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Voorwoord.
Voor u ligt mijn onderzoeksrapport over de recessiepeiling 2012, een stageopdracht vanuit de
opleiding Sport, Gezondheid en Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). Dit onderzoeksrapport is beschreven in de periode van februari tot en met juni 2012. Het
rapport is in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) te Oosterbeek geschreven. VSG
is een landelijke organisatie die zich inzet om gemeenten in de volle breedte te ondersteunen op
de beleidsvelden sport en bewegen. Dit doet Vereniging Sport en Gemeenten onder andere door
de gemeentelijke belangen te behartigen en in te brengen bij de rijksoverheid (VSG, 2012).
Het onderzoek is een vervolgonderzoek van een onderzoek dat in 2010 is gehouden. Daarnaast
is het een resultaat van de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse economie. In 2009 heeft
het Mulier Instituut geconstateerd dat de verwachting was, dat er vanwege de recessie,
bezuinigd zou worden door gemeenten in de sport. In 2010 heeft men daar een
onderzoeksrapport over gepubliceerd. Tot op heden is de recessie nog steeds van invloed op de
(sport)budgetten bij gemeenten. Opnieuw is de verwachting dat gemeenten moeten bezuinigen,
waaronder op de sport.
In deze uitgave van de recessiepeiling wordt er gekeken of de verwachtingen van gemeenten,
die in 2010 zijn uitgesproken, zijn uitgekomen. Daarnaast worden betrokken gemeenten aan het
woord gelaten over de inrichting van het sportbeleid binnen de gemeenten ten tijden van de
bezuinigingen.
Oosterbeek, 25 juni 2012
Kevin Velthuizen.
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Samenvatting.
Sinds een aantal jaren hebben gemeenten met bezuinigingen te maken gekregen. Een
onderwerp dat veel knelpunten en discussies opwekt onder gemeenten. Hoe nu te werken als er
4 tot 5 miljoen bezuinigd moet worden? Gezien de respons uit de enquête is het een onderwerp
waar veel gemeenten veel aandacht aan besteden. 117 van de 415 gemeenten hebben
deelgenomen aan het onderzoek. In het onderzoek werd voornamelijk de huidige situatie van
gemeenten geschetst in 2012. Daarnaast werd er naar de verwachtingen, die in 2010 zijn
uitgesproken, gekeken. Uit de enquête en de interviews is te zien dat er twee richtingen
onderscheiden kunnen worden: gemeenten verleggen de verantwoordelijkheid naar
verenigingen waarbij gemeenten de subsidies aanpakken, en de efficiënte en effectieve inzet
van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.
Een kleine 40 % van de gemeenten geeft aan het waarschijnlijk te achten dat er op de sport gaat
worden bezuinigd. Daarnaast weet 19 % van de gemeenten zeker dat er op de sport gaat
worden bezuinigd. De bezuinigingen op de sport leiden ertoe dat 54 % van de gemeenten
aangeeft dat de uitgaven voor de sport zullen dalen. Echter is het percentage vergeleken met
2010 niet zo groot. In 2010 gaf namelijk 64 % van de gemeenten aan dat de uitgaven zouden
dalen.
Wanneer de sport wordt vergeleken met de andere sectoren, wordt duidelijk dat de sport wordt
ontzien van de bezuinigingen. Ongeveer 40 % van de gemeenten geeft aan dat de sport wordt
ontzien vergeleken met andere sectoren. Daarnaast geeft 43 % van de gemeenten aan dat er
evenveel op de sport wordt bezuinigd als op andere sectoren. Een kleine 6 % geeft aan dat er
meer op sport wordt bezuinigd dan op andere sectoren.
Uit de enquêtes wordt duidelijk dat gemeenten voornamelijk de subsidies voor de sport
aanpakken. 50 % van de gemeenten geeft aan dat de subsidies worden aangepakt. Daarnaast
wordt door gemeenten aangegeven dat er vooral op het accommodatiebeleid en onderhoud en
renovatie van bestaande accommodaties word bezuinigd. De bezuinigingen zijn mede een
gevolg van de verandering in positie die gemeenten in willen nemen. In de praktijk is duidelijk
geworden dat gemeenten ‘een stapje’ terug doen. De verantwoordelijkheid komt meer in
handen van de verenigingen. De taken van gemeenten worden naar verenigingen overgeheveld
en verenigingen moeten minder afhankelijk worden van de subsidies die door gemeenten
worden verstrekt.
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Tegenover het gegeven dat veel gemeenten de subsidies voor de sport aanpakken, worden
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches ontzien van de bezuinigingen. Ruim 70 % van de
gemeenten geeft aan dat de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches worden ontzien van
de bezuinigingen. Gemeenten geven aan dat combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches
meer taken tot zich krijgen. Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches moeten er voor
zorgen dat accommodaties efficiënter en meer benut gaan worden. Daarnaast moeten ze de
huidige sportstimuleringsprogramma’s voortzetten binnen gemeenten.
Ondanks de bezuinigingen hoeft het voor gemeenten geen teken te zijn dat er minder bereikt
wordt op het gebied van sport. Een deel van de gemeenten, is ondanks de bezuinigingen,
positief gestemd voor de komende tien jaar. Zo verwacht een kleine 38 % van de gemeenten de
komende tien jaar meer te bereiken op het onderdeel sportaccommodatiebeleid. Daarnaast
verwacht ruim 38 % van de gemeenten de trend door te zetten en hetzelfde te bereiken. Op het
gebied van sportstimulering wordt door 41 % van de gemeenten verwacht meer te bereiken.
Het is voor gemeenten echter wel duidelijk dat er een andere lijn moet worden ingezet in tijden
van de bezuinigingen. Sportverenigingen moeten op zoek gaan naar nieuwe
financieringsbronnen en komen voor de uitdaging te staan om het inkomsten- en
uitgavenplaatje op een juiste manier met elkaar af te stemmen. Daarnaast is de verwachting dat
de tarieven voor verenigingen binnen gemeenten de komende jaren zullen gaan stijgen.
De bezuinigingen op het gemeentelijke sportbeleid zorgen ervoor dat gemeenten keuzes
moeten maken, positief of negatief. Het is belangrijk, indien beleidskeuzes moeten worden
gewijzigd, de betrokken partijen hierbij te betrekken en samen tot de juiste afstemming komen.
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1. Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding geschetst over het onderwerp van het
onderzoeksrapport. De inleiding zal beginnen met het beschrijven van de aanleiding van
het onderzoek. Vervolgens zal de maatschappelijke relevantie van het onderzoek
worden beschreven. De inleiding zal worden afgesloten met de leeswijzer voor het
rapport.

1.1 Aanleiding van het onderzoek.
Eind 2008, begin 2009 heeft de economische recessie zijn intrede binnen de Europese
grenzen gedaan. Ook Nederland kon in 2009 niet ontkomen aan de economische
recessie. Tot op heden, medio 2012, zijn de gevolgen van de recessie in veel sectoren in
Nederland nog steeds merkbaar (Europa Nu, 2010)1. Nederlandse gemeenten staan als
gevolg van de recessie onder grote financiële druk, met als gevolg dat gemeenten op
grote schaal moeten gaan bezuinigen. Alle gemeenten in Nederland moeten in de
komende vier jaar (van 2011 tot 2015) ruim 58 miljoen euro gaan bezuinigen. Verwacht
wordt dat het voor gemeenten in 2012 zwaar wordt om de begrotingen rond te krijgen
(Gelderland, 2011)2.
Een van de gemeentelijke sectoren waar verwacht wordt dat erop wordt bezuinigd is de
sport. In 2010 heeft het Mulier Instituut in samenwerking met Vereniging Sport en
Gemeenten een onderzoeksrapport gepubliceerd over de impact van de recessie op het
gemeentelijke sportbeleid. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek in 2010 was dat
de bezuinigingen op de sport niet disproportioneel groot waren in vergelijking met
andere sectoren. Echter hebben gemeenten aangegeven verwachten meer te gaan
bezuinigen op de sport. In opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten zal daardoor
opnieuw een recessiepeiling worden gehouden, binnen alle gemeenten van Nederland,
om de gevolgen van de recessie op het gemeentelijke sportbeleid in kaart te brengen.
Hierin zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het feit of de verwachtingen die in
2010 zijn uitgesproken, zijn uitgekomen.

1

Bron: Economische cris; Europa-Nu 2010.

2

Bron: Bezuinigingen provincie Gelderland; Gelderland 2011.

9

1.2 Maatschappelijke relevantie.
Duidelijk is dat de sport binnen Nederlandse gemeenten niet ontkomt aan de
bezuinigingen. Op basis van het onderzoek wat in 2010 is gepubliceerd, heeft Vereniging
Nederlandse Gemeenten, gemeenten geholpen in het efficiënter omgaan met de
recessie en de daarop volgende bezuinigingen. Aan de hand van het onderzoek wat in
2012 gaat worden gepubliceerd, kan VNG gemeenten opnieuw begeleiden en adviseren
over de recessie en de daaropvolgende bezuinigingen (Mulier instituut, 2010)3.
Ten tweede krijgen gemeenten een algemeen beeld over de elementen waarop
gemeenten binnen de sportsector hebben bezuinigd. In welke mate krijgen verenigingen
of andere gebruikers van sportaccommodaties te maken met bezuinigingen? Of krijgen
sportstimuleringsprogramma’s een beperkt structureel gevolg door de bezuinigingen?
Op basis van deze gegevens kan op lokaal niveau worden gekeken of aan de
randvoorwaarden van het landelijke sportbeleid kan worden voldaan. Daarnaast kan een
vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten in Nederland (VNG, 2010)4 .

1.3 Leeswijzer.
In het volgende hoofdstuk van het rapport zal aandacht worden besteed aan het
theoretisch kader. In het theoretisch kader komt onder andere de werking van
gemeentefinanciën aan bod. In hoofdstuk 3 wordt begonnen met het beschrijven van
het methodologisch kader. Hierin wordt aangegeven welke methode in het onderzoek is
gehanteerd. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek behandeld. In dit
hoofdstuk wordt onder andere een onderscheidt gemaakt in de financiële situatie van
gemeenten, de gehanteerde bezuinigingsstrategieën, de bezuinigingsgebieden en de
verwachte bezuinigingen. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de interviews met
gemeenten beschreven. Hier zal een onderscheid naar regio worden gemaakt. Het
rapport zal worden afgesloten met de conclusies en aanbevelingen voor gemeenten en
voor de organisatie Vereniging Sport en Gemeenten.

3

Bron: Recessiepeiling gemeenten 2010; Mulier instituut 2010.

4

Bron: Veel gemeenten bezuinigingen op sport; Vereniging Nederlandse gemeenten 2010.
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2. Theoretisch kader.
Gemeenten verzorgen een groot deel van de georganiseerde sportbeoefening in
Nederland. Gemeenten zorgen namelijk voor de planning, de bouw, het beheer en
exploitatie van sportparken, zwembaden, ijsbanen en sporthallen. Gemiddeld gezien
wordt er jaarlijks € 800 miljoen door gemeenten besteed aan de instandhouding van
sportaccommodaties (Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
Binnen gemeenten kan het sportaccommodatiebeleid gezien worden als de basis van
het gemeentelijke sportbeleid. Daarnaast hebben gemeenten de laatste jaren steeds
meer aandacht voor het topsportbeleid en voor het organiseren van grootschalige
evenementen (Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
In dit theoretisch kader wordt ten eerste een beschrijving gegeven van het integrale
sportmodel, wat als basis kan worden gezien voor dit onderzoek. Vervolgens zal er
aandacht worden besteed aan de werking van gemeentefinanciën in Nederland.

2.1 Het integrale sportmodel.
Het integrale sportmodel is een samenvoeging van drie verschillende modellen, wel te
verstaan:
1. Het sportstimuleringsmodel;
2. Het sociale ontwikkelingsmodel;
3. Het economische ontwikkelingsmodel.
1. Het sportstimuleringsmodel.
Het doel van het sportstimuleringsmodel is om de sportdeelname onder alle lagen van
de bevolking te vergroten. Het model is opgebouwd uit twee varianten: het
accommodatiebeleid en het sportondersteuningsbeleid. In de variant van het
accommodatiebeleid gaat het erom dat de lokale sportstimulering plaatsvindt via het
tegen een tarief verhuren van sportaccommodaties. In de praktijk is dat bijvoorbeeld het
verhuren van voetbalvelden, sporthallen en zwembaden. In de variant van het
sportondersteuningsbeleid gaat het niet alleen om de verhuur van accommodaties,
maar wordt er eveneens aandacht besteed aan de ondersteuning op organisatorisch
gebied. Hierbij kan worden gedacht aan het geven van cursussen aan vrijwilligers
(Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
In bijlage 1 is het sportstimuleringsmodel weergegeven.
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2. Het sociale ontwikkelingsmodel.
Het sociale ontwikkelingsmodel is een uitbreiding van het sportstimuleringsmodel,
doordat de sport instrumenteel wordt ingezet voor het welzijn- en
volksgezondheidsbeleid. Sport wordt ingezet om sociale doelstellingen te bereiken.
Hierbij staat voornamelijk de breedtesport centraal en niet de topsport. Binnen het
model zijn er eveneens twee varianten te onderscheiden: sport, bewegen en gezondheid
en de maatschappelijke verbondenheid. Binnen de eerste variant staat centraal dat de
gezondheid van de mensen word bevorderd, door de nadruk te leggen op
bewegingsrijke vormen van sport die gepaard gaan met weinig blessures en/of
ongelukken. In de tweede variant wordt op het sociale karakter van de sport ingespeeld.
De sport zal de mensen bij elkaar brengen en zal een kans gaan bieden om waarden en
normen met elkaar uit te (kunnen) wisselen (Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
In bijlage 1 staat het sociale ontwikkelingsmodel weergegeven.
3. Het economische ontwikkelingsmodel.
Binnen het economische ontwikkelingsmodel is het doel dat de sport wordt ingezet om
de lokale economie te bevorderen. Binnen het economische ontwikkelingsmodel
worden drie varianten onderscheiden: city marketing, innovatie en werkgelegenheid. In
de eerste variant gaat het erom dat de sport wordt ingezet om het imago van de stad te
versterken of te veranderen. In de tweede variant, innovatie, wordt gericht gewerkt naar
innovatie in de sport of innovatie door de sport. Een praktijkvoorbeeld hiervan is
revalidatie bij blessures en prestatieverbetering onder sporters. In deze variant dienen
de sport en innovatie elkaar in de loop der tijd te versterken. In de laatste variant wordt
geprobeerd een ‘sport werk’ stad te creëren. Gemeenten willen de bedrijvigheid in de
sportsfeer meer naar zich toe te trekken (Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
In bijlage 1 staat het economische ontwikkelingsmodel.
In het integrale model is het model van het lokale sportbeleid uitgebreid met meerde
varianten. De varianten zijn afkomstig uit het sociale en economische
ontwikkelingsmodel. Een gemeente kan zich inzetten in beide varianten van het sociale
model, maar tevens ook gebruik maken van een variant van het economische model. In
het integrale model worden de budgetten van de sportbegroting gecombineerd met de
budgetten die gericht zijn op maatschappelijke en economische ontwikkeling (Vereniging
Sport en Gemeenten, 2010)5.

5

Bron: Visiedocument Nederland Sportland; Vereniging Sport en Gemeenten 2010.
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Het is aan de gemeente om te bepalen welk model het beste bij de ambities van de
gemeente past. Als het bijvoorbeeld gaat om de breedtesportambitie, kunnen alle
modellen van toepassing zijn.

2.2 Gemeentefinanciën.
Om als gemeente de verantwoordelijke taken te kunnen uitvoeren, is geld een belangrijk
middel. Gemeenten verkrijgen op drie manieren inkomsten, namelijk:
1. Eigen inkomsten.
2. Algemene uitkeringen.
3. Specifieke uitkeringen.
In tabel 1 is een overzicht van de inkomsten van gemeenten weergegeven.
Eigen inkomsten

Overdrachten van andere
overheden

Algemene inkomsten

- Gemeentelijke belastingen
- Opbrengsten uit verkoop
- Inkomsten uit vermogen
- Winst uit bedrijfsmatige activiteiten

- Algemene uitkering
gemeentefonds
- Uitkering BTWcompensatiefonds

Specifieke inkomsten

- Retributies / heffingen

- Specifieke uitkeringen van het
rijk
- Subsidies van de EU
- Bijdragen van provincies

Tabel 1. Inkomsten gemeenten (VNG, 2010).

Zoals uit de tabel kan worden opgemaakt, kan binnen de eigen inkomsten en de
overdrachten van andere overheden een onderscheid worden gemaakt in algemene
inkomsten en specifieke inkomsten. De algemene eigen inkomsten van gemeenten zijn
inkomsten die de gemeenten zelf kunnen inzetten ter dekking van de uitgaven.
Specifieke eigen inkomsten zijn inkomsten die horen bij specifieke taken, voorzieningen
en diensten (VNG, 2010).
De algemene inkomsten uit overdrachten van andere overheden zijn de uitkeringen van
de overheid aan gemeenten. Via een verdeelmechanisme van de overheid worden de
uitkeringen over gemeenten verdeeld. Hierbij wordt bijvoorbeeld naar het aantal
inwoners binnen gemeenten gekeken. Het laatste element van inkomstenbronnen van
gemeenten zijn de specifieke overdrachten van andere overheden.
13

Hierbij gaat het voornamelijk om specifieke uitkeringen van overheden aan gemeenten.
In 2009 ging het hier om € 11,6 miljard (VNG, 2010)6.
2.2.1 Gemeentelijke uitgaven.
Uitgaven van gemeenten zijn zeer uiteenlopend. De meeste uitgaven van gemeenten
gaan uit naar sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening, ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting. De uitgaven van gemeenten worden in twee segmenten
ingedeeld: categoriale uitgaven en functionele uitgaven. Categoriale uitgaven zijn
uitgaven aan personeel, subsidies en afschrijving en rente. Functionele uitgaven zijn
uitgaven aan beleidsterreinen, zoals recreatie en sport. Ook binnen deze twee
elementen is weer een onderscheid te maken in subelementen (VNG, 2010).
In de nota sport van 2010 wordt vermeld dat de overheid, gemiddeld genomen, 77 %
van de totale uitgaven aan sport besteed aan sportaccommodaties. De uitgaven van
gemeenten aan sportaccommodaties liggen procentueel nog een stuk hoger. Gemiddeld
genomen besteden gemeenten 86 % van het sportbudget aan sportaccommodaties. In
2009 heeft de overheid bijvoorbeeld € 785.000.000 van de totale uitgaven, en
gemeenten € 782.000.000 van de totale uitgaven aan sportaccommodaties besteed.
De belangrijkste lokale ondersteuning voor sportdeelname vindt plaats via het
subsidiëren van sportaccommodaties (Mulier Instituut, 2010)7.

6

Bron: Gemeentelijke financiën; Vereniging Nederlandse Gemeenten 2010.

7

Bron: Rapportage Sport 2010; W.J.H. Mulier Instituut, 2010.
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3. Methodologisch kader.
In het methodologisch kader zal de methode van het onderzoek worden beschreven.
Eerst wordt een opzet van het onderzoek uiteengezet, waarbij de onderzoekspopulatie
aan bod komt. Vervolgens zal stap voor stap worden toegelicht hoe het onderzoek is
uitgevoerd en welke meetinstrumenten hiervoor zijn gebruikt.

3.1 Onderzoeksopzet.
In de inleiding is duidelijk geworden dat gemeenten hebben aangegeven dat ze
verwachten meer te gaan bezuinigingen op de sport. Het is echter niet duidelijk in welke
mate gemeenten hebben bezuinigd of op welke elementen van het sportbeleid dat van
toepassing is geweest. Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen wordt er
toetsend onderzoek verricht. Het doel van toetsend onderzoek is om na te gaan of de
verwachtingen, die vooraf zijn vastgesteld, kloppen. In dit onderzoek zal worden
nagegaan of de verwachtingen van gemeenten met betrekking tot de bezuinigingen in
de sportsector kloppen.
3.1.1 Onderzoekspopulatie.
Voordat begonnen wordt met het beschrijven van de methode, is het belangrijk aan te
geven wie er in het onderzoek worden onderzocht. In dit onderzoek is de
onderzoekspopulatie alle 415 gemeenten in Nederland. Het is de bedoeling dat de
beleidsmedewerker sport of hoofd afdeling sport van gemeenten worden benaderd om
de enquête in te vullen en de interviews bij af te nemen.
Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit het onderzoek, is het van belang dat
het respons van de enquêtes voldoende moet zijn. Om te berekenen hoeveel enquêtes
ingevuld dienen te worden om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, wordt van
een formule gebruik gemaakt. In de formule wordt ingevuld wat het
betrouwbaarheidsniveau is, wat de foutenmarge is, hoe groot de populatie is en wat de
spreiding is. De foutenmarge is de grootte van de fout dat de onderzoekers toelaten. Het
betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid dat de onderzoekers toelaten. Met
andere woorden, in welke mate vertrouwt de onderzoeker erop dat de gegeven
antwoorden in de enquête correct zijn. Bij de populatie wordt de steekproef ingevuld en
bij de spreiding wordt het verwachte resultaat van iedere vraag weergegeven
(Journalinks, 2011)8.

8

Bron: Steekproefcalculator; Journalinks 2011.
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Binnen de formule wordt het betrouwbaarheidsniveau, de foutenmarge en de spreiding
standaard weergegeven. Het betrouwbaarheidsniveau is 95 %. Om de betrouwbaarheid
te vergroten, mag de foutenmarge niet meer zijn dan 8 %. De 8 % wordt aangehouden
vanwege de volgende reden: wanneer bij een vraag 90 % ‘ja’ heeft ingevuld en 10 %
‘nee’ dan mag je een grotere fout toelaten dan wanneer de percentages gelijk zijn (50
om 50). In het onderzoek naar de bezuinigingen op gemeentelijk sportbeleid 2012 liggen
de percentages niet gelijk, maar zijn deze eerder wisselvallig en meer verspreid.
Bij het onderdeel populatie wordt 415 ingevuld. Het gaat namelijk om alle 415
gemeenten in Nederland. Als laatste is, om eveneens de betrouwbaarheid te vergroten,
de spreiding standaard weergegeven op 50 %. In totaal is een respons nodig van 108
gemeenten.
In bijlage 2 staan het aantal gemeentes weergegeven die een respons hebben gegeven
op de enquête. De gemeentes zijn per aantal inwoners weergegeven.
3.1.2 Kwantitatief onderzoek.
Om tot de juiste informatie te komen wordt in de eerste stap kwantitatief onderzoek
toegepast. Er wordt hierbij een digitale enquête uitgezet onder de beleidsmedewerker
sport of hoofd afdeling sport van de gemeente. Door gebruik te maken van een digitale
enquête, heeft de populatie de enquête snel tot zijn beschikking en is een snelle
verwerking van de resultaten mogelijk. In de enquête staan onder andere de volgende
drie onderwerpen centraal:
1. Financiële positie.
2. Bezuinigingen.
3. Investeringen.
Het is de bedoeling dat de respondent 27 vragen beantwoordt. Van de 25 zijn er 17
gesloten en 10 open. De open vragen hebben als voornaamste doel een toelichting te
geven over de vraag ervoor. Aan het einde van de enquête zijn 2 aanvullende vragen
gesteld. De eerste vraag heeft betrekking op het diepteonderzoek, het interview. De
tweede vraag heeft betrekking op het onderzoeksrapport wat in juni gepubliceerd
wordt.
Wanneer de enquêtes terug zijn gestuurd, zijn deze al verwerkt in grafieken en tabellen.
De opvallendste resultaten worden uiteindelijk verwerkt in het onderzoeksrapport. De
volledige enquête staat weergegeven in bijlage 3.
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3.1.3 Kwalitatief onderzoek.
Wanneer de enquête is uitgezet en is verwerkt, volgt de volgende stap in het onderzoek.
Uit de opvallende resultaten van gemeenten, worden gemeenten geselecteerd voor een
interview (indien de gemeente hier toestemming voor geeft). In iedere categorie
(de categorieën zijn opgedeeld in Noord, Zuid, Oost en West) worden 3 interviews
afgenomen. Daarbij wordt uit iedere categorie een kleine gemeente, een middelgrote
gemeente en een grote gemeente geselecteerd.
De grote van gemeenten wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners in de
gemeente. De gemeenten dienen dat in de enquête aan te geven.
Het doel van het interview is de opvallendste resultaten te verdiepen en toe te lichten.
De interviews zullen uiteindelijk worden verwerkt in het onderzoeksrapport.
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4. Resultaten Enquêtes.
Medio 2010 is in de recessiepeiling gevraagd naar de doorgevoerde en verwachte bezuinigingen
van gemeenten. Hierbij werd de nadruk gelegd op de gevolgen van de recessie op het
gemeentelijke sportbeleid en de algemene financiële situatie van gemeenten in 2010. In dit
hoofdstuk zal hier verder op doorgewerkt worden door te kijken of de verwachtingen van
gemeenten, die men in 2010 heeft weergegeven, kloppen. Daarnaast zal aandacht worden
besteed aan de verwachte bezuinigingen voor de resterende collegeperiode.

4.1 Financiële situatie.
In de recessiepeiling van 2010 hebben 1 op de 5 gemeenten aangegeven een goede financiële
positie te hebben. Medio 2012 geeft 1 op de 6 gemeenten aan een goede financiële positie te
hebben. Het aandeel gemeenten
met een slechte financiële
Goed
positie was in 2010 gedaald van
36 % tot en met 25 %. Van 2010
Neutraal
tot en met 2012 is het aantal
gemeenten met een slechte
Slecht
financiële positie verder
afgenomen. Medio 2012 geeft
namelijk 19,7 % van de
gemeenten aan in een slechte
financiële situatie te verkeren.
Echter is het percentage
gemeenten met een zeer slechte
financiële situatie gestegen. In
2010 was het 3 %, medio 2012 is
dat gestegen tot 7 %.
Afbeelding 1 geeft de
beoordeling van de financiële
situatie door gemeenten voor de
sport weer in Nederland in 2012.
Bij blauw is de financiële situatie
als goed beoordeeld, bij groen
als neutraal en bij rood als
slecht.
Afbeelding 1. Financiële situatie sport 2012 Nederland.
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Een reden voor de stijging van het aantal gemeenten met een zeer slechte financiële situatie kan
liggen in de herinvoering van de normeringssystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’
(deze was in de jaren 2009 tot en met 2011 bevroren). Door de normeringssystematiek werken
de rijksbezuinigingen en –intensiveringen evenredig door naar het gemeentefonds. Het
financieel perspectief van gemeenten word daardoor verslechterd. Gemeenten krijgen in totaal
in 2012 te maken met een negatieve financiële ruimte van € 319.000.000. In 2013 loopt dat op
tot € 633.000.000 (Rijksbegroting, 20129).
4.1.1 Verdeling van gemeenten.
Wanneer bij de verwerking van de resultaten een indeling wordt gemaakt naar het aantal
inwoners van gemeenten, dan zijn de resultaten zeer verschillend. Van de kleine gemeenten (tot
20.000 inwoners) geeft 29,0 % aan een goede financiële situatie te hebben. Dat is bijna een
derde van het totaal. Bij een gemeente van 50.000 tot 100.000 inwoners is dat maar 6,7 %.
Opvallend is dat het grootste gedeelte van de grote gemeenten de financiële situatie medio
2012 als slecht beoordelen. Van de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners geeft namelijk
40 % aan in een slechte financiële situatie te verkeren. Daarnaast geeft 11,1 % van de
gemeenten met meer als 100.000 inwoners aan in een zeer slechte financiële positie te
verkeren. Hoe groter de gemeente, hoe slechter de financiële situatie wordt beoordeeld.
In tabel 2 worden de percentages generaliseert naar het totale aantal gemeenten in Nederland,
415 in totaal. Hierdoor kan de volgende tabel worden gegeven van de beoordeling van de
financiële situatie naar het aantal inwoners van gemeenten in Nederland.
Inwoners

0 – 20.000

20.000 –
50.000

50.000 – 100.000

100.000 en
meer

Totaal

Zeer goed

0

3

0

0

3

Goed

43

28

3

3

77

Neutraal

82

101

23

17

223

Slecht

19

41

18

0

78

Zeer Slecht

5

19

0

3

27

Weet niet

0

4

0

3

7

Totaal

149

196

44

26

415

Beoordeling

Tabel 2. Financiële situatie in absolute aantallen van het totale aantal gemeenten.

9

Bron: Rijksbegroting 2012; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.
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Ondanks de goede beoordeling van de financiële situatie van gemeenten tot 20.000 inwoners,
geeft 22,6 % van de gemeenten met deze omvang tussen de 20 en 40 euro per inwoner uit aan
sport. Bij gemeenten met een inwonersaantal van 20.000 tot 50.000 is dat 80 of meer per
inwoner. Dat is opvallend omdat 21 % van de gemeenten met deze omvang de financiële situatie
als slecht beoordelen. Bij gemeenten groter dan 50.000 wordt gemiddeld tussen de 60 en 80
euro per inwoner aan sport uitgegeven.

4.2 Sportuitgaven.
Door de recessie hebben verschillende gemeenten moeten bezuinigingen. Medio 2010 werd
bekend dat 50 % van de gemeenten waarschijnlijk zou bezuinigingen op de sport. 25 % van de
gemeenten gaf toen aan het zeer waarschijnlijk te achten om op sport te bezuinigingen. 28 %
van de gemeenten wist zeker dat er op sport bezuinigd zou worden.
Vergeleken met 2010 kan op dit onderdeel worden geconcludeerd dat de sport er in 2012 beter
voor is komen te staan. De reden hiervan is dat een kleine 40 % van de gemeenten medio 2012
heeft aangegeven het waarschijnlijk te achten dat er op de sport bezuinigd gaat worden.
Vergeleken met 2010 is dat percentage met 10 % gedaald. Daarnaast weet nu 19 % van de
gemeenten zeker dat er op de sport bezuinigd gaat worden.
Wanneer de gegevens dieper worden uitgewerkt is te zien dat de kans op bezuinigingen op de
sportsector het grootst is binnen gemeenten met een inwoneraantal van 20.000 tot 50.000. Van
het totale aantal gemeenten dat het waarschijnlijk acht dat er op de sport bezuinigd gaat
worden, komt 50 % uit de gemeenten met een inwoneraantal van 20.000 tot 50.000. Daarnaast
geeft uit deze groep 64 % van het totaal aan zeker te weten dat er op de sport bezuinigd gaat
worden.

Sportuitgaven (in %)

Net als in 2010 leiden de
verwachte bezuinigingen tot
een vermindering van de
uitgaven aan sport. Echter is
4
de vermindering van de
15
Uitgaven dalen
uitgaven in 2012 niet zo groot
54
Uitgaven blijven gelijk
als in 2010. In 2010 gaf
27
Uitgaven stijgen
ongeveer tweederde van de
gemeenten (64 %) aan dat de
Weet niet
uitgaven zouden dalen. Medio
2012 ligt het percentage op
54 %. Zie figuur 1. Het gaat
hier voornamelijk over een
daling van 1 tot 9 %.
Figuur 1. Verwachte sportuitgaven resterende collegeperiode in 2012.
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Een klein deel van de Nederlandse gemeenten verwachten een sterke daling van de uitgaven
aan sport (+10 %). Het gaat hier om ongeveer 8,5 %.
Het percentage gemeenten dat verwacht dat de uitgaven aan sport zullen stijgen, is met 1 %
gestegen ten opzichte van 2010. Gaf in 2010 nog 14 % van de gemeenten aan dat de
verwachting was dat de uitgaven zouden stijgen, in 2012 is dat 15 %. Mogelijk heeft deze
verwachte stijging van de uitgaven van gemeenten betrekking op het gebied van
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. In 2012 heeft het rijk 70 miljoen extra
uitgetrokken voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches om meer
mensen te laten sporten. Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches krijgen meer taken op
zich gelegd en gaan een grotere rol spelen om sportaccommodaties efficiënter te benutten. En
zoals verschillende gemeenten aangeven: ‘sport wordt beleidsarm en gemeenten gaan zich meer
beperken tot combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches (VNG, 201110).
Van de groep gemeenten die bij de vraag ‘hoe groot acht u de kans dat uw gemeente op de
sport gaat bezuinigingen’ ja, zeker heeft aangekruist (19 %), verwacht 27 % een sterke daling van
de uitgaven in sport (+ 10 %). 60 % van de dezelfde groep verwacht een daling van 1 tot 9 %.
Wanneer de gegevens uiteengezet worden naar de omvang van gemeenten, wordt duidelijk dat
de groep die een daling verwacht van 1 tot 9 %, het grootste is bij een gemeente met een
omvang van 100.000 inwoners of meer. De groep die een daling verwacht van meer als 10 %, is
het grootste bij de gemeenten met een omvang van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Als de bezuinigingen op sport worden vergeleken met andere sectoren binnen gemeenten, is te
zien dat de sport door een groot deel van de gemeenten wordt ontzien. Ongeveer 39,3 % van de
gemeenten heeft aangegeven dat er minder op de sport wordt bezuinigd. Dit zijn vooral de
gemeenten met een omvang van 20.000 tot 50.000 inwoners. Daarnaast heeft 43,6 %
aangegeven dat er evenveel op sport wordt bezuinigd als op andere sectoren.
Een klein percentage van de gemeenten heeft de sport niet ontzien van de bezuinigingen. 6 %
van de gemeenten heeft aangegeven meer op sport te bezuinigen dan op andere sectoren. De
grootste groep is eveneens te vinden bij gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners.

10

Bron: Meer geld voor buurtsportcoaches; VNG, 2011.
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4.3 Bezuinigingsstrategieën.
Gemeenten gebruiken in de praktijk verschillende bezuinigingsstrategieën om de bezuinigingen
vorm te geven. In de vraag naar welke bezuinigingsstrategie door de gemeenten wordt
gehanteerd, wordt door gemeenten met afstand gekozen voor het inkrimpen van subsidies
en/of het verhogen van de tarieven (69,2 %). Ander veel gebruikte bezuinigingsstrategieën zijn
het doorvoeren van andere beheersvormen (42,7 %), het efficiënter inrichten van organisaties
(32,5 %) en het stimuleren van meer marktwerking in de sport (28,2 %). De overige percentages
staan in figuur 2 weergegeven. De respondenten hadden bij deze vraag de mogelijkheid om
meerdere antwoorden aan te kruisen.

Bezuinigingsstrategie (in %)
Er wordt niet bezuinigd op de sport

14,5

Efficienter inrichten van organisaties

32,5

Inkrimpen subsidies en/of tarieven

69,2

Intensiveren regionale samenwerking

20,5

Stimuleren meer marktwerking in de
sport
Initieren publiekprivate
samenwerkingsverbanden

28,2
18,8

Doorvoeren andere beheersvormen

42,7

Benutten alternatieve geldstromen
Investeren integrale financiering sport

Bezuinigingsstrategie (in %)

29,1
5,1

0
20
40
60
Figuur 2. Gekozen bezuinigingsstrategie door gemeenten in 2012.
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Het efficiënter inrichten van organisaties is ten opzichte van 2010 gestegen met ongeveer 4 %.
De gekozen bezuinigingsstrategieën zijn mede het gevolg van de verandering in rol bij
gemeenten. Gemeenten kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid meer bij verenigingen neer
te leggen en zelf een ‘regierol’ tot zich te nemen. Het doel hiervan is dat gemeenten willen dat
verenigingen minder afhankelijk worden van subsidies. Daarnaast hebben gemeenten in veel
gevallen niet meer de mogelijkheid om de binnen- en buitensport financieel te ondersteunen,
waardoor er gekort wordt op subsidies.
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Daarnaast wordt door verschillende gemeenten aangegeven dat ze door benchmarking erachter
zijn gekomen dat de tarieven te laag zijn in vergelijking met de kosten van de
sportvoorzieningen. Het gevolg hiervan is dat de gemeenten de tarieven willen verhogen.
Bij het efficiënter inrichten van organisaties valt te denken aan multifunctionele
sportaccommodaties. Voorzieningen binnen gemeenten met een sociaal maatschappelijke
functie hebben te maken met hoge kosten en lage (directe) opbrengsten. Hierdoor wordt het
voor gemeenten moeilijk om een kostendekkende exploitatie te realiseren. Echter zijn de
indirecte opbrengsten van de voorzieningen binnen veel gemeenten van zeer groot belang.
Hierdoor weegt het maatschappelijke rendement op tegen de kosten die samenhangen met het
gemeentelijke accommodatiebeleid. Het gevolg hiervan is dat er binnen gemeenten een steeds
grotere behoefte ontstaat aan het samenwerken met buurtgemeenten of het creëren van
multifunctionele sportaccommodaties. Door de samenwerking of het creëren van
multifunctionele sportaccommodaties ontstaat er een betere kosten-baten verhouding en wordt
het maatschappelijk rendement verhoogt (NISB, 201111).
4.3.1 Terreinen van bezuinigingen.
Duidelijk is dat een groot deel van de gemeenten op de sport bezuinigingen. Door de
bezuinigingen is het voor gemeenten van belang een keuze te maken op welke terreinen de
bezuinigingen worden doorgevoerd. Bij het verwerken van de volgende gegevens dient wel een
kanttekening te worden gemaakt. Gemeenten geven aan dat voor verschillende terreinen nog
geen duidelijk bestaat. Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan de nota die nog moet
worden uitgebracht. Hierdoor kunnen percentages lager of zelfs hoger uitvallen dan in figuur 3
zal worden weergegeven. Daarnaast kan door gemeenten op bepaalde terreinen niet worden
bezuinigd, omdat de gemeente het terrein niet aanbiedt. Hierbij valt te denken aan
schoolzwemmen of topsportevenementen.
In figuur 3 is een overzicht gegeven van de doorgevoerde bezuinigingen van gemeenten.
Gemeenten geven in grote meerderheid aan dat er is bezuinigd op subsidies aan
sportverenigingen (50 %). Dit kan het gevolg zijn van het feit dat gemeenten de
verantwoordelijkheid meer leggen bij de verenigingen, met als doel dat verenigingen minder
afhankelijk worden van subsidies.

11

Sportaccommodaties; NISB, 2011.
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Daarnaast geeft (bijna) 1 op de 3 gemeenten aan dat er bezuinigd is op de volgende terreinen:
1. Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden niet meer dan indexering
verhoogd∗.
2. Schoolzwemmen.
3. Onderhoud en renovatie van bestaande accommodaties.
4. Accommodatiebeleid (nieuwbouw accommodaties (uitstellen, annuleren, of aangepast
programma van eisen)).

Bezuinigingen door gemeenten (in procenten)
Combinatiefunctionarissen/buurt
sportcoaches.

9,2

Accommodatiebeleid

33

Onderhoud en renovatie
bestaande sportaccommodaties

30,9

Topsport(evenementen)

11

Subsidies aan BVO

0

Overige school en sport projecten

10,9

Inzet van vakleerkrachten

0,9

Schoolzwemmen

Bezuinigingen door gemeenten (in
procenten)

36

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

1,8

Doelgroepenbeleid

10,1

Sportstimuleringsprojecten

25,2

Subsidies aan verenigingen

50

Tarieven

29,5

Omvang formatie sportbeleid en uitvoering

25
0

10

20

30

40

50

60

Figuur 3. Bezuinigingen gemeenten.

Wanneer de vergelijking met 2010 wordt gemaakt, is aan te geven dat de subsidies aan
sportverenigingen verdubbeld is. In 2010 gaf 25 % van de gemeenten aan bezuinigd te hebben
op subsidies aan sportverenigingen, in 2012 is dat 50 %.
∗

Voor de volledige uitwerkingen van tarieven van gemeenten in tijden van bezuinigingen zie het rapport
‘Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de invloed van de bezuinigingen’ van VSG.
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Daarnaast zijn de percentages van de korting op de tarieven en het onderhoud en renovatie van
accommodaties respectievelijk met 11 %, ten opzichte van 2010, gestegen.
Opvallend is dat er door het grootste deel van de gemeenten niet wordt bezuinigd op het terrein
van buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen (70,6 %). Zoals al is aangegeven hebben
deze ontwikkelingen te maken met de belangrijke rol die
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches krijgen binnen gemeenten.
Geconcludeerd mag worden dat de uitgesproken verwachtingen die in de recessiepeiling van
2010 staan beschreven, zijn uitgekomen. In de recessiepeiling van 2010 hadden gemeenten
namelijk de volgende vier terreinen aangegeven waar verwacht werd het meeste op te gaan
bezuinigingen:
1.
2.
3.
4.

Subsidies aan verenigingen.
Tarieven.
Nieuwbouw accommodaties.
Onderhoud / renovatie bestaande accommodaties.

