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Inleiding 
 
 
De gemeentelijke Kadernota Sport, een beleidsnota op hoofdlijnen, is in concept gereed. Wij kiezen 
bewust voor een nota op hoofdlijnen. Indien er nu een uitgewerkt beleidsplan zou liggen, zou de 
aandacht gevestigd zijn op de uitwerking van dat plan. Deze Kadernota is de leidraad voor de daarna 
door ons college op te stellen uitwerkingsplannen.   
 
De gemeente vindt sport erg belangrijk. Het sportbeleid is dan ook gericht op behoud en versterking 
van het sportverenigingsleven en sportgelegenheden.  
 

De gemeente wil - ongeacht of de gemeente nu zelf eigenaar is of niet - sportaccommodaties 
toegankelijk en betaalbaar houden. Dat houdt in dat de kosten van instandhouding van de meeste 
gemeentelijke accommodaties ook in de toekomst bij de gemeente blijven liggen. 

Dat betekent niet dat geen besparingen mogelijk zijn. Nu de gemeente hiervoor minder middelen 
beschikbaar heeft, zal de gebruiker meer moeten bijdragen en zelf moeten doen.  

Dat kan door meer dan voorheen subsidies te koppelen aan prestaties, toepassing van het 
profijtbeginsel; "de gebruiker kan en moet meer zelf doen”. 
 
Deze concept- Kadernota Sport is op 21 september 2011 vastgesteld door het college van B&W en in 
de periode van 21 september tot 2 november 2011 vrijgegeven voor inspraak. Sportverenigingen/ 
inwoners hebben gedurende 6 weken de gelegenheid gehad om de Kadernota Sport in te zien en de 
zienswijze kenbaar te maken. In deze periode is de gemeente in overleg getreden met 
sportverenigingen en sportoverlegorganen.  
 
Er zijn totaal elf inspraakreacties gegeven. Inspraakreacties zijn verwerkt in deze Inspraaknotitie.  
In deze notitie vindt u de inspraakreacties met daarbij onze reactie en voorstel om de Kadernota al 
dan niet aan te passen. 
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1. Reactie van:  WMO- adviesraad 
 p.a. mevr. Van Luijk 
 Vriezerweg 3 
 9497 PR  DONDEREN 
 
 
Reactie. 
 
1.1. Het begrip “sport” heeft meerdere betekenissen 
 
De adviesraad geeft aan dat het begrip “sport” in de notitie meerdere betekenissen heeft.  
De raad pleit voor een duidelijke definitie van sport. De suggestie wordt gedaan om sport als volgt te 
definiëren: 
“collectief en individueel, lichamelijk voldoende bewegen in een sociale context, al dan niet competitief 
en/ of prestatiegericht, maar bedoeld om lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid te bereiken”. 
 
Antwoord. 
Hoewel iedereen 'weet' wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende 
definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder 
deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging 
gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen.  
 
Voorstel 
De Kadernota niet aanpassen, omdat voldoende duidelijk is wat bedoeld wordt en het begrip aan 
verandering onderhevig is. 
 
 
1.2. Sportstimulering en sportontwikkeling richten op de leeftijdsgroep ouderen en “mensen met een 

beperking”. 
 
De adviesraad geeft aan dat door vergrijzing en ontgroening de leeftijdsgroep ouderen steeds groter 
wordt. De gemeente zou specifiek in moeten zetten op deze groep om ze langer in beweging en (dus) 
gezonder te houden. Ook hierin zullen investeringen in sportbeleid (snel) kunnen leiden tot 
bezuinigingen op ander terrein. 
 
Antwoord. 
Wij onderkennen dat investeringen in de sport kan leiden tot besparingen anderszins (ondermeer 
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg).  
De gemeente zet in op stimulering van sportdeelname voor alle inwoners, met als speerpunt jeugd en 
jongeren.  De Kadernota Sport is een beleidsnotitie op hoofdlijnen. In de uitvoering van het beleid 
wordt gespecificeerd wat dat voor ouderen en “mensen met een beperking” betekent.  
 
Voorstel. 
De Kadernota inhoudelijk niet aanpassen. Wel tekstueel aanpassen ter verduidelijking dat het gaat om  
sportstimulering en -ontwikkeling voor alle inwoners, met speerpunt jeugd en jongeren. 
 
 
1.3. De nota heeft een duidelijke financiële inkleuring. Hoe komt de gemeente tegemoet aan 

sportfinanciering voor minder draagkrachtigen (met name kinderen)? 
 
Hoe worden kinderen, waarvan ouders niet in staat zijn om de kosten van sportdeelname op te 
brengen, in de gelegenheid gesteld om aan een sport in verenigingsverband deel te nemen? 
U constateert dat de mogelijkheden om hierin ondersteuning te krijgen (MinimaFonds, SportFonds) 
niet algemeen bekend zijn en dat er een drempel is om daarvan gebruik te maken. 
Hoe denkt het gemeentebestuur deze groep meer bij de sport te betrekken? 
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Antwoord. 
Sportstimulering is gericht op alle inwoners van de gemeente Tynaarlo en niet specifiek op mensen 
met een minimuminkomen. Zowel het jeugdsportfonds als de meedoenpremies zijn bedoeld als 
vangnet voor de minder draagkrachtigen. Sportverenigingen, vakleerkrachten gymnastiek en 
combinatiefunctionarissen zijn geïnformeerd over het bestaan van het jeugdsportfonds. Het is aan de 
doelgroep zelf of zij gebruik willen maken van deze regelingen. Hierin is geen rol weggelegd voor de 
gemeente. 
  
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen.  
 
 
1.4. In de nota wordt gesproken over jeugd en jongeren, echter zonder vermelding van leeftijd. Dat 

maakt de begripsvorming onduidelijk. 
 
