website van 

SFS terug te vinden). 

Voor enkele onderdelen was een gewillig 

oor bij de raad en zelfs bij de 

horecavertegenwoordigers. Inmiddels is 

er een initiatief tot nader overleg tussen 

SFS en horeca om gezamenlijk met een 

aangepast voorstel te komen. 

 

 

 

Thema-avond “Maatschappelijke 

betrokkenheid”op dinsdag 9 

december 2014 

Op dinsdag 9 december 2014 van 20.00 

- 21.15 uur wordt in de kantine van de 

Knickerkockers aan de Bosstraat in Soest 

een thema-avond georganiseerd rondom 

"Maatschappelijke betrokkenheid; 

Masterclass: Hoe werkt dat en wat levert 

het ons op?" Jan-Willem van der Roest, 

promovendus aan de Universiteit in 

Utrecht komt dan langs om een 

prikkelende lezing te geven over dit 

spanningsveld vanuit de gedachte dat 

'sportverenigingen per definitie 

maatschappelijk betrokken zijn'. 

De avond was eerder vastgesteld op 23 

september 2014. Veel verenigingen 

hadden aangegeven dit een ongelukkig 

moment te vinden gezien andere drukke 

activiteiten. 

Meer informatie treft u aan op de 

website van www.sportfederatiesoest.nl. 

 

Andere activiteiten najaar 2014 

Dit najaar worden voor de 

vrijwilligers/barpersoneel nog 2 avonden 

georganiseerd, t.w. 

Maandag 27 oktober: Instructie 

Verantwoord Alcoholgebruik; en 

Maandag 17 november: EHBO-AED-

avond. 

De uitnodigingen worden binnenkort 

verstuurd, waarna inschrijving mogelijk 

is. 

In het voorjaar zijn gelijksoortige thema-

avonden georganiseerd die beiden het 

maximaal aantal deelnemers kenden. 

Donderdag 23 oktober en donderdag 27 

november: Rabo Kenniscafé 3 en 4. 

Nadere informatie over bovenstaande 

activiteiten is teug te vinden op de 

website Sportfederatie Soest. 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen.
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