In de peiling van 2012 geven 1 op de 3 gemeenten aan op de vier genoemde gebieden al
bezuinigingen te hebben doorgevoerd.
Wanneer bovenstaande gegevens uiteengezet worden naar omvang van de gemeente, is te zien
dat gemeenten met een omvang van 50.000 tot 100.000 inwoners de grootste groep zijn die
bezuinigen op subsidies aan sportverenigingen (73,3 % van het totale aantal gemeenten met
deze omvang). Bij de verleende korting aan tarieven/tarieven worden niet meer dan indexering
verhoogd is de grootste groep te vinden bij gemeenten met een omvang van meer dan 100.000
inwoners (44,4 %). Op het gebied van accommodatiebeleid is de grootste groep te vinden bij
gemeenten met een omvang van 50.000 tot 100.000 inwoners.
In bijlage 4 staat een overzicht weergegeven van de bezuinigingsbedragen van gemeenten op de
verschillende terreinen. De grootste bezuinigingsbedragen zijn genoemd bij het terrein van
onderhoud en renovatie van sportaccommodaties en het accommodatiebeleid. In het overzicht
staat het hoogste en het laagste bezuinigingsbedrag weergegeven. De overige bedragen die per
terrein zijn benoemd variëren hiertussen.
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4.3.2 Verwachte bezuinigingen.
Naast de al uitgesproken bezuinigingen op onder andere de subsidies aan sportverenigingen,
hebben gemeenten ook de verwachting uitgesproken voor de resterende collegeperiode. De
verwachte bezuinigingen lijken vooral de sportaccommodaties en sportverenigingen te treffen.
1 op de 3 gemeenten verwacht namelijk te bezuinigen op de subsidies aan verenigingen,
onderhoud en renovatie van bestaande accommodaties en het accommodatiebeleid.
Wanneer de resultaten van de verwachte bezuinigingen worden vergeleken met de al
doorgevoerde bezuinigingen, werken veel gemeenten verder op het terrein waarop al is
bezuinigd. Bij de subsidies aan sportverenigingen heeft 50 % van het totale aantal gemeenten
aangegeven al bezuinigingen te hebben doorgevoerd. Vervolgens heeft 46 % van de 50 %
aangegeven dat op hetzelfde terrein de bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Bij het
terrein van de tarieven heeft 29,5 % van het totale aantal gemeenten aangegeven al
bezuinigingen te hebben doorgevoerd. Van de 29,5 % verwacht 30,3 % de resterende
collegeperiode ook te bezuinigingen op dit terrein. In figuur 4 is een overzicht weergegeven van
de vier belangrijkste terreinen.
Sportverenigingen krijgen te maken met meer taken (afstoting van taken van gemeenten),
hogere uitgaven aan tarieven en minder inkomsten uit subsidies. Wanneer verenigingen de
komende periode in aanmerking willen komen voor subsidies, dienen verenigingen dat aan te
tonen (waarderingsubsidie). Een voorbeeld hiervan is dat verenigingen, door gebruik te maken
van vrijwilligers, taken wegnemen van gemeenten.
Het wordt voor gemeenten zelf belangrijk om op een gestructureerde en efficiënte manier naar
oplossingen te zoeken.

Verwachte bezuinigingen vergeleken met
doorgevoerde bezuinigingen
bezuinigd (in %)
Accommodatiebeleid
Onderhoud en renovatie
sportaccommodaties
Tarieven

Verwachte bezuinigingen (in %)

27,8

33

30,9
32,4
29,5
30,3

Subsidies sportverenigingen

46

50

Figuur 4. Verwachte bezuinigingen vergeleken met doorgevoerde bezuinigingen.
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Uit figuur 4 is op te maken dat bij het terrein van accommodatiebeleid 33 % van de gemeenten
heeft aangegeven al bezuinigd te hebben. Van de 33 % verwacht 27,8 % de resterende
collegeperiode eveneens op het accommodatiebeleid te bezuinigingen. Het terrein van
onderhoud en renovatie van sportaccommodaties kan hetzelfde geïnterpreteerd worden.
Vergeleken met 2010 worden de terreinen sportstimuleringsprojecten en school- en
sportprojecten ontzien van de bezuinigingen. 63 % (261 gemeenten van het totaal) verwacht op
dit terrein niet te bezuinigingen de resterende collegeperiode. Op het terrein van school- en
sportprojecten verwacht 62,5 % (259 gemeenten van het totaal) niet te bezuinigen op dit
terrein. In figuur 5 is een overzicht per terrein weergegeven waarop gemeenten niet verwachten
te bezuinigingen. Bij de resultaten dient een kanttekening te worden gemaakt. Er zijn gebieden
die door gemeenten niet worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan topsportevenementen
of subsidies aan Betaald Voetbal Organisaties. Het absolute aantal gemeenten zal in de praktijk
lager liggen als in de figuur staat weergegeven.
Dat sportstimuleringsprojecten en school- en sportprojecten de resterende periode worden
ontzien van de bezuinigingen, lijkt een logisch gevolg van het feit dat
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches eveneens worden ontzien van de bezuinigingen.
Door de continuering van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches willen gemeenten
sportstimuleringsprogramma’s en school- en sportprojecten voortzetten. Doordat
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches verschillende beleidsterreinen combineren,
kunnen sportstimuleringsprogramma’s zonder al teveel kosten worden uitgevoerd.
Daarnaast gebruiken gemeenten de hulp van externe partijen. Wanneer externe partijen bereid
zijn om mee te financieren, kunnen sportstimuleringsprogramma’s worden voortgezet.
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Figuur 5. Gebieden die worden ontzien van bezuinigingen.

Als de verwachte bezuinigingen uiteengezet worden naar omvang van gemeenten, is per
omvang van de gemeente aan te geven waar verwacht word de resterende collegeperiode het
meest op de bezuinigingen. Gemeenten tot 20.000 inwoners verwachten het meest te
bezuinigingen op de terreinen van renovatie en onderhoud van bestaande accommodaties en
het accommodatiebeleid. Van de 149 gemeenten in Nederland met een inwoneraantal tot
20.000, verwachten 40 gemeenten te bezuinigingen op het onderhoud en renovatie van
bestaande accommodaties. 31 gemeenten verwachten te bezuinigingen op het
accommodatiebeleid.
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Gemeenten met een inwoneraantal van 20.000 tot 50.000 bezuinigingen voornamelijk op het
accommodatiebeleid. Het gaat hier om 37,3 % (73 van de 195) van het totale aantal gemeenten
met deze omvang.
Sportstimuleringsprojecten en het accommodatiebeleid zijn de grootste terreinen waarop
gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners verwachten te bezuinigen. Van de 44 gemeenten
in Nederland met deze omvang, verwachten 18 (41,6 %) gemeenten te bezuinigen op
sportstimuleringsprojecten. Bij het accommodatiebeleid zijn dat 22 gemeenten (50 %).
Bij de laatste groep gemeenten (gemeenten met meer als 100.000 inwoners) is de verwachting
dat de bezuinigingen vooral op de terreinen van subsidies aan verenigingen en verleende korting
op tarieven gaan plaatsvinden. Bij de subsidies aan verenigingen verwacht 62,5 % (16 van de 26
gemeenten) te bezuinigen. Bij de verleende korting op tarieven gaat het om 13 van de 26
gemeenten (50 %). In bijlage 5 staan de verwachte bezuinigingsbedragen weergegeven per
terrein.
Gemeenten geven aan dat de nadruk de resterende collegeperiode komt te liggen op verbinden
en facilliteren. Gemeenten willen de taken overhevelen naar de verenigingen zodat de
verantwoordelijkheid meer in handen komt van de verenigingen. Gemeenten willen meer een
‘regisserende’ functie gaan vervullen. Accommodaties worden afgestoten naar voornamelijk de
verenigingen. De werkzaamheden aan accommodaties zullen worden uitbesteed.

4.4 Investeringen door gemeenten.
In samenhang met de verwachte bezuinigingen, hebben gemeenten een uitspraak gedaan naar
de investeringen die gemeenten verwachten te maken de resterende collegeperiode. In de extra
investeringen is terug te zien dat gemeenten meer verwachten te bezuinigen dan te investeren.
In figuur 6 zijn twee variabelen tegenover elkaar uitgezet waarin dat duidelijk wordt. In de figuur
is af te lezen op welke terreinen gemeenten zeker niet verwachten te investeren en op welke
terreinen gemeenten wel verwachten te investeren.
Wanneer de resultaten van de verwachte bezuinigingen vergeleken worden met de verwachte
investeringen, wordt duidelijk dat de terreinen van het accommodatiebeleid en onderhoud en
renovatie van het accommodatiebeleid tegenstrijdig zijn. Gemeenten geven namelijk aan dat op
deze terreinen verwacht wordt het meest te bezuinigingen de resterende collegeperiode, maar
dat eveneens verwacht wordt dat deze twee terreinen behoren tot de top drie waarop het
meest geïnvesteerd gaat worden. De belangrijkste redenen die hiervoor kunnen worden
gegeven is dat gemeenten op deze terreinen al langere tijd de bouw van accommodaties heeft
vastgesteld, en dat de bouw niet uitgesteld word. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken
van cofinanciering, waardoor andere organisaties de financiering van accommodaties op zich
nemen.
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Figuur 6. Investeringen gemeenten.

Wanneer de investeringen worden vergeleken met de investeringen die zijn aangegeven in de
recessiepeiling van 2010, zijn de investeringen medio 2012 gemiddeld genomen met 7 % gedaald
per terrein. Werd in 2010 bijvoorbeeld aangegeven dat 13 % van de gemeenten verwachten
extra te investeren in sportstimuleringsprojecten, medio 2012 ligt het percentage op 5 %. 1 op
de 13 gemeenten verwacht de komende periode te investeren op een van de bovengenoemde
terreinen.
De investeringen op het terrein van de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches vinden
voornamelijk plaats in kleine en middelgrote gemeenten. 34 % van de verwachte extra
investeringen voor de resterende periode op dit terrein worden gedaan binnen deze groep
gemeenten.
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Gemeenten geven aan dat er bij de extra investeringen veelvuldig gebruik van cofinanciering
wordt gemaakt. Door de cofinanciering via derde partijen kan het budgetneutraal plaatsvinden.
De investeringen op het terrein van het accommodatiebeleid worden voornamelijk uitgevoerd
door gemeenten met een inwoneraantal van 20.000 tot 50.000. 60 % van de investeringen
wordt in deze groep verwacht. Verwacht wordt dat de investeringen aan onderhoud en
renovatie van bestaande accommodaties eveneens door gemeenten van 20.000 tot 50.000
inwoners wordt gemaakt. Het gaat hier om 71 % van het totale aantal gemeenten met deze
omvang.
Gemeenten geven aan de resterende collegeperiode voornamelijk te gaan investeren in het
ontwikkelen van multifunctionele sportaccommodaties en/of het herstructureren van bestaande
accommodaties. Door het investeren in multifunctionele sportaccommodaties, kunnen
gemeenten op de lange termijn op dit vlak juist bezuinigingen.
4 van de 117 gemeenten geven aan wel extra te investeren in nieuwe sportaccommodaties.
Echter is dat al langere tijd vastgesteld en is dat opgenomen in de begroting voor de komende
jaren.
Kleine gemeenten lijken te verwachten het minst te gaan investeren op een van de
bovenstaande terreinen. Per terrein geeft gemiddeld 80 % van de kleine gemeenten aan zeker te
weten niet extra te investeren. Grote gemeenten lijken te verwachten het meeste te investeren
in de resterende collegeperiode. Per terrein geeft gemiddeld 15 % van de grote gemeenten aan
zeker te weten extra te investeren.
In bijlage 6 staat het verwachte investeringsbedrag per terrein weergegeven.

4.5 Sportstimuleringsprogramma’s en combinatiefunctionarissen.
In de peiling van 2012 werd door 25 % van de gemeenten aangegeven dat er al bezuinigd is op
sportstimuleringsprogramma’s. Van de 25 % van de gemeenten werd door 28 % van de
gemeenten verwacht de resterende collegeperiode eveneens te bezuinigen op
sportstimuleringsprogramma’s.
Ruim 56 % van de gemeenten had aangegeven op het terrein van sportstimuleringsprogramma’s
nog geen bezuinigingen te hebben doorgevoerd. Van de 56 % verwacht 19 % de resterende
collegeperiode ook te bezuinigen op sportstimuleringsprogramma’s.
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4.5.1 Vergelijking 2010-2012.
In 2010 was de recessie een spelbreker in het voortzetten van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s. Medio 2012 heeft de recessie minder gevolgen voor het
voorzetten van tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s. Van het totale aantal gemeenten geeft
maar 6,8 % aan dat de tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s geen vervolg zullen krijgen.
Vergeleken met 2010 is dat percentage met 22,2 % afgenomen (zie figuur 7 en 8).
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Figuur 7. Sportstimuleringsprogramma’s 2010.
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Figuur 8. Sportstimuleringsprogramma’s 2012.

Echter is er in 2012 wel een opvallend kenmerk te noemen, wat in nauw contrast staat met de
gegevens uit 2010. In 2010 heeft 29 % van de gemeenten aangegeven dat de tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s geen vervolg zouden krijgen. Daaropvolgend heeft medio 2012
32,5 % van het totale aantal gemeenten aangegeven niet meer te werken met tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s (in 2010 lag dat percentage nog op 12 %). In dat opzichte kan
worden geconcludeerd dat de recessie ervoor heeft gezorgd dat gemeenten in de periode 20102012 fors bezuinigd hebben op tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s.
Voornamelijk kleine gemeenten geven aan geen gebruik meer te maken van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s. Van de 149 gemeenten in Nederland met dit inwoneraantal
(0-20.000) geven 77 (51,6 %) gemeenten aan geen gebruik meer te maken van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s. In de middelgrote gemeenten worden de tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s wel grotendeels voortgezet. Bijna een kwart van de gemeenten
(22,6 %) geeft aan dat de tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s het beoogde structurele
vervolg zullen krijgen.
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4.5.2 Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches.
De trend van de gevolgen van de economische recessie voor sportstimuleringsprogramma’s, is
terug te zien bij de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Zo werd er door 70,6 % van
de gemeenten al aangegeven dat er niet is bezuinigd op
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Daaropvolgend werd door 72 % van de
gemeenten aangegeven dat ze verwachten in de resterende collegeperiode niet te bezuinigingen
op combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.
Er is echter ook door 55,3 % van de gemeenten aangegeven dat er niet extra geïnvesteerd zal
worden in combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Veel gemeenten hebben er voor
gekozen om te zoeken naar integrale samenwerking met derden. Hierdoor wordt er niet
bezuinigd, maar ook niet extra geïnvesteerd. Indien gemeenten wel investeren, maakt men in
vele gevallen gebruik van cofinanciering. Het onderwijs is hier een voorbeeld van.
De percentages die zijn aangegeven bij de doorgevoerde bezuinigen, de verwachte
bezuinigingen en de extra investeringen over combinatiefunctionarissen, zijn terug te zien
wanneer aan de respondenten is gevraagd wat de gevolgen van de economische recessie zijn
voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. 58,1 % van de
gemeenten geeft aan dat de economische recessie geen gevolgen heeft voor de aanstelling van
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Ten opzichte van 2010 is dat percentage
toegenomen. In 2010 gaf namelijk nog 34 % van de gemeenten aan dat de economische recessie
geen gevolgen heeft voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches (zie
figuren 9 en 10).

Combinatiefunctionarissen/Buurtsportcoaches
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Figuur 9. Combinatiefunctionarissen/Buurtsportcoaches 2010.
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Figuur 10. Combinatiefunctionarissen/Buurtsportcoaches 2012.

De plannen voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches worden
vooral doorgezet in de grotere gemeenten (100.000 en meer inwoners). In de gemeenten met
een omvang van 20.000 tot 50.000 wordt er door ruim een derde van de gemeenten een groter
beroep gedaan op het onderwijs en de cultuur voor cofinanciering (35,5 %). Daarnaast wordt er
binnen de gemeenten met deze omvang het meest afgezien van
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Het gaat hier om 15 % van het totale aantal
gemeenten met deze omvang (in absolute aantallen zijn dat 15 gemeenten).

4.6 De Olympische ambitie.
Dat Nederland de ambitie heeft uitgesproken om de Olympische Spelen van 2028 te organiseren
is binnen de nationale bevolking bekend. In Nederland zijn er de afgelopen jaren diverse
peilingen onder de bevolking gehouden naar het draagvlak om de Olympische Spelen van 2028
te organiseren. Het draagvlak van de Nederlandse bevolking is ten opzichte van 2010 afgenomen
met 11 %. In 2010 ondersteunde nog 41 % van de bevolking de organisatie van de Olympische
Spelen, in 2011 was dat nog maar 30 %. Het grootste struikelblok voor de Nederlandse bevolking
is de verwachte belastingkosten die worden doorberekend voor de bevolking (VWS, 2012).
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Een van de ambities in het Olympisch Plan van 2028 is de breedtesportambitie. In de
breedtesportambitie wil men alle lagen van de Nederlandse bevolking aan het sporten krijgen,
waarbij sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in het leven. Dit wil men bereiken
door onder andere het vergroten van het aantal (breedtesport) accommodaties.
In dit onderzoek is aandacht besteed aan het feit of gemeenten aan het vergroten van het aantal
(breedtesport) accommodaties kan voldoen (met de financiële veranderingen in het achterhoofd
houdende). Ruim een derde van het totale aantal gemeenten (138 van de 415) acht het
waarschijnlijk dat er niet kan worden voldaan aan het vergroten van het aantal (breedtesport)
accommodaties. 10 % (42 gemeenten) weet zeker dat niet aan deze criteria kan worden voldaan.
Het percentage met geen uitgesproken mening ligt op 37,3 % (155 gemeenten). Dat betekent
dat maar een klein deel van het totale aantal gemeenten de kans acht dat er voldaan kan
worden aan de criteria van de breedtesportambitie (80 van de 415 gemeenten).
Wanneer een verband met de financiële situatie van gemeenten wordt gezocht, is het opvallend
dat gemeenten die hun eigen financiële situatie als slecht of zeer slecht ervaren, een grote kans
zien in het behalen van de criteria voor de economische ambitie. Het gaat hier om 29,3 % van de
gemeenten die de financiële situatie als slecht of zeer slecht ervaren. Gemeenten die de
financiële situatie als goed of neutraal hebben beantwoord geven voor het grootste gedeelte
geen uitgesproken mening.
Als de gemeenten worden uitgesplitst naar omvang, is duidelijk te zien dat kleine gemeenten
(0-20.000) het waarschijnlijk achten (41,9 % van het totale aantal gemeenten met deze omvang)
dat er niet kan worden voldaan aan de criteria van de breedtesportambitie. Grote gemeenten
(100.000 en meer inwoners) achten nog een zekere kans (33,3 % van het totale aantal
gemeenten met deze omvang) om te kunnen voldoen aan de criteria van de
breedtesportambitie.
In figuur 11 zijn de resultaten weergegeven van de vraag of gemeenten verwachtten te kunnen
voldoen aan de breedtesportambitie zoals deze staat geformuleerd in het Olympisch plan 2028.
De resultaten zijn uitgesplitst naar inwoneraantal en zijn in percentages van het totale aantal
gemeenten weergegeven.
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Figuur 11. Verwachting breedtesportambitie per inwoneraantal.

4.7 De verwachting van gemeenten voor de komende jaren.
Een deel van de gemeenten is, ondanks de bezuinigingen, positief gestemd voor de komende 10
jaar. De uitkomsten borduren voort op de uitkomsten van de recessiepeiling van 2010. In 2010
gaf namelijk een vijfde van het totale aantal gemeenten aan meer verwachten te bereiken op
het gebied van sport. Daarnaast gaf 46 % van het totale aantal gemeenten aan hetzelfde
verwachten te bereiken op het gebied van sport.
Echter is, ondanks het optimisme in 2010, door ruim de helft van de gemeenten aangegeven dat
er al is bezuinigd op de sportsector. Eveneens heeft de helft van het totale aantal gemeenten de
uitgaven aan sport zien dalen (gemiddeld genomen tussen de 1 en 9 %). Dit hoeft voor
gemeenten geen teken te zijn dat er op het gebied van sport minder bereikt gaat worden.
De verwachting die is uitgesproken door gemeenten in 2012 is uitgesplitst naar de verwachting
op het gebied van accommodatiebeleid en de verwachting op het gebied van sportstimulering.
In beide gevallen zijn de percentages bijna gelijk aan elkaar en is het duidelijk dat gemeenten
positief gestemd zijn voor de komende tien jaar. 37,6 % van het totale aantal gemeenten in
Nederland verwacht op het gebied van accommodatiebeleid meer te bereiken. Daarnaast
verwacht ruim 38 % van het totale aantal gemeenten de trend door te zetten en hetzelfde te
bereiken. Ruim tweederde van de gemeenten verwacht in dat opzichte dat de bezuinigingen (tot
zolang zich dit binnen gemeenten van toepassing is) niet leiden tot minder resultaat.
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Op het gebied van sportstimulering wordt door 41 % van de gemeenten aangegeven dat ze meer
verwachten te bereiken. Vergeleken met het percentage gemeenten dat minder verwacht te
bereiken op het gebied van accommodatiebeleid, ligt het percentage van gemeenten dat minder
verwacht te bereiken op het gebied van sportstimulering een stuk lager. Bij de sportstimulering
gaat het om 16,2 % en bij het accommodatiebeleid gaat het om 25 %.
Het grootste gedeelte van het totale aantal gemeenten verwacht de komende jaren meer te
bereiken op het gebied van accommodatiebeleid door zich in te zetten voor multifunctionele
sportaccommodaties. Gemeenten gaan opzoek naar het efficiënter inzetten van
sportaccommodaties en naar het efficiënter beheren van sportaccommodaties. Uit de reacties
van gemeenten kan een top 4 worden gemaakt naar de meest voorkomende verwachtingen
binnen gemeenten:
1. Het omtoveren van bestaande naar of het creëren van nieuwe multifunctionele
sportaccommodaties;
2. De beheersstructuur extern positioneren;
3. De samenwerking met verschillende verenigingen zoeken om de kwaliteit van de
accommodaties te verbeteren en het rendement van accommodaties te vergroten;
4. Het afstoten van sportaccommodaties.
Een klein aantal gemeenten geeft aan nieuwe accommodaties te creëren. Met het creëren van
de accommodaties proberen gemeenten een impuls te geven aan het accommodatiebeleid. De
nieuwe accommodaties dienen ervoor te zorgen dat er in de komende jaren minder
geïnvesteerd hoeft te worden in het accommodatiebeleid. De kwaliteit zal dan wel moeten
worden gewaarborgd.
Op het gebied van sportstimulering gaan gemeenten meer gebruik maken van
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Door de uitbreiding hiervan willen gemeenten
het netwerk vergroten en wil men zorgen voor een stimulans tussen de betrokken partijen.
Daarnaast wil men de rolverdeling van gemeenten, sportverenigingen en sportaanbieders
veranderen.
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4.7.1 Verwachtingen gemeenten per inwoneraantal.
Wanneer de verwachtingen van gemeenten opgesplitst worden naar inwoneraantal, is een
duidelijke verdeling te zien. Kleine gemeenten verwachten de komende tien jaar het minst te
bereiken op het onderdeel accommodatiebeleid. Van het totale aantal gemeenten met deze
omvang, verwacht bijna een derde (44 gemeenten van de 150) niet meer te bereiken op het
onderdeel accommodatiebeleid dan tot op heden is gerealiseerd. Middelgrote gemeenten
verwachten voornamelijk het meest te bereiken op dit onderdeel. 24 van de 44 gemeenten
verwachten op dit onderdeel de komende tien jaar meer te bereiken.
Grote gemeenten zitten tussen beide in en verwachten de komende jaren de trend door te
zetten. Het gaat hier om 44 % (11 van de 26 gemeenten) van het totale aantal gemeenten. In
figuur 12 is de grafiek weergegeven waarin de verwachting voor de komende tien jaar voor het
accommodatiebeleid per inwoneraantal is uitgesplitst.

Figuur 12. Verwachting accommodatiebeleid komende tien jaar per inwoneraantal.

Op het gebied van sportstimulering liggen de gegevens anders als bij het accommodatiebeleid.
Bij de sportstimulering verwachten grote gemeenten het meeste te bereiken. Het gaat hier om
ruim 55 % van het totale aantal gemeenten met deze omvang. In absolute aantallen gaat het
hier om 14 van de 26 gemeenten. Echter verwachten middelgrote gemeenten dezelfde trend
door te zetten de komende tien jaar. Het gaat hier om 53,3 % van het totale aantal gemeenten
met deze omvang. Kleine gemeenten verwachten, net als op het gebied van het
accommodatiebeleid, het minst te bereiken de komende tien jaar.
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Figuur 13. Verwachting sportstimulering komende 10 jaar per inwoneraantal.

4.7.2 Gevolgen bezuinigingen en recessie in de komende tien jaar voor de sport.
Het is voor veel gemeenten duidelijk dat er een andere richting moet worden gekozen, omdat
door de bezuinigingen het huidige beleid niet kan worden doorgevoerd. Gemeenten kiezen
ervoor zich als ‘actieve speler’ terug te trekken en een meer regisserende rol op zich te nemen.
Door de verandering in de rol van gemeenten komen verenigingen voor een grotere uitdaging te
staan om het inkomsten- en uitgavenplaatje op een juiste manier op elkaar af te stemmen.
Verwacht wordt dat voornamelijk de tarieven voor verenigingen worden verhoogd en de
subsidies worden verlaagd. Sportverenigingen moeten dan op zoek gaan naar nieuwe
financieringsbronnen (cofinanciering).
Op het terrein van accommodaties is het voor gemeenten duidelijk dat bestaande
accommodaties moeten worden aangepakt. Het gaat hier vooral om het herstructureren van
accommodaties. Door de verhoging van de tarieven en de verdwijning of vermindering van de
subsidies wordt het onderhoud aan bestaande accommodaties minder en is het voor gemeenten
de taak om dat aan te pakken.
Daarnaast is het voor veel gemeenten duidelijk dat het voorzieningsniveau efficiënter kan
worden ingericht. Gemeenten zijn in tijden van bezuinigingen erachter gekomen dat het
voorzieningsniveau te hoog is, met als gevolg een te hoog kostenplaatje. Door het
voorzieningsniveau efficiënter in te richten, worden de kosten minder en kan de kwaliteit
worden verhoogd. Het nadeel is wel dat kleine verenigingen zullen verdwijnen.
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Een ander terrein dat een andere richting dient in te nemen zijn sportstimuleringsprogramma’s.
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches krijgen een grotere taak tot zich waarbij meer
samenwerking moet worden gezocht met onder andere het onderwijs. Een klein aantal
gemeenten geeft aan dat sportstimulering de 0-lijn zal gaan volgen waardoor partners extra
gaan betalen voor de diensten.
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5. Resultaten Interviews.
Om de resultaten uit de enquêtes dieper uit te werken, zijn er 12 interviews met de
beleidsmedewerkers sport van gemeenten gevoerd. Uit iedere regio (Noord, Oost, Zuid en West)
is een kleine, middelgrote en grote gemeente geïnterviewd. Centraal in de interviews stonden de
resultaten die de desbetreffende gemeenten in de enquête hadden ingevuld. Daarbij zijn onder
andere onderwerpen aan bod gekomen als de ontwikkelingen binnen de gemeenten ten tijden
van de bezuinigingen, de vormgeving van de bezuinigingsstrategieën die gemeenten hadden
aangekruist en de verwachte bezuinigingen van gemeenten (indien dit van toepassing is.
Gemeenten kunnen namelijk het huidige beleid voortzetten zonder te bezuinigingen).
In de volgende paragrafen zal een overzicht worden weergegeven van de resultaten van de
interviews. De interviews zullen per regio worden uitgewerkt. Uit de uitwerkingen van de
interviews moet duidelijk worden of er een verschil is te zien tussen de regio’s in tijden van de
bezuinigingen. In bijlage 7 treft u de vragenlijst aan die als leidraad heeft gediend voor de
interviews bij de 12 gemeenten. Voor de volledige uitwerkingen van de interviews wordt u
verwezen naar bijlage 8.

5.1 Regio Noord.
Duidelijk is geworden dat gemeenten in tijden van bezuinigingen voornamelijk kiezen voor het
aanpakken van de subsidies en tarieven. Dit is eveneens terug te zien in de interviews in de regio
Noord. 2 van de 3 gemeenten pakken namelijk de subsidies en tarieven aan. Zo is er een
gemeente die de subsidies voor het zwembad verminderd. Echter krijgt deze gemeente pas in
2015 te maken met bezuinigingen. De subsidies voor het zwembad zullen met ingang van 2015
met € 100.000 verminderen. Daarnaast voert de gemeente vanaf juli 2012 een model in voor de
gebruikerstarieven. Voor alle binnensportaccommodaties zal met ingang van juli 2012 het model
‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ in gaan. Dit betekent dat de gebruikerstarieven met
6 % bruto toegevoegde waarde (BTW) zullen worden belast. De gemeente streeft naar een
harmonisatie van de tarieven en subsidies. De harmonisatie zal er wellicht toe leiden dat de
buitensport meer gaat betalen voor de accommodaties.
Een andere gemeente verlaagt de accommodatiesubsidie. Dit is echter alleen van toepassing
voor het gebruik van de sporthal en het zwembad bij het hotel. Er is wel een opvallend punt te
noemen voor het zwembad en de sporthal bij het hotel. Van het zwembad maken twee
verenigingen gebruik en van de sporthal maken ook twee verenigingen gebruik. Echter worden
er door het hotelconcern hogere tarieven gehanteerd vergeleken met de tarieven van de
gemeente voor de sportaccommodaties. Het verschil met de tarieven voor gemeentelijke
accommodaties en het verschil met het tarief bij het zwembad werd door de gemeente aan de
verenigingen gesubsidieerd.
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Daarnaast is de gemeente erachter gekomen dat de gehanteerde tarieven voor zwemkaarten
vergeleken met buurtgemeenten te laag waren. Hierdoor is besloten dat de tarieven voor de
zwemkaarten gaan worden aangepakt.
De laatste gemeente binnen deze regio heeft duidelijk de subsidies en tarieven ‘buiten schot’
gelaten. De gemeente moet met ingang van 2012 voor de afdeling sport een taakstelling
verwerken van € 500.000. De gemeente doet dit vooral binnen de eigen organisatie.
De gemeente heeft bewust gekozen voor het hanteren van lage tarieven. De belangrijkste reden
die hiervoor wordt gegeven is dat de Raad de voorzieningen bereikbaar en betaalbaar wil
houden voor de particulieren.
5.1.1 Privatisering.
Privatisering van sportaccommodaties is een belangrijk ‘begrip’ in tijden van bezuinigingen bij
gemeenten. Echter is het in praktijk belangrijk om een goede overweging te maken om het wel
of niet toe te passen. Bij de geïnterviewde gemeenten in het Noorden is duidelijk te zien dat ze
het belangrijk vinden het beheer en onderhoud van de accommodaties in eigen handen te
hebben. Zo is er één gemeente die onderzoek heeft gedaan naar dit onderdeel. De gemeente
heeft er uiteindelijk voor gekozen om het beheer, tot op heden, in eigen handen te houden. De
belangrijkste reden hiervoor is dat wanneer het beheer uit handen word gegeven er andere
keuzes worden gemaakt en er sneller sprake zal zijn van een ‘verslechtering’ van de situatie.
Daarnaast is er één gemeente waarvan bijna alle accommodaties gemeentelijke accommodaties
zijn. Er is hierbij een uitzondering voor het zwembad en de sporthal bij het hotel en twee
voetbalkantines. De gemeente wil zoveel mogelijk het beheer en onderhoud in eigen handen
houden.
Binnen de laatste gemeente zijn er de afgelopen jaren wel meer accommodaties aan de
verenigingen overgedragen. De gemeente heeft als taak om accommodaties te realiseren. Echter
nemen de verenigingen hier zelf ook hun verantwoordelijkheid in (kleedlokalen). In sommige
gevallen ontvangen de verenigingen een subsidie voor het realiseren van een eigen
accommodatie (waarderingsubsidie).
5.1.2 Financiële situatie verenigingen en gemeenten (investeringen).
Wanneer naar de financiële situatie van verenigingen en van de gemeente wordt gekeken, geven
enkele gemeenten aan geen duidelijk inzicht te hebben in de financiële situatie van
verenigingen. Een belangrijke reden die hiervoor wordt gegeven is het aantal verenigingen
binnen de gemeente. Een enkeling geeft aan achter de financiële situatie te komen middels
jeugdsubsidie. In het Noorden geeft één gemeente aan geen duidelijk oordeel te kunnen geven
over de financiële situatie van verenigingen. In het kader van de harmonisatie van tarieven en
subsidies wil de gemeente hier wel verandering in brengen.
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De andere twee gemeenten geven aan dat de financiële situatie redelijk goed te noemen is. Er
zijn er wel een aantal die het moeilijk hebben, maar die zullen verder niet in de problemen
komen. Één gemeente geeft aan dat de financiële situatie voor de buitensport goed te noemen
is. Voor de binnensport wordt het wat moeilijker om het financiële plaatje rond te krijgen.
In tijden van bezuinigingen is het voor verschillende gemeenten moeilijk om investeringen te
doen. Een uitzondering hierop is dat gemeenten wel investeren, maar hierbij van cofinanciering
gebruik maken. Daarnaast kunnen gemeenten de investering al langere tijd vast hebben staan.
In de regio Noord is het opvallend dat een gemeente een grote investering verwacht te doen van
ongeveer € 500 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente nog op de planning staan om twee
sporthallen te renoveren en de bouw van een nieuw zwembad te realiseren.
Daartegenover is er één gemeente die de komende jaren niet zal investeren. Een oorzaak
hiervan is dat de Raad en het College hebben aangegeven dat er meer op de sport bezuinigd zal
gaan worden. Een uitzondering hierop is de investering in een multifunctionele
sportaccommodatie. Deze staat al langer op de agenda van de gemeente en zal door de
bezuinigingen niet worden uitgesteld. Op bepaalde terreinen van de sport zal de gemeente naar
alternatieve oplossingen moeten zoeken.
Bij de laatste gemeente is een mooi voorbeeld te geven van een samenwerking bij een
investering. Binnen de gemeente zijn er plannen ontwikkeld voor een nieuw onderwijspark.
Hierbij komt een nieuwe sportaccommodatie ter waarde van € 6 miljoen. Bij de realisatie werkt
de gemeente samen met een woningcorporatie. De woningcorporatie bouwt de
sportaccommodatie en verhuurt deze vervolgens aan de gemeente.
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5.2 Regio Oost.
Binnen de drie gemeenten die binnen de regio Oost zijn geïnterviewd, willen drie gemeenten de
verantwoordelijkheid meer gaan verleggen naar de verenigingen (en de particulieren).
Verenigingen krijgen minder subsidies en moeten zelf voor alternatieven zorgen. Hierbij komt
een steeds grotere rol te liggen voor vrijwilligers binnen de gemeente. Binnen één gemeente is
de overheveling van de verantwoordelijkheid te wijten aan de financiële mogelijkheid van de
gemeente. Financieel gezien moet de gemeente zich terugtrekken en moeten verenigingen meer
taken tot zich nemen. In totaal moeten gemeenten ongeveer € 1.100.000 bezuinigen.
5.2.1 Accommodatiebeleid.
De bezuinigingen hebben in de regio Oost voornamelijk gevolgen voor het accommodatiebeleid.
Door het verleggen van de verantwoordelijkheid trekt één gemeente zich terug op het
onderdeel accommodaties. De gemeente heeft als doel om de binnen- en
buitensportaccommodaties zoveel mogelijk te privatiseren.
Daarnaast werd voor de gemeente duidelijk dat er de afgelopen jaren teveel is uitgegeven aan
voetbalaccommodaties. Deze lijn dient nu weer gelijk getrokken te worden.
Binnen de tweede gemeente wordt er € 300.000 bezuinigd op de sport. Hiervan is
€ 200.000 voor de buitensportaccommodaties en € 100.000 voor de
binnensportaccommodaties. Het onderhoud van de accommodaties is overgedragen aan de
verenigingen zelf. De gemeente neemt alleen nog de taak tot zich van de renovatie en bouw van
accommodaties. Daarnaast wil de gemeente de accommodaties (waaronder het zwembad)
verzelfstandigen. De verzelfstandiging van de accommodaties moet de gemeente meer geld
opleveren. Echter wordt hier door de gemeente nog onderzoek naar gedaan.
De derde gemeente heeft aangegeven dat er al bezuinigd is op het accommodatiebeleid. Echter
heeft dit geen grote gevolgen binnen de gemeente als bij de andere twee gemeenten. De
gemeente wil de verantwoordelijkheid van de accommodaties wel verleggen naar de
verenigingen, maar de aansprakelijkheid bij de gemeente houden. De gemeente doet volgend
jaar een investering in een nieuwe sporthal en wordt de herinrichting van een bestaand
sportpark gerealiseerd. Daarnaast wordt er dit jaar een nieuw kunstgrasveld voor het voetbal
aangelegd.
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5.2.2 Subsidies en tarieven.
‘De bezuinigingen hebben voornamelijk de niet wettelijke taken getroffen, waaronder de sport’.
De bezuinigingen treffen in de regio Oost ook de subsidies en tarieven. Een goed voorbeeld
hiervan is dat één gemeente de jeugdledensubsidie wilde afschaffen. Echter is dat door de Raad
en het College afgekeurd met als gevolg dat de gemeente nu nog steeds jeugdledensubsidie
heeft. Voor de gemeente is het de komende jaren moeilijk om, middels subsidies, de
ondersteuning aan verenigingen op hetzelfde niveau te houden.
Wanneer wordt gekeken naar de tarieven binnen de gemeente is voor de gemeente duidelijk dat
de particuliere sporter de afgelopen jaren te veel ‘verwend’ is. De tarieven van de huur van
accommodaties en de contributie van verenigingen zijn daardoor met indexering verhoogd.
Door de lage contributies bij verenigingen hoefden de beoefenaars weinig te betalen om te
kunnen sporten. De gemeente wil hierdoor de volwassenen meer laten betalen (verhoging
tarieven), omdat volwassenen hiertoe de mogelijkheid hebben. De gemeente heeft namelijk
onderzoek naar de sociaal economische status binnen de gemeente gedaan. Uit het onderzoek is
naar voren gekomen dat het percentage mensen met een laag sociale economische status dat
aan sport doet erg klein is. Indien mensen wel een laag sociale economische status hebben en de
contributies niet kunnen betalen, kunnen de mensen gebruik maken van het minima beleid.
Mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten kunnen bijstand krijgen voor de betaling van de
contributies.
Wanneer wordt gekeken naar de andere gemeente is te zien dat de sociale economische status
wel een belangrijke rol speelt in de tarieven. Sportverenigingen hebben binnen de gemeente
lage tarieven, omdat er minder geld vanuit gezinnen is voor de sport (besteding aan sport).
Wanneer de tarieven dan zouden worden verhoogd, verwacht de gemeente, dat er minder gaat
worden gesport. Binnen de gemeente wordt voornamelijk op de subsidies voor verenigingen
gekort.
De laatste gemeente in deze regio heeft naar de gemiddelde tarieven gekeken. De gemeente
heeft besloten om vanaf 2013 flink te bezuinigingen op sportstimulering en subsidies, maar
heeft daarnaast ook naar de tarieven gekeken. Gemiddeld genomen lagen de tarieven, voor
binnensportaccommodaties, op € 50. Over 5 jaar wilde de gemeente dit ook realiseren. Echter is
dit door de Raad afgekeurd en heeft de gemeente de plannen bijgesteld tot € 42. Voor de
buitensportaccommodaties zijn de tarieven aan de lage kant. Echter worden de tarieven voor
buitensportaccommodaties aan het einde van het jaar opgepakt.
Wanneer naar de subsidies van de gemeente wordt gekeken, wil de gemeente de
doelgroepensubsidie bij verenigingen aanpassen. De vereniging kreeg per lid onder de 17 jaar
een vast bedrag van € 9,25. In totaal waren er 3400 leden onder de 17 jaar. De gemeente kostte
dat ongeveer € 31.000.
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Nu wil de gemeente uitgaan van een eindbedrag, een plafond van € 25.000. Daarnaast kunnen
verenigingen nog van de kaderopleiding subsidies gebruik maken. Dat houdt in dat verenigingen
de kosten voor bijvoorbeeld een scheidsrechtersopleiding vergoedt kunnen krijgen.