Antwoord. 
In de Kadernota is er bewust voor gekozen geen leeftijdsgrenzen voor jeugd en jongeren te 
benoemen. Per regeling en situatie worden andere leeftijdsgrenzen gehanteerd. Wij kiezen ervoor ons 
niet op voorhand vast te leggen. Globaal gaat het om schoolgaande jeugd/ jongeren. 
 
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen, omdat het een bewuste keuze is om geen leeftijdsgrenzen te stellen. 
 
 
1.5. In de kaders wordt een aantal onderwerpen gemist. 
 
De volgend onderwerpen worden gemist: 

a. Hoe gaan sporters met en zonder beperking gestimuleerd worden om te gaan sporten? 
b. Vervoer naar sportlocaties (m.n. financiële mogelijkheden) 
c. Onderverdeling van de breedtesport in diverse groepen ter voorbereiding van de nadere 

uitwerking 
d. Stimuleringsbeleid van individuele sporters 
e. Inventarisatie van behoeftes van mogelijke (groepen) sporters met een beperking. 

 
 
Antwoord. 
1.5a.  � In de uitvoering wordt daaraan aandacht besteed. 
1.5.b. � Er wordt in principe vanuit gegaan dat sporters zelf in staat zijn om vervoer te regelen. 

Zo niet, dan kunnen zij gebruik maken van vervoer door Trias. 
1.5.c. � Een limitatieve onderverdeling van de breedtesport in diverse groepen is niet nodig. 
1.5.d. �  De gemeente heeft contact en werkt samen met niet gesubsidieerde aanbieders van 

sport (maneges, sportscholen, etc).  
1.5.e. �  De gemeente speelt samen met verenigingen in op de mogelijkheden en behoeften 

binnen de sport en ontwikkelt daarop een aanbod. Daarin wordt niet specifiek ingegaan 
op doelgroepen. Iedereen kan meedoen.  

 
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen, omdat de kaders voldoende duidelijk zijn. 
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2. Reactie van:  Sportfederatie EPE 
 p.a. dhr. A. Oosten 
 Elzenlaan 34 
 9321 GN Peize 
     
 
 
Reactie 
 
2.1. Het afschaffen van de basissubsidie jeugdleden is een slechte zaak 
 
Het afschaffen van de basissubsidie jeugdleden wordt gezien als een slechte zaak. Er staat 
bovendien onvoldoende duidelijk in de kadernota dat deze subsidie wordt afgeschaft. De subsidie 
wordt nu gebruikt voor het jeugdbeleid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare jeugd.  
Het alternatief om de contributie omhoog te doen (alleen voor jeugd, voor alle leden dan wel alleen 
voor senioren) wordt niet gezien als een aanvaardbare optie. Er ontstaat nu het gevoel dat de 
vereniging allerlei extra activiteiten moet ontplooien om voor (sportstimulerings)subsidie in aanmerking 
te komen. 
 
Reactie. 
De basissubsidie voor jeugdleden staat haaks op de uitgangspunten van het subsidiebeleid. Eén van 
de uitgangspunten van het subsidiebeleid is dat subsidiering gekoppeld moet zijn aan te leveren 
prestaties. Basissubsidie is een bijdrage per jeugdlid zonder dat daar een prestatie tegenover staat. Er 
gaat bovendien geen stimulerende werking uit van basissubsidie, terwijl dit volgens de uitgangspunten 
wel het geval zou moeten zijn (subsidiëring is in de eerste plaats bedoeld om te stimuleren). Om die 
reden kiezen wij ervoor om de bestaande regeling in te trekken. Het budget voor de 
jeugdledensubsidie blijft wel behouden voor de stimulering van jeugdsport.  
 
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen. 
 
 
2.2 Zorg over de ongelijkheid tussen geprivatiseerde en niet-geprivatiseerde verenigingen in relatie tot 

het afschaffen van de 1/3e-2/3e-regeling.  
 

De sportfederatie E-P-E spreekt haar zorg uit over de ongelijkheid tussen geprivatiseerde en niet-
geprivatiseerde verenigingen in relatie tot het afschaffen van de 1/3;2/3-regeling. De kadernota biedt 
kaders voor de toekomst, maar het is onduidelijk hoe afspraken uit het verleden (cofinanciering vs. 
huur) worden rechtgetrokken. 
 
Antwoord. 
De gemeente heeft te maken met een veelheid van regelingen en afspraken uit het verleden en 
verschillende eigendomsituaties. In de Kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven voor welke 
sportvoorzieningen wij (financieel) een verantwoordelijkheid nemen en voor welke niet. Voor 
sportvoorzieningen waarvoor de gemeente (financieel) een verantwoordelijkheid neemt, maakt het niet 
uit of de gemeente nu eigenaar is of niet.  
Met de Kadernota wordt een eerste belangrijke stap gezet. In het hierop volgende uitvoeringsplan 
volgt een verdere uitwerking. Hierin moet duidelijk worden hoe omgegaan wordt met afspraken uit het 
verleden, contractuele verplichtingen, in het verleden gepleegde inzet door zelfwerkzaamheid, 
bestaande leningen, afkoopsommen e.d..  Uitgangspunt daarin is – als gesteld – dat de gemeentelijke 
inzet onafhankelijk dient te zijn van de eigendomssituatie.  
 
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen. 
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2.3 Onduidelijk is hoe de huur wordt berekend als percentage van de kosten.  
 

De nota geeft niet duidelijk aan hoe de huurprijs wordt berekend als percentage van de werkelijke 
kosten. Ook is onduidelijk wat de nieuwe huurprijsberekening gaat betekenen voor huurprijsverschillen 
tussen oudbouw en nieuwbouw. 
 
