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Raadsvergadering d.d. 13 december 2011 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2011 
 
Onderwerp:                                Kadernota Sport 2012- 2016 
 
Portefeuillehouder:                    dhr. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar:          mevr. M. Wielinga/ dhr. A.J. Mulder 
Doorkiesnummer:                      0592 - 266 858/ 0592-266861 
E-mail adres:                             m.wielinga@tynaarlo.nl / a.j.mulder@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                      De Kadernota Sport 2012- 2016 vaststellen 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Kadernota Sport 2012- 2016 (bijgevoegd)   
-   Inspraaknotitie (bijgevoegd)  
 
TOELICHTING 
 
Inleiding 
Wij hebben op 20 september 2011 ingestemd met de concept- Kadernota Sport 2012- 2016 en deze 
vrijgegeven voor de formele inspraakprocedure. De inspraak heeft elf reacties opgeleverd. Deze reacties 
zijn met antwoord en voorstel opgenomen in de Inspraaknotitie (zie bijlage 2). 
 
De reacties die gegeven zijn, hebben vooral betrekking op de volgende thema’s: 
de consequenties van de Kadernota zijn niet duidelijk voor de sportverenigingen; 
sportverenigingen geven aan dat het nu al moeite kost om sportverenigingen draaiend te houden, 
vanwege tekort aan vrijwilligers; 
sportverenigingen vrezen verzwaring van lasten en stellen dat dan contributies omhoog moeten. Volgens 
verenigingen zal dat leiden tot afname deelname aan georganiseerde sport. 
 
De Inspraakreacties hebben niet geleid tot grote inhoudelijke aanpassingen van de concept- Kadernota 
Sport. Het betreft vooral tekstuele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota Sport 
(bijlage 3). De Kadernota Sport kan daarmee worden vastgesteld.   
 
Vervolgprocedure 
De Kadernota Sport geeft richting aan verdere Uitvoeringsplannen. Het sportstimulerings- en 
sportontwikkelingsbeleid zal direct na vaststelling van de Kadernota uitgewerkt worden. 
 
Ook het gemeentelijke “sportaccommodatiebeleid” zal direct na vaststelling van deze Kadernota worden 
uitgewerkt.  Belangrijk onderdeel daarvan – het tarievenbeleid – kan pas ontwikkeld worden als inzicht 
bestaat in de kosten en kostentoerekening aan (sport) accommodaties.  
Het gemeentelijke Vastgoedbedrijf - verantwoordelijk voor de bouw en instandhouding van gemeentelijke 
onderwijs-, welzijns- en sportaccommodaties – kan inzicht bieden in de instandhoudingskosten van 
gemeentelijke accommodaties.  
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Financiële consequenties 
 
De Kadernota Sport geeft in hoofdlijnen de handvatten voor een ombuiging van middelen om 
investeringen in de toekomst mogelijk te maken. De financiële consequenties van deze Kadernota zijn 
duidelijk bij de uitwerking van de hoofdlijnen in concrete uitvoeringsplannen. 
 
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.  
 
Gevraagd besluit 
 
De Kadernota Sport 2012- 2016 vaststellen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