5.3 Regio Zuid.
Zoals in iedere regio van toepassing is, worden in de regio Zuid eveneens subsidies en tarieven
aangepakt. Daarnaast zijn ‘privatisering van sportvoorzieningen’ en ‘benutten alternatieve
geldstromen’ belangrijke elementen binnen de regio. In de regio is te zien dat voor de ene
gemeente de bezuinigingen gelijk staan aan de andere sectoren, terwijl binnen de andere
gemeente de sport wordt ontzien vergeleken met de andere sectoren. In de regio Zuid zit hier
een duidelijk verschil in.
5.3.1 Subsidies en tarieven.
Zoals in de enquête naar voren is gekomen, wordt er door 50 % van de gemeenten bezuinigd op
subsidies aan verenigingen. Daarnaast wordt door 29,5 % van gemeenten bezuinigd op tarieven.
Binnen één gemeente zullen de tarieven met 10 % stijgen en de subsidies met 5 % dalen. Op het
onderdeel van de subsidies wil de gemeente meer gaan kijken naar wat verenigingen te bieden
hebben en wil de gemeente meer gaan werken vanuit het resultaat (wat kan worden gezien als
waarderingssubsidie). De gemeente stelt hier iedere 3 jaar budgetplannen op af.
Op het onderdeel van de tarieven had de gemeente plannen om de tarieven met 30 tot 40 % te
verhogen. Echter is hier maar 10 % van over gebleven.
De tweede gemeente die in de regio Zuid is geïnterviewd, heeft de tarieven voor de huur van
accommodaties met 10 % verhoogd. De gemeente wilde de tarieven voor de huur van de
accommodaties met 40 % verhogen. Echter is dat door de Raad afgekeurd en is er 10 % van
overgebleven. De verhoging van de huurtarieven van accommodaties is terug te vinden in de
contributies die mensen betalen. De 10 % verhoging zal voor de buitensport leiden tot 2,5 %
verhoging van de contributie. Voor de binnensport zal de verhoging leiden tot 5 % stijging van de
contributie. In de toekomst wil de gemeente werken naar kostendekkende tarieven.
In het kader van de subsidies worden voornamelijk de kadersubsidie en de subsidie voor het
schoolzwemmen aangepakt. De jeugdledensubsidie blijft gehandhaafd. De kadersubsidie gaat
van € 10.000 naar € 5.000. De gemeente heeft de subsidies voor het zwemmen beperkt. Het
onderwijs heeft hierdoor de taak gekregen om het zelf op te pakken. Echter wordt dit tot op
heden nog niet gedaan door het onderwijs. Daardoor kan het worden gezien als dat het
schoolzwemmen is afgeschaft.
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De derde gemeente in de regio Zuid, de grootste gemeente, is in tijden van de bezuinigingen
financieel gezond te noemen. De gemeente verwacht ongeveer maar 6 tot 7 % van het
sportbudget te moeten inleveren. De sport is er binnen de gemeente nog goed vanaf gekomen.
De gemeente wil de sporter zo weinig mogelijk hinder laten ondervinden van de bezuinigingen
binnen de gemeente.
Op het gebied van subsidies ondersteunt de gemeente in verhouding meer de binnensport dan
de buitensport. De verenigingen binnen de gemeente kunnen participatiesubsidie en
jeugdledensubsidie krijgen. Op het onderdeel van de tarieven hanteert de gemeente een laag
tarief. Hierin zal in grote mate verandering in komen, door de tarieven met indexering te
verhogen. De tarieven binnen de gemeente zijn historisch gegroeid.
5.3.2
Privatisering.
De regio Zuid staat bij het begrip privatisering stil bij het kwaliteitsniveau van de
accommodaties. In de interviews werd duidelijk dat gemeenten het kwaliteitsniveau hoog willen
houden en vragen zich af of privatisering de juiste oplossing is. Één gemeente bestaat
voornamelijk uit gemeentelijke accommodaties. Alleen de volleybalvereniging en de
tennisvereniging zijn geprivatiseerd naar de vereniging zelf, die het vervolgens naar een stichting
hebben overgedragen. Daarnaast zijn de tribunes en de kleedlokalen zo goed als allemaal
geprivatiseerd naar de verenigingen. Op het onderdeel onderhoud worden de grote taken nog
door de gemeente gedaan, het kleine onderhoud komt voor rekening van de verenigingen.
De gemeente streeft ernaar om de accommodaties zoveel mogelijk in eigen handen te houden.
Wanneer de gemeente overgaat tot privatisering, verwacht de gemeente dat het onderhoud
minder wordt en dat de accommodaties na een aantal jaren weer terug komen bij de gemeente.
Bij de tweede gemeente is dit eveneens van toepassing. De gemeente wil het beheer van de
accommodaties zo veel mogelijk voor zichzelf houden, omdat men anders problemen verwacht
die na een aantal jaren bij de gemeente worden verhaald. Wanneer naar het document ‘veld
voor de helft’ wordt gekeken, dan is te zien dat er 31 van de 57 gemeentelijke accommodaties
zijn. Binnen de gemeente zijn de kantines eigendom van de verenigingen. De kleedlokalen zijn
eigendom van de gemeente, echter worden deze verhuurd aan de verenigingen.
De andere gemeente heeft alleen de tennisvereniging geprivatiseerd. Daarnaast zijn de kantines
en de kleedlokalen eigendom van de verenigingen. De binnensportaccommodaties zijn voor de
gemeente, net als de velden van de buitensportaccommodaties. Ook hier vraagt de gemeente
zich af of deze manier van werken wel de juiste oplossing is.
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5.3.3
Alternatieve geldstromen.
Een opvallend element in de regio Zuid is dat de nadruk wordt gelegd op het benutten van
alternatieve geldstromen. Zo is er een gemeente die de combinatiefunctionarissen overgeheveld
heeft naar het sportexpertise centrum. Het doel was dat het centrum meer geld vanuit de markt
zou binnen krijgen. De gemeente streeft ernaar om ongeveer 20 % uit de markt te halen. Echter
is dat percentage tot op heden nog niet behaald en is dat erg laag.
De tweede gemeente uit de regio Zuid die is geïnterviewd kijkt voornamelijk naar de
ontwikkelingen van het ministerie en beschouwd dit als het benutten van alternatieve
geldstromen.

5.4 Regio West.
In de regio West is er een duidelijk verschil te zien in de bezuinigsbedragen. Zo is er één
gemeente die, tot 2018, in totaal 35 miljoen moet bezuinigingen, terwijl de andere twee
gemeenten maar een paar ton hoeven te bezuinigingen. Op welke elementen van de sport de
gemeente bezuinigt, zit in vergelijking met andere regio’s geen verschil.
5.4.1 Subsidies en tarieven.
Net als de andere regio’s worden in de regio West de subsidies en tarieven aangepakt. Één
gemeente heeft, door de flinke bezuinigingen, met ingang van 2012 de subsidies met 10 %
verlaagt. Het gaat hier echter om de directe subsidies. De indirecte subsidies zijn voor de
verenigingen en die staan hier los van. De indirecte geldstromen bij de verenigingen zullen aan
het einde van het jaar worden aangepakt.
Bij de tarieven is de gemeente naar aanvaardbare mogelijkheden op zoek gegaan. Hierbij is met
de indirecte tarieven van verenigingen rekening gehouden. De gemeente is erachter gekomen
dat een verhoging van de huurtarieven van accommodaties niet leidt tot een onaanvaardbare
verhoging van de contributie (is alleen van toepassing op de buitensport).
Binnen de tweede gemeente zal er een aanpassing worden gedaan in de kosten vergeleken met
de huur. De gemeente vindt het belangrijk dat de kosten vergeleken met de huur in evenwicht
worden gebracht. De gemeente zal daarnaast waarschijnlijk de indirecte subsidies aanpassen (de
kans is namelijk groot dat hier op word bezuinigd). Het gaat hier om de volgende indirecte
subsidies:
1. de subsidies die worden gegeven voor het verband tussen de kosten per accommodatie
en de huur.
2. De indirecte subsidies aan verenigingen: 35 % van de zaalhuur subsidieert de gemeente.
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De derde gemeente in deze regio heeft het verenigingstarief in tijden van de bezuinigingen
bijgesteld tot 43 %. Door de kostprijsberekening is de gemeente erachter gekomen dat de
tarieven te laag waren en dat hier nog verandering in kon worden aangebracht. Voor de
buitensport heeft dat tot gevolg dat de tarieven een kostenpost blijven (een van de velen). Voor
de binnensport betekent dat een grotere kostenpost. Echter heeft de gemeente aangegeven dat
de verenigingen de tijd krijgen om de doorgevoerde tariefsverhoging op te vangen (1 jaar).
5.4.2 Exploitatie.
In de regio West hebben twee gemeentes het beheer (en exploitatie en onderhoud) van
(binnensport)accommodaties overgedragen naar externen.
Het doel van de eerste gemeente was om het beheer en het onderhoud van de accommodaties
op een efficiënte en effectieve manier te laten werken. De stichting (naamloze vennootschap)
wordt door de gemeente financieel ondersteund.
De clubhuizen binnen deze gemeente zijn van de gemeente zelf. Bij de gymzalen is een deel voor
de stichting en een deel voor het onderwijs. Bij de sporthallen is het 50 % voor de verenigingen
en 50 % voor de stichting.
De andere gemeente heeft alleen het beheer van de binnensportaccommodaties overgedragen
aan een externe organisatie (alle aandelen zijn in bezit van de gemeente). De organisatie krijgt
vanuit de gemeente financiële ondersteuning in de vorm van subsidies. Voor de
buitensportaccommodaties is het beheer nog niet overgedragen. In de buurtgemeente is er een
sportbedrijf opgericht die het beheer van de binnen- en buitensport regelt. De gemeente is
onderzoek aan het doen of er een samenwerking kan worden opgestart tussen het sportbedrijf
en de organisatie in de gemeente voor het beheer van de binnen- en
buitensportaccommodaties.
5.4.3 Positie gemeenten.
Bezuinigen brengen veranderen in de (financiële) positie die gemeenten innemen. Door de
bezuinigingen verleggen gemeenten de verantwoordelijkheid meer en meer naar de
verenigingen en nemen de gemeenten zelf ‘een stapje terug’. Binnen de regio West geven twee
van de drie gemeenten aan financieel geen ondersteuning meer te kunnen bieden aan projecten
en/of verenigingen binnen de gemeente. Initieel zullen de vrijwilligers meer taken tot zich
moeten nemen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van het kunstgrasveld. De vereniging is hier
zelf verantwoordelijk voor. De gemeente zal hierin alleen nog bij de kapitaallasten een kleine
ondersteuning geven.
Bij één van de drie gemeenten heeft de gemeente geen geld meer om te investeren. Bij de
regeling van combinatiefuncties bijvoorbeeld (40 % van het rijk, 60 % gemeente) heeft de
gemeente aangegeven dat externe partijen de 60 % op mogen komen halen, indien de partij de
overige 60 % rond kan krijgen.
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5.5 Regionale samenwerking.
Wanneer het begrip ‘regionale samenwerking’ aan bod komt is te zien dat het niet in iedere
gemeente van toepassing is. Voor een aantal gemeenten is het wel een doelstelling, maar is het
tot op heden nog niet gerealiseerd. In het Noorden van Nederland is het begrip ‘regionale
samenwerking’ terug te vinden in de grootste gemeente die is geïnterviewd. De grootste
gemeente heeft tot op heden een samenwerking gerealiseerd met twee andere gemeenten.
In het Zuiden van Nederland is de regionale samenwerking meerdere keren aan bod gekomen.
De kleine gemeente in het Zuiden geeft aan dat er met buurtgemeenten wordt gekeken of de
combinatiefunctionarissen samen kunnen werken. Echter wordt hier nog onderzoek naar
gedaan. Voor verenigingen is de regionale samenwerking niet van toepassing.
De middelgrote gemeente geeft aan dat inzet van accommodaties moet worden verhoogd. De
accommodaties zullen uiteindelijk voor de buurt moeten worden opengesteld. Binnen de
gemeente zijn 20 kernen en de gemeente wil kijken of er op dit vlak een regionale samenwerking
kan worden opgestart. De grootste gemeente in de regio wil de regionale samenwerking op het
onderdeel gehandicaptensport bevorderen. Er is echter tot op heden nog geen sprake van een
structurele samenwerking.
De gemeenten in het Oostelijke en Westelijke deel die zijn geïnterviewd hebben niet over een
regionale samenwerking gesproken.

5.6 Cofinanciering gemeenten.
In de interviews met gemeenten is meerdere keren het begrip ‘cofinanciering’ naar voren
gekomen. Uit de interviews komt naar voren dat gemeenten van cofinanciering gebruik maken.
Alleen de kleinste gemeente in het Noorden van Nederland geeft aan nog geen gebruik te
maken van cofinanciering. Dit wil men echter wel realiseren op het onderdeel van de
combinatiefunctionarissen. De middelgrote gemeente werkt bij de realisatie van één
sportaccommodatie samen met de woningcorporatie. De woningcorporatie bouwt de
sportaccommodatie en verhuurt deze vervolgens aan de gemeente.
De middelgrote gemeente in het Oosten van het land maakt gebruik van cofinanciering bij de
renovatie van de sporthal. De accommodatie zal waarschijnlijk worden omgezet tot een
multifunctionele accommodatie. In het Zuiden geeft alleen de grootste gemeente aan dat de
belangrijkste cofinancierder het onderwijs is.
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In het Westelijke deel geeft de kleinste gemeente aan dat er binnen de gemeenteraad plannen
klaar liggen om sportstimuleringsprogramma’s uit te breiden. Echter wordt hierbij wel de
samenwerking met externe partijen gezocht, mede om financiële redenen. De middelgrote
gemeente in het Westen geeft aan dat de gemeente meer en meer gebruik gaat maken van
cofinanciering. Echter is nog niet duidelijk op welke elementen dit van toepassing is.

5.7 Verwachting gemeenten.
Het is voor gemeenten moeilijk om een inschatting te maken voor de komende jaren. De meeste
gemeenten geven aan dat de nieuwe nota’s eind juni worden gepubliceerd. Hierdoor is het
onduidelijk of gemeenten meer moeten bezuinigingen of dat gemeenten in een opwaartse
spiraal terecht komen. Gemeenten hebben wel een inschatting van de verwachtingen voor de
komende jaren gemaakt.
De verwachtingen in het Noorden van Nederland lopen zeer uiteen. De gemeente tot 20.000
inwoners ziet de komende jaren niet positief in. De gemeente is de komende jaren niet bereid te
investeren, indien het noodzakelijk is (ondersteuning verenigingen). Daarnaast verwacht de
gemeente dat er mogelijk sportzalen zullen moeten sluiten. De middelgrote gemeente in het
Noorden verwacht echter dat er meer prestatie- en resultaatgericht gaat worden gewerkt.
Subsidies en tarieven worden bijvoorbeeld aangepast aan het resultaat en binnen organisaties
wordt bijvoorbeeld naar de inzet van de leden gekeken. Daarnaast verwacht de gemeente dat er
meer multifunctionaliteit tot stand komt op het gebied van accommodaties.
De grote gemeente in het Noorden verwacht dat er weer een ‘periode van zonneschijn’ komt na
een aantal jaren. Gezien de situatie van de gemeente (minimale bezuinigingen in de sport en een
plan voor één grote investering) is dat logisch te noemen.
In het Oostelijke deel van Nederland wordt verwacht dat de verantwoordelijkheid van de
accommodaties steeds meer bij verenigingen komen te liggen. Doordat de gemeente afstand
neemt, zullen verenigingen meer en meer de verantwoordelijkheid moeten nemen. De
gemeente doet letterlijk ‘een stap’ terug.
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De verwachtingen in de Zuidelijke regio van Nederland lopen eveneens uiteen. De kleinste
gemeente geeft aan dat er op een efficiënte manier naar oplossing moet worden gezocht, en dat
er naar een manier moet worden gezocht waarin de gelden op een juiste manier worden
ingezet. Gezien de bezuinigingen ziet het er voor de gemeente tot 2014 niet rooskleurig uit. De
plannen die in de nota zijn opgesteld, kunnen dan ook niet worden doorgevoerd.
De andere twee gemeenten hebben een beter toekomstperspectief. De middelgrote gemeente
geeft aan een positieve blik te hebben doordat op een efficiënte en creatieve manier omgegaan
word met geldstromen. De grootste gemeente geeft aan dat er nog wel plannen zijn om
investeringen te doen. De bezuinigingen zullen hier geen invloed op hebben, omdat deze
minimaal zijn.
Het Westelijke deel van Nederland verwacht een voortzetting van de huidige periode. Gezien de
financiële situatie zullen een aantal verenigingen gaan verdwijnen, omdat ze het financiële
plaatje niet rond kunnen krijgen. Daarnaast zullen verenigingen meer gebruik gaan maken van
vrijwilligers, mede omdat ze door de financiële situatie daartoe verplicht zijn. De gemeenten
verwachten eveneens dat de stijging van de vrijwilligers te verwijten is aan de positie van
gemeenten. De taken die door gemeenten naar de verenigingen worden doorgeschoven zullen
door vrijwilligers moeten worden opgepakt.
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6. Conclusies.
Op basis van de informatie uit de enquêtes en de interviews kunnen conclusies worden
geformuleerd. De conclusies worden uitgesplitst naar enquêtes, grootte van de gemeenten en
interviews.

6.1 Enquêtes.
•

Gemeenten kiezen in tijden van bezuinigingen voor het aanpakken van subsidies en tarieven.
Medio 2012 ligt het percentage op 69,2 %. Vergeleken met de andere bezuinigingstrategieën
die door gemeenten het meest zijn gekozen, zit hier ruim 25 % verschil in. Het percentage is
ten opzichte van 2010 met 1,2 % gestegen. Voornamelijk worden de accommodatiesubsidie
en de subsidie aan verenigingen binnen gemeenten aangepakt. Het aanpakken van subsidies
en tarieven is mede het gevolg van de verandering in positie van gemeenten (zie conclusie
interviews). Gemeenten hebben financieel niet meer de mogelijkheid om verenigingen te
ondersteunen en willen dat verenigingen onafhankelijk worden van de subsidies van
gemeenten.

•

Combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches worden het meest ontzien van de
bezuinigingen. 295 gemeenten in Nederland hebben aangegeven combinatiefunctionarissen
/ buurtsportcoaches te ontzien van de bezuinigingen. De combinatiefunctionarissen /
buurtsportcoaches worden de komende periode/komende jaren ingezet om
sportaccommodaties op een efficiënte manier in te zetten (stijging van het gebruik van
sportaccommodaties). Daarnaast moeten combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches een
vervolg geven aan de huidige sportstimuleringsprogramma’s binnen de gemeente.

•

De uitgesproken verwachtingen die in 2010 zijn geformuleerd door gemeenten, zijn
uitgekomen. In de recessiepeiling van 2010 hadden gemeenten de volgende vier terreinen
aangegeven waar verwacht werd het meest op te bezuinigen: subsidies aan verenigingen,
tarieven, nieuwbouw accommodaties en onderhoud en renovatie bestaande
accommodaties. In de recessiepeiling van 2012 geven 1 op de 3 gemeenten aan al op de vier
gebieden te hebben bezuinigd. Vervolgens verwachten 1 op de 3 gemeenten te bezuinigen
op deze gebieden de resterende collegeperiode in 2012.
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6.1.1

Gemeenten naar inwoneraantal.

•

Gemeenten tot 20.000 inwoners verwachten het meest te bezuinigingen op de terreinen van
renovatie en onderhoud van bestaande accommodaties en het accommodatiebeleid
(26,8 % en 20,8 %).

•

Gemeenten met een inwoneraantal van 20.000 tot 50.000 verwachten het meest te
bezuinigingen op het accommodatiebeleid (37,3 %).

•

Sportstimuleringsprojecten en het accommodatiebeleid zijn de grootste terreinen waarop
gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners op verwachten te bezuinigingen
(41,6 % en 50 %).

•

Gemeenten met meer als 100.000 inwoners verwachten het meest te bezuinigen op het
onderdeel subsidies (62,5 %).

6.2 Interviews.
•

Gemeenten zullen een andere positie innemen ten opzichte van de verenigingen en de
particuliere sporter. Verenigingen krijgen binnen de gemeente meer verantwoordelijkheid
en gemeenten geven verengingen meer taken. Een aantal gemeenten geven aan dat
verenigingen en particulieren weinig (hebben) hoeven te betalen, en dat daar verandering in
moet komen. Daarnaast wil de gemeente door een andere positie in te nemen, de
verenigingen minder afhankelijk laten worden van subsidies die door gemeenten worden
gegeven.

•

Privatisering en exploitatie zijn terugkerende begrippen bij gemeenten, voornamelijk in
tijden van bezuinigingen. Er zijn een aantal gemeenten die de exploitatie extern hebben
overgedragen naar een stichting. Daarnaast zijn er gemeenten die accommodaties
geprivatiseerd, mede om financiële redenen, hebben naar verenigingen. De verwachting is
dat meer gemeenten sportaccommodaties privatiseren naar verenigingen, al is dat niet de
doelstelling die iedere gemeente voor ogen heeft.

•

Gemeenten zullen op een efficiënte en effectieve manier om moeten gaan met de
geldstromen. Gemeenten gaan steeds meer samenwerken met andere partijen. Een aantal
gemeenten kunnen het financieel niet rond krijgen en moeten op zoek gaan naar
alternatieve geldstromen.
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7. Aanbevelingen.
Uit de onderzoeksresultaten en de conclusies kunnen aanbevelingen voor gemeenten, maar ook
voor Vereniging Sport en Gemeenten worden geformuleerd. De aanbevelingen zijn:
Gemeenten:
1. Duidelijk is geworden dat veel gemeenten bezuinigingen op de subsidies en tarieven.
Echter moet worden afgevraagd of het verhogen van de tarieven noodzakelijk is en wat
hier eventueel de gevolgen van kunnen zijn. Ga hierover met andere gemeenten in
gesprek die de tarieven niet verhogen en welke positieve gevolgen zij ervaren.
2. In het rapport zijn 12 gemeenten aan het woord geweest waarin duidelijk is geworden
hoe gemeenten werken in tijden van bezuinigingen. Probeer de uitwerkingen te
weerspiegelen aan de richting die je zelf wilt ten tijden van de bezuinigingen. Stuur
vervolgens aan op de richting en pas eventueel elementen toe die in andere gemeenten
worden gehanteerd.
3. Is privatisering wel de manier om bezuinigingen op de lossen? Veel gemeenten staan
voor het knelpunt om sportaccommodaties wel of niet te privatiseren naar de
verenigingen. Betrek de verenigingen in een vroeg stadium om de ideeën met elkaar te
kunnen delen en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld
afspraken over de instandhouding van het kwaliteitsniveau worden gemaakt.
Vereniging Sport en Gemeenten:
4. Gemeenten ervaren in tijden van de bezuinigingen knelpunten die bij verschillende
partijen in gemeenten tot discussie leiden. Vereniging Sport en Gemeenten organiseert
verschillende bijeenkomsten voor gemeenten. De knelpunten die gemeenten ervaren
kunnen tijdens de bijeenkomsten aan bod komen, waardoor oplossingen worden
gegeven die gemeenten kunnen toepassen in het eigen sportbeleid.
5. In 2014 worden er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarbij de politieke
samenstelling verandert. De veranderingen kunnen weer leiden tot nieuwe wijzigingen
in de beleidskeuzes die gemeenten maken. Het is daarom van belang het onderzoek
naar de bezuinigingen onder gemeenten in 2014 opnieuw uit te voeren. De
verwachtingen die in 2012 zijn geformuleerd kunnen dan opnieuw worden getoetst.
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Bijlagen.

Bijlage 1. Het integrale sportmodel.
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Model 1. Het sportstimuleringsmodel.

Sportstimuleringsbeleid
Accommodatiebeleid

Model 2. Het sociale ontwikkelingsmodel.

Sport, Bewegen
en Gezondheid

Maatschappelijke
verbondenheid

Sportstimuleringsbeleid
Accommodatiebeleid
Accommodatiebeleid
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Model 3. Het economische ontwikkelingsmodel.

City marketing

Innovatie

Werkgelegenheid

Sportstimuleringsbeleid
Accommodatiebeleid

Model 4. Het integrale model.

Sport, Bewegen
en Gezondheid

Maatschappelijke
verbondenheid

City marketing

Innovatie

Werkgelegenheid

Sportstimuleringsbeleid
Accommodatiebeleid
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Bijlage 2. Betrouwbaarheidsniveau per grootte
van de gemeente.
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Het totale respons van de enquête kwam uit op 28,2 % van het totaal aantal gemeenten (117
van de 415).
•

De rode cijfers geven het respons weer op de enquête.

•

De zwarte cijfers geven het aantal gemeenten per provincie met die grootte
weer. Voorbeeld: Binnen de gemeente Friesland zijn er 15 gemeenten met
een omvang van 0-20.000 inwoners. 2 van de 15 gemeenten hebben
gereageerd op de enquête.

•

De zwarte cijfers zijn in totaal 414. De rode cijfers zijn in totaal 117.
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Bijlage 3. Enquête recessiepeiling gemeentelijk
sportbeleid 2012.
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1. Voor welke gemeente bent u werkzaam?
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hoeveel inwoners heeft uw gemeente?
A: Tot 20.000 inwoners.
B: 20.000 tot 50.000 inwoners.
C: 50.000 tot 100.000 inwoners.
D: 100.000 en meer inwoners.
3. Hoe beoordeelt u de financiële positie van de gemeente op dit moment (medio 2012)?
A: Zeer goed.
B: Goed.
C: Neutraal.
D: Slecht.
E: Zeer slecht.
F: Weet niet.
4. Wat is het sportbudget per inwoner van de gemeente? (investering in sport per inwoner
in euro’s).
A: Tot 20 euro per inwoner.
B: 20 tot 40 euro per inwoner.
C: 40 tot 60 euro per inwoner.
D: 60 tot 80 euro per inwoner.
E: 80 euro of meer per inwoner.
F: Weet niet.
5. Hoe groot acht u de kans dat uw gemeente de resterende collegeperiode zal bezuinigen
op de sport(sector)?
A: Nee, zeker niet.
B: Onwaarschijnlijk.
C: Niet waarschijnlijk / Niet onwaarschijnlijk.
D: Waarschijnlijk.
E: Ja, zeker.
6. In welke mate verwacht u dat de uitgaven aan sport zich de resterende collegeperiode
gaan ontwikkelen, in vergelijking tot de afgelopen 2 jaar van de collegeperiode?
A: Zal sterk groeien (+ 10 %).
B: Zal een beetje groeien (+ 1% t/m + 9%).
C: Zal gelijk blijven.
D: Zal dalen (-1% t/m -9%).
E: Zal sterk dalen (-10%).
F: Weet niet.
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7. Denkt u dat de bezuinigingen op sport vergelijkbaar zijn met bezuinigingen op andere
sectoren binnen de gemeente, of wordt disproportioneel op sport bezuinigd?
A: Sterk meer op sport bezuinigd dan op andere sectoren.
B: Meer op sport bezuinigd dan op andere sectoren.
C: Evenveel op sport bezuinigd dan op andere sectoren.
D: Minder op sport bezuinigd dan op andere sectoren.
E: Sterk minder op sport bezuinigd dan op andere sectoren.
F: Weet niet.
8. Welke bezuinigingsstrategie wordt door de gemeente gehanteerd? (meerdere
antwoorden mogelijk).
A: Investeren integrale financiering sport.
B: Benutten alternatieve geldstromen.
C: Doorvoeren andere beheersvormen.
D: Initiëren publiekprivate samenwerkingsverbanden.
E: Stimuleren van meer marktwerking in de sport (afstoten taken).
F: Intensiveren regionale samenwerking.
G: Inkrimpen subsidies en/of verhogen tarieven.
H: Efficiënter inrichten van de organisatie(s).
I: Er wordt niet bezuinigd op de sport(sector).
(Ga verder met vraag 10)
J: Anders, namelijk:

9. Kunt u hieronder een toelichting geven waarom deze bezuinigingstrategie wordt
gehanteerd binnen uw gemeente?

10. Op welke gebieden heeft de gemeente bezuinigingen doorgevoerd (kunt u, indien
mogelijk, het vastgestelde bedrag aangeven afgerond op hele euro’s)?

Omvang formatie sportbeleid en –uitvoering

Ja
O

Nee
O

N.V.T. Bedrag
O
€……………

Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden
niet meer dan indexering verhoogd

O

O

O

€……………

Subsidies aan verenigingen

O

O

O

€……………
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Sportstimuleringsprojecten

O

O

O

€……………

Doelgroepenbeleid

O

O

O

€……………

Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

O

O

O

€……………

Schoolzwemmen

O

O

O

€……………

Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

O

O

O

€……………

Overige school en sport projecten

O

O

O

€……………

Subsidies aan BVO

O

O

O

€……………

Topsport(evenementen)

O

O

O

€……………

Onderhoud en renovatie van bestaande sportaccommodaties

O

O

O

€……………

Accommodatiebeleid (nieuwbouw accommodaties
(uitstellen, annuleren, of aangepast programma van
eisen))

O

O

O

€……………

Combinatiefunctionarissen / Buurtcoaches

O

O

O

€……………

Anders, namelijk

11. Waarop verwacht u dat uw gemeente gaat bezuinigen in de resterende collegeperiode?
(antwoordcategorieën van zeer onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5). (kunt u,
indien mogelijk, het vastgestelde bedrag aangeven afgerond op hele euro’s?)).
1

2

3

4

5

Bedrag

Omvang formatie sportbeleid en
–uitvoering

O

O

O

O

O

€……………

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

O

O

O

O

O

€……………
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Subsidies aan verenigingen

O

O

O

O

O

€……………

Sportstimuleringsprojecten

O

O

O

O

O

€……………

Doelgroepenbeleid

O

O

O

O

O

€……………

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

O

O

O

O

O

€……………

Schoolzwemmen

O

O

O

O

O

€……………

Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

O

O

O

O

O

€……………

Overige school en sport projecten

O

O

O

O

O

€……………

Subsidies aan BVO

O

O

O

O

O

€……………

Topsport(evenementen)

O

O

O

O

O

€……………

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties

O

O

O

O

O

€……………

Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties (uitstellen, annuleren,
of aangepast programma van eisen)) O

O

O

O

O

€……………

Combinatiefunctionarissen /
buurtsportcoaches

O

O

O

O

€…………

O

Anders, namelijk

12. Kunt u hieronder een toelichting geven over de verwachte bezuinigingen:
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13. Waarop verwacht u dat uw gemeente extra gaat investeren of meer aan uit gaat geven
in de resterende collegeperiode? (antwoordcategorieën van zeer onwaarschijnlijk (1) tot
zeer waarschijnlijk (5) (kunt u, indien mogelijk, het vastgestelde bedrag aangeven
afgerond op hele euro’s?)).
1
2
3
4
5
Bedrag
Omvang formatie sportbeleid en –
uitvoering

O

O

O

O

O

€……………

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

O

O

O

O

O

€……………

Subsidies aan verenigingen

O

O

O

O

O

€……………

Sportstimuleringsprojecten

O

O

O

O

O

€……………

Doelgroepenbeleid

O

O

O

O

O

€……………

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

O

O

O

O

O

€……………

Schoolzwemmen

O

O

O

O

O

€……………

Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

O

O

O

O

O

€……………

Overige school en sport projecten

O

O

O

O

O

€……………

Subsidies aan BVO

O

O

O

O

O

€……………

Topsport(evenementen)

O

O

O

O

O

€……………

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties

O

O

O

O

O

€……………

Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties)

O

O

O

O

O

€……………

Combinatiefunctionarissen /
Buurtsportcoaches

O

O

O

O

O

€……………

Anders, namelijk
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14. U kunt hieronder een toelichting geven over deze extra investeringen in de sport:

15. Heeft de economische recessie gevolgen voor de continuïteit van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen?
A: Nee, tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s krijgen het beoogde structurele vervolg.
B: Ja, tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s krijgen in aangepaste / afgeslankte vorm
een vervolg.
C: Ja, tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s krijgen geen vervolg.
D: Weet niet
E: Geen gebruik van dergelijke programma’s.
F: Anders, namelijk:

16. Wat voor gevolgen heeft de economische recessie op de aanstelling van
combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches?
A: Geen gevolgen, plannen worden doorgezet.
B: Er wordt een groter beroep gedaan op het onderwijs en de cultuur voor
cofinanciering.
C: Er is/ wordt afgezien van combinatiefunctionarissen / buurstportcoaches.
17. Hoe groot acht u de kans dat uw gemeente de komende vier jaar, de financiële
veranderingen in acht nemende, niet kan voldoen aan het creëren van nieuwe
sportaccommodaties zoals staat geformuleerd in de breedtesportambitie van het
Olympisch Plan 2028?
A: Nee, zeker niet.
B: Onwaarschijnlijk.
C: Niet waarschijnlijk / Niet onwaarschijnlijk.
D: Waarschijnlijk.
E: Ja, zeker.
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18. Verwacht u, de financiële veranderingen in acht nemende, de komende 10 jaar, meer te
bereiken op het gebied van accommodatiebeleid?
A: Nee, zeker niet.
B: Onwaarschijnlijk.
C: Niet waarschijnlijk / Niet onwaarschijnlijk.
D: Waarschijnlijk.
E: Ja, zeker.
19. Kunt u hieronder een toelichting geven over deze verwachting:

20. Verwacht u, de financiële veranderingen in acht nemende, de komende 10 jaar, meer te
bereiken op het gebied van sportstimulering?
A: Nee, zeker niet.
B: Onwaarschijnlijk.
C: Niet waarschijnlijk / Niet onwaarschijnlijk.
D: Waarschijnlijk.
E: Ja, zeker.
21. Kunt u hieronder een toelichting geven over deze verwachting:

22. Kunt u in een paar zinnen samenvatten wat naar uw verwachting de belangrijkste
gevolgen van de bezuinigingen en economische recessie zullen zijn voor de sport in uw
gemeente voor de komende tien jaar?
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Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Mogen wij u, in aanvulling op deze vragenlijst, benaderen voor een interview:
A: Ja, vul hieronder u gegevens in.
B: Nee.

Gegevens:
Naam :
Functie :
23. Het onderzoeksrapport wil ik graag digitaal toegestuurd krijgen?
A: Ja.
B: Nee.
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Bijlage 4. Bezuinigingsbedragen.
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Hoogste
bezuinigingsbedrag

Laagste
bezuinigingsbedrag

Omvang formatie sportbeleid en -uitvoering

€ 200.000

€ 1.000

Verleende korting op tarieven

€ 200.000
2,5 % boven indexering
tarieven

€ 5.000
25 %

Subsidies aan verenigingen

€ 280.000

€ 1.500

Sportstimuleringsprojecten

€ 120.000

€ 3.500

Doelgroepenbeleid

€ 54.000

€ 5.000

Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

€0

€0

Schoolzwemmen

€ 230.000

€ 1.000

Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

€0

€0

Overige school en sport projecten

€ 30.000

€ 1.000

Subsidies aan BVO

€0

€0

Topsport(evenementen)

€ 150.000

€ 5.000

Onderhoud en renovatie van bestaande
sportaccommodaties

€ 600.000

€ 1.600

Accommodatiebeleid

€ 1.000.000

€ 15.000

Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches

€ 100.000

€ 18.000
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Bijlage 5. Verwachte bezuinigingsbedragen.

74

Hoogste
bezuinigingsbedrag

Laagste
bezuinigingsbedrag

Omvang formatie sportbeleid en -uitvoering

€ 200.000

€ 50.000

Verleende korting op tarieven

€ 300.000

€ 5.000

Subsidies aan verenigingen

€ 100.000

€ 1.500

Sportstimuleringsprojecten

€ 50.000

€ 3.500

Doelgroepenbeleid

€ 20.000

€ 4.000

Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

€ 10.000

€ 5.000

Schoolzwemmen

€ 135.000

€ 4.000

Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

€0

€0

Overige school en sport projecten

€ 15.000

€ 1.500

Subsidies aan BVO

€0

€0

Topsport(evenementen)

€ 25.000

€0

Onderhoud en renovatie van bestaande
sportaccommodaties

€ 200.000

€ 25.000

Accommodatiebeleid

€ 1.500.000

€ 25.000

Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches

€ 10.000

€ 5.000
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Bijlage 6. Investeringsbedragen gemeenten.
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Hoogste
investeringsbedrag

Laagste
investeringsbedrag

Omvang formatie sportbeleid en -uitvoering

€ 5.000

€0

Verleende korting op tarieven

€0

€0

Subsidies aan verenigingen

€0

€0

Sportstimuleringsprojecten

€0

€0

Doelgroepenbeleid

€ 50.000

0

Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

€ 10.000

€0

Schoolzwemmen

€0

€0

Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

€0

€0

Overige school en sport projecten

€ 50.000

€0

Subsidies aan BVO

€0

€0

Topsport(evenementen)

€0

€0

Onderhoud en renovatie van bestaande
sportaccommodaties

€ 2.000.000

€ 250.000

Accommodatiebeleid

€ 20.000.000

€ 50.000

Combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches

€ 250.000

€ 20.000
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Bijlage 7. Vragenlijst interviews gemeenten.
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Categorieën:

Nummer

1: Accommodatiebeleid.
2: Gemeentelijke ontwikkelingen ten tijden van de bezuinigingen.
3: Financiële situatie.
4: Regionale samenwerking.
5: Subsidies en tarieven.
6: Cofinancierder.
7: Combinatiefunctionarissen.
8: Bezuinigingsstrategieën.
Vraag

Categorie

1

Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente (welke
ontwikkelingen heeft u gezien na de bezuinigingen)?

2

2

beoordeling van de financiële situatie in de enquête?

3

3

Hoe is het gesteld met de financiële ruimte van de gemeente?

3

- verwachte investeringen op het gebied van de
sport?
4

Hoe is het gesteld met de financiële situatie van de sportverenigingen
binnen de gemeente?

3

- Verschil binnen en buitensport.
5

Hoe staat de sport ervoor vergeleken met andere sectoren?

3

6

Kunt u de bezuinigingsstrategieën die u in de enquête heeft aangekruist
toelichten? Hoe wordt dit vorm gegeven binnen de gemeente?

8

7

Welke ondersteuning bieden gemeenten door middel van subsidies op
het gebied van sport?

5

- Verschil binnen- en buitensport.
8

Is er een verandering in de tarieven tot stond gekomen na de
bezuinigingen op het gebied van sport?

5

- Verschil binnen- en buitensport.

9

Maakt de gemeente gebruik van cofinanciering?

6

79

- Indien ja: op welke gebieden is dit van toepassing?
10

Welke relatie hebben het onderwijs en de sport met elkaar (wordt het
onderwijs gebruik als cofinancierder)?

6

11

Welke rol hebben combinatiefunctionarissen binnen de gemeente?

7

- is op dit onderdeel wat veranderd door de
bezuinigingen?
12

Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele
sportaccommodaties?

1

13

In hoeverre is er sprake van gemeentelijke accommodaties? Zijn er veel
accommodaties geëxploiteerd / Geprivatiseerd?

1

- Is dit een gevolg van de bezuinigingen?
14

Is er binnen de gemeente sprake van regionale samenwerking op het
gebied van sport?

4

15

Hoe ziet de gemeente de komende jaren voor zich, met de bezuinigingen
in het achterhoofd houdende?

2
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Bijlage 8. Uitwerkingen interviews
gemeenten∗.

∗

12 gemeenten hebben meegewerkt aan de interviews. Van de 12 gemeenten hebben 10 gemeenten
toestemming gegeven om de uitwerkingen in het onderzoeksrapport te plaatsen. De 10 zullen op de
volgende bladzijden worden weergegeven.
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Regio Noord.
Interview gemeente Menterwolde
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
1. De accommodatiesubsidies worden teruggedraaid en zullen verlaagd worden. Dit betreft
het gebruik van de sporthal en zwembad bij het Van der Valk-concern, in Zuidbroek. Van
het zwembad maken twee verenigingen gebruik. Ook van de sporthal wordt door twee
Menterwolmer verenigingen gebruik gemaakt. Echter hanteert het concern hogere
tarieven vergeleken met de tarieven van de gemeente voor de accommodaties. Het
verschil met de tarieven voor gemeentelijke accommodaties en het verschil met het
tarief bij het zwembad werd door de gemeente aan de verenigingen gesubsidieerd.
Echter zal het zwembad over ongeveer vier jaar sluiten. De subsidies zullen dalen van 75
% naar 50 %, naar 25 % naar 0 %. Dit zal over een aantal jaren worden toegepast.
2. Stijging van de tarieven voor zwemkaarten: de gemeente hanteerde lagere tarieven
vergeleken met de buurtgemeenten. Vandaar dat is besloten dat de tarieven van de
zwemkaarten verhoogd zullen worden.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Hebt u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De beoordeling is vanuit de sport gedaan. De gemeente komt achter de financiële gegevens
van verenigingen via de jeugdsubsidie. Door de verstrekking van de jeugdsubsidie dienen
verenigingen verantwoording af te leggen, waaronder de financiële gegevens.
3. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het waarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden, en dat u verwacht dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen
dalen. Hoe staat de sport er voor vergeleken met andere sectoren?
Vanuit de raad en het college is aangegeven dat de komende nog meer op de sport
bezuinigd zal gaan worden. De gemeente doet echter wel de komende periode een
investering. Echter staat deze investering al langer op de agenda en wordt het niet uitgesteld
vanwege de bezuinigingen. De investering is een multifunctionele sportaccommodatie.
4. In de enquête heeft u een bezuinigingsstrategie aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Kunt u de bezuinigingsstrategie toelichten (verhogen uurtarief
sportaccommodaties en verhogen entree zwembaden)?
Zie vraag 1.
5. Hoe is het gesteld met de financiële positie van buitensportverenigingen en
binnensportverenigingen (kunnen verenigingen de komende jaren bijvoorbeeld de
privatisering op zich nemen)?
Voor de buitensport is de financiële situatie goed te noemen. Voor de binnensport wordt het
financieel moeilijker om alles rond te krijgen. Wanneer er vanuit de gemeente de noodzaak
is om te privatiseren, kan dit niet door de verenigingen worden opgevangen (vanuit het
financiële oogpunt). Hier zal dan ondersteuning in worden geboden door de gemeente.