Antwoord. 
De huurprijzen worden vastgesteld als een percentage van de kosten van instandhouding van die 
accommodatie en in rekening worden gebracht bij de gebruikers. De volgende aspecten zijn daarbij 
van belang of kunnen dat zijn:  
- het niveau van de huur dat op dit moment wordt opgebracht door de sportverenigingen; 
- het effect van de afschaffing van de 1/3- 2/3 investeringsregeling (waarbij 1/3e bijdragen van 

verenigingen); 
- multifunctioneel gebruik; 
- stapeling van regelingen; 
- de mate waarin de tak voor sport zelf in staat is om zelf de bekostiging van die sport te dragen 
- hardheidsclausule (is het redelijk om alle kosten als percentage door te berekenen). 
 
Duidelijkheid in de huurtarieven is van belang, zodat verenigingen weten waar zij aan toe zijn. Wij 
zullen na vaststelling van de Kadernota tarievenbeleid ontwikkelen. 
 
Voorstel. 
De Kadernota niet aanpassen. 
 
 
2.4 Tekstueel. 
 
2.4.a. Wat is een sterke sportvereniging (blz. 8 van de Kadernota)? Een nadere omschrijving is 

wenselijk. Het klinkt nu erg veroordelend. 
2.4.b. Het deel over de splitsing van verantwoordelijkheden tussen gemeente en vereniging (‘binnen 

de lijnen’ en ‘buiten de lijnen’) graag duidelijker omschrijven. Het wordt nu pas na mondelinge 
toelichting duidelijk wat er precies bedoeld wordt. 

2.4.c. In de tekst rondom het overlegorgaan (blz. 11 van de Kadernota) wordt meerdere malen 
gesproken over ‘dienen’. Een minder dwingende omschrijving (bv ‘kunnen’) is wenselijk. 

2.4.d. Graag een nadere toelichting op het stuk over Maatschappelijk Vastgoedbeleid (blz. 12 van de 
Kadernota). Het is zo niet duidelijk wat hier wordt bedoeld. 

 
Antwoord. 
2.4.a. � een sterke vereniging is “een innoverende, vitale, financieel gezonde vereniging, die 

openstaat voor samenwerkingsverbanden en professionalisering”; 
2.4.b. � voorzieningen die direct met sportbeoefening te maken hebben zijn: “de sportvelden, de 

veldinrichting (doelen, veldafscheiding, beregening, verlichting); en de kleedaccommodatie”. 
2.4.c. � het is beter om het woord “dienen” door  “kunnen” te vervangen 
2.4.d. � “maatschappelijk vastgoedbeleid”. De verantwoordelijkheid voor de bouw en instandhouding 

van onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties ligt bij het gemeentelijk  Vastgoedbedrijf. Het 
gemeentelijk tarievenbeleid – gebaseerd op een percentage van de werkelijke kosten – wordt 
ontwikkeld tezamen met het gemeentelijk Vastgoed bedrijf. 

 
Voorstel. 
De Kadernota tekstueel aanpassen op hiervoor genoemde punten. 
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3. Reactie van:  Zuidlaarder Sport Overleg (ZSO) 
 p.a. vertegenwoordigers 
 
 
Vertegenwoordigers overleg tussen de gemeente en het ZSO in de bijeenkomst d.d. 12 oktober 2011 
in Zuidlaren: 

• ZFC Voetbal (Mevr. A. Gelderblom) 
• ZTC Tennis (Dhr. D. Baan) 
• Ritola Korfbal (Mevr. L.Portegies) 
• Ritola Volleybal (Dhr. Alberts) 
• Epeios Basketbal (Dhr. Th. Posthuma) 

 
  
3.1 Sportstimulering en sportontwikkeling richten op de leeftijdsgroep ouderen en “mensen met een 

beperking”. 
 

Waarom is er specifiek op jeugd ingestoken? Er zou ook ingezet moeten worden op de 
leeftijdscategorie 55+. Juist deze categorie is groot en groeiend (vergrijzing) en zou gestimuleerd 
kunnen worden in sportdeelname door ouderen mee te nemen in trainingsverband. Deze categorie 
mensen behoren vaak tot de dragers van het verenigingsleven. Ouderen zijn het verenigingsleven 
gewend, zetten zich in als vrijwilliger en zijn dus heel belangrijk. ZSO stelt voor dat hieraan in de 
Kadernota aandacht wordt gegeven. 
 
Antwoord. 
De gemeente zet in op stimulering van sportdeelname voor alle inwoners, met als speerpunt jeugd en 
jongeren. De Kadernota Sport is een beleidsnotitie op hoofdlijnen. In de uitvoering van het beleid 
wordt gespecificeerd wat dat voor ouderen betekent.  
 
Voorstel. 
De Kadernota inhoudelijk niet aanpassen. Wel tekstueel aanpassen ter verduidelijking dat het gaat om  
sportstimulering en -ontwikkeling voor alle inwoners, met sperpunt jeugd en jongeren. 
 
 
3.2. Tekstueel 
In de tekst rondom het overlegorgaan (blz. 11 van de Kadernota) wordt meerdere malen gesproken 
over ‘dienen’. Een minder dwingende omschrijving (bv ‘kunnen’) is wenselijk. 
 
Antwoord. 
Het is beter om het woord “dienen” door  “kunnen” te vervangen. 
 
Voorstel. 
De Kadernota tekstueel aanpassen. 
 
 
3.3 Tennis- en ijsbaanaccommodaties zijn apart genoemd? 
 
Waarom worden tennis- en ijsbaanaccommodaties apart genoemd als accommodaties waarvan 
onderzocht gaat worden of en hoe deze zelfstandig van de gemeente en zonder gemeentelijke 
subsidie kunnen bestaan?  Tekst blz. 10 van de Kadernota. 
 
