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VOORTGANG BESPREKING
EINDRAPPORTAGE KERNGROEP
SPORTVISIE
In aansluiting op de informatie in
Nieuwsbrief/Nieuwsflits nummer 55, die
u vorige week is toegezonden, kunnen
we u informeren over de volgende
actuele ontwikkelingen.
1. Na het Debat over de taakstelling
Sport op 16 oktober jl. hebben de
sportwoordvoerders van de diverse
politieke partijen in Soest op 27
oktober jl. met elkaar gesproken over
mogelijkheden om de taakstelling
voor het komend jaar en wellicht
verdere jaren aan te passen aan de
reëel te verwachten
bezuinigingsmogelijkheden op basis
van de voorstellen in onze
Eindrapportage. Ofwel met welke
kaders kan de wethouder Sport met
de vertegenwoordigers van de
sportverenigingen in gesprek gaan
om afspraken te maken over de
invulling en uitvoering van de eerder
vastgestelde bezuinigingstaakstelling.
Een aanpassing van de taakstelling
zal trouwens ook onderwerp van
gesprek en besluitvorming moeten
zijn van de op donderdagavond 6
november te houden
raadsvergadering over de
programmabegroting 2015-2018.
Een vertegenwoordiging van de
Sportfederatie Soest en de Kerngroep
is vandaag (28 oktober) uitgenodigd
voor een bijeenkomst op maandag 3
november, waarin de politieke
partijen hun ideeën en voorstellen
presenteren. Op dit moment zijn wij
nog niet op de hoogte van hetgeen
door de raadsleden is besproken en

Nieuwsbrief no. 56, oktober 2014.
welke voorstellen er worden
gepresenteerd.
2. Vrijwel direct na het raadsdebat over
de taakstelling sport heeft de SFS en
de Kerngroep de wethouder gevraagd
om een gesprek om afspraken te
maken over het vervolgtraject en de
noodzaak/wens om geïnformeerd te
worden over de kaders die dan aan
de orde zijn. Inmiddels heeft de
wethouder laten weten dat ook zij
behoefte aan duidelijkheid heeft over
de daadwerkelijke kaders voor de
komende jaren. Zij stelt voor eerst
de voorstellen vanuit de Raad af te
wachten en de besluitvorming op
donderdag 6 november alvorens met
ons in gesprek te gaan over de
implementatie van de voorstellen die
in de Eindrapportage zijn
opgenomen. Zij vindt een overleg
voordat deze duidelijkheid er is
volgordelijk weinig effectief. Dat
kunnen ook wij ons voorstellen. Zij
geeft daarbij aan dat zij de SFS als
ook de Kerngroep Sportvisie een
“geprivilegieerde” positie toedicht in
het vervolgtraject. Wij zullen dus nog
even geduld moeten hebben.
3. De wethouder Sport gaf in haar
reactie op ons verzoek tot overleg
ook aan, dat ze door diverse
verenigingen en sportbestuurders is
gevraagd om overleg. Ze geeft ook
hierover aan dat ze eerst de
besluitvorming in de raad wil
afwachten alvorens dit soort
verzoeken (met redenen divers van
aard) te honoreren. Het bestuur van
de SFS als ook de Kerngroep
Sportvisie gaan ervan uit dat zij op
basis van de besluitvorming in de
ALV van 18 september jl. degenen
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zijn die over de uitvoering van de
bezuinigingstaakstelling sport dé
gesprekspartner voor de gemeente
zijn en dat er in dit traject natuurlijk
altijd mogelijkheden moeten zijn voor
bilateraal overleg tussen een
sportvereniging/sportbestuurder met
de gemeente, maar dat daarover wel
met elkaar wordt gecommuniceerd
en dat de voorstellen uit de
Eindrapportage voor iedereen
uitgangspunten zijn in te voeren
gesprekken.
Verzoek:
Voor onze beeldvorming zouden wij
graag geïnformeerd worden over zaken
die bij u spelen in relatie tot het
Eindrapport en/of het vervolg hierop.
Wij staan hier voor open en kunnen u
desgewenst hierbij adviseren en/of
ondersteunen. Ook kunnen wij uw
(andere) overwegingen zo
mogelijk meenemen in onze gesprekken
met wethouder en/of Raad. Houdt u ons
daarom op de hoogte!
Tot slot
Wij hopen u volgende week meer te
kunnen berichten over de voorstellen
vanuit de Raad en de uitkomsten uit het
begrotingsdebat. Het formele besluit
over onze voorstellen c.q. ons
Eindrapport neemt de Raad echter pas in
de Raadsvergadering van 20 november
2014.
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