82

Of beide gemeentelijke zwembaden ook in de toekomst zullen blijven bestaan, en ik welke
vorm, is nog niet duidelijk.
Momenteel wordt gewerkt aan een sportnota. Hierin komt ook de accommodatiebeleid aan
de orde. Hieruit blijkt of wij over voldoende accommodatie beschikken.
6. In de enquête geeft u aan dat er ongeveer € 5.000 is bezuinigd op de omvang formatie
sportbeleid en –uitvoering. Kunt u hier een nadere toelichting op geven?
Dit zal gebeuren in het kader van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefuncties
zullen in urenomvang minder gaan draaien en zullen minder activiteiten gaan organiseren.
De gemeente organiseert wel veel sportstimuleringsprogramma’s. Een voorbeeld hiervan is
2x per maand een buitenactiviteit. Er wordt door de gemeente op zoek gegaan om het
anders in te vullen, zodat er uiteindelijk 1,8 FTE gerealiseerd kan worden.
De gemeente maakt op dit moment nog geen gebruik van cofinanciering, echter wil men dat
wel gaan proberen bij de combinatiefuncties. Hierbij moet worden gedacht aan het
onderwijs en de cultuur.
7. U geeft in de enquête aan de huidige situatie voort te zetten op het gebied van sport?
Hoe is het gesteld met de financiële ruimte van de gemeente?
Wanneer de gemeente eventueel noodzakelijke klappen moet opvangen, doet de gemeente
dat. Het zal door de gemeente opgelost worden. Echter zal de gemeente de komende jaren
niet gaan investeren (met uitzondering van de multifunctionele sportaccommodatie). Mede
ook omdat er nog meer op de sport bezuinigd moet worden. Op bepaalde terreinen zal de
gemeente op een andere manier invulling gaan geven (zie combinatiefuncties).
8. U geeft aan dat u verwacht te bezuinigen op tarieven en subsidies. In hoeverre
ondersteunt de gemeente de verenigingen nog? (verschil binnen en buitensport)?
1. Gemeentelijke verenigingen: jeugdsportsubsidie.
2. 4 verenigingen krijgen accommodatiesubsidie.
3. Daarnaast is het nog mogelijk om evenementensubsidie te krijgen. Er wordt geen
gebruik gemaakt van waarderingssubsidie.
9. In de enquête geeft u aan dat er door de recessie er een groter beroep wordt gedaan
op het onderwijs en de cultuur voor cofinanciering? Kunt u dit nader toelichten?
De samenwerking wordt gezocht met het onderwijs (combinatiefuncties). Het onderwijs is
een verwachte cofinancierder van de gemeente. Daarnaast probeert de gemeente nog de
samenwerking te zoeken met de cultuursector.
De belangrijkste taken van de combinatiefuncties zijn:
1. Verzorgen van de gymnastiekles voor basisonderwijs.
2. Sportstimulering. (bijvoorbeeld 1x per maand een sporttoernooi organiseren).
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10. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen (renovatie, onderhoud)? In hoeverre is dat binnen de
gemeente van toepassing?
De accommodaties zijn bijna alle gemeentelijke accommodaties, met uitzondering van het
zwembad en de sporthal bij het Van der Valk-concern en 2 voetbalkantines. De gemeente wil
zoveel mogelijk het beheer en onderhoud in eigen handen houden.
11. U geeft aan dat er de komende periode een sportnota, inclusief een
accommodatienota wordt opgesteld. Kunt u wat meer vertellen over het
accommodatiebeleid tot op heden (met de bezuinigingen in het achterhoofd
houdende)?
1. Merendeel gemeentelijke accommodaties.
2. onderhoud van kleedlokalen is aan verenigingen.
3. 2 sportkantines voor verenigingen.
12. Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties?
De gemeente staat hier positief tegenover. Wanneer de gemeente de mogelijkheid heeft om
weer te investeren, zullen multifunctionele sportaccommodaties zeker van toepassing zijn.
De multifunctionele sportaccommodaties waarin de gemeente de komende periode in gaat
investeren, is al langer vastgesteld.
13. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie
(verkleining van de sportbegroting en vergroting lasten)?
Niet positief. De gemeente is niet bereid om te investeren, indien het noodzakelijk is. De
gemeente verwacht dat er mogelijk sportzalen zullen sluiten. In totaal maakt men nu gebruik
van 7 sportzalen. De gemeente beschikt over twee zwembaden, een binnen en een
buitenbad.
Stel dat er op de combinatiefuncties geschrapt moet worden, dan zullen er minder
sportactiviteiten komen voor de gemeente. De inzet van vakleerkrachten daalt dan. Tot op
heden heeft de gemeente 1 vakleerkracht. Echter gaat deze volgend jaar al minder uren
draaien. De schrapping van de combinatiefuncties zullen negatieve gevolgen hebben voor
het bewegingsonderwijs.
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Interview gemeente Meppel.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
De gemeente Meppel krijgt vanaf 2015 te maken met de bezuinigingen. Vanaf 2015 zal er
een bezuiniging van 3,5 ton moeten plaatsvinden op de sport. Het overdekte zwembad krijgt
m.i.v. 2015 € 100.000 minder subsidie.
Vanaf juli 2012 geldt voor alle binnensportaccommodaties het model “gelegenheid geven
tot sportbeoefening”. De gebruikstarieven worden dan met 6 % btw belast.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Hebt u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De beoordeling heeft plaatsgevonden vanuit alle sectoren, echter is de sport te vergelijken
met de andere sectoren. Wanneer gekeken wordt naar de financiële situatie van de
gemeente is dat redelijk te noemen. De gemeente heeft de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd, en ook de komende jaren zijn er investeringsplannen. W.o. de bouw van twee
sporthallen en een gymzaal in combinatie met een scholencampus. De bezuinigingen
moeten in 2015 zijn gerealiseerd.
3. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen (renovatie, onderhoud)? In hoeverre is dat binnen de
gemeente van toepassing?
1. Ondersteunen: de gemeente zorgt voor het realiseren van de accommodaties. De
verenigingen nemen hier zelf ook hun verantwoordelijkheid in (kleedlokalen). In
sommige gevallen ontvangen de verenigingen een subsidie voor het realiseren van een
eigen accommodatie.
2. Privatisering: de afgelopen jaren zijn verschillende accommodaties aan de verenigingen
overgedragen.
4. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het waarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden, en dat u verwacht dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen
dalen. Hoe staat de sport er voor vergeleken met andere sectoren?
De sport moet net als andere sectoren bezuinigen. Vanaf 2015 gaat het om een structureel
bedrag van € 350.000,5. In de enquête heeft u vier bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Kunt u per bezuinigingsstrategie een korte toelichting geven?
Efficiënter inrichten van organisaties: het aantal sportmedewerkers is de afgelopen jaren
gedaald. Gemeente besteed meer uit.
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6. In de enquête heeft u 3 terreinen aangekruist waarop bezuinigingen zijn doorgevoerd
(formatie sportbeleid en uitvoering, tarieven en subsidies). Vervolgens geeft u bij de
bedragen aan dat u € 100.000 bezuinigd op de exploitatie van het zwembad per 2015
en € 25.000 - € 50.000 op de exploitatie van de sporthal. Waarom hebt u ervoor
gekozen voor de exploitatie?
1. De keuze komt vanuit het college en de raad beslist.
2. Overdracht exploitatie van sporthal is nog onzeker.
3. Zwembad: het gebouw is van de gemeente en wordt verhuurd aan de stichting
zwembad Meppel. Stichting ontvangt van gemeente een exploitatie- en
onderhoudssubsidie . De gemeente wil de komende jaren meer vanuit het resultaat
kijken, en daar de subsidie op aanpassen (te vergelijken met een waarderingsubsidie).
7. In de sportbegroting is de komende jaren geen budget voor het financieren van
nieuwe accommodaties. Hoe probeert u de ontwikkelingen in het onderwijs (komt
meer vraag naar accommodaties) en de onderhoudskosten op te vangen?
Wanneer gekeken wordt naar de wensen van het onderwijs zou ieder een eigen hal willen
hebben. De gemeente gaat de komende jaren een sporthal realiseren waarbij de zaal door
vieren gedeeld kan worden, een sporthal waarbij de zaal door drieën gedeeld kan worden en
een aparte gymnastiekhal.
8. In totaal heeft u 3 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Twee van de gebieden zijn subsidies en tarieven. Welke subsidies krijgen verenigingen
binnen de gemeenten (verschil binnen en buitensport)?
De gemeente verleent diverse subsidies. Zij wil een verandering aanbrengen door meer te
kijken naar het resultaat. Gemeente streeft naar harmonisatie van tarieven en subsidies.
9. In totaal heeft u 3 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Twee van de gebieden zijn subsidies en tarieven. Hoe is het gesteld met de tarieven
(historisch gegroeid) van binnen en buitensport en komt daar de komende jaren
verandering in (groot verschil in dekkingspercentage)?
Gemeente kiest voor het belast in gebruik geven van haar binnensportaccommodaties. Dit
levert een btw-voordeel op. Daarnaast streeft gemeente naar harmonisatie van de tarieven
en subsidies. De harmonisatie moet in 2015 zijn/worden gerealiseerd en een structureel
voordeel opleveren van € 100.000,-. De harmonisatie leidt er wellicht toe dat de buitensport
meer gaat betalen voor de accommodaties.
10. In de enquête geeft u aan dat er plannen zijn ontwikkeld voor een nieuw
onderwijspark. Hierbij komt een nieuwe sportaccommodatie die een waarde heeft van
€ 6.000.000. Maakt de gemeente hierbij gebruik van cofinanciering? Hoe is het gesteld
met de financiële ruimte van de gemeente (voor de sport)?
Bij de realisatie werkt de gemeente samen met een woningcorporatie. Deze bouwt de
sportaccommodatie en verhuurt deze aan de gemeente. De exploitatie blijft vooralsnog in
handen van de gemeente.
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11. In de enquête wordt aangegeven dat u sportverenigingen een grote rol wil laten
spelen op het gebied van sportstimulering in relatie tot sporttarieven en subsidies.
Kunt u dit toelichten?
De gemeente wil de verenigingen stimuleren om meer activiteiten te ontplooien. Dit wil zij
doen aan de hand van de tarieven en de subsidies.
12. Hoe is het gesteld met de financiële positie van buitensportverenigingen en
binnensportverenigingen?
De gemeente heeft daar geen duidelijk zicht op. In het kader van de harmonisatie wil de
gemeente dit wel onderzoeken.
13. In de sportnota wordt aangegeven dat de gemeente op het gebied van sport een
regiefunctie inneemt waarbij het gaat om afstemming, aansturing en besluitvorming.
Door de regiefunctie is de gemeente in staat om verschillende partners in positie te
brengen. Om welke partners gaat het hier?
De gemeente wil verenigingen een grotere verantwoordelijkheid geven. O.a. op het gebied
van beheren en exploiteren van accommodaties en activiteiten. Gemeente bemoeit zich niet
meer met de uitvoering van activiteiten. Dit was in het verleden wel het geval. Enkele
partners van de gemeente zijn: woningcorporatie, SportDrente en sportverenigingen.
14. Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties ( u geeft
in de enquête onder andere aan dat er plannen zijn voor een nieuw onderwijspark)?
De gemeente vindt het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties erg belangrijk en
wil dit ook stimuleren. Het gaat hier vooral om het combineren van het gebruik. Het is
echter niet zo dat er direct op wordt geïnvesteerd. Wanneer de mogelijkheid voor doet, dan
wordt hierop ingespeeld.
15. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie
(verkleining van de sportbegroting en vergroting lasten)?
1. Meer multifunctionaliteit (multifunctionele sportaccommodaties).
2. Subsidies en tarieven worden aangepast aan het resultaat.
3. Kijken naar de prestaties van de organisatie (contributie, maar ook de inzet van de
leden).

Opmerkingen:
1. De gemeente heeft 4,6 FTE aan combinatiefunctionarissen.
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Interview gemeente Emmen.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
Net als iedere andere gemeente heeft de gemeente Emmen eveneens te maken met
bezuinigingen. Jaarlijks heeft de gemeente een budget van ongeveer 11 miljoen euro voor
de sport. Dit jaar (2012) moet de afdeling sport een taakstelling verwerken van € 500.000.
De klappen binnen de gemeente vallen vooral op het sociale domein (€ 6 tot 10 miljoen).
2. Hoe is het gesteld met de financiële positie van buitensportverenigingen en
binnensportverenigingen?
De financiële situatie van de verenigingen is redelijk goed te noemen. Er zijn wel een aantal
verenigingen die het moeilijk hebben, maar die zullen niet verder in de problemen komen.
De gemeente telt in totaal 220 verenigingen. De ene vereniging heeft het beter dan de
andere vereniging, maar voor alle verenigingen is de situatie redelijk goed te noemen. Er zijn
bij de gemeente Emmen geen grote problemen met verenigingen bekend.
3. Tarieven en subsidies. In hoeverre ondersteunt de gemeente de verenigingen nog via
subsidies?
De gemeente heeft voor de verenigingen een aantal subsidies, te weten:
1.
2.
3.
4.

Zaalsportsubsidie.
Jeugdsportsubsidie.
Topsportsubsidie.
1/3 regeling op het gebied van bouwactiviteiten (20 geven, 20 lenen en 20 zelf
inbrengen).
5. Gymmen en bewegen.
6. Knelpuntenpot (accommodatiesubsidie): ongeveer € 100.000 per jaar.
Er is met de gemeente gesproken over een waarderingsubsidie. Een voorbeeld die hierbij
aangehaald werd is dat verenigingen taken van de gemeenten wegnemen en daar subsidie
voor krijgen. De gemeente Emmen heeft samen met de verenigingen een
gebruikersovereenkomst waarin de taken zijn vastgelegd. Een waarderingssubsidie is dan
ook niet van toepassing.
Wanneer gekeken wordt naar de tarieven van gemeenten heeft de gemeente bewust
gekozen voor lage tarieven. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat de
Raad de voorzieningen bereikbaar en betaalbaar wil houden.
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4. Buurtsportcoaches.
De gemeente heeft 15 combinatiefunctionarissen in dienst. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de 60/40 regeling. 60 % is voor de gemeente en 40 % is vanuit de rijksoverheid. De
belangrijkste taak is zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen te krijgen d.m.v. het geven
van m.r.t., het organiseren van naschoolse activiteiten sport en cultuuractiviteiten en
ondersteuning te bieden aan de besturen van verenigingen.
5. Hoe is het gesteld met de financiële ruimte van de gemeente? (Heeft de gemeente nog
investeringen die vooraf werden vastgesteld en niet worden uitgesteld vanwege de
bezuinigingen)
De gemeente heeft een investering op de planning staan van € 500 miljoen euro voor de
vernieuwing van Emmen en de verplaatsing van het dierenpark. Daarnaast heeft de
gemeente op de planning staan om twee sporthallen te renoveren en de bouw van een
nieuw zwembad te realiseren.
6. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen (renovatie, onderhoud)? In hoeverre is dat binnen de
gemeente van toepassing (gemeentelijke accommodaties)?
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de privatisering. De gemeente heeft ervoor
gekozen om het beheer tot heden in eigen hand te houden. De gemeente denkt, wanneer
het beheer uit handen wordt gegeven er andere keuzes worden gemaakt en er sneller
sprake is van verslechtering van de situatie.
7. Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties?
Prima. De gemeente heeft 14 brede scholen binnen de gemeente. Daarnaast wil men de
sport meer gaan inzetten als middel om bepaalde doelen te bereiken.
8. Regionale samenwerking.
De gemeente heeft tot nu toe een samenwerking gerealiseerd met 2 andere gemeentes te
weten Coevorden en Borger-Odoorn.
9. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie?
1. ‘Er komt weer een periode van zonneschijn’.
2. De gemeente wil Emmen op de kaart zetten. Dit doet men bijvoorbeeld door
evenementen als de Vuelta naar de gemeente te halen.
3. Drents Olympisch Plan (Jong en Oud) 1. Inwoners doen mee.
2. Participeren.
3. Inwoners gezond
4. Inwoners vitaal

89

Het olympisch plan is er met name voor dat oud en jong meer gaan participeren in de sport.
Het gaat er in eerste instantie niet om dat de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland
worden gehaald.
Overige opmerkingen:
1. De bezettingsgraad van de accommodaties is goed te noemen. Hier heeft de
gemeente geen problemen mee.
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Regio Oost.
Interview gemeente Druten.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
De bezuinigingen hebben voornamelijk de niet wettelijke taken binnen de gemeente
getroffen, waaronder sport. Uit benchmarking is voor de gemeente duidelijk geworden dat
er teveel werd uitgegeven aan voetbalaccommodaties. Men zit nu in de laatste fase van het
privatiseren van buitensportaccommodaties (men moet meer de samenwerking onderling
gaan zoeken).
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Heeft u dat vanuit
het oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren(in de jaren 2012 tot en met 2015
is in de voorjaarsnota aangegeven dat er een terugloop van inkomsten is van 1,7
miljoen)?
De beoordeling is vanuit alle sectoren geweest. Wanneer de beoordeling vanuit de sport
wordt gedaan kan de gemeente het als goed beoordelen. Een voorbeeld hiervan is dat de
gemeente nog jeugdsubsidie geeft, terwijl men dit de afgelopen jaren wilde afschaffen.
Echter heeft de politiek hier een stokje voor gestoken.
3. Gezien de huidige situatie van de gemeente, wilt u invulling geven op het gebied van
de volgende speerpunten:
a. De kwaliteitsbewaking van bestaande sportaccommodaties: onderhoud
sportaccommodaties.
b. Voorwaardenscheppend beleid voor sportbeoefening via beschikbare
subsidieregeling en betaalbaar tarievenstelsel.
Kunt u hiervan een toelichten geven en in welke mate kan de gemeente dit
doorvoeren gezien de bezuinigingen?
De gemeente wil de verantwoordelijkheid meer en meer verleggen richting de verenigingen
en de particulieren (als voorbeeld zijnde vrijwilligers). Op het onderdeel van accommodaties
trekt de gemeente zich terug, dit vanwege financiële redenen. In de komende jaren ziet men
eveneens geen vooruitgang, omdat de taken steeds meer overhevelt worden naar de
gemeente.
De gemeente wil de binnen- en buitensportaccommodaties zoveel mogelijk privatiseren, dat
is het ultieme doel. Daarnaast is het doel dat de sportverenigingen binnen de gemeente
meer en meer gaan samenwerken.
In plaats van dat de gemeente geld geeft door middel van subsidies, doet de gemeente nu
alleen nog informatie verstrekken.
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4. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het waarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden en dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen dalen. Op basis
van welke elementen heeft u deze verwachting uitgesproken (financiële
mogelijkheden van de gemeente)?
Financieel gezien moet de gemeente een stap achteruit doen en moeten verenigingen en
particulieren de verantwoordelijkheid nemen. De gemeente heeft, door de afkeuring van de
politiek, de jeugdsportsubsidie buiten schot gelaten. De jeugdsport is de stap naar de
volwassenheid.
In de voorjaarsnota is een terugloop van inkomsten aangegeven van 1,7 miljoen. Van de 1,7
miljoen wordt € 700.000 gekort op de bedrijfsvoering. € 1.000.000 wordt gekort op niet
verplichte uitgaven en dat is vooral in de subsidiesfeer, waaronder de subsidies binnen de
sport.
5. In de enquête heeft u vier bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Twee van deze bezuinigingsstrategieën zijn het afstoten van taken
en het doorvoeren van andere beheersvormen. Kunt u een toelichten geven van de
andere beheersvormen en het afstoten van taken(hoe wil de gemeente dit realiseren)?
Men wil de accommodaties zo veel mogelijk privatiseren naar de eigen verenigingen. De
gemeente is in gesprek met dorpshuizen om de exploitatie van de gymzalen over te nemen .
De sporthal is bijna afgeschreven, het particuliere initiatief zal moeten zorgen voor een
nieuwe sporthal. De gemeente wil van het vastgoed voor de sport af.
6. Bij het aankruisen van de bezuinigingsstrategieën geeft als toelichting: ‘de boodschap
richting de burger is: Doe het lekker zelf’. Kunt u dit nader toelichten?
De taken van de gemeente voor de komende jaren zijn voornamelijk facilliterend en
ondersteunend. De niet wettelijke taken zullen verschuiven naar de burger zelf. De
gemeente heeft vastgesteld dat de burger teveel is ‘verwend’. De burger hoefde weinig te
betalen om de sport te kunnen beoefenen (lage contributies).
Voor de gemeente is het financieel onmogelijk om de komende jaren de ondersteuning aan
sportverenigingen op hetzelfde niveau te houden.
7. In het toetsingskader subsidies 2012-2015 geeft u aan dat u als beleidsdoel heeft de
sportieve vorming van jeugdige sporters tot 18 jaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de stimuleringssubsidie (€ 303 per organisatie en € 13,62 per jeugdlid). Is hierbij
rekening gehouden met de bezuinigingen in de gemeente voor de komende jaren?
Hierbij is geen rekening gehouden met de bezuinigingen. Zoals al is aangegeven wilde de
gemeente af van de jeugdsportsubsidie, maar is dat niet goedgekeurd door de raad. De
gemeente wil de volwassenen wel meer laten betalen (verhoging tarieven), omdat
volwassenen de mogelijkheid daar toe hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het
percentage mensen met een laag sociaal economische status die sport erg klein is.
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8. In totaal heeft u 4 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Wat voor een rol hebben deze bezuinigingen gespeeld op de participatie (zijn de
tarieven verhoogd, met als gevolg dat sportparticipatie is verminderd)?
De sportdeelname binnen de gemeente is toegenomen. Binnen de gemeente wordt wel een
minima beleid uitgevoerd. Mensen in de bijstand kunnen bijstand krijgen voor bijvoorbeeld
de contributie bij verenigingen. Het aantal mensen in de bijstand erg klein, waardoor dat
financieel voor de gemeente haalbaar is.
De tarieven van de huur van accommodaties en de contributie van verenigingen zijn met
indexering verhoogd. Dit komt omdat uit benchmarkonderzoek is gebleken dat de tarieven
erg laag zijn bij verenigingen en dat daar nog rek in zit.
9. Een van de gebieden die is aangekruist bij de doorgevoerde bezuinigingen is het
onderhoud en renovatie van bestaande sportaccommodaties. Waarom heeft u voor dit
onderdeel binnen het sportbeleid gekozen?
De gemeente heeft de afgelopen jaren qua uitgaven een duidelijk verschil gemaakt tussen
binnen en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft de afgelopen jaren erg veel
uitgegeven aan buitensportaccommodaties. De lijn wordt nu meer gelijk getrokken.
Wanneer gekeken wordt naar de openbare sport- en speelvoorzieningen binnen de
gemeente, dan kan worden geconcludeerd dat de gemeente daarin meer initiatief neemt en
dat er meer ondersteuning vanuit de gemeente is.
10. Bent u tevreden over de bezettingsgraad in relatie tot de financiële kant van
sportaccommodaties (kosten en opbrengsten, vraag en aanbod, tarieven)?
Binnensportaccommodaties: de bezettingsgraad is hier heel erg hoog. Het
kostendekkingspercentage is ongeveer 30 %.
Buitensportaccommodaties: De bezettingsgraad is optimaal
accommodaties.

optimalisatie van de

11. Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties?
De accommodaties worden eveneens gebruikt voor andere doeleinden, waaronder
jeugdactiviteiten. Echter gaan de verenigingen in het gebruik hiervan wel voor.
12. Waarom heeft de gemeente er juist voor gekozen niet te bezuinigingen op
Buurtsportcoaches / combinatiefunctionarissen?
De gemeenten vindt dat de basis gelegd moet worden bij de jeugd. In totaal heeft men 2
combinatiefunctionarissen. Dit wil men uitbreiden naar 4. De combinatiefunctionarissen zijn
in dienst van het onderwijs (aansturen beweegteams) en organiseren met name
buitenschoolse activiteiten ( in combinatie met de gezonde school projecten). De
belangrijkste taken van de combinatiefunctionarissen zijn de kwaliteitsimpuls en de
ondersteuning van verenigingen.
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13. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie
(voetbalclubs verliezen hun bevoorrechtgelijke positie etc.)?
De financiële situatie van verenigingen blijft goed. De gemeente neemt afstand door de
verantwoordelijkheid voor de accommodaties bij de verenigingen neer te legen.
14. Heeft u verder nog eventuele belangrijke informatie dat voor het onderzoek van
toepassing kan zijn ( in de enquête wordt aangegeven dat er een beperkt sportbeleid is
en dat weinig mogelijkheid bestaat tot ombuigen)?
Financiële problemen gemeente (minder ondersteuning van verenigingen).
Sportbeleid zal beperkt worden.
Combinatiefunctionarissen en jeugdsportsubsidie zullen in stand worden
gehouden.
Veel sportvoorzieningen voor de openbare ruimte (hoge bezettingsgraad).

94

Interview gemeente IJsselstein.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
Vijf jaar geleden had de gemeente geen sportbeleid. 4,5 jaar geleden was het voor de
gemeente nog rooskleurig toen de bezuinigingen nog niet zijn intrede hadden gedaan.
Binnen de gemeente zijn er te weinig sportaccommodaties. In de komende jaren wordt er
een herinrichting van een bestaand sportpark gerealiseerd.
Bouw nieuwe sporthal: volgend jaar.
Kunstgras voor voetbal: dit jaar (€ 400.000).
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Heeft u dat vanuit
het oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De beoordeling is gedaan vanuit het algemene beeld, vanuit alle sectoren. Wanneer de
gemeente een beoordeling geeft over de sport, dan mag men tevreden zijn kijkend naar de
aankomende investeringen. De gemeente heeft wel besloten met ingang van 2013 flink te
bezuinigen op het onderdeel sportstimulering en subsidies.
3. In hoeverre voert de gemeente nog wettelijk de verantwoordelijkheid over het
uitvoerend werk in de sport uit (taken, verantwoordelijkheden)?
De aansprakelijkheid van sportaccommodaties is voor de gemeente. De
verantwoordelijkheid van de accommodaties is komen te liggen bij de verenigingen. De
gemeente is op zoek naar regionale samenwerking.
4. In de enquête heeft u vier bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Is hierbij al duidelijk op welke onderdelen van de sport ze worden
toegepast? (als voorbeeld stellende: in de sportnota 2010 wordt het verhogen van
tarieven met een prijsindexcijfer van 1,2 % genoemd voor
binnensportaccommodaties).
Het beheer en exploitatie van buitensportaccommodaties gaat naar verenigingen. De
verenigingen krijgen nog wel een kleine financiële vergoeding hiervoor. Het
bezuinigingslijstje van de gemeente ziet er als volgt uit:
-

Geen investeringen.
Komende zomer het renoveren van de sporthal.

Het doelgroepenbeleid wil men herinrichten: combineren met andere voorzieningen.
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5. U geeft in de sportnota aan dat gesteld wordt dat tarieven voor sportaccommodaties
in de meeste gevallen kostendekkend moeten zijn, in hoeverre is dat binnen u
gemeente van toepassing (verschil binnen- en buitensportaccommodaties)?
Binnensportaccommodaties: sporthallen: voor 1 uur wordt € 30 gerekend. Gemiddeld
genomen is het € 50. Over 5 jaar wilde de gemeenten naar € 50. Echter heeft de raad dit
afgekeurd en heeft de gemeente de plannen bijgesteld naar € 42.
Buitensportaccommodaties: de tarieven zijn aan de lage kant. Eind dit jaar wordt dit door de
gemeente opgepakt en wordt er onderzoek naar gedaan.
6. Een van de gebieden waarop is bezuinigd is het accommodatiebeleid? Hoe staat u
tegenover multifunctionele accommodaties?
1 sporthal: multifunctionele sportaccommodatie. Dan zijn de binnensportaccommodaties op
orde. Stand alone accommodaties zijn uit de tijd wanneer de accommodaties worden
gerenoveerd zullen deze in de meeste gevallen worden omgetoverd tot multifunctionele
sportaccommodaties. Bij de renovatie van de sporthal wordt gebruik gemaakt van
cofinanciering.
7. In de sportnota wordt gesproken over dat het overdragen van taken aan verenigingen
niet realistisch is gezien de grootte en de financiële positie van
buitensportverenigingen? Hoe is het gesteld met de financiële positie van
buitensportverenigingen?
Wanneer de gemeente de verantwoordelijkheid wil overdragen naar de verenigingen zelf is
het nog maar de vraag of de verenigingen financieel gezond blijven.
De gemeente heeft als mogelijkheid in de nota weergegeven dat er gekeken wordt naar een
gemeentelijk sportbedrijf waar verschillende beheerders in komen te zitten en deze
verantwoordelijk worden voor bijvoorbeeld het sleutelbeheer.
8. In 2010 heeft u aangegeven in de sportnota dat er gestreefd wordt naar een pakket
met sportstimuleringsactiviteiten. In 2012 geeft u aan dat er het zeer waarschijnlijk is
dat hierop bezuinigd zal gaan worden? Is dat niet in tegenstelling tot het sportbeleid in
hoofdlijnen? Of wilt u dat compenseren door het feit dat er niet bezuinigd wordt op
combinatiefunctionarissen/sportbuurtcoaches?
Is in tegenstelling. Een aantal programma’s worden vanuit de gemeente geïnitieerd. De
combinatiefunctionarissen vinden wel doorgang (100 %). Hierin wordt ook een kleine
financiële bijdrage van de gemeente in geleverd, maar het grootste deel komt van het rijk
uit. De gemeenten neemt in de komende jaren echter wel een stap terug.
De taken van de combinatiefunctionarissen zijn:
-

Mensen met beperkingen.
Buurtsportprogramma’s.
Kunst en cultuur.
Media coaching.
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9. Bent u tevreden over de bezettingsgraad in relatie tot de financiële kant van
sportaccommodaties (kosten en opbrengsten, vraag en aanbod, tarieven)?
Meer dan tevreden: de bezettingsgraad van de sportaccommodaties is tussen de 90 en 95 %.
Het enige probleem is dat in de zomer de binnensportaccommodaties weinig bezet zijn. De
buitensportaccommodaties zijn echter overbezet. De buitensportaccommodaties worden
binnen de gemeente per seizoen verhuurd.
10. Heeft u verder nog eventuele belangrijke informatie dat voor het onderzoek van
toepassing kan zijn?
De tennisvereniging heeft een particulier terrein (eigen terrein). Het heeft 1200 leden. De
tennisvereniging kan vanwege de ligging niet uitbreiden en zit klem. De gemeente probeert
in samenwerking met de tennisvereniging te komen tot een oplossing. Een van oplossingen
is dat de tennisvereniging naar de overkant van de openbare weg verhuist.
Tarieven kostendekkend: kostendekkende huur van de sporthallen is € 83. Door
benchmarking wil de gemeente de tarieven indirect subsidiëren.
Subsidies (m.i.v 2013): de doelgroepensubsidie bij verenigingen wil de gemeente aanpassen.
De vereniging kreeg per lid onder de 17 jaar een vast bedrag van 9,25 euro. In totaal waren
er 3400 leden onder de 17 jaar. De gemeente kostte dat € 31.000. Nu wil de gemeente
uitgaan van het eindbedrag ; een subsidie plafond van € 25.000.
Daarnaast kunnen de verenigingen nog gebruik maken van de kaderopleiding subsidies. Dat
houdt in dat de verenigingen de kosten van bijvoorbeeld scheidsrechtersopleiding vergoed
kan krijgen.
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Interview gemeente Barneveld.
1. Hoe staat u tegenover de economische recessie binnen uw gemeente (toepassen op
het sportbeleid)?
Dat er op de sport bezuinigd wordt is een slechte zaak. Sportstimulering sporten zorgt
ervoor dat ouderen en kinderen meer sporten het is dan ook is het zonde dat er wordt
bezuinigd. Zo komen er minder sportmogelijkheden.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u goed aan. Heeft u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De financiële situatie van sportverenigingen zijn goed. Sportverenigingen hebben binnen de
gemeente lage tarieven. Er is minder geld vanuit gezinnen voor de sport (besteding aan
sport). Wanneer de tarieven dan worden verhoogd wordt er minder gesport.
3. Welke functie heeft de sport binnen de gemeente (wordt het ingezet als middel voor
bijvoorbeeld sociale cohesie)?
De sport wordt ingezet als middel om het overgewicht aan te pakken, meer bewegen, plezier
en sociale cohesie.
De sportaccommodaties hebben binnen de gemeente drie functies:
1: Onderwijs naschoolse opvang.
2: Sport.
3: Particulieren.
4. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het waarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden en dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen dalen. Op basis
van welke elementen heeft u deze verwachting uitgesproken (financiële
mogelijkheden van de gemeente)?
Op basis van de bezuinigingsdoelstellingen (zie hieronder) die door de gemeente zijn
geformuleerd. De gemeente moet € 300.000 bezuinigingen. De (waardering) jeugdleden
subsidies van verenigingen verdwijnen helemaal.
5. In de enquête geeft u aan dat de bezuinigingsstrategieën worden gehanteerd om de
bezuinigingsdoelstellingen te behalen. Welke doelstellingen heeft u geformuleerd?
Binnen de gemeente moet er € 300.000 op sport bezuinigd worden. Hiervan is € 200.000
voor de buitensportaccommodaties en € 100.000 voor de binnensportaccommodaties. De
waarderingsubsidie is afgeschaft door de gemeente. De gemeente had eerst een 1/3
subsidieregeling weergegeven. 2/3 was voor de verenigingen zelf en 1/3 werd door de
gemeente gedaan. Echter is dit nu totaal afgeschaft. Het onderhoud aan de accommodaties
is overgedragen aan de verenigingen zelf. De gemeenten neemt alleen nog de taak tot zich
van de renovatie en de bouw van accommodaties.
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6. In de enquête heeft u drie bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Kunt u per bezuinigingsstrategie een korte toelichting geven?
Welke bezuinigingsstrategie heeft de meeste voorkeur voor u gemeente?
De gemeente wil de accommodaties (waaronder het zwembad) verzelfstandigen. Hier is
men onderzoek naar aan het doen. De verzelfstandiging moet meer geld opleveren.
7. In de enquête heeft u drie bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Is hierbij al duidelijk op welke onderdelen van de sport ze worden
toegepast?
De gemeente kort voornamelijk op de subsidies aan sportverenigingen. Ook worden
investeringen (nieuwe kleedkamers en velden ) uitgesteld. Het gaat hier om respectievelijk
€ 300.000 in totaal.
8. ‘De gemeente draagt zorg voor de realisatie, beheer en onderhoud van
sportaccommodaties. Een evenwichtige spreiding en diversiteit van
sportaccommodaties is het uitgangspunt van het beleid’. In hoeverre voert de
gemeente tot op heden deze taak nog uit gezien de doorgevoerde en verwachte
bezuinigingen?
Op dit moment is het nog hetzelfde zoals dat staat geformuleerd in het beleid. De gemeente
doet onderzoek naar de verzelfstandiging van zwembaden en accommodaties in het
onderzoek. Hierover komt aankomend jaar meer duidelijkheid. Echter blijft voor de
gemeente de vraag in hoeverre in de verzelfstandiging van accommodaties winst behaald
kan worden.
9. U geeft in de enquête aan € 45.000 bezuinigd te hebben op de subsidies aan
verenigingen. Wilt u de verantwoordelijkheid meer bij de verenigingen leggen?
Het onderhoud van de accommodaties moet meer door de verenigingen zelf gedaan
worden.
De gemeente wil in de komende jaren wel de verantwoordelijkheid meer bij de
verenigingen zelf leggen (verenigingen krijgen minder subsidie en moet zelf naar
alternatieven zoeken).
10. Gezien de ontwikkelingen in de sport (vraag naar kunstgras en multifunctionele
sportcentra), in welke mate verwacht u de komende jaren hieraan te kunnen voldoen?
Is niet van toepassing binnen de gemeente.
11. Een van de onderdelen waar u verwacht op te bezuinigen (score 4) is zijn de
accommodaties? Veel gemeenten zijn op zoek naar samenwerking met andere
gemeenten of multifunctionele sportaccommodaties? Hoe staat u hier tegenover?
De gemeente beschikt over voldoende sportaccommodaties. Door de cultuurverschillen
binnen de gemeente wordt het moeilijk om verenigingen met elkaar te laten samenwerken.
Hierdoor is het ook moeilijk om multifunctionele sportaccommodaties te creëren.
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12. Gemeenten hebben de mogelijkheid tot privatisering van taken naar privaatrechtelijke
personen van sportaccommodaties? In hoeverre is dat al van toepassing binnen de
gemeente?
Zoals meerdere keren is aangegeven doet de gemeente onderzoek naar de privatisering van
sportaccommodaties naar verenigingen. Dat is namelijk voor de gemeente goedkoper (op de
korte termijn, niet op de lange termijn). (afstoting van taken en regiegemeente).
13. Bent u tevreden over de bezettingsgraad in relatie tot de financiële kant van
sportaccommodaties (kosten en opbrengsten, vraag en aanbod, tarieven)?
Ja, de bezettingsgraad is binnen de gemeente boven de 70 %. Wanneer de subsidie vanuit
het rijk blijft, wordt het gebruik in de toekomst mogelijk uitgebreid (meerdere partijen
maken gebruik van de accommodaties).
Rijk geld onderwijs tarieven laag. Het onderwijs betaalt binnen de gemeente bijna niks
voor het gebruik van de gymzalen.
14. Extra investeringen in de sport wordt voornamelijk verwacht op het gebied van
combinatiefunctionarissen / Buurtsportcoaches. U geeft daarbij aan er 100 tot 140 %
extra geïnvesteerd kan worden. Hierin ligt met name een duidelijke relatie in de
accenten die zijn weergegeven in het sportbeleid?
De combinatiefunctionarissen hebben meerdere doelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meer kinderen te laten sporten en bewegen.
Mensen met een verstandelijke beperking (meer) te laten bewegen.
Sport toegankelijker maken voor mensen.
Organiseren van naschoolse activiteiten.
55+ aan het sporten en bewegen krijgen.
Versterken van het bewegingsonderwijs.
Versterken sportverenigingen.

De gemeente heeft recht op 9,4 FTE aan combinatiefunctionarissen. Nieuwe regeling
(kunnen we waarschijnlijk uitbreiden met 3 fte) .
15. Hoe ziet u het toekomstperspectief binnen de gemeente ( u acht het waarschijnlijk
meer te bereiken op het gebied van accommodatiebeleid en sportstimulering)
(terugvallen op de doelstelling die in het sportbeleid staan geformuleerd)?
Sportstimulering via subsidie van het rijk uitbreiding van sportaccommodaties in de
toekomst. Accommodaties zullen steeds meer verzelfstandigd worden naar verenigingen.