Antwoord. 
Binnen de gemeenteraad is discussie ontstaan over de wenselijkheid van subsidiëring van maneges. 
In die context wordt onderzocht of en in hoeverre ook andere sporten op eigen benen kunnen staan. 
Voor de ene sport (b.v. tennis) geldt meer dan de andere (b.v. voetbal) dat deze zonder 
overheidssubsidie kan bestaan. Het kan echter niet zo zijn dat het contributieniveau tussen de sporten 
erg uiteen gaat lopen. ZSO stelt voor dat de betreffende zinsneden in de Kadernota wat algemener 
wordt gesteld en niet meer toegespitst op specifieke sporten.  
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Voorstel. 
De Kadernota als volgt tekstueel aanpassen.  
“Tennis- en ijsbaanaccommodaties vormen een uitzondering. Leden van tennis- en 
ijsbaanverenigingen dragen het grootste deel van de kosten van instandhouding van hun 
accommodaties. De komende jaren zal onderzocht worden of en hoe deze verenigingen zelfstandig 
van de gemeente en zonder subsidie kunnen bestaan” vervangen door: 
“De komende jaren zal onderzocht worden of en hoe sportverenigingen zelfstandig van de gemeente 
en zonder subsidie kunnen bestaan”. 
 
 
3.4 Er staat niets vermeld over economische ontwikkelingsmogelijkheden en Publiek-Private 

samenwerking.  
 
De gemeente kan een brug vormen tussen samenwerking bedrijven en sportverenigingen. 
Aangegeven wordt dat de gemeente voor Aqualaren al onderzoek doet naar de mogelijkheden van 
samenwerking met een commerciële partij. ZSO stelt voor om hierover in de Kadernota een passage 
op te nemen.  
 
Antwoord. 
Het is de moeite waard is om de mogelijkheden vanuit de private sector verder te verkennen. Dat kan 
door een avond te organiseren rondom Publiek Private Samenwerking. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen, suggestie meenemen in de uitvoering. 
 
 
3.5 Het Drents Olympisch Plan wordt nauwelijks genoemd in de nota.  
 
In samenhang daarmee… topsport moet niet worden uitgesloten. De keuze voor breedtesport is 
begrijpelijk, maar topsport mag wel benoemd worden. Als zich gelegenheden voordoen is het 
wenselijk dat mogelijkheden van topsport moeten worden benut.  
Er gaat een wervende werking uit van topsportevenementen. ZSO stelt voor om hierover in de 
Kadernota een passage op te nemen.  
 
Antwoord. 
Het Drents Olympisch plan wordt genoemd in de nota (blz 6). Wij zijn het eens dat er een wervende 
werking uitgaat van topsport. Wij willen mogelijkheden benutten om Topsport binnen te halen als zich 
goede gelegenheden voordoen. Wij zullen niet specifiek gaan inzetten en investeren in Topsport. De 
prioriteit ligt bij de breedtesport. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
3.6 De consequenties van de Kadernota Sport voor de individuele verenigingen zijn nog niet duidelijk.  
 
De consequenties van de Kadernota Sport voor de individuele verenigingen zijn nog niet duidelijk.  
De nota is in die zin moeilijk te doorgronden. Wel is de boodschap duidelijk; namelijk dat 
sportverenigingen het in de toekomst een stuk zwaarder gaan krijgen.  
 
Antwoord. 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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3.7 Sporten wordt duurder. 
 
Sporten wordt zondermeer duurder. Dat zullen sporters merken in de contributie. De contributies 
zullen niet meer door alle sporters opgebracht kunnen worden. Dat betekent dat ook sporters zullen 
gaan afhaken. Hoe gaat de gemeente dat tegen?  
 
Antwoord. 
Het klopt dat sporten duurder wordt. Het kan zijn dat deelnemers aan de sport andere keuzes gaan 
maken. Deelname is uiteindelijk een afweging van de deelnemers aan sport. Een van de 
sportverenigingen heeft aangegeven in het verleden al eens een forse contributieverhoging te hebben 
doorgevoerd. Dat had vrijwel geen effect op het ledental. Er zijn overigens regelingen waarmee 
minder draagkrachtigen ondersteund kunnen worden. Zowel het jeugdsportfonds als de 
meedoenpremies zijn bedoeld als vangnet voor de minder draagkrachtigen. Sportverenigingen, 
vakleerkrachten gymnastiek en combinatiefunctionarissen zijn geïnformeerd over het bestaan van het 
jeugdsportfonds. Het is aan de doelgroep zelf of zij gebruik willen maken van deze regelingen. Hierin 
is geen rol weggelegd voor de gemeente. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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4. Reactie van:  Ritola Korfbal 
 p.a. dhr. Doedens 
 De Slaiten 20  
 9472 ZA  Zuidlaren 
 
 
4.1 De consequenties van de kadernota zijn niet duidelijk. 
 
De vereniging geeft aan dat het belangrijk is dat de Kadernota er is. Dat de kadernota zeer algemeen 
is. De consequenties daarvan voor de vereniging zijn hieruit niet duidelijk op te maken. De vereniging 
geeft aan de uitwerking kritisch te zullen volgen en bereid te zijn mee te denken. 
 
Antwoord. 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
4.2 Zuinig zijn op zorgvuldig opgebouwde infrastructuur met vele vrijwilligers. 
 
De nota mag meer uitstralen dat verenigingen “handlangers” zijn van de gemeente voor het behalen 
van doelstellingen.   
 
