
Sportcongres 7 november 2018

Workshop sportaccommodaties 



Opening

• Welkom 

• Doel 

• Introductie

Gemeente Leiden, Cluster Beheer/Sport

– Edwin Roest, adviseur Sport

– Marcel Bouw, accountmanager 
sportaccommodaties



Agenda

1. Opening

2. Korte inleiding sportaccommodaties

3. Thema’s en stellingen

• Kwaliteit accommodaties 

• Open sportparken

• Duurzaamheid 

• Tarieven

• Sportnota

4.  Afronding



Korte inleiding

• Sport- en accommodatiebeleid ‘Verleiden tot bewegen’

Voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

• Sportareaal

Spreiding, voldoende m2 

• Exploitatie

In gebruik geven sportaccommodaties

• Beheer & onderhoud

Onderhoud, renovatie, vervanging, (nieuwe investeringen)

• Kwaliteit

Toegankelijk, duurzaam, sociaal veilig

Wettelijke normen, onderhoudsniveau, tevredenheid klant





Stellingen

Thema’s 

1. Kwaliteit accommodaties 

2. Open sportparken

3. Duurzaamheid 

4. Tarieven

5. Sportnota



1.Kwaliteit sportaccommodaties

1A:

’Als sporters en verenigingen een hogere 

kwaliteit van gemeentelijke 

sportvoorzieningen vragen, dan is het logisch 

dat de gemeente haar tarieven mee laat 

stijgen’



1.Kwaliteit sportaccommodaties

1B: 

‘De gemeente mag dezelfde eisen stellen aan de 

kwaliteit van accommodaties die in eigendom zijn van 

verenigingen of stichtingen’



2. Open sportparken

2A:

‘Logisch dat de dure publieke (buiten)sport-

voorzieningen vrij toegankelijk zijn voor  buurt en 

ongeorganiseerde sporters wanneer ze niet aan 

verenigingen in gebruik zijn gegeven’



2. Open sportparken

2B:

‘Voor een goed multi-functioneel gebruik - waar 

verenigingen, wijk- en maatschappelijke organisaties  

en kleinschalige commerciële voorzieningen een plek 

krijgen  -is een  sportverzamelgebouw  nodig’



3.Duurzaamheid

3A: 

‘Het is wel zo eerlijk dat verenigingen de kosten voor 

duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke 

sportaccommodaties betalen als zij er van profiteren 

door een lagere energierekening’



3.Duurzaamheid

3B: 

‘De gemeente heeft geen taak in het verduurzamen 

van verenigingsaccommodaties zoals clubgebouwen 

en lichtmasten’



4.Tarieven

4A: 

‘Een uurtarief voor doordeweekse (trainings)uren 

dwingt verenigingen tot een bewuste(re) keuze en 

geeft ruimte aan andere, nieuwe gebruikers‘



4.Tarieven

4B: 

‘De gemeente moet tariefdifferentiatie voor 

verenigingen doorvoeren o.b.v. postcode en 

geboortedatum‘



5. Sportnota

5A: 

‘De gemeente is er voor de sporters, niet voor de 

sportverenigingen’



5.Sportnota

5B : (vul aan)

‘Als ik over 3 jaar de nieuwe wethouder Sport van 

Leiden wordt dan zorg ik er -tav sportaccommodaties-

voor dat ……………………………………………..’



Vragen?

Hartelijk dank voor uw inbreng!