100

16. Heeft u verder nog eventuele belangrijke informatie dat voor het onderzoek van
toepassing kan zijn ( in de enquête wordt aangegeven dat er een beperkt sportbeleid is
en dat weinig mogelijkheid bestaat tot ombuigen)?
Is verzelfstandiging wel de oplossing om bezuinigingen te realiseren. Sport is er beter vanaf
wanneer het bij de gemeente zelf blijft. Welke winst wordt behaalt wanneer er wordt
verzelfstandigd?
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Regio Zuid.
Interview gemeente Veldhoven.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
De gemeente heeft te maken gekregen met flinke bezuinigingen, die op alle sectoren van
toepassing zijn. Iedere sector moest kijken welke methoden van werken aangepakt konden
worden, waardoor er geld bespaard kon worden. Binnen de sportsector wordt er vooral flink
op sportstimuleringsprojecten bezuinigd ( € 20.000 = 50 % gekort). Daarnaast zullen de
tarieven en subsidies flink worden aangepakt (tarieven + 10 % en subsidies – 5 %).
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Hebt u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren (zit er een verschil met binnen en
buitensportaccommodaties)?
De beoordeling is vanuit de sportsector gedaan. Hierin zit geen verschil tussen binnen en
buitensport. Een voorbeeld hiervan is dat de tarieven voor de binnensport met 10 %
omhoog gaan, dan geldt dat eveneens voor de buitensport. Hierin wordt dus geen
onderscheid in gemaakt.
3. Hoe staat de sport ervoor in vergelijking tot andere sectoren binnen uw gemeente
(beoordeling financiële situatie)?
Op de sport is niet meer bezuinigd als op andere sectoren. Zoals al is aangegeven moet de
gemeente efficiënter werken en kijken welke methoden kunnen worden aangepakt om geld
op te besparen. Het is voor de gemeente wel duidelijk dat er niet gekort wordt op de
minima’s en onderhoudskosten. Op de onderhoudskosten is namelijk al bezuinigd door de
gemeente.
4. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen? In hoeverre is dat binnen de gemeente van
toepassing?
Het merendeel van de accommodaties binnen de gemeente zijn gemeentelijk
accommodaties. Alleen de volleybalvereniging en de tennishal zijn geprivatiseerd naar de
vereniging zelf, die het vervolgens naar een soort stichting hebben overgedragen. De
gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk de accommodaties in eigen handen te houden.
Wanneer er geprivatiseerd wordt verwacht de gemeente dat bijvoorbeeld het onderhoud
minder wordt en dat verenigingen na een aantal jaren weer terug komen en bij de gemeente
aankloppen om het weer terug te nemen. Dit wil de gemeente voorkomen. Voor de
gemeente is dit wel financieel haalbaar.
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5. In de sportnota van Veldhoven geeft u aan dat in voorkomende gevallen waar
privatisering tot win-win situaties kan leiden, een oplossing zou kunnen zijn. In vele
gevallen gaat het om de kleedlokalen. Daarnaast zijn de fietscrossvereniging en
tennisverenigingen Metzpoint geprivatiseerd. Hoe is de privatisering geregeld? Ziet u
in de toekomst meer accommodaties privatiseren?
De tennisvereniging is 11,5 jaar geleden geprivatiseerd naar de vereniging zelf. Echter wordt
door de gemeente het grote onderhoud nog zelf gedaan (het gaat hier bijvoorbeeld om de
vervanging van de grasmat). Het kleine onderhoud komt voor rekening van de verenigingen.
De tribunes en de kleedlokalen zijn binnen de gemeente zo goed als allemaal geprivatiseerd
naar de verenigingen zelf.
6. U geeft in de sportnota aan dat het accommodatieproblematiek een rol blijft spelen de
komende jaren. Kunt u hier in toelichting over geven (met de bezuinigingen in uw
achterhoofd houdende)?
De gemeente heeft de plannen om te zorgen voor meer multifunctionaliteit van de
accommodaties. Dit betekent dat er nog beter gekeken moet worden naar hoe de gelden
worden ingezet en dat verschillende accommodaties ingezet worden voor meer
beleidsterreinen. Er is door de gemeente medio 2012 voor het eerst een nieuwe brede
school geplaatst, en de gemeente heeft de plannen om nog twee extra brede scholen te
plaatsen (deze stonden al vastgesteld. De bezuinigingen zijn hier niet van toepassing).
Daarnaast zijn er verschillende accommodaties aan renovatie toe (4 sporthallen
bijvoorbeeld). Echter heeft de gemeente hier geen prioriteiten toe.
Door de inzet van de combinatiefunctionarissen (6,2 FTE eind 2012 nu al 3 FTE
gerealiseerd) wil de gemeente ervoor zorgen dat de accommodaties beter benut worden.
7. U geeft in de sportnota aan dat de gemeente een regisserende, financierende,
stimulerende en voorwaardscheppende rol wil vervullen. Bij de financierende rol wil
de gemeenten daar waar nodig sportverenigingen met andere organisatie financieel
ondersteunen. In hoeverre heeft de gemeente hier de mogelijkheid toe (financiële
ruimte)?
1. Binnen de sportnota heeft men verschillende plannen opgesteld op het gebied van sport.
Echter is er voor de gemeente minder ruimte gekomen na de sportnota om de plannen door
te voeren. Een aantal plannen zijn daarom ook al wegbezuinigd.
2. De gemeente wil meer gaan kijken wat verenigingen aan gemeenten te bieden hebben.
De gemeente stelt hier budgetplannen op af (iedere 3 jaar) (kan worden gezien als
waarderingsubsidie) en gaat meer kijken vanuit het resultaat. Dit is mede het gevolg van het
feit dat de subsidies met 50 % worden gekort.
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8. In de gemeente wordt er jaarlijks voor ongeveer 2,1 miljoen uitgegeven aan binnen- en
buitensportaccommodaties. In hoeverre komt daar verandering in de komende jaren?
1. Tarieven stijgen met 10 % en de subsidies dalen met 5 % (tot 2014).
2. 2012 wordt gezien als overgangsjaar van de invoering van de stijging van tarieven en
daling van de subsidies.
Als gevolg van dat de gemeente flink moet bezuinigen zal enige aanpassing worden gedaan
in de 2,1 miljoen uitgaven.
9. In de nota u een kopje topsportevenementen opgenomen. In hoeverre acht u de kans
de komende jaren meer topsportevenementen binnen te halen in de gemeente?
In de eerste ronde van de bezuinigen zijn topsportevenementen volledig wegbezuinigd.
Echter wil de gemeente door een organiserende rol en op zoek te gaan naar betere
samenwerking met partijen bepaalde evenementen wel naar de gemeente te halen.
10. Bent u tevreden over de bezettingsgraad van de binnen- en
buitensportaccommodaties in relatie tot de financiën?
Binnen de gemeente is een lichte daling te zien van de bezettingsgraad van
binnensportaccommodaties. De gemeente heeft ongeveer 100 vaste gebruikers aan
binnensportaccommodaties. In het weekend is de bezettingsgraad van de gymnastiekzalen
erg laag.
Wanneer de buitensport erbij wordt gehaald is te zien dat door de invoering van de
kunstgrasvelden de zaalverhuur is afgenomen. Iedere accommodatie beschikt binnen de
gemeente over een zaalverhuur.
De gemeente heeft de gedachten om 1 zaal te sluiten, maar dat is nog niet definitief.
11. In de enquête geeft u aan dat u zeker weet dat er op de sport bezuinigd gaat worden,
terwijl u verwacht dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen stijgen. Hoe staat deze
verhouding tot elkaar ongeveer?
De tarieven worden verhoogd met 10 %. De plannen van de gemeente lagen hier echter op
ongeveer 30 tot 40 %. De invoering van de verhoging van de tarieven werd niet in stappen
uitgevoerd, maar werd in 2012 gelijk doorgevoerd. Verenigingen hebben dit op een juiste
manier geaccepteerd, en voor allen was dat financieel haalbaar. De financiële positie van
verenigingen is redelijk goed te noemen. Wanneer de ontwikkelingen van de bezuinigingen
door blijven gaan is er misschien een kleine kans dat kleine verenigingen verdwijnen.
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12. In de enquête heeft u drie bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Kunt u per bezuinigingsstrategie een korte toelichting geven (u
geeft in de enquête als toelichting dat het de enige mogelijkheid is tot bezuinigingen)?
1. Benutten alternatieve geldstromen: hierbij wordt vooral gekeken naar de
ontwikkelingen van het ministerie (sportimpuls).
2. Regionale samenwerking: er wordt gekeken met buurtgemeenten of de
combinatiefunctionarissen samen kunnen werken. Bij verenigingen is dit niet van
toepassing.
13. Vanuit het rijk wordt gestuurd op de ontwikkeling van integraal beleid binnen de
driehoek buurt-onderwijs-sport. In hoeverre kan aan deze ontwikkeling binnen de
gemeente worden voldaan?
GGD heeft in 2008 voldaan aan de Brede Sport Impuls. De gemeente heeft hier 2 mensen
voor de uitvoering erop gezet. Deze zijn overgedragen aan sportservice Noord-Brabant.
De GGD begint zich meer en meer in de sport te betrekken, men zat voornamelijk aan de
gezondheidskant al op de goede weg.
14. U verwacht geen extra investeringen in de sport voor de komende jaren? (financiële
ruimte vanuit de gemeente).
Gezien de bezuinigingen ziet het er voor de gemeente tot 2014 niet rooskleurig uit. De
gemeente verwacht hier ook de komende niet echt duidelijk verandering in (is moeilijk te
beoordelen).
15. Hoe staat u tegenover het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties?
Het gebruik van multifunctionele sportaccommodaties wordt door de gemeente
gestimuleerd. Zoals al is aangegeven heeft de gemeente medio 2012 een nieuwe brede
school gerealiseerd, en zijn de plannen vastgesteld dat er nog 2 extra bijkomen (school met
sporthal).
16. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie?
1. De plannen die in de nota zijn opgesteld, kunnen niet altijd worden doorgevoerd
(topsportevenementen).
2. Het is de uitdaging om een goede manier te vinden waarin de gelden op de juiste manier
worden ingezet.
3. Er zullen efficiëntere oplossingen gezocht moeten worden en op bepaalde terreinen zal
er gezocht worden naar een betere samenwerking (het is opvallend dat partijen in tijden
van bezuinigingen elkaar wat eenvoudiger vinden en de hulp van elkaar goed kunnen
gebruiken).
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Interview gemeente s’Hertogenbosch.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
In tijden van de bezuinigingen is de gemeente financieel gezond te noemen. De gemeente
verwacht wel ongeveer 6 tot 7 % van het sportbudget te moeten inleveren. Echter is voor de
gemeente nog niet duidelijk op welke elementen van de sport de bezuinigingen worden
doorgevoerd.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Hebt u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De beoordeling van de financiële situatie is vanuit het oogpunt van de sport gedaan. Sport
staat hoog op de politieke agenda. Het is eenvoudig om op de sport te bezuinigingen, omdat
de sport geen wettelijke taak is. Echter is de sport er goed vanaf gekomen tot nu toe. Er zal
wel bezuinigd worden, echter is dit maar minimaal.
3. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen (renovatie, onderhoud)? In hoeverre is dat binnen de
gemeente van toepassing?
Dit is niet van toepassing binnen de gemeente. De gemeente wil het beheer van de
accommodaties zo veel mogelijk bij zichzelf houden, omdat men anders problemen
verwacht die uiteindelijk bij de gemeente na een aantal jaren verhaalt worden. Wanneer
gekeken wordt naar het document ‘veld voor de helft’ (verwijzing vanuit de gemeente) dan
is te zien dat er 31 (57 in totaal) gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn.
4. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het waarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden, en dat u verwacht dat de sportuitgaven gelijk zullen blijven.
Hoe staat de sport er voor vergeleken met andere sectoren?
Op het moment dat er het Catshuis overleg was volgde de gemeente de ontwikkelingen.
Zoals al is aangegeven verwacht de gemeente 6 tot 7 % te moeten inleveren op het
sportbudget. Echter probeert de gemeente het zo te regelen dat de sporter er zo weinig
mogelijk hinder van ondervind. Dit is vooral belangrijk als men mensen meer wil laten
sporten.
5. In de enquête heeft u 8 terreinen aangekruist waarop bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Waarom heeft u ervoor gekozen om te bezuinigingen op sportstimuleringsprojecten
en het accommodatiebeleid?
Op het onderdeel van de accommodaties heeft de gemeente de investeringen uitgesmeerd.
Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente een skatehal wilde realiseren van 2.6 miljoen.
Echter heeft men ervoor gekozen om de hal te huren, met als gevolg dat de gemeente €
100.000 heeft bezuinigd. Bij de sportstimuleringsprojecten gaat het vooral om het afstoten
van de taken.
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6. In totaal heeft u 1 gebied aangegeven waarop verwacht wordt te bezuinigingen. Het
gebied is subsidies aan verenigingen. Welke subsidies krijgen verenigingen binnen de
gemeenten (verschil binnen en buitensport)?
Participatiesubsidie (is binnen de gemeente doorgehaald): de aanvrager kan een bedrag
ontvangen voor het organiseren van activiteiten met als doel het verhogen van de
sportparticipatie van mensen die niet of in mindere mate aan sport doen (hierbij kan als
voorbeeld worden gegeven de gehandicaptensport). Daarnaast wordt vanuit de gemeente
een jeugdsubsidie gegeven.
In verhouding ondersteunt de gemeente meer de binnensport dan de buitensport.
7. Hoe is het gesteld met de tarieven van binnen en buitensport en komt daar de
komende jaren verandering in met de bezuinigingen in het achterhoofd houdende?
De gemeente hanteert, vergeleken met de buurtgemeenten, een laag tarief. Hierin zal geen
grote veranderingen in plaats vinden, wellicht dat ze met de index worden verhoogd.
De tarieven binnen de gemeente zijn historisch gegroeid. De heer Mastwijk gaf hierbij een
duidelijk voorbeeld: ‘wanneer de sporthallen bijvoorbeeld via de kostprijs worden verhuurd,
dan wordt het voor jongeren die bijvoorbeeld een uurtje de zaal willen huren voor het
voetballen niet meer aantrekkelijk. De sporthallen zullen daardoor minder verhuurd worden
en dat is niet de bedoeling’.
De sportparken in de gemeenten moeten zo veel mogelijk openbaar worden. Het onderwijs
maakt veelvuldig gebruik van de sportparken/buitensportaccommodaties. Het onderwijs
geeft hier een aparte bijdrage voor.
8. Hoe is het gesteld met de financiële ruimte van de gemeente (voor de sport)? Maakt
de gemeente gebruik van cofinanciering bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe
accommodaties?
De belangrijkste cofinancierder van de gemeente is het onderwijs. Het welzijn is hier niet van
toepassing. Welzijn wordt gefinancierd vanuit de gemeente, en dan wanneer de gemeente
dit ondersteunt is het alleen geld aan het rondpompen. Wanneer de gemeente gebruik wil
maken van de welzijnssector, dan moeten er andere taken worden afgestoten.
9. In de enquête geeft u aan dat de economische recessie geen gevolgen heeft voor de
aanstelling van combinatiefunctionarissen. Hoeveel combinatiefunctionarissen werken
er binnen de gemeente en welke hoofdtaken hebben ze?
De gemeente heeft 20 FTE aan combinatiefunctionarissen (2 voor de cultuur en 18 voor de
sport). De belangrijkste taken van de combinatiefunctionarissen zijn het lesgeven in de klas
in achterstandsbuurten en het organiseren van sportactiviteiten. De gemeente heeft al wel
€ 65.000 bezuinigd op de combinatiefunctionarissen.
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10. Hoe is het gesteld met de financiële positie van buitensportverenigingen en
binnensportverenigingen (kunnen verenigingen de komende jaren bijvoorbeeld de
privatisering van sportaccommodaties op zich nemen)?
Hier is het moeilijk om er een oordeel over te geven Dit vanwege het feit dat er 250
verenigingen binnen de gemeente zijn. De gemeente heeft wel mogelijkheid om het op te
vragen. De gemeente weet dat een paar buitensportverenigingen het moeilijk hebben.
Echter is het niet zo dat er buitensportverenigingen zullen verdwijnen. Dit zal de gemeente
niet laten gebeuren/toestaan.
11. In de enquête wordt aangegeven dat de gemeente een terugloop verwacht van het
aantal commerciële sportaanbieders. Kunt u dit nader toelichten?
Binnen de gemeente zijn er een aantal professionele en semiprofessionele sportaanbieders.
Het is moeilijk om deze sportaanbieders ‘in de lucht te houden’. Een goed voorbeeld hiervan
is Den Bosch (voetbal). De gemeente heeft uiteindelijk redding gebracht voor de club.
Daarnaast wil de turnploeg binnen de gemeente een professionele start maken.
12. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie?
Het is moeilijk voor gemeenten om hier een oordeel over te geven. Zoals al aangegeven
heeft de gemeente een aantal investeringen uitgesmeerd. Echter zullen er geen
investeringen door de bezuinigingen worden uitgesteld. De gemeente heeft namelijk nog
wel plannen om te investeren.
De gemeente wil dat verenigingen meer zelfredzaamheid worden. Dit wil men doen door
meer ruimte voor ondernemersschap te geven, het ondersteunen van
combinatiefunctionarissen en het openbaar inrichten van de accommodaties.
De gemeente wil de regionale samenwerking op het gebied van de gehandicaptensport
bevorderen. Echter is er nog niet sprake van een structurele samenwerking.
Overige opmerkingen:
•

Kantines zijn eigendom van de verenigingen. Kleedlokalen zijn eigendom van de
gemeente, echter worden deze verhuurd aan de verenigingen.
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Regio West.
Interview gemeente Aalsmeer.
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
De recessie zorgt ervoor dat er met minder middelen naar een efficiënte werkwijze wordt
gezocht. Er worden in de sport andere kanalen aangesproken voor het (mee)financieren
(cofinanciering) van elementen binnen de sport.
Binnen de gemeente valt het op dat de financiële situatie van verenigingen matig tot slecht
is, maar dat verenigingen de problemen zelf willen oplossen in plaats van dat er naar een
samenwerking wordt gezocht met andere verenigingen. Het vrijwilligersaantal is bij veel
verenigingen erg laag.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u slecht aan. Heeft u dat vanuit het
oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
De financiële situatie is beoordeeld van alle sectoren binnen de gemeente. Wanneer naar de
sport wordt gekeken dan is de financiële situatie redelijk goed te noemen. Binnen de sport
is/wordt er wel veel gesneden in de kosten (onder andere de subsidies). Echter treft dit de
sport (nog) maar minimaal.
3. Tot enkele jaren geleden stond de sport nauwelijks op de politieke agenda.
Investeringen in sport werden voor een groot deel overgelaten aan gemeenten.
Gemeenten richtten alleen de pijlen op de exploitatie van sportaccommodaties en het
ondersteunen van verenigingen? In hoeverre is dat binnen de gemeente van
toepassing?
Gemeenten proberen snel toe te happen naar de mogelijkheden vanuit het rijk. Echter ziet
men dat er steeds meer aandacht komt voor de breedtesport en de
participatieprogramma’s. Hierbij valt te denken aan het feit dat sport ingezet wordt als
middel voor jeugd en gezondheid.
4. U geeft in de sportnota aan dat de binnensportverenigingen hun sport beoefenen in de
gemeentelijke accommodaties (twee sporthallen, een zwembad en zes gymzalen). Het
beheer en exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties is uitbesteed
aan ESA BV. In hoeverre ondersteunt de gemeente wel de
binnensportaccommodaties?
ESA BV is een organisatie waarbij alle aandelen in bezit zijn van de gemeente. De ESA krijgt
vanuit de gemeente een bijdrage in de vorm van subsidie om het beheer te regelen voor
binnensportaccommodaties. Voor buitensportaccommodaties is dat nog niet het geval,
echter wordt hier wel naar gekeken. Het is namelijk voor de gemeente efficiënter om het
beheer over te dragen naar ESA BV.
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5. De gemeente Aalsmeer is met behulp van financiële middelen uit het
Breedtesportimpuls het project jeugdsportpas gestart. In hoeverre kan de gemeente
de komende jaren de sportstimuleringsprogramma’s voorzetten (het sportbudget is
namelijk relatief laag)?
De sportstimuleringsprogramma hebben binnen de gemeente een goede vooruitgang. De
gemeente heeft geconstateerd dat er meer sportstimuleringsprogramma’s waren dan
gedacht. Er liggen binnen de gemeenteraad plannen klaar om de
sportstimuleringsprogramma’s uit te breiden. Echter wordt hier wel gekeken naar de
samenwerking met externe partijen(mede ook financieel gezien). De belangrijkste partijen
zijn de GGD en sportservice Haarlemmermeer.
6. In de gemeente Aalsmeer werd in 2008 een groot deel van het sportbudget besteed
aan sportaccommodaties en een klein deel aan sportstimulering. In hoeverre is dit
veranderd de afgelopen jaren?
Het percentage van de sportstimulering is de afgelopen jaren toegenomen. Echter is dat niet
van invloed geweest op het percentage van de sportaccommodaties. Het is meer voor de
hand liggend dat het sportbudget van de gemeente de afgelopen jaren is toegenomen. Voor
enkele jaren geleden was sport een van de zoveel elementen binnen de gemeenteraad. Tot
op heden is de sport belangrijker geworden en heeft de gemeente er een apart element van
gemaakt waar meer aandacht voor gekomen is.
7. De bezettingsgraad binnen de gemeente voor binnensportaccommodaties is erg groot.
U geeft in de enquête aan dat u verwacht extra te investeren in het
accommodatiebeleid en de onderhoud en renovatie van bestaande accommodaties?
In hoeverre wilt u gaan investeren de komende jaren in accommodaties?
Er wordt geïnvesteerd na aanleiding van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Er
liggen plannen voor een nieuwe sportzaal, echter zal dit door de raad nog bevestigd moeten
worden. Gezien het aantal leden van de tennisvereniging, moet de tennisvereniging
uitgebreid worden. De atletiekbaan binnen de gemeente is zo goed als afgeschreven en men
verwacht dat de gemeente hierin gaat investeren. Ook hier wordt nog naar gekeken of dat
financieel mogelijk is.
Gezien de kwaliteit van de accommodaties, hebben de accommodaties vooral een tekort
aan kunstgrasvelden. Wanneer de gemeente hier toe in staat is, zal de gemeente dit
uitbreiden. Dit is niet de hoogste prioriteit en men verwacht dat het investeren in
kunstgrasvelden iets voor de lange termijn is.
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8. Hoe is het gesteld met de financiële positie van buitensportverenigingen /
binnensportverenigingen?
De financiële situatie van de verenigingen is slecht te noemen. De verenigingen hebben nog
net de mogelijkheden om zich te handhaven, maar uitbreiding is niet mogelijk. Wanneer de
gemeente minder subsidies zou geven of meer taken zou overhevelen naar de verenigingen
zelf, is de kans groot dat verenigingen erg in de problemen komen en dat zelfs sommige
verenigingen verdwijnen.
9. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u zeker weet dat er op de sport bezuinigd
gaat worden, terwijl u verwacht dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen stijgen en
dat minder op sport wordt bezuinigd vergeleken met andere sectoren. Hoe staat deze
verhouding tot elkaar ongeveer?
De bezuinigingsoperaties hebben er toe geleid dat er al veel in de kosten is gesneden. De
sport wordt daarbij tot op heden nog redelijk buiten schot gelaten. Echter zal de sport niet
ongeschonden blijven en zullen vooral de kosten vergeleken met de huur en de tarieven
worden aangepast.
10. In de enquête heeft u drie bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Kunt u per bezuinigingsstrategie een korte toelichting geven?
1. Inkrimpen subsidies en tarieven: er zal een aanpassing worden gedaan bij de kosten in
vergelijking met de huur. Het is belangrijk dat de huur en kosten in evenwicht worden
gebracht.
2. Doorvoeren andere beheersvormen: er wordt gekeken of het beheer van de
buitensportaccommodaties over geheveld kan worden naar ESA BV.
3. Efficiënter inrichten van organisaties: ook dit is van toepassing op de overheveling van
het beheer van de buitensportaccommodaties. Wanneer de ESA het beheer van de
buitensportaccommodaties tot zich neemt, worden deze op een gepaste manier
financieel ondersteunt door de gemeente.
11. In totaal heeft u 4 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Twee van de gebieden zijn subsidies en tarieven. Welke subsidies krijgen verenigingen
binnen de gemeenten (verschil binnen en buitensport)?
1. Indirecte subsidies: de indirecte subsidies worden gegeven via het verband tussen de
kosten per accommodatie en de huur. Dit is dan van toepassing op de
buitensportaccommodaties.

Echter is het nog de vraag of bovenstaande subsidies in stand blijven. De kans is groot dat
hier op bezuinigd gaat worden.
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12. In totaal heeft u 4 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Twee van de gebieden zijn subsidies en tarieven. Hoe is het gesteld met de tarieven
van binnen en buitensport en komt daar de komende jaren verandering in (u geeft in
de nota namelijk aan dat u korting op het accommodatiehuur wil toepassen onder het
kopje ondersteunen verenigingen)?
Zie 11.
13. In de sportnota geeft u aan dat u op zoek bent naar een oplossing om accommodaties
rendabel te exploiteren? Denkt u hierbij aan het exploiteren naar de verenigingen zelf
of naar een aparte stichting bijvoorbeeld (gemeentelijk sportbedrijf)?
De gemeente heeft een aantal jaren geleden een proef gedaan door het exploiteren van
alleen de kwaliteitsonderhoud naar de verenigingen zelf. Het gevolg was dat het minder
professioneel was aangepakt en dat de accommodaties (bijvoorbeeld de velden) slecht
onderhouden werden.
14. Hoe ziet u de komende jaren voor zich, in relatie tot de economische recessie (minder
financiering vanuit de gemeente, meer vanuit de maatschappij vrijwilligers.)?
Er zullen een aantal verenigingen binnen de gemeente gaan verdwijnen omdat ze het
financieel allemaal niet rond kunnen krijgen. De verwachting is dat de contributies omhoog
zullen gaan. Daarnaast zullen verenigingen meer gebruik gaan maken van vrijwilligers, mede
omdat ze door de financiële situatie daartoe verplicht zullen raken. De gemeente verwacht
eveneens dat de vrijwilligers zullen stijgen, omdat mensen de verantwoordelijkheid meer
zelf zullen nemen en meer taken zullen gaan uitvoeren.
Opmerkingen.
-

Er zijn een aantal verenigingen die de kantines verpacht hebben.
De behoefte aan velden zal de komende jaren toenemen.
De financiële situatie zal over het algemeen pas in een later stadium verbeteren.
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Interview gemeente Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland
1. Hoe staat u tegenover de recessie binnen uw gemeente?
Vergeleken met andere sectoren is de sport redelijk buiten schot gebleven. De gemeente
heeft echter niet de mogelijkheid om verenigingen nog te ondersteunen, dit vanwege het
financiële plaatje. De gemeente heeft wel een sluitende begroting, maar men is op zoek naar
oplossing waardoor verschillende elementen binnen de sport goedkoper kunnen.
2. In de beoordeling van de financiële situatie geeft u neutraal aan. Heeft u dat vanuit
het oogpunt van de sport gedaan of van alle sectoren?
Vanuit de sport gezien is de gemeente erachter gekomen dat de buitensport te weinig
betaalt. Het verenigingstarief is daardoor bijgesteld op 43 %. De gemeente wil de
verantwoordelijkheid meer gaan verleggen naar de verenigingen zelf, want de gemeente
heeft te veel taken op zich.
3. In de enquête geeft u vervolgens aan dat u het onwaarschijnlijk acht dat er op de sport
bezuinigd gaat worden en dat de sportuitgaven met 1 tot 9 % zullen groeien. Op basis
van welke elementen heeft u deze verwachting uitgesproken (financiële
mogelijkheden van de gemeente)?
De gemeente heeft financieel weinig mogelijkheid tot uitbreiding of ondersteuning van
sportaccommodaties. Binnen de gemeenten heeft men de tarieven wel verhoogd. Door de
kostprijsberekening is de gemeente erachter gekomen dat de tarieven te laag waren en dat
daar nog in kon worden geschoven. Voor de buitensport heeft dat tot gevolg dat de tarieven
een kostenpost blijven (een van de velen). Voor de binnensport betekent dat een grotere
kostenpost. Echter heeft men wel het vertrouwen dat de nieuwe regeling door de binnenen buitensport goed op gevangen kan worden, gezien het bedrag dat mensen betalen voor
de sport.
4. Welke partijen spelen een belangrijke rol in de besluitvorming voor de sport in de
gemeente? Over het algemeen gezien houdt de wettelijk de verantwoordelijkheid over
het uitvoerende werk in de sport binnen de gemeentegrenzen.
De gemeente houdt wettelijk de verantwoordelijkheid over het uitvoerende werk binnen de
gemeentegrenzen. De provincie heeft meer een ondersteunende functie en het rijk heeft
een ondersteunende functie in het landelijke beleid.
Over het algemeen beslist de raad en het college hierover.
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5. In de enquête heeft u vier bezuinigingsstrategieën aangekruist die van toepassing zijn
voor de gemeente. Is hierbij al duidelijk op welke onderdelen van de sport ze worden
toegepast?
Zwembaden en de voetbalvelden. De gemeente heeft aangegeven dat het zwembad voor de
komende jaren is afgeschreven. De gemeente geeft wel aan dat 1 zwembad zal moeten
sluiten vanwege de financiële situatie. Initieel willen vrijwilligers de taken tot zich nemen.
Vooralsnog is sluiting daarmee voorkomen. De gemeente heeft 1 voetbalveld op de
gemeentegrenzen liggen. Het is de vraag in hoeverre hierop ingespeeld kan worden. Er
wordt bij het voetbalveld wel gebruik gemaakt van cofinanciering.
6. Kunt u per bezuinigingsstrategie een korte toelichting geven?
1. Bij het benutten van alternatieve geldstromen maakt de gemeente gebruik van
fondswerving. Particulier gezien willen vrijwilligers hier te taak tot zich nemen
(vrijwilligersbeleid).
2. De verantwoordelijkheid komt de komende jaren meer te liggen bij de verenigingen zelf.
Verenigingen zullen zelf de taken in moeten gaan vullen. Een voorbeeld hiervan is de
aanleg van het kunstgrasveld. De vereniging is hier zelf helemaal verantwoordelijk voor.
De gemeente zal hierin alleen nog bij de kapitaallasten een kleine ondersteuning geven.
3. Hetzelfde als bij 2.
4. Binnen de gemeente heeft men de beschikking over 3 gymzalen. De gymzalen zijn extern
geëxploiteerd. De helft van de gymzalen is daarbij toegerekend aan het onderwijs.
(interne samenwerking).
5. Men maakt meer en meer gebruik van cofinanciering.
7. Hoe is de subsidieregeling met verenigingen binnen de gemeenten geregeld? In
hoeverre ondersteunt de gemeenten verenigingen?
Zie document geharmoniseerd tarievenbeleid binnen- en buitensportaccommodaties
Molenwaard.
8. In totaal heeft u 2 gebieden aangegeven waarop de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Wat voor een rol hebben deze bezuinigingen gespeeld op de participatie (zijn de
tarieven verhoog, met als gevolg dat sportparticipatie is verminderd)?
De gemeente heeft de tarieven voor binnen en buitensport aanzienlijk verhoogd per 1 juli
2012. Echter heeft dit geen gevolgen gehad voor de sportparticipatie in de sport. Men
verwacht niet dat de tarieven de komende jaren zullen worden verminderd.
9. Een van de onderdelen waar u verwacht op te bezuinigen (score 3) zijn de
accommodaties? Veel gemeenten zijn op zoek naar samenwerking met andere
gemeenten of multifunctionele sportaccommodaties? Hoe staat u hier tegenover?
De gemeente heeft niet de mogelijkheid om nieuwe multifunctionele sportaccommodaties
de komende jaren te realiseren. Men is, zoals aangegeven, wel op zoek om mogelijkheden
met elkaar te combineren.
De binnensportaccommodaties zijn wel multifunctioneel. Hoofdzakelijk maken hier voetbal
en onderwijs gebruik van.
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10. Gemeenten hebben de mogelijkheid tot privatisering van taken naar privaatrechtelijke
personen van sportaccommodaties? In hoeverre is dat al van toepassing binnen de
gemeente?
De 3 gymzalen binnen de gemeente zijn extern geëxploiteerd. Bij het voetbalveld op de
gemeentegrenzen maakt de gemeente gebruik van schaalvoordelen (gemeenschappelijke
regeling) cofinanciering.
11. (Indien men gebruik maakt van privaatrechtelijke personen is de financiële positie van
sportverenigingen belangrijk. Hoe is het gesteld met de financiële positie van
buitensportverenigingen?)
De financiële situatie van verenigingen binnen de gemeenten kan als goed worden ervaren.
De sportverenigingen hebben de afgelopen jaren weinig hoeven te betalen. Nu de tarieven
zijn verhoogd heeft de gemeente wel aangegeven dat verenigingen de tijd krijgen om de
klap op te vangen. Voor buitensportverenigingen kan dat binnen 1 jaar al worden
opgevangen. Voor binnensportverenigingen is de klap groter, maar ook dit moet binnen 1
jaar kunnen worden opgevangen.
12. Bent u tevreden over de bezettingsgraad in relatie tot de financiële kant van
sportaccommodaties (kosten en opbrengsten, vraag en aanbod, tarieven)?
Gezien de financiële situatie is de gemeente niet tevreden over de bezettingsgraad van de
gymzalen, die is te laag. Voor de overige accommodaties is men tevreden.
13. Extra investeringen in de sport wordt voornamelijk verwacht op het gebied van
accommodatiebeleid. U geeft daarbij aan dat er afgesproken was dat er nieuwe
sportvelden worden aangelegd. Welke functie krijgen deze binnen de gemeente?
Zoals al is aangegeven worden er nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Opvallend is dat de
gemeente bij de berekening van de kosten alleen is uitgegaan van het veld en niet direct is
ingegaan op de kosten eromheen. Daar zal nog onderzoek naar gedaan moeten worden.
14. Heeft u verder nog eventuele belangrijke informatie dat voor het onderzoek van
toepassing kan zijn ( in de enquête wordt aangegeven dat er een beperkt sportbeleid is
en dat weinig mogelijkheid bestaat tot ombuigen)?
De gemeente gaat de verantwoordelijkheid meer verleggen naar de gebruikers ervan.
Verenigingen worden daarom meer geprikkeld om zelf de taken uit te voeren. Binnen de
gemeente verwacht men dat het verenigingsleven, in nauw contrast met de financiële
situatie, zal verschralen. De focus van gemeentelijk beleid zal de komende jaren meer gaan
liggen op het zoek gaan naar de minima.

115

Overige opmerkingen:
1. Het voetbalveld op de gemeentegrenzen mogen niet de taken zelf tot zich nemen zoals
de gemeente dat wilt. Daardoor dient hier een alternatieve oplossing voor gezocht te
worden.
2. De opstalkosten zijn in handen van de verenigingen.
3. Professioneel gezien wilde de gemeente de taak tien jaar geleden overhevelen naar een
stichting. Nu is men daar op terug gekomen, gezien de kosten.

116

Bijlage 9. Uitwerkingen enquêtes gemeenten.
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Enquête Recessiepeiling Gemeentelijk
Sportbeleid 2012.

1. Voor welke gemeente bent u werkzaam?
Response
Count
117
answered question

117

skipped question

1

Response

Response

Percent

Count

2. Hoeveel inwoners heeft uw gemeente?

A: Tot 20.000 inwoners.

26,5%

31

B: 20.000 tot 50.000 inwoners.

53,0%

62

C: 50.000 tot 100.000 inwoners.

12,8%

15

D: 100.000 en meer inwoners.

7,7%

9

answered question

117

skipped question

1

1 of 139

3. Hoe beoordeelt u de financiële positie van de gemeente op dit moment (medio 2012)?
Response

Response

Percent

Count

A: Zeer goed.

0,9%

1

B: Goed.

17,1%

20

C: Neutraal.

53,8%

63

D: Slecht.

19,7%

23

E: Zeer slecht.

6,8%

8

F: Weet niet.

1,7%

2

answered question

117

skipped question

1

4. Wat is het sportbudget per inwoner van de gemeente? (investering in sport per
inwoner in euro’s).
Response

Response

Percent

Count

A: Tot 20 euro per inwoner.

9,4%

11

B: 20 tot 40 euro per inwoner.

12,0%

14

C: 40 tot 60 euro per inwoner.

12,8%

15

D: 60 tot 80 euro per inwoner.

13,7%

16

E: 80 euro of meer per inwoner.

17,9%

21

F: Weet niet.

34,2%

40

answered question

117

skipped question

1

2 of 139

5. Hoe groot acht u de kans dat uw gemeente de resterende collegeperiode zal
bezuinigen op de sport(sector)?
Response

Response

Percent

Count

A: Nee, zeker niet.

1,7%

2

B: Onwaarschijnlijk.

12,0%

14

28,2%

33

D: Waarschijnlijk.

39,3%

46

E: Ja, zeker.

18,8%

22

answered question

117

skipped question

1

C: Niet waarschijnlijk / Niet
onwaarschijnlijk.

6. In welke mate verwacht u dat de uitgaven aan sport zich de resterende
collegeperiode gaan ontwikkelen, in vergelijking tot de afgelopen 2 jaar van de
collegeperiode?

A: Zal sterk groeien (+ 10 %).

Response

Response

Percent

Count

1,7%

2

12,8%

15

C: Zal gelijk blijven.

27,4%

32

D: Zal dalen (-1% t/m -9%).

45,3%

53

E: Zal sterk dalen (-10%).

8,5%

10

F: Weet niet.

4,3%

5

answered question

117

skipped question

1

B: Zal een beetje groeien (+ 1% t/m
+ 9%).

3 of 139

7. Denkt u dat de bezuinigingen op sport vergelijkbaar zijn met bezuinigingen op andere
sectoren binnen de gemeente, of wordt disproportioneel op sport bezuinigd?

A: Sterk meer op sport bezuinigd
dan op andere sectoren.
B: Meer op sport bezuinigd dan op
andere sectoren.
C: Evenveel op sport bezuinigd
dan op andere sectoren.
D: Minder op sport bezuinigd dan op
andere sectoren.
E: Sterk minder op sport bezuinigd
dan op andere sectoren.
F: Weet niet.

4 of 139

Response

Response

Percent

Count

0,0%

0

6,0%

7

43,6%

51

39,3%

46

2,6%

3

8,5%

10

answered question

117

skipped question

1

8. Welke bezuinigingsstrategie wordt door de gemeente gehanteerd? (meerdere
antwoorden mogelijk).

A: Investeren integrale financiering
sport.
B: Benutten alternatieve
geldstromen.
C: Doorvoeren andere
beheersvormen.
D: Initiëren publiekprivate
samenwerkingsverbanden.