Antwoord. 
Wij onderkennen het belang van vrijwilligers. In de Kadernota Sport wordt vanuit 
verenigingsondersteuning ingezet op een “blijvende inzetbaarheid” van vrijwilligers.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
4.3 Ook aandacht voor oudere sporter. 
 
Ritola Korfbal is het eens met de focus op “jongeren”. Daarnaast pleit de vereniging ook voor 
aandacht voor de oudere sporter. De oudere sporter heeft vaak veel binding met de vereniging en is 
erg belangrijk als “vrijwilliger”. 
 
Antwoord. 
De gemeente zet in op stimulering van sportdeelname voor alle inwoners, met als speerpunt jeugd en 
jongeren.  De Kadernota Sport is een beleidsnotitie op hoofdlijnen. In de uitvoering van het beleid 
wordt gespecificeerd wat dat voor ouderen betekent.  
 
Voorstel. 
De Kadernota inhoudelijk niet aanpassen. Wel tekstueel aanpassen ter verduidelijking dat het gaat om  
sportstimulering en -ontwikkeling voor alle inwoners, met speerpunt jeugd en jongeren. 
 
 



Gemeente Tynaarlo  - 1- 
Inspraaknotitie kadernota sport – november 2011 

4.4. Drents Olymisch plan + Actief zoeken naar Publiek private Samenwerking met commerciële 
aanbieders, alsook de kansen die Topsport biedt benoemen. 

 
Antwoord. 
Het is de moeite waard is om de mogelijkheden vanuit de private sector verder te verkennen. Dat kan 
door een avond te organiseren rondom Publiek Private Samenwerking. 
Het Drents Olympisch plan wordt genoemd in de Kadernota (blz 6). Wij zijn het eens dat er een 
wervende werking uitgaat van topsport. Wij willen mogelijkheden benutten om Topsport binnen te 
halen als zich goede gelegenheden voordoen. Wij zullen niet specifiek gaan inzetten en investeren in 
Topsport. De prioriteit ligt bij de breedtesport. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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5. Reactie van:  Zuidlaarder Tennisclub  
 p.a. dhr. Nijenbanning 
 Bernhardlaan 11 
 9471 EH  Zuidlaren 
 
 
5.1 De richting van beleid is onduidelijk. 
 
ZTC signaleert een strijdigheid van beleidskeuzes. De gemeente richt zich volgens u: 
- op verhoging van sportdeelname, terwijl sporten duurder gaat worden; 
- investeren in samenwerking en collectieve voorzieningen, maar geeft tevens aan dat er flink 

bezuinigd gaat worden op collectieve voorzieningen. 
 
Antwoord. 
De gemeente richt zich op sportstimulering en sportontwikkeling. Dat zal wellicht leiden tot toename 
van deelname aan sport. Deze gemeentelijke ondersteuning is ondermeer bedoeld om sterke 
verenigingen en een goede sportinfrastructuur te verkrijgen. 
Er is nergens in de nota aangegeven dat flink bezuinigd gaat worden op collectieve voorzieningen. 
Integendeel. De gemeente heeft – ondermeer in het kader van het Integraal Accommodatiebeleid -
veel middelen uitgetrokken om ook de komende jaren weer vooruit de kunnen met voorzieningen.  
Wel moet de gemeente – met teruglopende inkomsten – zorgvuldig omgaan met toekomstige 
investeringen. De gemeente wil – uitgaande van kostenbewustzijn, de mogelijkheden van de 
verenigingen en het profijtbeginsel – in samenwerking met (sport)verenigingen verantwoordelijkheden 
meer dan nu neerleggen bij de verenigingen. Dat is niet per se een bezuiniging.   
In onze optiek is beslist geen sprake van strijdige uitgangspunten en beleidskeuzes. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
5.2 Financiële paragraaf ontbreekt. 
 
ZTC geeft aan dat de financiële paragraaf ontbreekt.  
 
Antwoord. 
Uitgangspunt in de nota is om met de beschikbare sportbudgetten in de gemeentebegroting 
toekomstige noodzakelijke geachte investeringen te kunnen blijven uitvoeren. Dat vergt een 
inspanning van zowel de gemeente als de verenigingen.  
De middelen die vrijvallen in de gemeentebegroting doordat verantwoordelijkheden (b.v. het 
onderhoud van de kantine) neergelegd zijn bij sportverengingen, kunnen ingezet worden voor b.v. een 
extra sporthal in Zuidlaren, de renovatie van tennisbanen in Eelde, kunstgras voor voetbalclub ZFC, 
kleedaccommodatie in Tynaarlo, etc.. Voor dit soort investeringen zijn in de gemeentelijke begroting 
geen middelen aanwezig. 
De Kadernota Sport geeft in hoofdlijnen de handvatten voor een ombuiging van middelen om 
investeringen in de toekomst mogelijk te maken. 
 
De financiële paragraaf is afhankelijk van de mogelijkheden en bereidheid van verenigingen om zelf 
verantwoordelijkheden te nemen voor instandhouding van sportvoorzieningen. In het uitvoeringsplan 
zal duidelijk worden welk budget vrijvalt voor noodzakelijk geachte investeringen in de sport. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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5.3 Waarom worden tennis- en ijsbaanaccommodaties apart genoemd als accommodaties waarvan 
onderzocht gaat worden of en hoe deze zelfstandig van de gemeente en zonder gemeentelijke 
subsidie kunnen bestaan?  

 
Antwoord. 
Binnen de gemeenteraad is discussie ontstaan over de wenselijkheid van subsidiëring van maneges. 
In die context wordt onderzocht of en in hoeverre ook andere sporten op eigen benen kunnen staan. 
Voor de ene sport (b.v. tennis) geldt meer dan de andere (b.v. voetbal) dat deze zonder 
overheidssubsidie kan bestaan. Het kan echter niet zo zijn dat het contributieniveau tussen de sporten 
erg uiteen gaat lopen.  
 
