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email: secretaris@sportfederatiesoest.nl 

website: www.sportfederatiesoest.nl  

Postadres: Koninginnelaan 5  

  3762 DA Soest. 

 

 

VOORTGANG BESPREKING EN 

IMPLEMENTATIE EINDRAPPORTAGE 

KERNGROEP SPORT. 

 

Na de aanbieding van het Eindrapport 

door de Sportfederatie Soest/ Kerngroep 

Sportvisie op 25 september jl. is er veel 

over gesproken en geschreven. De 

komende weken zijn cruciaal in de 

besluitvorming en voor het uiteindelijke 

resultaat van onze inspanningen. Reden 

om een tussenbalans op te maken en u 

allen te informeren over de stand van 

zaken. 

 

Het Eindrapport van de Kerngroep 

Sportvisie is een goed doordacht 

resultaat van een intensief 

inventarisatie- en analyse traject 

gebleken. Wij zijn verheugd met de vele 

positieve reacties van respect, 

waardering en professionaliteit hiervoor 

vanuit  College, politiek, pers etc.. Toch 

zien wij dat de gemeente worstelt met 

de financiële kaders en de gevolgen van 

de rapportage en dan met name de 

punten: 

- de volledige € 500.000 aan 

bezuinigingstaakstelling wordt in 

2015 nog niet gehaald 

- de problematiek van vv Vliegdorp 

en het recent verschenen 

KYBYSrapport. 
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Vanuit de politiek beluisteren wij helaas 

ook geluiden als: 

 er zou nog financiële ruimte zijn voor 

onderhandelingen en uitwerkingen. 

Dit trekt echter ons inziens de 

integriteit van de Kerngroep 

Sportvisie en haar rapportage in 

twijfel; dat past absoluut niet bij de 

ook uitgesproken waardering vanuit 

de Raad en het College; 

 het ‘ballonnetje’ dat er ruimte is voor 

verhoging van de huurtarieven (met 

name van de binnensport) doet 

afbreuk aan de voorgestelde 

financieringssystematiek en is 

onfatsoenlijk richting het nagenoeg 

unaniem genomen besluit in de ALV 

van de Sport Federatie Soest op 18 

september jl. 

 laten we eerst maar uitwerken en 

implementeren, dan kijken we later 

wel of additionele bezuinigen of 

verhogingen nodig zijn. Dit past niet 

in onze werkwijze; duidelijkheid 

vooraf en geen verrassingen 

achteraf. 

 vanuit de Raad zijn bij enkele van 

onze voorstellen kanttekeningen 

geplaatst. Uiteindelijk heeft men er - 

ons inziens terecht- voor gekozen dit 

aan de verdere uitwerking over te 

laten. Delen uit het voorstel halen, 

geeft een zeer groot risico dat de 

gehele voorgestelde nieuwe 

financieringssystematiek niet meer 

werkt. 

 

Het bestuur SFS en Kerngroep Sportvisie 

zijn van mening dat een integraal en 

samenhangend rapport is opgeleverd op 

basis van een opdracht vanuit de Raad. 

De solidariteit van de sport staat of valt 

met de integraliteit van de systematiek, 

kortom ‘cherry picking’ in de voorstellen 
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moet voorkomen worden. 

 

Wij willen niets liever dan per omgaande 

starten met de implementatie van de 

voorgestelde maatregelen. Iets waar de 

politiek ook voor is. Omdat nu echter de 

sluitende financiële kaders ontbreken, is 

een politieke discussie losgebrand tussen 

Raad en College over de financiële 

gevolgen voor 2015. Hoe langer er 

echter gewacht wordt met de 

implementatie, hoe later de 

bezuinigingen kunnen worden 

gerealiseerd. De negatieve financiële 

gevolgen voor 2015 en wellicht ook voor 

latere jaren zullen hierdoor alleen maar 

groter worden. 

 

Voor ons staat voorop dat de Raad 

besluit tot integrale implementatie van 

de plannen en daaraan kaders verbindt 

voor het jaar 2015 en verder. De sport 

wil de jaren van onzekerheid over 

onderhoud en vernieuwing achter zich 

laten en zich actief inzetten voor een 

duurzame en stabiele financiering van de 

sport in Soest met goed onderhouden 

accommodaties. Echter wel met vooraf, 

voor alle betrokkenen heldere kaders. 

 

Wij houden u op de hoogte over het 

verdere verloop van de besluitvorming. 

 

Actuele informatie 

Voor actuele informatie wordt verwezen 

naar de website van de SportFederatie 

Soest: www.sportfederatiesoest.nl. 

 

Vragen/reacties ? 

Mail naar info@sportfederatiesoest.nl 

met alle vragen en/of opmerkingen.
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