Response

Response

Percent

Count

5,1%

6

29,1%

34

42,7%

50

18,8%

22

28,2%

33

20,5%

24

69,2%

81

32,5%

38

14,5%

17

11,1%

13

answered question

117

skipped question

1

E: Stimuleren van meer
marktwerking in de sport (afstoten
taken).
F: Intensiveren regionale
samenwerking.
G: Inkrimpen subsidies en/of
verhogen tarieven.
H: Efficiënter inrichten van de
organisatie(s).
I: Er wordt niet bezuinigd op de
sport(sector). (Ga verder met vraag
10)
J: Anders, namelijk

5 of 139

9. Kunt u hieronder een toelichting geven waarom deze bezuinigingstrategie wordt
gehanteerd binnen uw gemeente?
Response
Count
84

6 of 139

answered question

84

skipped question

34

10. Op welke gebieden heeft de gemeente bezuinigingen doorgevoerd?
Niet van

Response

toepassing

Count

Ja

Nee

25,0% (28)

58,9% (66)

16,1% (18)

112

29,5% (33)

51,8% (58)

18,8% (21)

112

Subsidies aan verenigingen

50,0% (58)

37,1% (43)

12,9% (15)

116

Sportstimuleringsprojecten

25,2% (28)

56,8% (63)

18,0% (20)

111

Doelgroepenbeleid

10,1% (11)

58,7% (64)

31,2% (34)

109

1,8% (2)

41,4% (46)

56,8% (63)

111

36,0% (40)

24,3% (27)

39,6% (44)

111

0,9% (1)

38,0% (41)

61,1% (66)

108

10,9% (12)

62,7% (69)

26,4% (29)

110

0,0% (0)

18,1% (19)

81,9% (86)

105

11,0% (12)

18,3% (20)

70,6% (77)

109

30,9% (34)

60,0% (66)

9,1% (10)

110

33,0% (36)

53,2% (58)

13,8% (15)

109

9,2% (10)

70,6% (77)

20,2% (22)

109

Omvang formatie sportbeleid en –
uitvoering
Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties
Schoolzwemmen
Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs
Overige school en sport projecten
Subsidies aan BVO
Topsport(evenementen)
Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties
Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties (uitstellen,
annuleren, of aangepast
programma van eisen))
Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

Anders, namelijk

7 of 139

20

answered question

117

skipped question

1

11. Kunt op de gebieden, waarbij u bij vraag 10 'ja' heeft aangekruist, indien mogelijk, het
vastgestelde bezuinigingsbedrag weergeven? (afgerond op hele euro’s).
Response

Response

Percent

Count

Omvang formatie sportbeleid en –
uitvoering

40,2%

47

35,9%

42

53,8%

63

29,1%

34

19,7%

23

15,4%

18

40,2%

47

13,7%

16

18,8%

22

13,7%

16

22,2%

26

35,9%

42

34,2%

40

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Subsidies aan verenigingen

Sportstimuleringsprojecten

Doelgroepenbeleid

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

Schoolzwemmen

Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

Overige school en sport projecten

Subsidies aan BVO

Topsport(evenementen)

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties

Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties (uitstellen,
annuleren, of aangepast
programma van eisen))

8 of 139

Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

27,4%

32

answered question

117

skipped question

1

12. Waarop verwacht u dat uw gemeente gaat bezuinigen in de resterende
collegeperiode? (antwoordcategorieën van zeer onwaarschijnlijk (1) tot zeer
waarschijnlijk (5).
Response

1

2

3

4

5

40,4% (44)

28,4% (31)

16,5% (18)

9,2% (10)

5,5% (6)

109

20,6% (21)

24,5% (25)

23,5% (24)

16,7% (17)

14,7% (15)

102

Subsidies aan verenigingen

29,7% (33)

12,6% (14)

24,3% (27)

18,0% (20)

15,3% (17)

111

Sportstimuleringsprojecten

35,2% (38)

27,8% (30)

16,7% (18)

13,9% (15)

6,5% (7)

108

Doelgroepenbeleid

37,6% (38)

24,8% (25)

25,7% (26)

7,9% (8)

4,0% (4)

101

49,5% (45)

19,8% (18)

18,7% (17)

8,8% (8)

3,3% (3)

91

47,3% (43)

13,2% (12)

18,7% (17)

5,5% (5)

15,4% (14)

91

54,7% (47)

15,1% (13)

24,4% (21)

2,3% (2)

3,5% (3)

86

Overige school en sport projecten

40,6% (39)

21,9% (21)

24,0% (23)

9,4% (9)

4,2% (4)

96

Subsidies aan BVO

58,8% (47)

11,3% (9)

21,3% (17)

3,8% (3)

5,0% (4)

80

Topsport(evenementen)

52,4% (43)

9,8% (8)

19,5% (16)

9,8% (8)

8,5% (7)

82

24,8% (27)

16,5% (18)

25,7% (28)

20,2% (22)

12,8% (14)

109

25,7% (28)

18,3% (20)

22,9% (25)

22,0% (24)

11,0% (12)

109

47,2% (50)

24,5% (26)

20,8% (22)

6,6% (7)

0,9% (1)

106

Omvang formatie sportbeleid en –
uitvoering

Count

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties
Schoolzwemmen
Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties
Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties (uitstellen,
annuleren, of aangepast
programma van eisen))
Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

9 of 139

Anders, namelijk

15

answered question

117

skipped question

1

13. Kunt u bij de gebieden, die u bij vraag 12 heeft aangekruist, indien mogelijk, het
vastgestelde verwachte bezuinigingsbedrag weergeven? (afgerond op hele euro’s).
Response

Response

Percent

Count

Omvang formatie sportbeleid en
–uitvoering

52,1%

61

36,8%

43

45,3%

53

30,8%

36

29,1%

34

28,2%

33

33,3%

39

25,6%

30

29,9%

35

23,9%

28

26,5%

31

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Subsidies aan verenigingen

Sportstimuleringsprojecten

Doelgroepenbeleid

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

Schoolzwemmen

Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

Overige school en sport projecten

Subsidies aan BVO

Topsport(evenementen)

Onderhoud en renovatie van

10 of 139

bestaande sportaccommodaties

36,8%

43

38,5%

45

23,9%

28

31,6%

37

answered question

117

skipped question

1

Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties (uitstellen,
annuleren, of aangepast
programma van eisen))

Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

Anders, namelijk

14. Kunt u hieronder een toelichting geven over de verwachte bezuinigingen?
Response
Count
117

11 of 139

answered question

117

skipped question

1

15. Waarop verwacht u dat uw gemeente extra gaat investeren of meer aan uit gaat
geven in de resterende collegeperiode? (antwoordcategorieën van zeer
onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5))
Response

1

2

3

4

5

72,7% (72)

12,1% (12)

11,1% (11)

3,0% (3)

1,0% (1)

99

71,9% (69)

15,6% (15)

10,4% (10)

1,0% (1)

1,0% (1)

96

Subsidies aan verenigingen

75,3% (73)

16,5% (16)

5,2% (5)

2,1% (2)

1,0% (1)

97

Sportstimuleringsprojecten

59,4% (60)

18,8% (19)

16,8% (17)

4,0% (4)

1,0% (1)

101

Doelgroepenbeleid

62,5% (60)

15,6% (15)

17,7% (17)

3,1% (3)

1,0% (1)

96

77,9% (74)

8,4% (8)

7,4% (7)

5,3% (5)

1,1% (1)

95

79,3% (73)

10,9% (10)

8,7% (8)

0,0% (0)

1,1% (1)

92

75,0% (69)

12,0% (11)

10,9% (10)

1,1% (1)

1,1% (1)

92

Overige school en sport projecten

67,7% (65)

13,5% (13)

14,6% (14)

4,2% (4)

0,0% (0)

96

Subsidies aan BVO

79,3% (69)

8,0% (7)

8,0% (7)

0,0% (0)

4,6% (4)

87

Topsport(evenementen)

80,7% (71)

9,1% (8)

6,8% (6)

0,0% (0)

3,4% (3)

88

50,5% (50)

15,2% (15)

20,2% (20)

7,1% (7)

7,1% (7)

99

52,5% (52)

12,1% (12)

15,2% (15)

7,1% (7)

13,1% (13)

99

42,9% (45)

12,4% (13)

23,8% (25)

12,4% (13)

8,6% (9)

105

Omvang formatie sportbeleid en –
uitvoering

Count

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties
Schoolzwemmen
Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties
Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties)
Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

Anders, namelijk

12 of 139

16

answered question

110

skipped question

8

16. Kunt u aangeven, indien mogelijk, wat het vastgestelde bedrag is waarop de
gemeente verwacht extra te gaan investeren of meer aan uit gaat geven in de
resterende collegeperiode? (afgerond op hele euro’s).
Response

Response

Percent

Count

Omvang formatie sportbeleid en
–uitvoering

49,6%

58

25,6%

30

25,6%

30

27,4%

32

24,8%

29

25,6%

30

24,8%

29

24,8%

29

24,8%

29

25,6%

30

25,6%

30

32,5%

38

42,7%

50

Verleende korting op tarieven, c.q.
tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd

Subsidies aan verenigingen

Sportstimuleringsprojecten

Doelgroepenbeleid

Jeugdsportpas of vergelijkbare
kortingsacties

Schoolzwemmen

Inzet van vakleerkrachten in het
onderwijs

Overige school en sport projecten

Subsidies aan BVO

Topsport(evenementen)

Onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties

Accommodatiebeleid (nieuwbouw
accommodaties)

13 of 139

Combinatiefunctionarissen /
Sportbuurtcoaches

Anders, namelijk:

42,7%

50

34,2%

40

answered question

117

skipped question

1

17. U kunt hieronder een toelichting geven over deze extra investeringen in de sport:
Response
Count
117

14 of 139

answered question

117

skipped question

1

18. Heeft de economische recessie gevolgen voor de continuïteit van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen?
Response

Response

Percent

Count

A: Nee, tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s
krijgen het beoogde structurele

18,8%

22

12,8%

15

6,8%

8

20,5%

24

32,5%

38

8,5%

10

answered question

117

skipped question

1

vervolg.
B: Ja, tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s
krijgen in aangepaste / afgeslankte
vorm een vervolg.
C: Ja, tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s
krijgen geen vervolg.
D: Weet niet
E: Geen gebruik van dergelijke
programma’s.
F: Anders, namelijk

15 of 139

19. Wat voor gevolgen heeft de economische recessie op de aanstelling van
combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches?

A: Geen gevolgen, plannen
worden doorgezet.

Response

Response

Percent

Count

58,1%

68

29,9%

35

12,0%

14

answered question

117

skipped question

1

B: Er wordt een groter beroep
gedaan op het onderwijs en de
cultuur voor cofinanciering.
C: Er is/ wordt afgezien van
combinatiefunctionarissen /
buurstportcoaches.

20. Hoe groot acht u de kans dat uw gemeente de komende vier jaar, de financiële
veranderingen in acht nemende, niet kan voldoen aan het creëren van nieuwe
sportaccommodaties zoals staat geformuleerd in de breedtesportambitie van het
Olympisch Plan 2028?
Response

Response

Percent

Count

A: Nee, zeker niet.

6,0%

7

B: Onwaarschijnlijk.

13,7%

16

37,6%

44

D: Waarschijnlijk.

33,3%

39

E: Ja, zeker.

9,4%

11

answered question

117

skipped question

1

C: Niet waarschijnlijk / Niet
onwaarschijnlijk.

16 of 139

21. Verwacht u, de financiële veranderingen in acht nemende, de komende 10 jaar, meer
te bereiken op het gebied van accommodatiebeleid?
Response

Response

Percent

Count

A: Nee, zeker niet.

4,3%

5

B: Onwaarschijnlijk.

20,5%

24

37,6%

44

D: Waarschijnlijk.

24,8%

29

E: Ja, zeker.

12,8%

15

answered question

117

skipped question

1

C: Niet waarschijnlijk / Niet
onwaarschijnlijk.

22. Kunt u hieronder een toelichting geven over deze verwachting:
Response
Count
117

17 of 139

answered question

117

skipped question

1

23. Verwacht u, de financiële veranderingen in acht nemende, de komende 10 jaar, meer
te bereiken op het gebied van sportstimulering?
Response

Response

Percent

Count

A: Nee, zeker niet.

2,6%

3

B: Onwaarschijnlijk.

13,7%

16

42,7%

50

D: Waarschijnlijk.

31,6%

37

E: Ja, zeker.

9,4%

11

answered question

117

skipped question

1

C: Niet waarschijnlijk / Niet
onwaarschijnlijk.

24. Kunt u hieronder een toelichting geven over deze verwachting:
Response
Count
117
answered question

117

skipped question

1

25. Kunt u in een paar zinnen samenvatten wat naar uw verwachting de belangrijkste
gevolgen van de bezuinigingen en economische recessie zullen zijn voor de sport in uw
gemeente voor de komende tien jaar?
Response
Count
117

18 of 139

answered question

117

skipped question

1

26. Mogen wij u, in aanvulling op deze vragenlijst, benaderen voor een interview?
Response

Response

Percent

Count

A: Ja, vul hieronder u gegevens in.

47,9%

56

B: Nee

52,1%

61

Gegevens (Naam, Functie)

60

answered question

117

skipped question

1

27. Het onderzoeksrapport wil ik graag digitaal toegestuurd krijgen?
Response

Response

Percent

Count

A: Ja

96,6%

113

B: Nee

3,4%

4

answered question

117

skipped question

1
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1

Tiel

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

De Ronde Venen

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Woudrichem

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Kerkrade

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

Bernheze

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

Zwijndrecht

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

gemeente Goedereede

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

Utrecht

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

Den Haag

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Baarn

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

Roermond

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

Neder-Betuwe

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

dongeradeel

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

Ermelo

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

Duiven

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

Haarlem

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

Huizen

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

Hellendoorn

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Gemeente Assen

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

Overbetuwe

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

Eemnes

Mar 21, 2012 6:11 AM

22

Valkenswaard

Mar 21, 2012 3:56 AM

23

Bernisse

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

Stein

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

Gemeente Franekeradeel

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Druten

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

Leerdam

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Houten

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

Deventer

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

Zwartewaterland

Mar 20, 2012 8:58 AM
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31

ridderkerk

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

Sliedrecht

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

Edam-Volendam

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

Schiedam

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Borsele

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

Noordoostpolder

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

Tilburg

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

zijpe

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

Schoonhoven

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

het Bildt

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Woerden

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

Brummen

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

terneuzen

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Vlist

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

Peel en Maas

Mar 20, 2012 1:57 AM

46

Heusden

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

Helmond

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

Vaals

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom gezamenlijk

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

zevenaar

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

Boskoop

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

Stichtse Vecht

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Noordenveld

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

sint-michielsgestel

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

Veere

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

IJsselstein

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

Vlaardingen

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

wijk bij duurstede

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

Vlagtwedde

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

Leudal

Mar 19, 2012 11:49 PM
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61

Oost Gelre

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

barneveld

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

Alblasserdam

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

Enschede

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

gemeente Eijsden-Margraten

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Grave

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

Nieuwkoop

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

Oss

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

Waalwijk

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Vianen

Mar 19, 2012 8:30 AM

71

Middelharnis

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

Rijssen-Holten

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

gemeente Albrandswaard

Mar 19, 2012 8:21 AM

74

Velsen

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Veldhoven

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

Bergambacht

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

Middelburg

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

Hellevoetsluis

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Menterwolde

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Zundert

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Venray

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

's-Hertogenbosch

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

Beuningen

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

De Bilt

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Bergen op Zoom

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

Deurne

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

Bloemendaal

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

West Maas en Waal

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Cuijk

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

Westervoort

Mar 12, 2012 8:51 AM
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91

Gaasterlân-Sleat

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

gemeente Hengelo (Ov)

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

Steenwijkerland

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

Cranendonck

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

Noordwijkzh

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Hardenberg

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

Gilze en Rijen

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

Heerde

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

Aalsmeer

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

Krimpen aan den IJssel

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

Westland

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

Laarbeek

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

haaren

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

gemeente Venlo

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

Landgraaf

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

Maassluis

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

Leek

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Nederlek

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

Mill en Sint Hubert

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

Bergeijk

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Tytsjerksteradiel

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

Oegstgeest

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

Meppel

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Maasdonk

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

Bedum

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

Drechterland

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

Hulst

Mar 7, 2012 3:29 AM
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Pagina 2, V8. Welke bezuinigingsstrategie wordt door de gemeente gehanteerd? (meerdere antwoorden
mogelijk).

1

Dit is nog niet bekend. Wordt eind 2012/ begin 2013 duidelijk.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Uitstellen uitbreiding buitensportaccommodaties.

Mar 27, 2012 1:40 AM

3

Verlagen exploitatiebudget.

Mar 22, 2012 6:59 AM

4

er zijn enkele prioriteiten gesteld. in vergelijking tot andere sectoren is de
sport tot op heden nog vnl ontzien bij de gemeentelijke bezuinigingen

Mar 20, 2012 7:26 AM

5

Schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen wordt vanaf het schooljaar
2012-2013 niet meer aangeboden.

Mar 20, 2012 3:19 AM

6

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

7

Nog niet bekend.

Mar 20, 2012 12:37 AM

8

minder investeren in accomodaties

Mar 19, 2012 8:01 AM

9

Weten we nog niet

Mar 15, 2012 2:43 AM

10

Sluiten accommodaties

Mar 15, 2012 1:17 AM

11

(in relatie tot B) - BTW-constructie wordt nader onderzocht (in relatie tot C) Er is een onderzoek gestart om beheer meer bij sportverenigingen te leggen
(in relatie tot G) - De subsidie voor jeugdleden wordt afgebouwd, in 2015
eindigd de subsidieregel. De tarieven gaan komende jaren met 4%
(overigens incl. trendmatige aanpassing) per jaar omhoog. Dit ter dekking
van een nieuwe sporthal die gebouwd gaat worden.

Mar 8, 2012 3:17 AM

12

Er wordt niet bezuinigd, maar er wordt geprobeerd om meer te realiseren
met gelijkblijvende middelen door combinaties van inzet
sportbudget/ouderenbudget/WMO-budget/gezondheidsbudget.

Mar 7, 2012 9:06 AM

13

Onderzoek naar BTW-voordelen

Mar 7, 2012 3:35 AM
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Pagina 2, V9. Kunt u hieronder een toelichting geven waarom deze bezuinigingstrategie wordt gehanteerd
binnen uw gemeente?

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Er is nog gen specifieke keuze gemaakt, maar het algemene beleid van de
gemeente is om een omslag te maken van een organiserende en
financierende gemeente naar een regiserende gemeente.

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Nee

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Gezien de financiele positie mede veroorzaakt door de rijksoverheid,
onvermijdbaar

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

We gaan er vanuit dat op deze manier het aanbod op peil kan blijven.

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

Meer efficiency behalen

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Onze gemeente gaat zeer waarschijnlijk samengevoegd worden met de
overige 3 gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

discussie over mogelijke verzelfstandiging of andere bezuinigingsstrategien
loopt nog

Mar 23, 2012 7:16 AM

9

Minder verenigingsondersteuning en gebruik maken van de Impuls brede
scholen, cultuur en sport.

Mar 23, 2012 6:44 AM

10

Er is een taakstelling opgelegd door de raad om op het gehele
subsidiebudget 8% te bezuinigen.

Mar 23, 2012 3:47 AM

11

Maken van keuzes door gemeenteraad.

Mar 23, 2012 3:18 AM

12

Sport is een middel om een aantal welzijnsdoelstellingen te kunnen
bereiken.

Mar 23, 2012 12:34 AM

13

Nee hier heb ik geen zicht op

Mar 22, 2012 8:28 AM

14

We willen naar meer kostendekkende tarieven voor kwalitatief goede
voorzieningen

Mar 22, 2012 7:31 AM

15

We zitten op dit moment in een bezuinigingsdiscussie die samen met de
sportverenigingen wordt gevoerd. Voorgestelde bezuinigingen zijn nog niet
definitief en doorgevoerd. Ze zijn tot stand gekomen o.b.v. beoordeling van
gehele sportbegroting i.r.t. wat nog verantwoord wordt geacht.

Mar 22, 2012 6:59 AM

16

Eigenlijk niet op sport willen bezuinigen, alt. kansen pakken en toch mee
gaan in brede ontwikkeling om taken anders in te richten. Luxe randjes er af.

Mar 22, 2012 3:46 AM

17

Dit is conform de nieuwe beleidsvisie Sport&Bewegen , en de nota
Maatschappelijk Vastgoed, waaronder het beeheer en exploitatie van
sportaccommodaties.

Mar 21, 2012 3:56 AM

18

Bezuiniging op alle niet wettelijke subsidies aan niet professionele
organisaties, clustering sportfaciliteiten

Mar 21, 2012 2:40 AM

19

Meer bereiken met dezelfde middelen, regie zelf behouden

Mar 21, 2012 2:23 AM

20

Zie www.franekeradeel.nl - bestuur en organisatie - gemeenteraad raadscommissievergadering 17 november - punt 5c , hier staat de
kadernotitie bezuinigingen sport welke dus afgelopen november is

Mar 21, 2012 2:16 AM
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behandeld.
21

De boodschap richting burgers is: Doe het lekker zelf.

Mar 21, 2012 1:21 AM

22

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

23

N.V.T

Mar 21, 2012 12:31 AM

24

nvt, zie boven

Mar 20, 2012 7:26 AM

25

Samenwerking is niet alleen op sportgebied, maar sectie overstijgend

Mar 20, 2012 7:25 AM

26

Door de financiele sitautie wordt gekeken naar het efficienter en effectiever
inzetten van middelen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht
met maatschappelijke partners en omliggende gemeente in de regio

Mar 20, 2012 6:38 AM

27

Meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid bij sportverenigingen
neerleggen.

Mar 20, 2012 5:02 AM

28

Lastenverzwaring voor gebruikers brengt het gevaar met zich mee dat
huurders en bezoekers gaan teruglopen. Omdat de dekkingsgraad van sport
onder de 40 % ligt is het focussen op de uitgaven rendabeler.

Mar 20, 2012 3:30 AM

29

het maken van keuzes

Mar 20, 2012 3:22 AM

30

Alleen het schoolzwemmen is geschrapt; verder wordt er niet bezuinigd op
sport vanwege het (grote) belang van sport voor de samenleving.

Mar 20, 2012 3:19 AM

31

De gemeentelijke bemoeienis zal nog verder terug worden gebracht, om
zodoende op de kosten te bezuinigen.

Mar 20, 2012 2:37 AM

32

andere beheervormen heeft te maken met BTW-aspecten (sportbesluit);
door een vorm te kiezen die BTW-proof is kan de gemeente bezuinigen
(19% op investeringen en onderhoud) zonder dat dit ten koste hoeft te gaan
van de kwaliteit voor de sportverenigingen

Mar 20, 2012 2:22 AM

33

In het kader van zelfsturen zal zoveel als mogelijk bij verenigingen worden
neergelegd.

Mar 20, 2012 1:57 AM

34

huurtarieven van de sportaccommodaties waren gezien de kosten laag,
derhalve is gekozen voor het verhogen van de tarieven.

Mar 20, 2012 1:50 AM

35

Er wordt meer gestuurd op het uitgaan van eigen kracht van verenigingen.
Hierdoor moeten ze minder afhankelijk worden van subsidies

Mar 20, 2012 1:27 AM

36

Nee

Mar 20, 2012 1:17 AM

37

Regionale samenwerking kan de nodige voordelen opleveren. Uitwisselen
van kennis en kunde, financiële samenwerking en organisatorische
voordelen. Door effinciënter inrichten van de organisatie kan er flink
bezuinigd worden. Het uitgangspunt daarbij is om dit te realiseren zonder
verlies van banen. Dit is gelukt bij het zwembad waar € 120.000 bezuinigd is.

Mar 20, 2012 1:02 AM

38

Uitbesteden wordt gedaan, dat heeft niets met bezuinigen te maken.

Mar 20, 2012 12:58 AM

39

omdat de taakstelling voor de bezuiniging met één instrument/maatreghel
niet te halen is.

Mar 20, 2012 12:47 AM
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40

Keuze college en raad

Mar 20, 2012 12:43 AM

41

voorstander van interactie tussen lokale verenigingsleven en gemeente

Mar 20, 2012 12:38 AM

42

N.v.t.

Mar 20, 2012 12:37 AM

43

??

Mar 20, 2012 12:33 AM

44

omdat we moeten inleveren, gekort worden en er een crisis is

Mar 20, 2012 12:18 AM

45

Burger is meer aan zet en financiële middelen zijn minder toereikend

Mar 19, 2012 11:48 PM

46

om de bezuinigings doelstellingen te bereiken

Mar 19, 2012 3:21 PM

47

deelname aan de impuls brede scholen, sport en cultuur

Mar 19, 2012 10:02 AM

48

Onze gemeente moet 2 miljoen bezuinigen. Binnenkort komt de Raad met
voorstellen. Om de raad te informeren hebben alle ambtenaren
bezuinigingsvoorstellen ingediend, met daarin verschillende alternatieven, de
consequenties etc. Doordat we een fusie gemeente zijn, moet ook de
subsidieverordening en het accommodatiebeleid geharmioniseerd worden.
In de uitgangspunten worden wel voorstellen genoemd als het niet langer
investeren in velden die boven de NOC.NSF normering liggen. Uitgansgpunt
van het college is dat de totale hoogt evan het subsidiebedrag gelijk blijft,
maar dat staat los van het besluit dat de raad straks gaat nemen.

Mar 19, 2012 9:32 AM

49

Bezuinigingen realiseren met minimale effecten

Mar 19, 2012 9:05 AM

50

wij verwachten hiermee efficiencywinst te kunnen bereiken

Mar 19, 2012 9:01 AM

51

Binnen de sportbegroting is weinig geld. We moeten alternatieve
geldstromen vinden om te investeren in de sport. Daarnaast vindt de
gemeente een hogere eigen bijdrage van inwoners een goede oplossing om
bezuinigingen door te voeren.

Mar 19, 2012 9:00 AM

52

Met het verhogen van de tarieven streven we naar een meer kostendekkend
tarief.

Mar 19, 2012 8:45 AM

53

De wens van de verenigingen en snel in te voeren.

Mar 19, 2012 8:30 AM

54

Er wordt per onderdeel bekeken op welke wijze er bezuinigd kan worden, dat
verschilt sterk. Mede door lopende contracten, ruimte in de begrotingen en
personeelskosten of niet.

Mar 19, 2012 8:24 AM

55

Diverse strategieen zijn nodig om de bezuinigingen te kunnen behalen.

Mar 19, 2012 8:21 AM

56

Vooralsnog de enige mogelijkheid om te bezuinigen op korte termijn.

Mar 19, 2012 8:06 AM

57

nu al geen subsidie voor sport, misschien wat minder investeren in
accomodaties.

Mar 19, 2012 8:01 AM

58

Er wordt volgens een kaasschaafmethode gelijkelijk over de beleidsvelden
verdeeld, bezuinigd. Aan beleidsmedewerkers de taak om aan te geven
waar dit het minst pijn doet.

Mar 19, 2012 7:55 AM

59

Verhogen uurtarief sportaccommodaties en verhogen entree zwembaden

Mar 19, 2012 4:54 AM
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60

Om de begroting sluitend te krijgen moet op alle fronten bezuinigd worden.
De gemeenteraad is niet bereid de belastingen extra te laten stijgen. De
huidige tarieven zijn historisch gegroeid en er is nooit gekeken hoe de huren
zich verhouden tot de inkomsten. De gemeente heeft een groot aantal
voorzieningen: zwembad, 2 sporthallen, 5 sportparken(18 natuurgrasvelden),
1 kunstgrashockeyveld, 1 atletiekbaan, 15 tennisbanen. Op al de
accommodaties staan clubgebouwen en kleedlkalen waarvan het groot
onderhoud door de gemeente wordt betaald. Al deze voorzieningen hebben
veldverlichting. De onderhoudskosten en de vervangensinvesteringen en de
daaruit voortvloeiende kapitaalslasten worden gedragen door de gemeente.
Daarnaast verstrekt de gemeente nog subsidies aan sportverenigingen. Per
saldo praten we dus over een aanzienlijk bedrag.

Mar 15, 2012 8:46 AM

61

Subsidievermindering is een vrij eenvoudige maatregel en gekldt voor alle
sectoren. Dus is gemakkelijker te "verkopen"voor de politiek

Mar 15, 2012 3:16 AM

62

nee

Mar 15, 2012 2:43 AM

63

Onder 8 gegeven antwoorden lijken de beste resultaten te kunnen boeken
(lees: de meeste bezuinigingen te kunnen realiseren)

Mar 14, 2012 8:55 AM

64

Meer doen of hetzelfde blijven doen met minder geld vraagt creativiteit. Alle
opties worden bekeken.

Mar 14, 2012 2:23 AM

65

Sport wordt redelijk ontzien in verhouding tot andere sectoren

Mar 13, 2012 6:24 AM

66

Vrijwel alle sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
De gemeente heeft op dit punt geen of weinig kosten. Daar tegenover staat
dat de sportcomplexen gratis ter beschikking worden gesteld. Blijft over te
besparen op subsidies (jeugdsubsidie).

Mar 13, 2012 4:29 AM

67

Er wordt gestreefd naar kostendekkende huurtarieven voor accommodaties.
Daarnaast zijn we aan het kijken of het mogelijk is het onderhoud van
voetbalvelden en tennisvelden volledig te privatiseren, zodat er op termijn
een structurele besparing is. Dit past binnen het beleid van onze gemeente
om een ´regiegemeente´ te worden.

Mar 13, 2012 1:50 AM

68

Gezien het hoge bedrag dat bezuinigd moet worden, is de
kaasschaafmethode niet voldoende.

Mar 12, 2012 6:49 AM

69

Is het best haalbaar.

Mar 12, 2012 5:03 AM

70

De tarieven lagen hier historisch laag. Dit is nu meer rechtgetrokken naar
andere sectoren en andere gemeenten. Ook word je steeds creativer dat niet
alleen de gemeente baadt heeft bij een gezonde leefstijl, maar ook anderen.
En dat ke meer draagvlak creeert als anderen meefinancieren.

Mar 12, 2012 1:47 AM

71

Positieve ervaringen in het verleden

Mar 12, 2012 1:46 AM

72

Binnen de marges (zo'n 20% van de gemeentelijk uitgaven is beinvloedbaar)
heeft de politiek getracht een acceptabel bezuinigingspakket (structureel 7
miljoen op jaarbasis) vast te stellen. Gelet is op de
toekomstvisie/meerjarenprogramma, het collegeprogramma en een negental
uitgangspunten m.b.t. de bedrijfsvoering.

Mar 9, 2012 3:48 AM

73

Om niet de last bij één bezuinigingssoort te leggen. Om de lasten over de
sportende inwoners gelijkmatiger te verdelen. Om toch ook armslag voor

Mar 9, 2012 1:40 AM
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nieuwe initiatieven te creëren (sportstimulering).
74

Er heeft een maatschappelijke discussie plaatsgevonden binnen d
egemeente waar dit uit voortvloeit.

Mar 8, 2012 5:15 AM

75

Zie 8J

Mar 8, 2012 3:17 AM

76

Subsidiestelsel is hervormd daarbij is directe subsididiering aan
sportverenigingen gesneuveld

Mar 8, 2012 2:37 AM

77

Zie antwoord op vraag 3. Bittere noodzaak.

Mar 7, 2012 9:11 AM

78

We proberen opgebouwd positief sportklimaat zo lang als mogelijk vast te
houden.

Mar 7, 2012 9:06 AM

79

Herindeling speelt en subsidies en tarieven is een makkelijke keuze

Mar 7, 2012 7:27 AM

80

Combinatie van in- en externe bezuinigingen

Mar 7, 2012 5:41 AM

81

het principe van profijtbeginsel

Mar 7, 2012 5:40 AM

82

Beweuste keuzes, sommige verenigingen wel en sommige niet korten op
susbdiie mogelijk

Mar 7, 2012 3:35 AM

83

presenteren van een sluitende begroting

Mar 7, 2012 3:34 AM

84

5% per jaar

Mar 7, 2012 3:29 AM
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1

Voor alle zaken waar nu nee is ingevuld, kan een misschien Ja worden
nadat het sportaccommodatiebeleid dat nu geschreven wordt eind 2012/
begin 2013 gereed is.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Is nog niet duidelijk, afhankelijk van besluitvorming VoorJaarsNota is nu nog
niet in beeld te brengen.

Mar 23, 2012 8:43 AM

3

de tarieven gaan worden aangepakt, maar dat zal nog enige maanden
duren. alles waar we ja op hebben geantwoord, ontwikkeld zich nog en is
nog niet in hele bedragen te formuleren.

Mar 22, 2012 7:41 AM

4

Opmerking: Nog niet alle genoemde bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Besluitvorming in 2012. We zijn nog in overleg met verenigingen. We kennen
een topsportsubsidie die wordt verminderd. Dit heb ik geschaard onder
subsidies aan verenigingen en niet onder topsport(evenementen).

Mar 22, 2012 6:59 AM

5

Onderzoek naar uit handen geven van exploitatie sportaccommodaties aan
derden

Mar 21, 2012 2:40 AM

6

Franekeradeel zit nog middenin het bezuinigingsproces, tot nu zijn twee
maatregelen doorgevoerd; te weten: - verhoging tarief gymzalen - verhoging
tarief specifiek voor de kunstgrasvelden

Mar 21, 2012 2:16 AM

7

Er ligt een takastellende bezuiniging van € 350.000 met ingang van 2014.
Hiervan is reeds € 50.000 ingevuld vanwege de verhoging van de
huurtarieven

Mar 20, 2012 3:49 AM

8

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

9

huurtarieven zijn verhoogd

Mar 20, 2012 1:50 AM

10

door efficienter te werken en minder openingsuren kan er op het zwembad €
120.000 bezuinigd worden. Er wordt in de huidige organisatievorm
doorgegaan met behoud van alle personeel. In de Liemers gaan de
gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Rijnwaarden steeds meer
samenwerken

Mar 20, 2012 1:02 AM

11

N.v.t.

Mar 19, 2012 9:47 AM

12

Het is niet mogelijk om bedragen te noemen maar wel: sportstimuleringsprojecten ; kaasschaafmethode 10% van 15.000 euro doelgroepenbeleid; sportstimulering voor ouderen niet aan beginnen,
voorstellen blijven op de plank liggen - schoolzwemmen; € 20.000,- topsportevenementen; Organiseren van een site event WK wielrennen voor
€ 5000,- - acc. beleid,; anders inzetten op gebruik van accommodaties of
clustering

Mar 19, 2012 9:32 AM

13

Door restant sportbudgetten t.g.v. de algemene dienst te brengen.

Mar 19, 2012 8:45 AM

14

Voor de gemeente Middelharnis geldt dat deze in 2013 opgegaan is in een
nieuwe gemeente. In dit kader wordt er reeds met name op de situatie per 11-2013 gericht. In 2012 wordt er weining ingrijpends meer gewijzigd.

Mar 19, 2012 8:24 AM

15

Feitelijke bezuinigingen zijn nog niet doorgevoerd. In 2012 moet duidelijk
worden of en zo ja hoeveel uiteindelijk bezuinigd moet worden op het
sportbudget.

Mar 14, 2012 8:55 AM

16

Privatiseren sportaccommodaties, meer zelfwerkzaamheid van

Mar 12, 2012 6:49 AM
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buitensportverenigingen, verminderen gymvervoer
17

NB: 1. Als met 'verleende korting op tarieven......verhoogd' een verhoging
van de tarieven bedoeld wordt, dan is het antwoord 'ja'. Indexering van
tarieven op subsidies en vergoedingen zijn 'bevroren' 2. Of er op
combinatiefuntionarissen wordt bezuinigd (niet verlengen na afloop
projectperiode) is op dit moment nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk
van de medewerking van lokale partijen, vooral het onderwijs. Andere
bezuinigingen sport: - bedrijfsvoering - ambitieniveau - verlaging
energiekosten zwembaden en sporthallen/-zalen - aanbestedingsbeleid
inhuur zwembadpersoneel =/leeftijdsbeleid zwembaden - pay-rollconstructie
invoeren

Mar 9, 2012 3:48 AM

18

In onze gemeente heeft het beleidsprogramma Sport de opdracht om in
2015 voor 58.000 euro minder zwaar op de gemeentelijke begroting te
drukken. Dat bedrag wordt vooral gehaald uit meeropbrengsten (uit tarieven
voor buitensportaccommodaties) en door een toekomstige andere
exploitatievorm van ons binnenzwembad (minder hoge exploitatievergoeding
aan externe exploitant).

Mar 9, 2012 1:40 AM

19

Sommige stelling hierboven zijn beetje cryptisch. De vraagstelling luidt
"welke BEZUINIGINGEN zijn doorgevoerd. Dan is een stelling als:
"Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden niet meer dan
indexering verhoogd" verkeerd. Of de tariven worden MEER dan indexering
verhoogd, OF de kortingen worden NIET geïndexeerd. In ons geval zijn de
tarieven (commercieel en verenigingstarief) MEER dan indexering verhoogd.

Mar 8, 2012 3:17 AM

20

Tarieven voor verenigingen en overige gebruikers zijn per 1-1-2012
substantieel verhoogd: Buitensport met 65%; binnensport met 9%, zwembad
met 9 %.

Mar 7, 2012 9:11 AM
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Omvang formatie sportbeleid en –uitvoering
2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

3,48 fte is 160.000 euro

Mar 23, 2012 7:16 AM

18

1,1 fte beleid vanaf 2012, € 30.000 in uitvoering vanaf 2014

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

200.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

weet niet

Mar 22, 2012 1:18 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

27

onbekend

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

37

150.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

nvt

Mar 20, 2012 3:28 AM

41

?

Mar 20, 2012 3:03 AM

45

?

Mar 20, 2012 1:57 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

50

€ 120.000

Mar 20, 2012 1:02 AM

53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

55

??

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

€ 75.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

1

Mar 19, 2012 11:49 PM

63

80.000

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM
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69

40.000

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

1.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

74

niet exact

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Geen idee

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

79

€ 5000,-

Mar 19, 2012 4:54 AM

82

195.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

84

nb

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

functies worden niet meer opgevuld

Mar 14, 2012 2:23 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

96

133.000

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

niet mogelijk net als voor andere onderstaande opties maar ik moet hier iets
antwoorden voordat ik verder kan in deze enquête

Mar 9, 2012 1:40 AM

101

0,5 FTE

Mar 8, 2012 2:37 AM

104

90.000 euro per 1-1-2012

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM

110

0

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

180.000

Mar 7, 2012 5:41 AM

113

€ 50.000,-

Mar 7, 2012 4:25 AM

Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden niet meer dan indexering verhoogd
2

5%

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

14

Zwembadtarieven met 2,5 % verhoogd boven indexering

Mar 23, 2012 12:34 AM

17

In 2012 en 2103 worden de gymzaaltarieven bovenop de jaarlijkse
indexering met 10% verhoogd

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

verhoging tarieven totaal € 35.000

Mar 22, 2012 6:59 AM

23

10% korting op verenigingstarief huur accommodaties vervalt

Mar 21, 2012 2:40 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM
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30

20% tariefsverhoging

Mar 20, 2012 8:58 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

De tarieven zijn met 5% verhoogd

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

6000

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

50.000

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

200.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

39

niet specifiek aan te geven; geldt ook voor de volgende onderwerpen

Mar 20, 2012 3:22 AM

41

?

Mar 20, 2012 3:03 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

60000

Mar 20, 2012 1:15 AM

53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

25%

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

niet bekend

Mar 19, 2012 3:21 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Trendmatigie bezuiniging van 2,5 % in 2012 / 5% in 2013, 7,5 % in 2014 en
10% in 2015

Mar 19, 2012 9:05 AM

71

0 lijn wordt gehanteerd bij indexering

Mar 19, 2012 8:24 AM

75

Verhoging van 10%

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

85.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

85

Tarieven worden met 5% verhoogd in 2012

Mar 14, 2012 2:23 AM

88

Exacte bedragen nog niet bekend

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Geen indexering

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

96

verhoging tarieven: € 80.000

Mar 9, 2012 3:48 AM

99

nog niet bekend

Mar 8, 2012 5:15 AM
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100

56.000

Mar 8, 2012 3:17 AM

102

index is op 0 euro bepaald

Mar 8, 2012 2:19 AM

104

tariefverhoging van 200.000 euro per 1-1-2012

Mar 7, 2012 9:11 AM

109

5000

Mar 7, 2012 6:40 AM

115

€ 40.000,=

Mar 7, 2012 3:34 AM
Subsidies aan verenigingen

2

5 %korting

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

?

Mar 26, 2012 8:11 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

10

20.000 euro

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

op onderdelen korting van 10%: € 14.000,00

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

€ 5.000

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

wordt momenteel nader uitgewerkt (kan geen bedrag noemen)

Mar 22, 2012 8:28 AM

17

€ 13.450,--

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

€ 10.000

Mar 22, 2012 6:59 AM

23

€ 1.500,- per vereniging (groene sportterreinen)

Mar 21, 2012 2:40 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

€31.000

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

20000

Mar 20, 2012 5:02 AM

41

15.000

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

15.000

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

10.000

Mar 20, 2012 2:22 AM

46

-€ 2,- per jeugdlid

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

50000

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

52

10000

Mar 20, 2012 12:47 AM
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53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

minus 35% jeugdlidsubsidies

Mar 20, 2012 12:38 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

Schrappen subsidies aan volwassenen ± 25.000,00

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

45000

Mar 19, 2012 3:21 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Zie boven

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

10.000

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

23000

Mar 19, 2012 9:00 AM

70

5.500

Mar 19, 2012 8:30 AM

73

Alle subsidies aan cultuur geschrapt

Mar 19, 2012 8:21 AM

75

4% bezuinigen

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

15000

Mar 19, 2012 7:55 AM

80

75000

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

10% van subsidiebedrag

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

140,000

Mar 15, 2012 2:43 AM

86

jeugdsubsidie van 18 naar 10 euro per lid

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

totaal sport 3000

Mar 13, 2012 4:29 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

circa 65.000 euro

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

10% van het totaalbudget is afgeroomd. Dit budget werd in de praktijk nooit
gebruikt.

Mar 12, 2012 1:47 AM

96

50.000

Mar 9, 2012 3:48 AM

98

5.000

Mar 8, 2012 7:06 AM
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99

nog niet bekend

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

17.500

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

280.000

Mar 8, 2012 2:37 AM

106

25.000

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

15.000

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

5000

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

4000

Mar 7, 2012 6:40 AM

111

19.000

Mar 7, 2012 5:41 AM

113

€ 100.000,- per 2015 in combinatie met tarieven

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Oplopende bezuiniging naar circa 25.000 bezuiniging per jaar

Mar 7, 2012 3:35 AM

117

5%

Mar 7, 2012 3:29 AM
Sportstimuleringsprojecten

2

5 % korting

Mar 27, 2012 3:35 AM

4

15000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

13

3500

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

€ 5.000

Mar 23, 2012 12:34 AM

18

€ 10.000

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

30.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

22

15.000 tot 20.000

Mar 21, 2012 3:56 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

€120.000

Mar 20, 2012 6:38 AM

47

30000

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

52

10000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€10.000

Mar 20, 2012 12:29 AM
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58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

70

50.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

Project voor ouderen is afgeschaft.

Mar 19, 2012 8:23 AM

75

€ 20.000

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

40.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

106

10.000

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

25.000

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

10000

Mar 7, 2012 5:40 AM

117

5%

Mar 7, 2012 3:29 AM
Doelgroepenbeleid

4

20000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

19

5.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

10000

Mar 20, 2012 1:15 AM

53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM
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60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

70

5.500

Mar 19, 2012 8:30 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

54.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

112

10000

Mar 7, 2012 5:40 AM

117

5%

Mar 7, 2012 3:29 AM
Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

Nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

00

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

78

nog niet vastgesteld

Mar 19, 2012 7:55 AM
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90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM
Schoolzwemmen

1

€ 95.000

Mar 27, 2012 3:53 AM

4

30000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

10

20.000 euro

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

€ 70.000,00

Mar 23, 2012 6:15 AM

13

57.000

Mar 23, 2012 3:18 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

50.000

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

volledig afschaffen schoolzwemmen. Jaarlijkse kosten bedragen +/€60.000,-

Mar 20, 2012 8:58 AM

32

ruim 130.000 per jaar vanaf 2015 (zwemmen en vervoerskosten)

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

gehalveerd

Mar 20, 2012 6:38 AM

37

180.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

40

35000

Mar 20, 2012 3:19 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

30000

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€100.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

ongeveer 70.000,00 voor zwemmen en vervoer

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

50000

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

?

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM
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65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Op vervoer is bezuinigd

Mar 19, 2012 9:05 AM

68

100000

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

60.000

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

1.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

73

Totaal afgeschaft

Mar 19, 2012 8:21 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

200000

Mar 19, 2012 8:00 AM

83

230.000

Mar 15, 2012 1:17 AM

85

135.000 vanaf 2012

Mar 14, 2012 2:23 AM

88

Exacte bedragen nog niet bekend

Mar 13, 2012 1:50 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

96

100.000

Mar 9, 2012 3:48 AM

98

30.000

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

€ 45.000 (netto, dus incl. extra vergoeding gymuren e.d.)

Mar 8, 2012 5:15 AM

101

geen bekostiging vervoer meer

Mar 8, 2012 2:37 AM

106

15.000

Mar 7, 2012 8:22 AM

108

40000

Mar 7, 2012 6:49 AM

111

31.000

Mar 7, 2012 5:41 AM
Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM
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59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM
Overige school en sport projecten

4

15000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

€ 1.000

Mar 23, 2012 12:34 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

1.500

Mar 19, 2012 8:30 AM

75

zit in de € 20.000

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

30.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

5000

Mar 15, 2012 1:17 AM
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90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

112

1000

Mar 7, 2012 5:40 AM
Subsidies aan BVO

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM
Topsport(evenementen)

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

totale bezuiniging op evenementenbeleid (waaronder topsportevenementen)
€ 150.000,00

Mar 23, 2012 6:15 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

15.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM
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53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

15000

Mar 19, 2012 3:21 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nvt

Mar 19, 2012 9:05 AM

72

Minder subsidie

Mar 19, 2012 8:23 AM

75

zit in de € 20.000

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

1.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

circa 80.000 euro

Mar 12, 2012 5:03 AM

101

door nieuw subsidiestelsel geen subsidie voor topsport meer

Mar 8, 2012 2:37 AM

104

25.000 euro per 1-1-2011 en 50.000 euro vanaf 2012

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

5000

Mar 7, 2012 7:27 AM
Onderhoud en renovatie van bestaande sportaccommodaties

2

verlaging/uitstel onderhoud/renovaite/niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

600.000 euro

Mar 23, 2012 7:16 AM

13

156.000

Mar 23, 2012 3:18 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

18

€ 60.000 (verlaging budget en taken neerleggen bij verenigingen)

Mar 22, 2012 6:59 AM

24

onbekend

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

30

investeringssubsidieregeling sprotaccommodaties is afgeschaft. Reserve
werd jaarlijks met €100.000,- gevoed

Mar 20, 2012 8:58 AM
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31

100.000

Mar 20, 2012 8:19 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

alleen het strikt noodzakelijke

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

26000

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

50.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

25%

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

200.000

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

?