Voorstel. 
De Kadernota als volgt tekstueel aanpassen.  
“Tennis- en ijsbaanaccommodaties vormen een uitzondering. Leden van tennis- en 
ijsbaanverenigingen dragen het grootste deel van de kosten van instandhouding van hun 
accommodaties. De komende jaren zal onderzocht worden of en hoe deze verenigingen zelfstandig 
van de gemeente en zonder subsidie kunnen bestaan” vervangen door: 
“De komende jaren zal onderzocht worden of en hoe sportverenigingen zelfstandig van de gemeente 
en zonder subsidie kunnen bestaan”. 
 
Voorstel. 
De kadernota tekstueel aanpassen. 
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6. Reactie van:  ZFC Zuidlaren  
 p.a. mevr. A.Gelderblom 
 Ter Borch 6 
 9472 RB  ZUIDLAREN 
 
 
6.1 De consequenties van de kadernota zijn niet duidelijk. 
 
Antwoord 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
6.2 Bestaand knelpunt van te weinig capaciteit voetbalaccommodatie, Kadernota voorziet niet in een 

oplossing. 
 
ZFC Zuidlaren heeft een dringende behoefte aan uitbreiding van de voetbalaccommodatie. De idee 
daarbij is om op een van de bestaande velden een kunstgrasveld aan te leggen.   
 
Antwoord. 
Volgens de Kadernota wordt terughoudend omgegaan met uitbreiding van sportaccommodaties. De 
bestaande sportinfrastructuur is uitgangspunt. Vervanging van bestaande accommodaties wordt dan 
ook belangrijker gevonden, dan uitbreiding van accommodaties. 
 
Uitbreiding van capaciteit door een kunstgrasveld aan te leggen heeft – gelet op de noodzaak om de 
komende jaren ook vervangingsinvesteringen te doen - daarmee niet de hoogste prioriteit. Het idee 
om het kunstgrasveld te realiseren in combinatie met privatisering (van een gedeelte) van de 
voetbalaccommodatie verdient nader onderzoek.  

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
6.3 Gemeentelijke maatregelen, mogen niet leiden tot contributieverhogingen. 
 
Antwoord. 
Het klopt dat sporten duurder wordt. Het kan zijn dat deelnemers aan de sport andere keuzes gaan 
maken. Deelname is uiteindelijk een afweging van de deelnemers aan sport. Een van de 
sportverenigingen heeft aangegeven in het verleden al eens een forse contributieverhoging te hebben 
doorgevoerd. Dat had vrijwel geen effect op het ledental. Er zijn overigens regelingen waarmee 
minder draagkrachtigen ondersteund kunnen worden. Zowel het jeugdsportfonds als de 
meedoenpremies zijn bedoeld als vangnet voor de minder draagkrachtigen. Sportverenigingen, 
vakleerkrachten gymnastiek en combinatiefunctionarissen zijn geïnformeerd over het bestaan van het 
jeugdsportfonds. Het is aan de doelgroep zelf of zij gebruik willen maken van deze regelingen. Hierin 
is geen rol weggelegd voor de gemeente. 

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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7. Reactie van:  Sportverenigingen Vries e.o.  
 VAKO- voetbal 
 Dhr. K. Koops 
 VAKO-gymnastiek 
 Mevr. S. Zwarts en Dhr. E. Liekstra 
 
7.1 VAKO-voetbal: Behoort veldverlichting tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid?  
 
Antwoord. 
Voorzieningen die direct met sportbeoefening te maken hebben zijn: “de sportvelden, de veldinrichting  
(doelen, veldafscheiding, beregening, verlichting); en de kleedaccommodatie”. 

 
Voorstel. 
De kadernota tekstueel aanpassen. 
 
7.2 VAKO-voetbal: In welke staat worden de sportkantines overgedragen aan clubs?  
 
Antwoord. 
De kantines worden onderhouden volgens het gemeentelijke Meer-jarenonderhoudsplan en verkeren 
in goede staat. De overdracht van kantines zal geregeld worden in een uitvoeringsplan (met aandacht 
voor bestaande afspraken en juridische mogelijkheden).  

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
7.3 VAKO-gymnastiek: Wie is in de toekomst verantwoordelijk voor technisch onderhoud en legionella 

inspecties?  
 
Antwoord. 
De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor technisch onderhoud en legionellapreventie van 
sportaccommodaties in gemeentelijke eigendom. 

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
7.4 VAKO-gymnastiek: Wanneer is het helder wat de werkelijke kosten van de accommodaties zijn en 

welk percentage hiervan wordt doorberekend als huur aan de clubs? 
 
Antwoord. 
De huurprijzen worden vastgesteld als een percentage van de kosten van instandhouding van die 
accommodatie en in rekening worden gebracht bij de gebruikers. De volgende aspecten zijn daarbij 
van belang of kunnen dat zijn:  
- het niveau van de huur dat op dit moment wordt opgebracht door de sportverenigingen; 
- het effect van de afschaffing van de 1/3- 2/3 investeringsregeling (waarbij 1/3e bijdragen van 

verenigingen); 
- multifunctioneel gebruik; 
- stapeling van regelingen; 
- de mate waarin de tak voor sport zelf in staat is om zelf de bekostiging van die sport te dragen 
- hardheidsclausule (is het redelijk om alle kosten als percentage door te berekenen). 
 
Duidelijkheid in de huurtarieven is van belang, zodat verenigingen weten waar zij aan toe zijn. Wij 
zullen na vaststelling van de Kadernota tarievenbeleid ontwikkelen. 