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Trendmatige bezuiniging (zie boven) en bezien of er nog meer bezuinigd kan
worden

Mar 19, 2012 9:05 AM

70

30.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

73

Geen of minder onderhoud uitgevoerd

Mar 19, 2012 8:21 AM

75

geen idee

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

78

niet bekend.

Mar 19, 2012 7:55 AM

80

70000

Mar 15, 2012 8:46 AM

82

1.600

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

20000

Mar 15, 2012 1:17 AM

88

Exacte bedragen nog niet bekend

Mar 13, 2012 1:50 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

onbekend

Mar 12, 2012 5:03 AM

99

nog niet bekend, plannen zijn om door fusie minder velden te onderhouden
(plus kunstgras).

Mar 8, 2012 5:15 AM
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104

300.000 euro vanaf 1-1-2012

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

20000

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

350000

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

€ 100.000,- op de exploitatie van het zwembad per 2015 en € 25.000,- à €
50.000,- op exploitatie sporthal

Mar 7, 2012 4:25 AM

Accommodatiebeleid (nieuwbouw accommodaties (uitstellen, annuleren, of aangepast programma van eisen))
2

uitstel vernieuwing/ bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

€ 600.000

Mar 27, 2012 1:40 AM

5

1.000.000

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

nog onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

18

€ 15.000

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

30.000 (structureel)

Mar 22, 2012 3:46 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Niet aan te geven.

Mar 21, 2012 1:21 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

wel vervanging- maar geen uitbreiding investeringen

Mar 20, 2012 12:38 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

100.000

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

zie boven samen met onderhoud

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

?

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Momenteel aan het bezien

Mar 19, 2012 9:05 AM
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68

Moeilijk aan te geven. We kijken nu naar efficiëntere inzet van de
accommodaties in plaats van naar wensen van uitbreiding.

Mar 19, 2012 9:00 AM

75

geen idee

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

80

110000

Mar 15, 2012 8:46 AM

82

265.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

85

400.000 wordt bezuinigd op zwembad

Mar 14, 2012 2:23 AM

88

Exacte bedragen nog niet bekend

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

5%

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

onbekend

Mar 12, 2012 5:03 AM

96

bezuiniging is van invloed op ambitieniveau, maar op dit moment is dit niet in
een bedrag aan te duiden (wel/niet meer kunstgras en wel/niet nieuw
zwembad voor 2014, al dan niet in combinatie met een nieuwe sporthal?

Mar 9, 2012 3:48 AM

101

t/m 2011 2 nieuwe kunstgrasvelden per jaar, nu geen nieuwe
kunstgrasvelden meer. Tot 2011 450.000 euro beschikbaar tbv 25% subsidie
op nieuwbouw/renovatie accommodaties, deze regeling is afgeschaft

Mar 8, 2012 2:37 AM

104

(vervanging)investeringruimte lager dan voorheen

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

25000

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

300000

Mar 7, 2012 5:40 AM
Combinatiefunctionarissen / Sportbuurtcoaches

4

82000

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

87.000

Mar 26, 2012 8:11 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

21

-

Mar 21, 2012 6:11 AM

25

N.v.t.

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

42

18.000

Mar 20, 2012 2:37 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM
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53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Combinatiefuncties niet aan deelgenomen

Mar 19, 2012 9:05 AM

75

nvt

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

-

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

65.000

Mar 15, 2012 2:43 AM

85

wordt niet op bezuinigd maar vooralsnog geen middelen voor activiteiten.

Mar 14, 2012 2:23 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

Door aanpassing van de overheidsregeling vervullen we 60% vand e fte.
Echter waren we nooit voornemens om door te groeien naar 100%.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

Geen Ja ingevuld

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

?

Mar 9, 2012 9:18 AM

101

nog geen beslissing over continuering

Mar 8, 2012 2:37 AM

103

0

Mar 8, 2012 1:39 AM

106

47.000

Mar 7, 2012 8:22 AM

112

mogelijk 2013

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

€ 100.000 m.i.v. 2014

Mar 7, 2012 4:25 AM

116

0

Mar 7, 2012 3:30 AM
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1

Zowel vraag 12 als 13 spelen in deze periode en zijn momenteel onderwerp
van discussie binnen onze gemeente. Zie dus vraag 10 en 11

Mar 26, 2012 11:54 PM

2

nvt

Mar 26, 2012 8:11 AM

3

Lege velden zijn niet van toepassing

Mar 26, 2012 6:15 AM

4

Ook hier kunnen nog geen bedragen worden aangegeven.

Mar 22, 2012 7:41 AM

5

geen

Mar 22, 2012 6:59 AM

6

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

7

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

8

door herindeling loopt de collegeperiode tot 1-1-2013

Mar 20, 2012 1:15 AM

9

lidmaatschap VSG

Mar 20, 2012 12:18 AM

10

voor bedragen zie vraag 10

Mar 19, 2012 9:32 AM

11

De huidige collegeperiode eindigt door herindeling per 31-12-2012. Er wordt
niet meer bezuinigd in de lopende periode.

Mar 19, 2012 8:24 AM

12

Op schoolzwemmen is al eerder gezuinigd. Ik kan niet 1,2,3 achtehalen wat
de bedragen destijds zijn geweest.

Mar 15, 2012 8:46 AM

13

Het schoolzwemmen is inmiddels in zijn geheel afgeschaft per 1-1-2012

Mar 14, 2012 2:23 AM

14

De omvang van de bezuiniging is op basis van de verwachte financiele
ontwikkeling gemeentebreed voor de periode 2011-2014 vastgesteld op 7
miljoen. Hierover heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden. Op dit
moment is niet bekend of er nog meer bezuinigd moet worden, dus evenmin
waarop. Invulling van deze vraag zou dan ook speculatief zijn en is daarom
achterwege gelaten.

Mar 9, 2012 3:48 AM

15

Afstoten taken, bv. zwembad. Voor investeringen inzetten op PPSconstructies. Beheertaken overdragen aan verenigingen. Bij
accommodatiebeleid het afstoten van kleinere sportparken en clusteren van
clubs. Overigens is subsidie aan BVO vooralsnog niet van toepassing.

Mar 7, 2012 9:11 AM
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Omvang formatie sportbeleid en –uitvoering
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

200.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

21

-

Mar 21, 2012 6:11 AM

22

50.000

Mar 21, 2012 3:56 AM

24

onbekend

Mar 21, 2012 2:23 AM

27

onbekend

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

0

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

0

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

50.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

nog niet aan te geven; geldt ook voor de volgende vragen

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

0

Mar 20, 2012 3:19 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

45

?

Mar 20, 2012 1:57 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

0

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

€ 120.000

Mar 20, 2012 1:02 AM
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51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

50000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

55

??

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

58

nn

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

1

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

onderzoek

Mar 19, 2012 3:21 PM

64

?

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

zie vraag 11

Mar 19, 2012 9:05 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

74

niet exact

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

geen idee

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

nu al weinig formatie, dus ik kan me niet voorstellen dat dat minder wordt

Mar 19, 2012 8:01 AM

78

Geen idee.

Mar 19, 2012 7:55 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

84

nb

Mar 14, 2012 8:55 AM

87

onbekend

Mar 13, 2012 4:29 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

?

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

96

niet bekend

Mar 9, 2012 3:48 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

102

1/4 formatie

Mar 8, 2012 2:19 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM
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107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

110

0

Mar 7, 2012 6:18 AM

112

uithollen functie

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden niet meer dan indexering verhoogd
1

n.v.t.n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

?

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

zie boven

Mar 22, 2012 7:31 AM

23

10% korting op verenigingstarief huur accommodaties vervalt

Mar 21, 2012 2:40 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

verhoging van 5%

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

100.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

175000 (verleende korting gaat omlaag, tarieven dus omhoog)

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM
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60

0%

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

?

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

68

209.000 in totaal, waarvan 45.000 op binnen- en buitensportaccommodaties.
164.000 op de subsidie voor het Golfbad

Mar 19, 2012 9:00 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

79

€ 3000,-

Mar 19, 2012 4:54 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

sportbreed 300.000 verhoging tarieven

Mar 8, 2012 2:37 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

5000

Mar 7, 2012 6:40 AM

112

hogere bijdrage verwacht sportverenigingen

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

€ 40.000,=

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

5000

Mar 7, 2012 3:30 AM
Subsidies aan verenigingen

1

n.v.t.n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

€ 5.000

Mar 27, 2012 1:40 AM

5

?

Mar 26, 2012 8:11 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

5.000 euro

Mar 23, 2012 6:44 AM

12

?

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM
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15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

zie boven

Mar 22, 2012 7:31 AM

19

?

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

weet niet

Mar 22, 2012 1:18 AM

23

€ 1.500,- per vereniging (groene sportterreinen)

Mar 21, 2012 2:40 AM

25

ca €12.000

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

zijn reeds gekort

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

50.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

47

31000

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

50000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

idem antwoord 11

Mar 19, 2012 11:48 PM

64

100.000

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

76

sport wordt niet via (structurele) subsidies gefinancierd

Mar 19, 2012 8:01 AM

80

100000

Mar 15, 2012 8:46 AM
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82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

86

40.000

Mar 13, 2012 6:24 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

106

?

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

10000

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

4000

Mar 7, 2012 6:40 AM

112

is al erg laag

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

116

10000

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

5%

Mar 7, 2012 3:29 AM
Sportstimuleringsprojecten

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

4

15000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

3500

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

?

Mar 22, 2012 3:46 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM
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35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

50000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

/

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

76

Wordt hier op ingezet

Mar 19, 2012 8:01 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

is al erg laag

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

116

10000

Mar 7, 2012 3:30 AM
Doelgroepenbeleid

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

4

20000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM
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12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

?

Mar 22, 2012 3:46 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

10000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

4.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

98

n.v.t.

Mar 8, 2012 7:06 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

is al erg laag

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
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Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

10.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

5000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

79

€-

Mar 19, 2012 4:54 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM
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93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

nvt

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Schoolzwemmen

1

n.v.t.n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

4

30000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

20.000 euro

Mar 23, 2012 6:44 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

57000

Mar 23, 2012 3:18 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

41

20.000

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

idem antwoord 11

Mar 19, 2012 11:48 PM
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65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

4.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

85

135.000

Mar 14, 2012 2:23 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

99

€ 45.000 (netto, dus incl. extra vergoeding gymuren e.d.)

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

afhankelijk van continuering zwembad

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

€ 65.000,-

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbkekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

11

door afname interesse onderwijs. bedrag nog niet bekend

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM
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42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

?

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Overige school en sport projecten

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

4

15000

Mar 26, 2012 11:54 PM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbkekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

?

Mar 22, 2012 3:46 AM

66 of 139

Pagina 2, V13. Kunt u bij de gebieden, die u bij vraag 12 heeft aangekruist, indien mogelijk, het vastgestelde
verwachte bezuinigingsbedrag weergeven? (afgerond op hele euro’s).

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

10000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

1.500

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

is al erg laag

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Subsidies aan BVO

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM
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9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

nvt

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Topsport(evenementen)

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM
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9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

?

Mar 22, 2012 3:46 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

25.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

112

nvt

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM

Onderhoud en renovatie van bestaande sportaccommodaties
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1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

156000

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

!?? 100.000 efficienty

Mar 22, 2012 3:46 AM

25

ca € 25.000

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

nnb

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

100000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€200.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

onderzoek

Mar 19, 2012 3:21 PM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

40.000

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

76

?

Mar 19, 2012 8:01 AM
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80

100000

Mar 15, 2012 8:46 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

88

30.000

Mar 13, 2012 1:50 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

niet indexeren

Mar 12, 2012 1:46 AM

98

50.000

Mar 8, 2012 7:06 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

104

200.000 euro jaarlijks

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

111

p.m.

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

taakstelling 50.000 stuctureel op sportacc.

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

Accommodatiebeleid (nieuwbouw accommodaties (uitstellen, annuleren, of aangepast programma van eisen))
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

1.500.000

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

19

50.000 structureel schatting

Mar 22, 2012 3:46 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

71 of 139

Pagina 2, V13. Kunt u bij de gebieden, die u bij vraag 12 heeft aangekruist, indien mogelijk, het vastgestelde
verwachte bezuinigingsbedrag weergeven? (afgerond op hele euro’s).

37

100.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

100000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€300.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

100.000

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

onderzoek

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

?

Mar 19, 2012 10:02 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

67

??

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

Moeilijk aan te geven. We kijken nu naar efficiëntere inzet van de
accommodaties in plaats van naar wensen van uitbreiding.

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

niet mogelijk

Mar 19, 2012 8:45 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

76

?

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

81

Verenigingen moeten 1/3 deel van de investering bijdragen

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

98

25.000

Mar 8, 2012 7:06 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

104

Afgeschreven gebouwen niet vervangen. Langer gebruiken.

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM
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112

?

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Combinatiefunctionarissen / Sportbuurtcoaches

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bedragen niet bekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

63

?

Mar 19, 2012 10:02 AM

65

/

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

98

10.000

Mar 8, 2012 7:06 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM
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112

mogelijk vanaf 2013

Mar 7, 2012 5:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Anders, namelijk

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

onbekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

14

.

Mar 23, 2012 12:34 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

18

Zie antwoorden vraag 11

Mar 22, 2012 6:59 AM

26

Niet aan te geven.

Mar 21, 2012 1:21 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

Bedrijfsvoering Sportbedrijf 90.000/oplopend tot 150.000

Mar 20, 2012 8:59 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

er wordt op dit moment een discussie gevoerd over de omvang van de
binnen- en buitensportaccommodaties.

Mar 20, 2012 3:49 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

niet

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

46

nvt

Mar 20, 2012 1:50 AM

48

0

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

niet in euro's uit te drukken

Mar 20, 2012 12:38 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

71

NVT

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM
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73

nvt

Mar 19, 2012 8:21 AM

82

na

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

0

Mar 15, 2012 1:17 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

0

Mar 12, 2012 1:47 AM

95

?

Mar 9, 2012 9:18 AM

97

nee

Mar 9, 2012 1:40 AM

100

0

Mar 8, 2012 3:17 AM

103

-

Mar 8, 2012 1:39 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM
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1

Zie ook andere antwoorden over op te stellen sportaccommodatiebeleid

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

bezuinigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, derhalve ook niet de
bedragen

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Nee

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Zie vraag 12 onder "anders"

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

m.n. uit- dan wel afstel van investeringen in nieuwe sportaccommodaties

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Gezien de naderende herindeling op Goeree-Overflakkee is het nog geheel
onduidelijk of en hoe er bezuinigd zal worden.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

Is absoluut nog niet duidelijk op dit moment, meer is bekend in juni.

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

nee, in afwachting van evt bezuinigingen van het rijk

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Energiebesparingsmaatregelen bij binnensportruimten

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

vermindering interesse onderwijs in actieve deelname/stimulering en
financiele bijdragen in sport

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

Veel van de genoemde taken gebeuren niet in onze gemeente of hebben wij
al geen budget voor, dus daar kan niet op bezuinigd worden. Verder zijn wij
een NASB gemeente waardoor er nu juist veel mogelijk is op het gebied van
sportstimulering, dus hierop zal niet bezuinigd worden. De tarieven zijn
echter laag in onze gemeente en jeugdsportsubsidie hoog, dus ik kan mij
indenken dat daar nog op bezuinigd gaat worden. Hoeveel kan ik niet
aangeven.

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

Dit is wat gerealiseerd moet worden tot uiterlijk 2015

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

Nog niet mogelijk omdat de gemeenteraad zioch dit voorjaar gaat buigen
over de behaalde bezuinigingen.

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

nee

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

De komende jaren zal de subsidie op topsport worden geminimaliseerd.
Tarieven verhoogd. Nieuwe projecten alleen met extern geld worden gestart.
het Investeringsplan wordt in 2016 opnieuw ingericht.

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

nvt

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

geen nadere toelichting

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Extra ronde bezuinigingen verwacht bovenop huidige, inschatting dat we
nogmaals zelfde bedrag moete vinden..

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

Het is het meest waarschijnlijk dat de relatief lage tarieven voor
sportaccommodaties worden verhoogd.

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

-

Mar 21, 2012 6:11 AM

22

Minder formatie uren binnen vakafdeling Sport

Mar 21, 2012 3:56 AM
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23

Betreft structurele bezuiniging

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

onbekend

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

Zie onze kadernotitie bezuinigingen sport

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Sport wordt "beleidsarm". Beperkt zich tot combi functionarissen. Alle
accommodaties worden afgestoten.

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

N.V.T

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

Bedrijfsvoering Sportbedrijf

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

het bezuinigingsbedrag voor de volgende ronde is nog niet bekend. Er valt
niet veel meer te bezuinigen op sport maar alle mogelijke maatregelen
moeten wel worden opgevoerd.

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

neen

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

Hierover kan geen bedragen genoemd worden

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

we staan momenteel voor een neiuwe bezuiniginsgronde waarbij €600.000
bezuiningd moet worden. Nog nader te bepalen is waar deze bezuinigingen
op gaan plaatsvinden.

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Nog niet bekend of er nog extra bezuinigd zal moeten worden op sport.

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

De gemeente heeft geen geld om bijvoorbeeld kladaccommodaties te
renoveren

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

Sterk afhankelijk van conjunctuurontwikkelingen

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

NVT

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

neen

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

n.v.t.

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Pas mogelijk in 2015 als contract met huidige exploitant afloopt.

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

Ik verwacht wel dat er nog bezuinigingen zullen volgen maar het is erg
onduidelijk waar die zullen plaatsvinden. Het is dan ook moeilijk daar een
bedrag aan te koppelen

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

neen

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

Nog onbekend of privatiseringstrajecten van buitensportsportaccommodaties
een bezuiniging opleveren.

Mar 20, 2012 1:57 AM

46

nvt

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

De subsidies per jeugdlid wordt mogelijk met 20% verminderd.

Mar 20, 2012 1:27 AM
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48

nee

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

door herindeling loopt de collegeperiode tot 1-1-2013. Dus de periode is nog
heel kort. Nu zijn we nog bezig met het implementeren van de huidige
bezuinigingsronde.

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

het is nog niet duidelijk welke keuzes definitief worden.

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

-

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

de rol van gemeente verschuift naar een regie rol

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Is korting op tarieven een bezuiniging?

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

nee, nog niet in euro's uit te drukken

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

N.v.t.

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

Besparing op onderhoud accommodaties middels verzelfstandiging van het
beheer. Beperking op nieuwbouwkosten door overdracht van
bouwverantwoordelijkheid aan de vereniging

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

sport is beinvloedbaar autonoom beleid, grote post dus inleveren. sporters
moeten zelf meer betalen

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

nvt

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

Accommodatiebeleid moet nog vastgesteld worden

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

Bezuinigingen zijn vanaf het jaar 2011 ingezet. Gemeente stond onder
preventief toezicht in dat jaar. Vanaf 2012 niet meer.

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

nog niet bekend

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

Gereserveerd budget voor tijdelijke accommodatie is opgelost in de
begroting

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

Nee

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

weet nog niet

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Zie vraag 11

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

we zijn nog in de verkennende fase dus dit is erg lastig aan te geven

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

De subsidie op het schoolzwemmen is al stopgezet. De jeugdledensubsidie
staat niet ter discussie. We zetten vooralsnog vol in op sportbuurtcoaches.
We hebben 10% korting op de subsidie van het Golfbad doorgevoerd vanaf
dit jaar. Ook voor de binnen- en buitensportaccommodaties geldt een
tariefsverhoging van 10%. Dit kan in de komende jaren hoger worden, maar
dat is nog niet bekend.

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

nee

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Ik begrjip deze vraag niet helemaal. Wat wilt u dat ik toelicht?

Mar 19, 2012 8:30 AM
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71

De huidige collegeperiode eindigt door herindeling per 31-12-2012. Er wordt
niet meer bezuinigd in de lopende periode.

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

Het is niet onwaarscijnlijk dat de jeugdledensubsidies worden afgeschaft dan
wel een andere invulling krijgen.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

Schoolzwemmen wordt helemaal afgeschaft. Topsportevenementen hebben
wij niet.

Mar 19, 2012 8:21 AM

74

Onze sportsubsidie regelingen zijn onlangs herijkt. En paar regelingen zijn
versoberd of gescharpt. Vervoersdeel op schoolzwemmen gekort.

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Sport is een belangrijk verbindend element in de maatschappij. Sporten is
voor jong en oud, voor mensen van verschillende achtergronden en met
uiteenlopende sportbehoeften. Sport heeft duidelijke raakvlakken met
gezondheid, welzijn, jeugd, onderwijs, maar is op nog veel meer terreinen
duidelijk aanwezig.

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

zie 13

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

kan daar geen inschatting van maken

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Verhogen uurtarief sportaccommodaties en verhogen entree zwembaden

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Zie: 9

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Moeizaam traject

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

Op dit moment onvoldoende bekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

0

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

In 2012 wordt omvang bezuinigingen bepaald. Bij vraag 12 heb ik als er
bezuinigd wordt mijn verwachtingen bij de categoriën die van toepassing zijn
in De Bilt weergegeven. Bedragen zijn op dit moment nog niet aan te geven.

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Hierover is nu nog niets te zeggen. De bezuinigingsplannen voor 2012 zijn
net gestart en is nog niet duidelijk wat kan worden behaald en wat niet.

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

op huidige subside wordt 50% gekort

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

Er is een subsidiemeetlat in concept gereed. Deze meetlat moet het mogelijk
maken de bezuinigingen op een objectieve wijze te verdeling over alle
beleidsgebieden. Parallel daaraan zal een Kerntakendiscussie gevoerd
worden eind 2012, begin 2013. Welke gevolgen dit heeft voor de sport, is op
dit moment niet goed in te schatten.

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

Door onderhoud extern te positioneren verwachten we een structurele
bezuiniging te behalen, met name op overhead. Daarnaast zijn er door de
vergrijzing minder sportvelden nodig waardoor ook minder velden
onderhouden hoeven te worden.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Het college en raad heeft besloten om niet op sport te gaan bezuinigingen

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

n.vt

Mar 12, 2012 8:51 AM
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91

De concrete bezuinigingsbedragen zijn nog niet bekend. De gemeenteraad
gaat hier binnen twee maanden keuzes in maken.

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

nee

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

De eerste bezuinigingsronde + investerignsronde is geweest. In de jaren
2007 - heden is bovenmatig geïnvesteerd. Dat loopt terug, omdat de
accommodaties op pijl zijn. Dus wordt er minder uitgegeven; ik zie dit niet als
bezuiniging. Verder hebben we veel incidentele middelen en dat is een
onzekere factor voor de toekomst. De tarieven lagen historisch zo laag, dat
dat nu rechtgetrokken is met andere gemeente en sectoren.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

Budget voor onderhoud sportaccommodaties is onvoldoende en wordt niet
verhoogd, mogelijke oplossing wordt gezocht in het uitbesteden van de
werkzaamheden

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

ik verwacht geen bezuinigingen

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Zie toelichting vraag 12

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

Nee, ik kan echt geen bedragen aangeven en dus ook geen toelichtingen.

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

Kan ik nog helemaal niet aangeven.

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

?

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

De bezuinigingen zijn totstand gekomen bij de meerjarenbegroting 20122015. Meeste bezuinigingen worden trapsgewijs ingevoerd. Genoemde
bedragen bij vraag 11 zijn eindresultaat in 2015. Verenigingen kunnen zo
gewennen aan lagere subsidie (uiteindelijk geen subsidie voor jeugdleden)
en de hogere tarieven.

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

door afschaffing directe subsidiering en afschaffen investeringsregeling sport
mbt kunstgras en accommodaties verwacht ik dat de pijn bij sport nu
geleden is en er bij een nieuwe bezuinigingsronde naar andere sectoren
wordt gekeken

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

nee

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

-

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

Gelet op de slechte tot zeer slechte financiele positie staan alle producten
die niet wettelijk zijn voorgeschreven onder druk. Welke keuzen hierin
worden gemaakt zal met name politiek worden bepaald. Duidelijk is in ieder
geval dat er substantiele offers gevraagd worden, zeker ook van sport.

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

nee

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

Nog niet bekend wat we moeten bezuiniging in 2013 en nu verder in 2012

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Sport wordt op een andere wijzen dan middels subsidie. Nadruk op
verbinding, facilitering en kennismaking

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

10 % bezuining jeugdsportsubsidie en 0-index voor bijdragen aan
geprivatiseerde buitensportaccommodaties

Mar 7, 2012 6:40 AM
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110

nvt

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Wellicht geen renovatie binnenbad

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

slechte financiele situatie gemeente is niet snel opgelost

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

De raad heeft vooralsnog besloten het schoolzwemmen in de benen te willen
houden. Maar de kans is aanwezig dat bij een nieuwe bezuinigingsronde het
schoolzwemmen alsnog sneuvelt

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Verwachting is dat met name de huurtarieven verhoogd zullen worden en
eventueel subsidies voor verenigingen waar nu nog niet op bezuinigd wordt,
alsnog gekort worden. Bedragen zijn eigenlijk niet te geven.

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

presentatie sluitende begroting

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

Het is nu nog onduidelijk in welke mate het subsidiebudget wordt verlaagd.
Tevens is het onduidelijk in hoeverre de tarieven van de
sportaccommodaties worden verhoogd.

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

kaasschaafmethode

Mar 7, 2012 3:29 AM
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1

nvt

Mar 26, 2012 8:11 AM

2

Geen

Mar 22, 2012 6:59 AM

3

We gaan meer investeren in scholingsaanbod voor verenigingen en minder
aan subsidies. We gaan ombuigen. De insteek is niet om te gaan
bezuinigen.

Mar 22, 2012 1:18 AM

4

Combinatiefunctionarissen worden aangesteld in het kader van het brede
schoolbeleid. Aanvang 1-1-2012.

Mar 21, 2012 2:40 AM

5

Wij verwachten de komende periode geen extra investeringen in sport.

Mar 20, 2012 3:03 AM

6

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

7

geen enquetes meer invullen, niet anders dan tegen een uurtarief
gemiddelde ambtenaar. Wij zullen u dan ook factureren voor € 80,=

Mar 20, 2012 12:18 AM

8

Er is hierbij geen sprake van extra investeren maar het herinrichten van de
gemeentelijke sportbegroting, dus schuiven met middelen binnen het
bestaande budget.

Mar 19, 2012 8:45 AM

9

Nvt

Mar 19, 2012 8:24 AM

10

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

11

OP dit moment nog onvoldoende bekend om dit te beantwoorden

Mar 15, 2012 2:43 AM

12

Op dit moment nog niet bekend, omdat in 2012 eerst duidelijkheid moet
komen over omvang bezuinigingen op het sportbudget.

Mar 14, 2012 8:55 AM

13

Nog niets over bekend.

Mar 14, 2012 2:23 AM

14

Op dit moment wordt er ambtelijk en politiek discussie gevoerd over een
structurele voortzetting van de inzet van 4 combinatiefunctionarissen sport
(en cultuur) en NASB. Het structureel inbedden van deze functies is vooral
afhankelijk van financiele deelname van met name het onderwijsveld. De
gemeentelijke financiele inbreng is afhankelijk van de bijdragen van
deelnemende partners. Op accommodatiegebeid wordt de ambitie van meer
kunstgrasvelden (1 kunstgrasveld per jaar; investeringsomvang ca. 450.000
euro) en de vervangende nieuwbouw van een overdekt zwembad, al dan
niet met gelijktijdige bouw van een nieuwe sporthal tegen het 'politgieke licht'
gehouden. In de huidige zittingsperiode is voor een nieuw zwembad 5
miljoen euro aan investeringsbudget beschikbaar. Indien er gekozen wordt
voor een combinatie met een nieuwe sporthal, dat is een extra
investeringsbudget van 3 miljoen benodigd. Dit budget dient als dan
beschikbaar te komen uit het voor de volgend raadsperiode voorbestgemde
investgeringsbudget.

Mar 9, 2012 3:48 AM

15

Er loopt momenteel een aantal projecten waarin sport een rol speelt in brede
maatschappelijke voorzieningen, multifunctionele accommodaties en
bredeschool projecten. Deze lopen door, maar moeten vaak stevig
bezuinigen. Naar verwachting worden er geen nieuwe investeringen (ook
niet vervangingen) goedgekeurd de komende twee jaar.

Mar 7, 2012 9:11 AM

16

Deze afwegingen worden gemaakt in het licht van de fianciele situatie van

Mar 7, 2012 5:40 AM
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Omvang formatie sportbeleid en –uitvoering
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

10

5.000 euro

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

nvt

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

0

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

21

-

Mar 21, 2012 6:11 AM

27

onbekend

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

0

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

0

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

ivm met de vele beleidsopgave wordt getracht deze formatie uit te breiden

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

geen budget; geldt ook voor de volgende vragen

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

0

Mar 20, 2012 3:19 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

50

nee

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM
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53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

55

Niet bekend

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

70

Al deze antwoorden zijn n.v.t.

Mar 19, 2012 8:30 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

74

niet exact

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Geen idee

Mar 19, 2012 8:06 AM

78

geen idee

Mar 19, 2012 7:55 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

?

Mar 12, 2012 5:03 AM

94

niet van toepassing

Mar 12, 2012 1:46 AM

96

niet bekend

Mar 9, 2012 3:48 AM

102

nee

Mar 8, 2012 2:19 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

?

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

middels combinatiefunctionaris

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

0

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

0

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

nvt

Mar 7, 2012 5:40 AM
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114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

Verleende korting op tarieven, c.q. tarieven worden niet meer dan indexering verhoogd
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

nvt

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM
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107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Subsidies aan verenigingen

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

nvt

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM
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90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Sportstimuleringsprojecten

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

minder projecten met onderwijs

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

nee

Mar 22, 2012 7:31 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

68

Hier heb ik op dit moment geen zicht op.

Mar 19, 2012 9:00 AM
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72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

116

De 4-jarige overeenkomst met Sportservice loopt eind 2012 af. Een nieuwe
periode van 4 jaar voor de organisatie van breedtesportproject is in
voorbereiding.

Mar 7, 2012 3:30 AM

Doelgroepenbeleid
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

nn

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM
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64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

87

50000

Mar 13, 2012 4:29 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Jeugdsportpas of vergelijkbare kortingsacties

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

20

weet niet

Mar 22, 2012 1:18 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€10.000

Mar 20, 2012 12:29 AM
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58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Schoolzwemmen

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

afgeschaft per 2012-2013

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM
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53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Inzet van vakleerkrachten in het onderwijs

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

vermindering interesse deelneme bij onderwijs

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM
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51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Overige school en sport projecten

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM
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51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€50.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

nn

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
Subsidies aan BVO

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

nvt

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM
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38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

79

wij hebben geen BVO

Mar 19, 2012 4:54 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM
Topsport(evenementen)

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

nvt

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

11

vermindering beschikbaar budget

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM
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33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

79

wij hebben geen topsportevenementen

Mar 19, 2012 4:54 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet van toepassing

Mar 7, 2012 3:35 AM

Onderhoud en renovatie van bestaande sportaccommodaties
1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

2 miljoen

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

?

Mar 23, 2012 3:18 AM
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15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

800.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

300.000 structurele jaarlast

Mar 20, 2012 2:22 AM

45

?

Mar 20, 2012 1:57 AM

47

nog onbekend hoe hoog de investeringsruimte zal zijn

Mar 20, 2012 1:27 AM

51

0

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

86

nee

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

250000

Mar 13, 2012 4:29 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

93

Samen met de post nieuwbouw gaat dat over ruim een miljoen.

Mar 12, 2012 1:47 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM
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115

€ 450.000,=

Mar 7, 2012 3:34 AM
Accommodatiebeleid (nieuwbouw accommodaties)

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

€ 3.000.000

Mar 27, 2012 1:40 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

5.500.000

Mar 23, 2012 3:18 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

nee

Mar 22, 2012 7:31 AM

19

klaarkomen nieuwbouw structurele verhoging van +/- 1.000.000

Mar 22, 2012 3:46 AM

22

350.000 (aanleg voetbalkunstgras)

Mar 21, 2012 3:56 AM

25

Nog niet te zeggen

Mar 21, 2012 2:16 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

Inhet kader van de aanleg van een sportpark op het tunneldak van de A4
worden drie moderen sportparken gerealiseerd

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

zes miljoen euro

Mar 20, 2012 3:49 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

47

nog onbekend hoe hoog de investeringsruimte zal zijn

Mar 20, 2012 1:27 AM

49

1.000.000

Mar 20, 2012 1:15 AM

51

50000

Mar 20, 2012 12:58 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

58

nn

Mar 20, 2012 12:18 AM
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59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

realisatie nieuwe breedtesporthal is gereed in 2012 ± 3.500.000,00

Mar 19, 2012 11:48 PM

63

800.000

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Er worden twee brede scholen geraliseerd, financiering is nog niet rond

Mar 19, 2012 9:05 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

81

Er bestaan plannen om een sporthal te realiseren

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

86

nee

Mar 13, 2012 6:24 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

95

€ 20.000.000,-

Mar 9, 2012 9:18 AM

97

4000000

Mar 9, 2012 1:40 AM

99

door fusie investeren in sportpark: 3,5 miljoen

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

4.000.000

Mar 8, 2012 3:17 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

onbekend

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

113

ca € 6.000.000,- voor nieuwbouw sportcomplex, bestaande uit topsporthal,
sporthal en gymnastiekzaal

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

niet aan te geven

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

€ 500.000,=

Mar 7, 2012 3:34 AM
Combinatiefunctionarissen / Sportbuurtcoaches

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

onbekend

Mar 27, 2012 3:35 AM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM
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7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

nog niet bekend

Mar 23, 2012 7:16 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

22

50.000

Mar 21, 2012 3:56 AM

23

€ 60.000,-

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

onbekend

Mar 21, 2012 2:23 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

doormiddel van cofinanciering +/- 150.000

Mar 20, 2012 8:59 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

inzet ivm de impuls buurtsportcoaches

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

37

250.000

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

45

?

Mar 20, 2012 1:57 AM

48

22.500

Mar 20, 2012 1:17 AM

51

28000

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

50000

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

57

€50.000

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

0

Mar 19, 2012 11:49 PM

62

100% zeker kan ook 140% worden

Mar 19, 2012 3:21 PM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM
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66

Inzetten op buurtsportcoaches, mogelijk budgettair neutraal nog niet duidelijk
hoeveel

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

20.000

Mar 19, 2012 9:01 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

76

gaan we (wellicht) pas nu mee beginnen

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

85

100.000

Mar 14, 2012 2:23 AM

88

30.000, wel georganiseerd met externe partijen.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

97

50000

Mar 9, 2012 1:40 AM

99

meer sportbuurtcoaches, aantal en bedrag nog onbekend

Mar 8, 2012 5:15 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

68000

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

114

20000

Mar 7, 2012 3:35 AM

117

25000 euro

Mar 7, 2012 3:29 AM
Anders, namelijk:

1

n.v.t.

Mar 27, 2012 3:53 AM

4

Niet van toepassing op alle rubrieken

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

-

Mar 26, 2012 8:11 AM

7

onbekend

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

0

Mar 23, 2012 8:43 AM

12

0

Mar 23, 2012 3:47 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

0

Mar 22, 2012 7:41 AM

18

niet aan te geven

Mar 22, 2012 6:59 AM
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26

Niet aan de orde.

Mar 21, 2012 1:21 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

35

?

Mar 20, 2012 5:02 AM

38

0

Mar 20, 2012 3:28 AM

41

nvt

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

0

Mar 20, 2012 2:37 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

46

nvt

Mar 20, 2012 1:50 AM

53

nee

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

niet in euro's uit te drukken

Mar 20, 2012 12:38 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

0

Mar 20, 2012 12:02 AM

64

-

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

?

Mar 19, 2012 9:32 AM

69

n.v.t.

Mar 19, 2012 8:45 AM

71

NVT

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

nvt

Mar 19, 2012 8:21 AM

80

komende periode zullen er géén extra uitgaven worden gedaan

Mar 15, 2012 8:46 AM

82

onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

0

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

zie antwoord vraag 15

Mar 14, 2012 8:55 AM

89

0

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

0

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

0

Mar 12, 2012 6:49 AM

98

50.000 op jaarbasis verwacht ik.

Mar 8, 2012 7:06 AM

101

geen extra investeringen

Mar 8, 2012 2:37 AM

103

0

Mar 8, 2012 1:39 AM
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104

Het is niet mogelijk om vastgestelde bedragen in te vullen.

Mar 7, 2012 9:11 AM

107

0

Mar 7, 2012 7:27 AM
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1

Op dit moment wordt gewerkt aan het schrijven van het
sportaccommodatiebeleid. Wanneer dit wordt vastgesteld, wordt meer
duidelijk over de mogelijke extra investeringen.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

De gemeente wil extra investeren in het maken van een omslag van een
financierende en organiserende gemeente naar een regiserende gemeente,
welke bedragen er mee gemoeid gaan is niet bekend.

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

nvt

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Niet van toepassing op alle rubrieken. Geen extra investeringen

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

nvt

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Gezien de naderende herindeling op Goeree-Overflakkee is het nog geheel
onduidelijk of en hoe er geïnvesteerd zal worden.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

zie antwoord bij de vorige vraag

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

nieuw beleid tbv ondersteuning s[prteverenigingen opknappen
sportaccommodaties

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Kleine inkrimping van formatie

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

geen extra investeringen in sport

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

er zullen wsl. geen extra investeringen komen in sport

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

Van bovenstaande is in de sport geen sprake behalve renovatie en
nieuwbouw

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

Omdat de sportsector nog weinig heeft bezuinigd is het niet te verwachten
dat er extra investeringen zullen komen. Niet bezuinigen kan worden gezien
als een investering.

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

kan dit niet nader toelichten

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

Het college beziet of wij meedoen met de regeling voor buurtsportcoaches.
Dit betreft dan geen nieuw gemeentelijk budget. Mogelijk wel omvorming van
bestaande budgetten.

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

nog onduidelijk of de aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

Niet aan te geven

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Diverse sporthallen en een wielercentrum + hockeyaccommodatie komen dit
en volgende jaren klaar en gaan dan drukken op de begroting, reeds
meegenomen in meerjarenperspectief. Benoemde bezuinigingen hierop
hebben te maken met externe financiering of aanpassingen PVE

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

We bekijken of we een sportelement kunnen toevoegen aan ons
minimabeleid. Een voucher/sportpas voor minima is één van de
mogelijkheden.

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

Kans aanwezig op kleine verhoging voor enkele sportinstellingen (met veel
leden), nog in een ontwikkelfase.

Mar 21, 2012 6:11 AM
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22

Aanleg voetbalkunstgrasveld en mogelijke extra aanvraag voor
sportbuurtcoaches

Mar 21, 2012 3:56 AM

23

Betreft co financiering combinatiefunctionarissen. Structureel opgenomen in
de begroting.

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

aanstellen buurtsportcoach

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

De gemeente zet in op clustering van accommodaties, hier kan op termijn
(structureel) mee worden bezuinigd. EHier zullen echter eerst investeringen
tegenover moeten staan, bijvoorbeeld de clustering van een dorpshuis en
een gymzaal in wtee dorpen in onze gemeente.

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Niet aan de orde.

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

Sport en bewegen in de buurt

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

Het is niet goed in te schatten op dit moment. Er zijn wel wat ontwikkelingen
wat betreft sportaccommodaties en het is nog de vraag hoe we verder gaan
met de combinatiefuncties/sportbuurtcoaches

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

neen

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

Geen bedragen te noemen

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

-

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

In het kader van de A4 komen er drie moderen neiuwe sportparken dit vergt
extra inzet op sportgebied. Daarnaast biedt de impuls buurtsportcoaches
kansen.

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Nog niet bekend!

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

bouw van eebn nieuwe sporthal

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

Voornamenlijk betreft dit het vernieuwen van toplagen van
kunstgrasvoetbalvelden.

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

er worden geen extra investeringen meer verwacht in verband met de
aanstaande fusie per 1-1-2013

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

neen

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

n.v.t.

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Wij verwachten geen extra investeringen in sport.

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

In het sportbeleid dat in 2011 is vastgesteld is nog budget meegenomen
voor doelgroepenbeleid in 2013-2014. De vraag is of dit budget gehandhaafd
kan worden, zoja, dan praten we over een budget van rond de 20.000 euro
(incidenteel)

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

neen

Mar 20, 2012 2:22 AM
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44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

n.v.t.