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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7.5 VAKO-gymnastiek: Er is een spanningveld tussen de hogere kosten voor sport (hogere 
huurtarieven → contributieverhoging) en dat de sport voor iedereen toegankelijk moet zijn.  

 
VAKO-gymnastiek ziet hogere tarieven voor de huur van de binnensportaccommodatie in de toekomst 
als een probleem. Met daarbij het gegeven dat de basissubsidie jeugdleden ook zal vervallen, zal naar 
hun verwachting het aantal leden verder terug lopen vanwege te hoge contributiekosten. 
 
Antwoord. 
Het klopt dat sporten duurder wordt. Het kan zijn dat deelnemers aan de sport andere keuzes gaan 
maken. Deelname is uiteindelijk een afweging van de deelnemers aan sport. Een van de 
sportverenigingen heeft aangegeven in het verleden al eens een forse contributieverhoging te hebben 
doorgevoerd. Dat had vrijwel geen effect op het ledental. Er zijn overigens regelingen waarmee 
minder draagkrachtigen ondersteund kunnen worden. Zowel het jeugdsportfonds als de 
meedoenpremies zijn bedoeld als vangnet voor de minder draagkrachtigen. Sportverenigingen, 
vakleerkrachten gymnastiek en combinatiefunctionarissen zijn geïnformeerd over het bestaan van het 
jeugdsportfonds. Het is aan de doelgroep zelf of zij gebruik willen maken van deze regelingen. Hierin 
is geen rol weggelegd voor de gemeente. 

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
7.6 Combinatiefunctionarissen hebben volgens VAKO-gymnastiek voor sportverenigingen geen 

meerwaarde. Zij richten zich met name op scholen.  
 
Antwoord. 
De combinatiefunctionarissen richten zich op de scholen als vindplaatsen van de jeugd/ jongeren. Er 
zijn verschillende samenwerkingsverbanden met verenigingen.  

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
7.7. VAKO-gymnastiek: Hoe kan de gemeente de verenigingen meer betrekken bij het bereiken van  

maatschappelijke doelstellingen?  
 
Antwoord. 
Communicatie tussen gemeente en verenigingen is hierbij van groot belang en een Sportraad Vries 
kan hier uitkomst bieden. Een dergelijke overlegorgaan kan een toegevoegde waarde hebben om 
toekomstige verenigingsoverstijgende plannen te bespreken (pagina 11 van de Kadernota Sport). 
Wethouder sport nodigt de verenigingen uit Vries e.o. dan ook uit tot het oprichten van een 
overlegorgaan. 

 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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8. Reactie van:  VAKO-gymnastiek 
 namens enkele sportver. Vries e.o.  
 p.a. dhr. E.M. Liekstra 
 Beuzeveen 106 
 9407 HC  ASSEN 
 
 
Algemene reactie van VAKO- gymnastiek, namens de volgende sportverenigingen: zaalvoetbal REUZ, 
Tafeltennis (TTV Vries), Surf Volleybal, VAKO-handbal, Badminton BAKT, Sportver. Tynaarlo (SVT), 
Sportver. Zeijen, Sportver. Yde-de Punt, en sportver. SOTOZ . 
 
Overigens hebben enkele verenigingen mondeling afstand genomen van deze schriftelijke 
inspraakreactie. Zij kunnen zich niet vinden in de toonzetting en scherpe woordkeuze van VAKO-
gymnastiek. 
 
 
Algemene reactie 
 
 
8.1. De (financiële) gevolgen voor de sportverenigingen zijn niet duidelijk. 
 
Antwoord. 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
8.2. Geen analyse hoe verenigingen er nu voor staan? 
 
Antwoord. 
Dat is niet relevant. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
8.3. Geen onderscheid binnen- en buitensport, terwijl gevolgen verschillend zijn. 
 
Antwoord. 
Dat is niet relevant in de Kadernota. Wel in de uitvoering ervan. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
8.4. Geen vergelijking tussen lokale en landelijke gegevens 
 
Antwoord. 
Globale ontwikkelingen zijn aangegeven in de Kadernota; specificering vinden wij niet nodig. Wij 
constateren – ondanks populariteit van individueel sporten – (nog) geen afname van sportdeelname in 
verenigingsverband. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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8.5. Te weinig samenwerking tussen combinatiefunctionarissen en verenigingen. 
 
Antwoord. 
De combinatiefunctionarissen richten zich op de scholen als vindplaatsen van de jeugd/ jongeren. Er 
zijn verschillende samenwerkingsverbanden met verenigingen.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
8.6. Sportverenigingen zijn van groot belang van de sociale samenhang in de dorpen. 
 
Antwoord. 
Wij onderkennen dat sportverenigingen van groot belang zijn voor de sociale samenhang in de dorpen 
(zie blz. 5 van de Kadernota Sport).  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
8.7. Wat is de relatie sportbeleid stichting Trias 
 
Antwoord. 
Stichting Trias is een van de aanbieders van sportactiviteiten. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
Specifieke reacties VAKO-Handbal, VAKO-Gymnastiek en Tafeltennisvereniging Vries. 
 
8.8. Verenigingen geven aan geen financiële lastenverzwaring aan te kunnen (en beschrijven 

gevolgen daarvan). 
  
 Antwoord. 

Het klopt dat sporten duurder wordt. Het kan zijn dat deelnemers aan de sport andere keuzes gaan 
maken. Deelname is uiteindelijk een afweging van de deelnemers aan sport. Een van de 
sportverenigingen heeft aangegeven in het verleden al eens een forse contributieverhoging te hebben 
doorgevoerd. Dat had vrijwel geen effect op het ledental. Er zijn overigens regelingen waarmee 
minder draagkrachtigen ondersteund kunnen worden. Zowel het jeugdsportfonds als de 
meedoenpremies zijn bedoeld als vangnet voor de minder draagkrachtigen. Sportverenigingen, 
vakleerkrachten gymnastiek en combinatiefunctionarissen zijn geïnformeerd over het bestaan van het 
jeugdsportfonds. Het is aan de doelgroep zelf of zij gebruik willen maken van deze regelingen. Hierin 
is geen rol weggelegd voor de gemeente. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 

  
8.9 VAKO-gymnastiek: De gemeente kruipt steeds meer in de rol van aanbieder van accommodatie 

en doet minder aan verenigingsondersteuning 
 
Antwoord. 
De gemeente vindt verenigingsondersteuning belangrijk en zal dat blijvend ondersteunen (blz. 6 van 
de Kadernota Sport). 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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9. Reactie van:  Turngroep Noord   
 p.a.  J.Knollema-Oorebeek 
 Boermarke 26 
 9481 HA  VRIES 
 
 
9.1 De kadernota geeft inzicht in de gewenste koers en gaat niet in op de consequenties ervan. 
 
Antwoord. 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
9.2 Breedtesport is uitgangspunt, maar graag ook aandacht voor getalenteerde sporters. 
 
Antwoord. 
Het Drents Olympisch plan wordt genoemd in de nota (blz 6). Wij zijn het eens dat er een wervende 
werking uitgaat van topsport. Wij willen mogelijkheden benutten om Topsport binnen te halen als zich 
goede gelegenheden voordoen. Wij zullen niet specifiek gaan inzetten en investeren in Topsport. De 
prioriteit ligt bij de breedtesport. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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10. Reactie van:  SV Yde- De Punt   
 p.a.  mevr. G. Huberts 
 Bethmersweg 3 
 9494 RB Yde 
 
 
10.1 Meer neerleggen bij de vereniging, knelpunt vrijwilligers 
 
Antwoord.  
Wij onderkennen het belang van vrijwilligers. In de Kadernota Sport wordt vanuit 
verenigingsondersteuning ingezet op een “blijvende inzetbaarheid” van vrijwilligers.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
10.2 Draagkracht/ draaglast, grotere clubs hebben een grotere back-up (verenigingen in kleine 

 dorpen komen in de knel). 
 
Antwoord. 
Wij constateren eveneens dat kleine sportverenigingen en/ of sportaccommodaties met een laag 
rendement (hoge kosten/ lage bezetting) meer moeite zullen hebben om het hoofd boven water te 
houden.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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11. Reactie van:  Surf Volleybal Vries   
 p.a.  Marieke Schoon 
 Groenkampen 32 
 9407 RB ASSEN 
 
 
11.1. Beleidsuitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeente verenigingswerk blijft stimuleren. 
  
Antwoord. 
De gemeente vindt verenigingsondersteuning belangrijk en zal dat blijvend ondersteunen (blz. 6 van 
de Kadernota Sport). 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
 11.2. Verenigingen zorgen voor binding, samenhang in een dorp en hebben opvoedkundige 

 waarde. 
 
Antwoord. 
Wij onderkennen dat sportverenigingen van groot belang zijn voor de sociale samenhang in de dorpen 
(zie blz. 5 van de Kadernota Sport).  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
11.3. Activiteiten die combinatiefunctionarissen organiseren moeten niet concurreren met 

 activiteiten die verenigingen (kunnen) doen.  
 
Antwoord. 
De activiteiten die combinatiefunctionarissen organiseren zijn in principe tijdelijke aanjaagprojecten en 
-activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Sportactiviteiten dienen structureel ondergebracht 
te worden bij bestaande instellingen en verenigingen. De inzet van combinatiefunctionarissen is 
daarmee aanvullend en niet concurrerend.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
11.4. Zelforganiserend vermogen, verenigingen lopen tegen grenzen aan  (vrijwilligersinzet) 
 
Antwoord.  
Wij onderkennen het belang van vrijwilligers. In de Kadernota Sport wordt vanuit 
verenigingsondersteuning ingezet op een “blijvende inzetbaarheid” van vrijwilligers.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
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11.5. Sportsubsidiebeleid, niet alleen sportstimulering. 
 
Nu is het sportsubsidiebeleid alleen gekoppeld aan sportstimulering. Ook projecten die een appel 
doen op dragen van verantwoordelijkheid, vergroten van gemeenschapszin en het versterken van 
sociale vaardigheden zouden onder het subsidiebeleid moeten vallen. 
 
Antwoord. 
Door sportaccommodaties beschikbaar te stellen, de sportactiviteiten en ook het verenigingswerk te 
ondersteunen stimuleren wij en stellen wij inwoners in staat om mee te doen aan activiteiten van 
sporten en bewegen. De genoemde aspecten zijn belangrijke effecten van het sporten. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
11.6. Financiële gevolgen van de nota zijn niet duidelijk. 
 
Antwoord. 
Het gaat in de Kadernota om hoofdlijnen van beleid. Dat betekent dat de consequenties ervan 
inderdaad pas duidelijk worden in de uitvoeringsplannen. Kritisch volgen en meedenken wordt op prijs 
gesteld. 
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
11.7. Sportoverlegorgaan is een goed plan. 
 
Antwoord. 
In Eelde-Paterswolde bestaat al een overlegorgaan. Zuidlaren is bezig met de oprichting van een 
overlegorgaan. Wij nodigen verenigingen uit Vries en omliggende dorpen uit om ook te komen tot een 
overlegorgaan. Sportverenigingen kunnen in georganiseerd verband beter betrokken worden bij de 
verdere uitvoeringsplannen.  
 
Voorstel. 
De kadernota niet aanpassen. 
 
 
 