Mar 20, 2012 1:57 AM

46

nvt

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

Pas bij de begrotingsbehandeling in november 2012 zal duidelijkheid zijn
over de beschikbare budgetten in 2013

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

Co-financiering gemeente combinatiefunctionaris

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

reeds afgesproken aanleg nieuwe sportvelden

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

nee

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

-

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

Gem,eente richt zich op sportstimulering via de combinatiefunctionaris

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

n.v.t.

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

niet in euro's uit te drukken

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

Niet bekend

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

.

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

n

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

nvt

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

Voorlopig uitgangspunt is harmonisatie, daarna efficiëncy en samenvoeging

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

zie onder 16

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

alles wordt onderzocht sportstimulering is wel heel belangrijk

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

Bouwen van een sporthal op initiatief van sportvereniging

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

N.v.t.

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

weet nog niet

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Intergrale samenwerking om met minder middelen meer te bereiken. Brede
scholen is een jarenlang lopend huisvesting traject.

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

wellicht gaan we wel gebruik maken van de rijksregeling voor
sportbuurtcoaches, wel met cofinanciering van lokale partners

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

We gaan voor goede sportstimuleringsprojecten. Hiervoor hebben we nog
geen geschatte uitgaven

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

n.v.t.

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Ik begrjip deze vraag niet helemaal. Wat wilt u dat ik toelicht?

Mar 19, 2012 8:30 AM
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71

Er wordt dit jaar niet extra geinvesteerd in sport

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

nvt

Mar 19, 2012 8:21 AM

74

bouw nieuwe sporthal naast sportactieve brede school. Gymzaal en
revitaliseren sportpark

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

--

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

zie 16

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

kan daar geen inschatting van maken

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Wij proberen de huidige situate voort te zetten

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Er zijn wel plannen om in 3 kernen multifunctionele accommodaties te gaan
realiseren. Men gaat er daarbij vanuit dat externen
(woningbouwverenigingen of externe partijen) bijdragen in de
stichtingskosten. Ook gaat er men er vanuit dat de grond ingezet kan worden
cq de waarde van de grond.

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Behoefte voor een nieuwe sporthal is niet erg groot, maar politiek wil een
nieuwe sporthal realiseren

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

Onvoldoende bekend om deze vraag te beantwoorden

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

0

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

zie antwoord vraag 15

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Niets over bekend

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

reele inschatting is niet mogelijk

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

50.000: wellicht opknappen clubhuis dat geen gemeente-eigendom is;
250.000: renovaties diverse sportvelden

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

Onze gemeente is voornemens deel te nemen aan de nieuwe impuls voor
sportbuurtcoaches. Voorwaarde hierbij is wel dat cofinanciering door derde
partijen wordt gedaan, zodat het budgetneutraal plaats vindt.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

het college heeft ebsloten niet te bezuiningen maar ook niet extra te gaan
investeren.

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

nvt

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad de komende maanden gaat
maken.

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

nee, onbekend

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

Bestaande accommodaties worden opgeknapt en/ of uitgebreid.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

niet van toepassing

Mar 12, 2012 1:46 AM
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95

bouw van een zwembad en 2 sporthallen

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Zie toelichting vraag 16

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

We staan aan de vooravond van forse investeringen in onze
binnensportaccommodaties (nadat we de afgelopen jaren veel in de
buitensport geïnvesteerd hebben). We gaan sporthal/zwembad en
sportzalen slopen en (vergroot) herbouwen. Onze gemeente gaat uitbreiden
qua formatie sportbuurtcoaches en heeft daarvoor extra eigen cofinanciering
gereserveerd.

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

Onderhoudsinvesteringen aan alle accommodatie was tot nu beperkt tot
aantal verenigingen.

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

Door 3 voetbalverenigingen te fuseren tot één levensvatbare moet
geïnvesteerd worden in het sportpark d.m.v. extra velden, aanleg kunstgras,
kleedlokalen, infra e.d.

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

Voor een VO-school staat nieuwbouw gepland. Conform de verordening
heeft deze VO-school 'recht' op 3 gymnastiekzalen. Deze gymnastiekzalen
worden geüpgrade naar een multifuntionele sporthal. Er wordt een
combinatie gemaakt met de korfbalvereniging. Bij de school komen drie
kunstgras korfbalvelden. Deze (en de sporthal) worden gebruikt door zowel
de school als korfbalvereniging gebruikt. De sporthal èn het clubgebouw zijn
integraal opgenomen in het nieuwe schoolgebouw. Op deze wijze
multifuncitonaliteit voor wat betreft kleedlokalen.

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

nvt

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

geen

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

-

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

Naar verwachting worden er naast de lopende investeringen geen extra
investeringen gedaan op het gebied van sport.

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

wellicht vervanging van verouderde accommodaties

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

Geen extra investeringen

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Focus op verbinding en facilitering van sport.

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

nvt

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Er zijn geen extra investeringen te verwachten.

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

nvt

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

In de wijk worden plannen ontwikkeld voor een onderwijspark. Bij dit
complex komt een nieuwe sportaccommodatie ter vervanging van bestaande
voorzieningen.

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Over comnbinatiefunctionarissen / sportbuurtcoaches moet nog
besluitvorning plaatsvinden.

Mar 7, 2012 3:35 AM
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115

reeds in meerjarenperspectief geraamd of reeds langer in voorbereiding

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

een nieuwe periode van sportstimuleringsactiviteiten is in voorbereiding

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

120 %

Mar 7, 2012 3:29 AM

Pagina 2, V18. Heeft de economische recessie gevolgen voor de continu&#239;teit van tijdelijke
sportstimuleringsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen?

1

De BOS -regeling is in 2011 afgebouwd volgens plan en verder werkt
haarlem niet met tijdelijke stimuleringsprogramma's meer.

Mar 22, 2012 7:41 AM

2

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

3

We hebben geld voor combinatiefunctionarissen tot en met 2012.
Waarschijnlijk hebben we ook nog genoeg voor 2013. Op dit moment is
onduidelijk of we doorgaan kunnen met de combinatiefunctionarissen na
2013.

Mar 20, 2012 12:43 AM

4

NASB niet van toepassing Andere gevolgen zijn nog niet inzichtelijk.

Mar 20, 2012 12:37 AM

5

Aannemelijk is dat de combinatiefunctie in afgeslankte vorm (60% ipv 100%
deelname) doorgang kan vinden. Anders projecten zullen in het licht van de
nieuwe gemeente bezien worden in 2013.

Mar 19, 2012 8:24 AM

6

Na de BSI is er voor een aantal sportactivitieten structureel budget.

Mar 19, 2012 8:11 AM

7

Onbekend

Mar 15, 2012 2:43 AM

8

Dat is nu nog niet aan te geven; project loopt nog t/m 2013. In 2014 komt er
een nieuw college.

Mar 12, 2012 1:47 AM

9

Zie beantwoording vraag 16. Op dit moment is dit dus nog niet bekend. Met
het huidige (project)geld is de voortgang van de projecten (inzet
combinatiefuncties + NASB) verzekerd t/m eind 2013.

Mar 9, 2012 3:48 AM

10

Op dit moment zitten we nog volop in projectperiode van
combinatiefunctionarissen en NASB. Deze projectperiode loopt per 31-122014 af. Continuering is intentie, doch hierover is nog niet definitief besloten.

Mar 7, 2012 9:06 AM
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1

Zie ook eerdere antwoorden over het op te stellen sportaccommodatiebeleid

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Op dit moment ontbreekt het aan een integraal accommodatiebeleid. Als het
beleid is vastgesteld wordt helder in ieder geval bereikt wat de partijen
verwacht wordt en wat de rol van de gemeente is.

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Nee

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Sterk afhankelijk van de financiele positie en provinciale/landelijke
ondersteuning

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

?

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

betere afstemming in organisatie/efficienter beheer/betere koppeling
subsidies en tarieven

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Gezien de naderende herindeling op Goeree-Overflakkee is geheel
onduidelijk wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren op het gebied van
accommodatiebeleid.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

Er is in de afgelopen periode veel geinvesteerd in sportaccommodaties de
verwachting is dat dit niet in eenzelfde tempo de komende periode zal
worden voortgezet, maar het blijft hoog op de wensenlijst van de raad staan..

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

sorry de vraag is te breed geformuleerd

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Moeilijk te zeggen.

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

aandacht voor (meer) multifunctioneel gebruik

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

Ik denk niet dat wij veel kunnen investeren in de toekomst, dat konden wij al
niet, en nu zeker niet.

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

Niet bekend.

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

De buitensportaccommodaties zijn op orde. Voor de vervanging van de
binnensportaccommodaties in 2015 zullen de bezuinigingen nadrukkelijk een
rol spelen. Benutten en uitnutten van andere mogelijkheden worden zeker
meegenomen om de kosten te beperken.

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

Er wordt nu een integraal accommodatiebeleid opgesteld. Hierin moet een
goede balans zitten tussen bijdrage gemeente en mogelijheden verenigingen

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

Nieuwe visie. Efficientere inzet accommodaties en middelen.

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

We gaan de komende 2 jaar diverse voorzieningen realiseren: 2
kunstgrasvelden, een sporthal en een nieuwe verenigingsaccommodatie

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

er wordt bezuinigd op accommodatiekant

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Het huidige programma behelst veel van onze ambitie, daarmee tot in 2020
ws voldoende. Nu zaak dit overeind te houden.

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

We streven naar een meer gestroomlijnd aanbod van accommodaties.

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

Al hoog voorzieningsniveau voor gemeente met 8,8 duizend inwoners

Mar 21, 2012 6:11 AM

22

Gewenste nieuwbouw van een sporthal en een rolhockeyhal

Mar 21, 2012 3:56 AM
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23

NVT

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

nee

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

Ja, hogere kwalititeit van de sportaccommodaties, doordat de kwantiteit daalt
door afstoten van complexen.

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Accommodaties worden zoveel mogelijk volledig afgestoten.

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Investeren in het sport / werkgebied is de derde voorziening van de
gemeente.

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

De druk zal kansen bieden en een strakkere inrichting nodig maken

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

neen

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

Zaken zijn in onderzoek.

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

er zijn vergevorderde plannen voor nieuwe sportaccommodaties. Zowel een
sporthal, als een 400 meter atletiekbaan als een kunstgrasveld. Financiering
is hier al gedeeltelijk voor rond.

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

met de kosmt van drie moderne neiuwe sportparken zal een impuls gegeven
worden mbt de accommodaties

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Wellicht nauwere samenwerking tussen verenigingen en accommodaties.

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

De gemeente krimpt en de samenstelling van de bevolking verandert
(ontgroening en vergrijzing)

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

In de afggelopen periode is veel nieuwbouw gepleegd en daarmee beschikt
Tilburg over voldoende kwalitatief sterke toekomstbestendendige
sportaccommodaties

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

Per 1 januari 2013 gaat de gemeente Zijpe fuseren mert Schagen en
Harenkarspel; het toekomstige sportbeleid van de fusiegemeente is niet
bekend

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

geen budget

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

n.v.t.

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Wellicht door een andere beheervorm te kiezen voor de accommodaties.

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

De bestaande sportaccommodaties worden gezien als voldoende voor een
gemeente van deze grootte. Uitbreiding is gelet op de financiële situatie
absoluut niet te verwachten.

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

neen

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

Plannen zijn nog niet concreet genoeg.

Mar 20, 2012 1:57 AM
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46

Op het vlak van gebouwen bij buitensportverenigingen zal in overleg met
verenigingen geprivaieerd gaan worden. Een dergelijk traject gaat vaak
gepaard met renovatie/ nieuwbouw van dergelijke voorzieningen. Daarnaast
staat de realisatie van een nieuwe sporthal voor 2013 gepland

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

Anders inzetten van sportaccommodaties biedt kansen voor sport en
bewegen in de wijk

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

nee

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

afnemende solidariteit bij te dragen aan andermans hobby.

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

nee

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

-

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

Het huidige niveau van de accommodatie wordt gehandhaaft, en alleen
investeringen bij groot onderhoud.

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Meer multifunctioneel gebruik van accommodaties

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

privatisering wordt verder uitgediept

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

Mogelijk clustering van accommodaties, kwalitatief hoogwaardiger

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

.

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

door bezuinigingen

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

middelen zullen ontbreken

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

grote sterke verenigingen, minder accommodaties

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

accommodaties zijn toereikend

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

onderzoek is gaande

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

er is veel initiatief vanuit de sportverenigingen. de gemeente haakt aan.

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

Nee

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

In het kader van de harmonisatie wordt nieuw acc. beleid opgesteld

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Wat bedoelt u met meer te bereiken? Financieel, burgers?

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

de gemeente zal eerder kiezen voor het sluiten/privatiseren van
accommodaties

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

We gaan voor een hoger rendement, meer samenwerking en betere
kwaliteit. Nu hebben we een versnipperd aanbod van sportaccommodaties
die matig bezet worden en van een matige kwaliteit zijn. Door samenwerking
en multifunctionaliteit verwachten we meer te bereiken.

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

n.v.t.

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Momenteel loopt een aanbesteding voor een nieuw sportcentrum en

Mar 19, 2012 8:30 AM
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daarnaast zijn we bezig met invoering van privatisering van het beheer en
onderhoud van de sportparken.
71

Wel verwachten wij een gemeentelijk (sport) accommodatiebeleid te kunnen
vaststellen. vergroting van het aanbod lijkt niet aannemelijk, afstoten van
accommodaties meer.

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

Onderzoek naar een beheer- en exploitatieorganisatie

Mar 19, 2012 8:21 AM

74

bouw sporthal, gymzaal en revitalisering sportpark

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

--

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

Zijn wel plannen voor upgraden sportaccomodaties

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

We zijn goed op orde. We verwachten in de komende jaren geen grote
investeringen te doen.

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Binennkort wordt een sportnota, incl. beleid accommodatienota gemaakt.

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Enerzijds zal niet verder geïnvesteerd worden in bestaande accommodaties,
anderzijds zullen verenigingen "gedwongen" worden samen te gaan werken
en worden sportaccommodaties samengevoegd.

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Het is erg moeilijk voor de politiek om keuzes te maken hierin, maar de
bezuinigingen zijn zo groot dat dit wel zal moeten

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

nee, onduidelijke vraagstelling

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

Er zijn geen middelen voorhanden

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

herziening/verschuiving rolverdeling gemeente en commerciële exploitanten

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Voorlopig worden sporthallen gerenoveerd i.p.v. nieuwbouw. 3 sporthallen
zijn ouder dan 40 jaar.

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

efficienter gebruik van accommodaties

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

Het sportbudget is met ingang van 2009 juist toegenomen (nieuw college)
met 20%, dus nog een stijging in de komende jaren moet worden
uitgesloten.

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

Het accommodatiebeleid van onze gemeente is erop gericht te komen tot
een andere beheerstructuur, er wordt gekeken om het beheer extern te
positioneren.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Er is een nieuwe accommodatiebeleid vast gesteld waarind e financieéle
verwachtingen van de komende jaren in meegenomen zijn.

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

nvt

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

Afhankelijk van hoe de economie zich herstelt.

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

nee

Mar 12, 2012 5:03 AM
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93

Olympisch plan: de ambitie is mooi gesteld, maar er is geen financiële
impuls. Wat we gaan bereiken is een efficiënter gebruik van accommodaties.
Deze heringedeelde gemeente heeft teveel sportaccommodaties. Hoop is
dat dat komende jaren afneemt.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

Waarschijnlijk weinig investeringen op sportaccommodaties, maar mogelijk
wel multifunctionele accommodaties

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

n.v.t.

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Dit in nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de verdere financiele
vooruitzichten (met name de aangekondigde verdere tijksbezuinigingen).
Ook Hardenberg wacht met spanning af!

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

Zie toelichting op vraag 17.

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

Privatisering, gelijke/rechtvaardiger behandeling alle verenigingen

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

Zie komende fusie, discussie over tarievenbeleid en beheer- en
exploitatieconstructie.

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

Voor het accommodatiebeleid moet deze collegeperiode nieuw beleid
worden uitgewerkt. Welke richting dit op zal gaan is nog onbekend.

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

10 jaar vooruit kijken is te ver. Over 4 jaar is er wellicht hoogconjunctuur en
kan er weer geinvesteerd worden. Vooralsnog grote financiele opgave om
voorzieningenniveau op peil te houden. Den k aan renovatie toplagen
kunstgrasvelden

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

niet relevant

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

-

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

Met name externe investeerders in PPS-constructies of afstoten van taken
(bv zwembad) waarbij de gemeentelijke bijdrage substantieel minder is dan
de huidige begroting zijn mogelijkheden invulling te kunnen geven aan
creeren van nieuwe sportaccommodaties.

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

We zitten volop in een transformatie naar 3 multifunctionele
sportvoorzieningen. 2 zijn gerealiseerd, 1 moet nog. Besluitvorming
hieromtrent is enerzijds waarschijnlijk, maar ook onwaarschijnlijk.

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

Alleen vervanging van verouderde accommodaties

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

Geen verwachtingen

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Zoektocht naar optimalisatie gebruik en efficienter beheer

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

meer betrokkenheid van verenigingen door meer zelfwerkzaamheid en de
investeringen van de afgelopen jaren in uitbreiding en renovatie

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Eerder afstoten van accommodaties

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

Als er geen geld is en de financiele situatie weining verandert

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

er worden weinig veranderingen verwacht

Mar 7, 2012 4:25 AM
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114

We zijn nog bezig met een privatiseringsproces maar naar verwachting
levert dat geen financiele winst op.

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

sportaccommodatiebeleid ? kwantitatief en kwalitatief in stand houden.

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

In een kleine gemeente is dit zeer afhenlijk van de vraag vanuit de
inwoners.

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

op grond van het masterplan Zeeuws Vlaanderen

Mar 7, 2012 3:29 AM
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1

Mogelijk doormiddel van regionale subsidegeleden vanuit de provincie, maar
dit is op dit moment nog niet duidelijk. Daarnaast zijn de
combinatiefunctionarissen nog niet zo lang bezig, Hier valt mogelijk nog
meer te bereiken op het gebeid van sportstimulering.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Vooralsnog word tuitgegaan van handhanving van hetzlefde niveau

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Wij hebben nu niets, maar gaan combinatiefuncties benoemen.

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de financiele situatie van de
gemeente

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

?

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

door de komst van combintiefunctionarissen een extra impuls

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Gezien de naderende herindeling op Goeree-Overflakkee is het nog geheel
onduidelijk wat er gaat gebeuren op het gebied van de sportstimulering.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

Er liggen kansen op het terrein van sport en bewegen, transitie jeugdzorg en
overheveling AWBZ vooral in relatie tot gezondheid en sport en bewegen in
de buurt

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

sorry de vraag is te breed geformuleerd

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Richten op achterstandsgroepen levert gemakkelijk meer sportdeelname op.

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

wel verenigingsondersteuning aanbieden, mar weinig budget voor
sportstimuleringsprojecten

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

Door het NASB kunnen wij nu een extra impuls geven. Tot nu toe is er niet
bezuinigd op het budget voor sportstimulering na 2014 (als het NASB
afgelopen is) dus hopelijk kunnen we nu activiteiten opzetten die straks
binnen het nog beschikbare budget behouden kunnen worden.

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

Het budget voor sportstimulering zal de komende jaren niet toenemen.

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

Door de inzet van de sportbuurtcoaches en de combinatiefunctionaris
cultuur.

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

Recent (tijdelijke) formatieuitbreiding gehad op gebied van sport. Daarnaast
wordt binnen onze gemeente steeds meer integraal aangepakt. Hierdoor
bereiken we een meer en beter aangepast sportstimuleringsaanbod

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

met de inzet van combinatiefuncties en het efficienter bundelen van
middelen gaan we ervan uit dat de sportparticipatie stijgt de komende jaren

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

We starten met het project "Ik lekker fit" op 4 basisscholen

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

Door bezuinigingen kan minder gedaan worden. Het is wel de kunst om
meer te bereiken met minder. Samenwerken en elkaar versterken.

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Wellicht dat de huidige ontwikkeling met externe partners extra meerwaarde
oplevert. Qua financien geen extra verwachting.

Mar 22, 2012 3:46 AM

20

We willen niet zozeer mee bereiken, maar wel op een andere manier.

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

-

Mar 21, 2012 6:11 AM
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22

Doel is handhaven huidig budget voor project combinatiefuncties en
doelgroepenbeleid.

Mar 21, 2012 3:56 AM

23

Inzet combinatiefunctionarissen kunnen voor stimulans zorgen.

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

inzet buurtsportcoaches

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

Gemeente Franekeradeel is in september 2010 met het 4-jarige project
“Franekeradeel actief!” van start gegaan. Met dit project wil de gemeente
stimuleren dat de te-weinig-actieve inwoners van gemeente Franekeradeel
meer gaan sporten en bewegen. Bij de uitvoering van de activiteiten van
Franekeradeel actief wordt gebruik gemaakt van het concept Lokaal Actief.
Deze methode biedt de mogelijkheid om een integrale aanpak van
beweegstimulering op te zetten. Kern van de aanpak is dat samen met
vertegenwoordigers van lokale instellingen en verenigingen gekomen wordt
tot een activiteitenaanbod gericht op sport- en bewegingsstimulering. In het
kader van lokaal actief, zijn er twee werkgroepen geformeerd met daarin
vertegenwoordigers van sportverenigingen, ouderenbonden, het onderwijs,
welzijnsorganisaties en een sportservicepunt. Er is een werkgroep ‘Jeugd’
en een werkgroep ‘Senioren’. Deze werkgroepen ontwikkelen en
organiseren sport- en beweegactiviteiten voor hun doelgroep. Uitgangspunt
is dat de activiteiten een terugkerend en langdurig karakter krijgen, zodat
inwoners de komende jaren actief kunnen sporten en bewegen. Voor de
start van Franekeradeel Actief was er niet of nauwelijks sprake van een
bestaand netwerk tussen de drie partijen; onderwijs, sport en gemeente.
Door gebruik te maken van de methode lokaal actief, staat er inmiddels een
lokaal netwerk. Onderwijs, sport en gemeente weten elkaar nu steeds beter
te vinden. Met als resultaat succesvolle activiteiten zoals de Sportdag voor
basisonderwijs tijdens de Agrarische Dagen, de activiteit Judo op school in
het voortgezet onderwijs en de bridgeactiviteit Denken en Doen en de
Fietsactiviteit “Fiets en Geniet”voor senioren. Ondanks de grote stappen die
zijn gemaakt is Franekeradeel er nog niet, het lokale netwerk moet nog
verder worden uitgebreid en versterkt. Daarnaast zijn volgende stappen:
waarborgen continuïteit, integrale aanpak sport en zorg & welzijn en het
aanstellen van buurtsportcoaches om invulling te geven aan de activiteiten.
Sinds 2011 participeert Franekeradeel ook in het project Sport Lokaal
Samen (samen met partners sc Franeker en Stichting Radius). Dit project
biedt ondersteuning om samenwerking tussen sport en onderwijs binnen
gemeenten, structureel vorm te geven, te versterken en te ondersteunen.
Met als doel integratie van beleid en activiteiten op het gebied van
sport,bewegen, onderwijs en welzijn, waarbij de activiteiten structureel zijn
en het beleid bestuurlijk verankerd is bij partners van het lokale netwerk. Een
versterking dus van het reeds bestaande netwerk “Franekeradeel Actief”.

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Sport heeft geen politieke prioriteit.

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Nvt

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

combinatie met andere programmas

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

-

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

neen

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

met huidige gemeentelijke middelen best doen om meer te bereiken

Mar 20, 2012 7:26 AM
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33

Er is afgelopen jaren een start gemaakt met het structureel aanbieden van
sportactiviteiten. Door het efficenter inzetten van deze act. kan er meer
worden bereikt met de zelfde middelen.

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

In verband met bezuinigingen moet gezocht worden naar manieren om
sportstimuleringsactiviteiten te borgen bij maatschappelijke partners

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Nog niet bekend.

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

Afhankelijk van de finnaciële positie van de gemeente

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

DE structurele interventies waaronder de inzet van
combinatiefunctionarissen gaan steeds meer effect sorteren.

Mar 20, 2012 3:30 AM

38

zie hiervoor

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

geen budget

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

n.v.t.

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Meer inkomsten uit accommodaties die kunnen worden ingezet voor
sportstimulering.

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

Zolang de financiël situatie niet wijzigt zal er niet meer budget komen. Een
vooruitblik voor 10 jaar is er niet.

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

neen

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

Door combinatie van de beleidsterreinen sport en gezondheid meer te
bereiken.

Mar 20, 2012 1:57 AM

46

door continuering van de combinatiefuncties

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

budgetten gaan volledig benut worden door de combinatiefunctionarissen.

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

Via de inzet van de combinatiefunctionaris

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

we hebben al zeer beperkt sportbeleid. Geeft geen ruimte tot ombuigen.

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

nee

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

-

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

door het aanstellen van meer combinatiefunctionarsissen

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Door kopeling sport en bewegen met andere terreinen zoals
gezondheidsbeleid en Wmo

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

binnen jeugdbeleid is sport en bewegen een speerpunt

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

N.v.t.

Mar 20, 2012 12:37 AM

56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

.

Mar 20, 2012 12:29 AM
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58

door bezuinigingen

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

als rijksbijdrage stopt komt dit onderdeel in gevaar

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

inzet sportbuurtcoaches

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

Geen geld voor nieuw beleid. Van echte sportstimulering is in onze
gemeente geen sprake

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

sportstimulering is een belangrijk item

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

Indien derde partijen vanaf 2015 niet investeren in de combinatiefuncties zal
er voor een lager percentage fte gekozen worden

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

Via het concept van de vitale sportverenigingen

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

Ik denk niet dat er budget komt voor stimuleringsprojecten

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

nee

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

vanuit het rijk zijn er wel meer mogelijkheden op het gebied van
sportstimulering

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

Door middel van tijdelijke ondersteuning van bijvoorbeeld verenigingen
verwachten wij een structurele kwaliteitsimpuls te realiseren.

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

Met de inzet van de buurtsportcoaches.

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Ik verwacht dat onze deelname aan de impuls de nodige winst zal opleveren.

Mar 19, 2012 8:30 AM

71

Geld voor sportstimulering en sportaccommodaties zal schaarser
beschikbaar zijn

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

I.v.m. inzet combinatiefunctionarissen

Mar 19, 2012 8:21 AM

74

het is hierbij moeilijk 10 jaar vooruit te kijken.

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Gebruik van meerdere beleidsterreinen binnen de gemeente (nog betere
samenwerking).

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

is een speerpunt

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

nee

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

bezuinigingstaakstelling.

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Bedoeling is percentage sportbeoefening te verhogen on de inwoners

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Sportstimulering wordt al ruim 15 jaar kleinschalig, zonder dat dit veel geld
kost, samen met scholen en verenigingen uitgevoerd. De verenigingen
hebben veel jeugdleden en zijn zeer aktief.

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Er vonden steeds meer koppelingen plaats met sporten en bewegen in
relatie tot gezondheid

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

nee, onduidelijke vraagstelling

Mar 15, 2012 2:43 AM
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83

Meer samenwerking zoeken met andere partijen

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

herziening/verschuiving rolverdeling gemeente en andere sportaanbieders

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Indien de gemeente de combinatiefunctionarissen kan handhaven en
uitbreiden met regeling sportcoaches, kan het brede sportaanbod overeind
blijven en verder worden uitgebouwd.

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

vanwege bezuinigingsmaatregelen

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

Een aantal maatregelen zullen ter uitvoering worden genomen.
Gereserveerde budgetten staan wel onder druk. Wellicht moet uitvoering
gefaseerd worden.

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

Hiervoor zijn de combinatiefunctionarissen aangesteld.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Er wordt niet bezuinigt

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

nvt

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

Afhankelijk van hoe de economie zich herstelt.

Mar 12, 2012 6:49 AM

92

nee

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

Geen effecten benoemd.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

inzet combinatiefunctionaris, koppeling met wmo/gezondheid

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

bouw van een zwembad en 2 sporthallen

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Dit is afhankelijk van diverse ontwikkelingen. Allereerst uiteraard de
financiele vooruitzichten, alsmede de bereidheid van exteren partijen om ook
daadwerkelijk mee te financieren.

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

In september 2011 heeft het gemeentebestuur een beleidsnotitie over
sportstimulering vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om het aantal
inwoners dat voldoet aan de Beweegnormen te laten stijgen met 10 procent.
Dit gaan we gewoon uitvoeren en behalen.

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

Geldelijke middelen zullen ontbreken.

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

Is op dit moment niet te zeggen

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

In 2012 wordt het netwerk van combinatiefunctionarissen uitgebreid tot
100%. Concreet betekent dit dat er 1 Fte bij komt voor de sport.

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

10 jaar vooruit kijken is te ver. Over 4 jaar is er wellicht hoogconjunctuur en
kan er weer geinvsteerd worden

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

integraal

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

-

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

Nog onzeker hoe bezuinigingen worden ingezet voor sportstimulering.
Verwachting is wel dat de partners op het gebied van sportstimulering mee
gaan betalen aan de gemeentelijke ondersteuning.

Mar 7, 2012 9:11 AM

105

nvt

Mar 7, 2012 9:06 AM
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106

Minder middelen noopt tot creatief denken en efficient werken, daar kunnen
ook goede dingen uit voort komen

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

De huidige inspanningen werpen hopelijk hun vruchten af, dus we hopen
meer te bereiken.

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Door de combinatiefunctionarissen wordt kennismaking gestimuleerd

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

nvt

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

Wij beginnen nu net met de combinatiefunctie en willen straks ook meedoen
met de nieuwe impulsregeling

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Blij dat bestaande projecten kunnen worden voortgezet.

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

idem als eerder genoemd

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

Sportverenigingen willen we een grotere rol laten spelen op het gebied van
sportstimulering in relatie tot sporttarieven en -subsidies. Wordt maatwerk.

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Eerder incidentele project wordt nu structureel opgezet.

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

Trachten hetzelfde (hoge) niveau op dit terrein te handhaven.

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

m.b.h. Combinatiefuncties/sportbuurtcoaches

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

door middel van uitbreiding van combinatiefuncties en nog beter netwerk

Mar 7, 2012 3:29 AM
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1

De zaken die geborgd zijn in beleid zullen gerealiseerd worden wanneer er
geen extra bezuinidingen worden opgelegd. Voor aanvullende zaken zal
geen geld zijn.

Mar 27, 2012 3:53 AM

2

Er zullen belangrijke taken en verantwoordelijkheden bij de verenigingen
worden neergelegd waarvan het de vraag is of zij dit uberhaupt aan kunnen.
Mogelijk ook verlaging van het sportdeelnamen niveau, waarin de afgelopen
jaren toch flink in is geinvesteerd.

Mar 27, 2012 3:35 AM

3

Verlaging subsidies en minder uitbreidingen van buitensportaccommodaties.

Mar 27, 2012 1:40 AM

4

Versobering van het aanbod

Mar 26, 2012 11:54 PM

5

minder investeringen in accommodaties

Mar 26, 2012 8:11 AM

6

nvt

Mar 26, 2012 6:15 AM

7

Hierover kan in het licht van de naderende herindeling op GoereeOverflakkee niet veel gemeld worden.

Mar 26, 2012 3:12 AM

8

Basis zal goed overeind blijven, minder budget voor innovatieve
accommodaties, sport zal niet vooraan staan bij bezuinigingen, topsort zal
meer onderd ruk komen te staan vooral de activiteiten ikv Olympisch Vuur.

Mar 23, 2012 8:43 AM

9

op dit moment moeilijk te overzien. Eea is afhankelijk van de
Rijksbezuinigingen

Mar 23, 2012 7:16 AM

10

Sportdeelname zal licht stijgen in plaats van sneller stijge.

Mar 23, 2012 6:44 AM

11

door inperking van budgetten vermindering proactieve rol van gemeente.

Mar 23, 2012 6:15 AM

12

Ik denk dat er niets nieuws opgezet zal worden en geen investeringen
gedaan zullen worden. Maar hopelijk kunnen we ook zonder extra financiele
middelen iets bereiken.

Mar 23, 2012 3:47 AM

13

De sportclubs zullen meer moeite krijgen om het ledenpeil op stand te
houden. Mogelijk fusering van clubs. Meer moeite hebben om financieel rond
te komen. Afstoten van sportvelden en privatisering.

Mar 23, 2012 3:18 AM

14

Meer taken naar de sportbuurtcoaches. Ander gbruik van bestaande
particuliere sportaccommodaties om de vervangingsinvesteringen in de
gemeentelijke accommodaties te beperken.

Mar 23, 2012 12:34 AM

15

-

Mar 22, 2012 8:28 AM

16

Minder hoogwaardige accommodaties en een soberder onderhoudsniveau.
Minder aandacht voor topsport.

Mar 22, 2012 7:41 AM

17

niet

Mar 22, 2012 7:31 AM

18

Begroting wordt uitgekleed. Druk op onderhoud accommodaties, minder
financiële en personele ondersteuning van verenigingen. Nauwelijks
mogelijkheden om evt. extra/nieuwe projecten/activiteiten etc op te pakken

Mar 22, 2012 6:59 AM

19

Rem op een voorspoedige ontwikkeling van de aandacht en invloed van
Sport en Bewegen.

Mar 22, 2012 3:46 AM
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20

Wij hebben in 2011 een heroverwegingsoperatie uitgevoerd. Daarin hebben
we sportsubsidies ook meegenomen. We hebben een toekomstbestendige
ombuiging gemaakt, waarin we de jeugdlidsubsidie gaan inruilen voor
activiteitensubsidie. Er is vooralsnog geen bezuiniging op het totale budget
voorzien.

Mar 22, 2012 1:18 AM

21

Eemnes heeft een gezonde financiele huishouding, de toekomst is echter
niet duidelijk voor wat betreft te verwachten rijksbezuinigingen.

Mar 21, 2012 6:11 AM

22

behoud van het huidige investeringsniveau heeft prioriteit. handhaven niveau
voor sportstimuleringsprojecten en daarnaast incidentele investeringen voor
onderhoud en aanleg sportaccommodaties.

Mar 21, 2012 3:56 AM

23

Beheervormen van accommodaties hebben gevolgen voor loonkosten.

Mar 21, 2012 2:40 AM

24

meer betrekken van externe partijen om met minder middelen met te
bereiken

Mar 21, 2012 2:23 AM

25

Sportverenigingen moeten meer zelfwerkzaamheid verrichten, dit wordt een
opgave voor de verenigingen. Daarnaast effcienter werken van de
gemeente, door afschaffen bepaalde subsidies (rondpompen geld). Gevolg
is verder meer kwaliteit minder kwantiteit van buitensportaccommodaties in
onze gemeente.

Mar 21, 2012 2:16 AM

26

Het zwembad zal uiteindelijk dicht gaan. De contributie bij verenigingen zal
meer op een vergelijkbaar niveau komen omdat de voetbalclubs hun
bevoorrechte positie kwijtraken.

Mar 21, 2012 1:21 AM

27

nvt

Mar 21, 2012 12:36 AM

28

Groter beroep op sportverenigingen mogelijk. Mogelijk minder sportende
omdat de contributies stijgen.

Mar 21, 2012 12:31 AM

29

meer focus op de maatschappelijke en gezondheidsfuncie van sport en
minder op recreatieve

Mar 20, 2012 8:59 AM

30

Wat is opgebouwd de afgelopen jaren wordt weer afgebroken.

Mar 20, 2012 8:58 AM

31

neen

Mar 20, 2012 8:19 AM

32

meer best doen om bestaande te behouden, lean and mean, zoeken naar
alternatieve vormen van bewegen

Mar 20, 2012 7:26 AM

33

Meer gericht op behoud en doorzetten ingezet beleid, dan nieuw beleid en
extra investeringen (naast de reeds gemaakte plannen)

Mar 20, 2012 7:25 AM

34

er zal effecienter en effectiever gewerkt worden waarbij meer de
samenwerking egzocht dient te worden met de verschillende partners. Met
name deze samenwerking en ook de creatieve invulling van middelen zal
bevorderd worden.

Mar 20, 2012 6:38 AM

35

Minder financiën, zowel bij de gemeente als ook bij de sport.

Mar 20, 2012 5:02 AM

36

Sportaccommodaties in de dorpen zullen worden geclusterd

Mar 20, 2012 3:49 AM

37

Pas op de plaats voor wat betreft sportbegroting. Meer rendement halen uit

Mar 20, 2012 3:30 AM
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samenwerking met private partijen en aandere beleidsterreinen zoals zorg
en welzijn.
38

zie hiervoor

Mar 20, 2012 3:28 AM

39

Wij zullen trachten om met de bestaande middelen of eventueel met minder
budget het sportaanbod (accommodaties) te handhaven op het huidig
niveau.

Mar 20, 2012 3:22 AM

40

Het bestaande behouden. Inspringen op nieuwe ontwikkelingen wordt
lastiger dan voorheen.

Mar 20, 2012 3:19 AM

41

Minder geld voor sport, zowel voor sportstimulering als voor accommodaties.

Mar 20, 2012 3:03 AM

42

Zie de beantwoording bij vraag 24. Wat de gevolgen zullen zijn, durf ik geen
uitspraak over te doen. We gaan voor privatisering van de
sportaccommodaties, maar of op de lange termijn de (verwachte) financiële
voordelen op zullen wegen tegen de mogelijke maatschappelijke gevolgen
betwijfel ik.

Mar 20, 2012 2:37 AM

43

er zal meer gezocht moeten worden naar samenwerking, maar dit is nmm
meer een gevolg van demografische ontwikkelingen dan van bezuinigingen
op zich

Mar 20, 2012 2:22 AM

44

Beleid blijft naar verwachting ongewijzigd

Mar 20, 2012 2:08 AM

45

Er zal meer aan de verantwoordelijkheid van verenigingen worden
overgelaten. Verenigingen zullen daarbij ondersteund moeten worden.

Mar 20, 2012 1:57 AM

46

- efficienter werken; - investeringsaanvragen zullen kritischer bekenen
worden.

Mar 20, 2012 1:50 AM

47

minder subsidies voor sportactiviteiten, beroep gedaan op nog meer
vrijwilligers ipv professionele krachten en investeren in bestaande
sportaccommodaties ipv nieuwbouw

Mar 20, 2012 1:27 AM

48

Verwacht niet dat de bezuinigingen de sport zullen 'treffen'

Mar 20, 2012 1:17 AM

49

hogere tarieven, meer eigen beheer

Mar 20, 2012 1:15 AM

50

het investeren in nieuwe accommodaties. Binnen twee jaar wordt de nieuwe
sportnota gepresenteerd, waarin voorstellen staan over het te volgen beleid
op sportgebied.

Mar 20, 2012 1:02 AM

51

-

Mar 20, 2012 12:58 AM

52

kleinere verenigingen zullen gaan verdwijnen of opgaan in grotere omni
sport verenigingen.

Mar 20, 2012 12:47 AM

53

Waarschijnlijk verlaging van subsidies. Mogelijk afstoten van
sportaccommodaties. Multifunctioneler gebruik van (sport)accommodaties.

Mar 20, 2012 12:43 AM

54

consolideren kwantitatief accommodatiebestand en geen nieuwe
gemeentelijke inversteringen

Mar 20, 2012 12:38 AM

55

Minder subsidies, meer een beroep doen op samenwerking in de sport, meer

Mar 20, 2012 12:37 AM
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clustering van accommodaties
56

nee

Mar 20, 2012 12:33 AM

57

Grotere financiële en organisatorische verantwoordelijkheid
sportorganisaties. Minder sportstimuleringsimpulsen vanuit de gemeente

Mar 20, 2012 12:29 AM

58

sportgebied is aan de verenigingen, verenigingen zijn zelf verantwoordelijk
en moeten gebruik maken van de markwerking. Gemeente zal steeds
minder geld over hebben voor activiteiten

Mar 20, 2012 12:18 AM

59

Voor zover nu te overzien zullen deze gevolgen beperkt blijven

Mar 20, 2012 12:02 AM

60

samenwerking en fusies in multifunctionele accommodaties

Mar 19, 2012 11:49 PM

61

Blijft op het gelijke peil. Er is speciale aandacht voor de jeugdsubsidies.
Deze zijn verhoogd met ingang van 1 januari 2012

Mar 19, 2012 11:48 PM

62

minder subsidies , meer uitbesteden en meer uitgaan van vrijwilligers

Mar 19, 2012 3:21 PM

63

Tekort aan binnensportaccommodaties voor sportverenigingen en
combinatiefuncties.

Mar 19, 2012 10:02 AM

64

Nee

Mar 19, 2012 9:47 AM

65

meer cluserten, minder geld voor leuke projecten, veel moeite om de zin van
projecten an te geven, het blijft luxe en de reparatie van lantarenpalen en
wegen is in de ogen van veel mesnen belangrijker

Mar 19, 2012 9:32 AM

66

Minder investeringen in de sport, burgers moeten meer zelf bekostigen

Mar 19, 2012 9:05 AM

67

Er zal kritisch gekeken worden naar alle uitgaven, met name op het gebied
van sportaccommodaties, waar wij er als dunbevolkte gemeente met veel
kernen relatief veel van hebben.

Mar 19, 2012 9:01 AM

68

We zullen op een creatieve manier geld moeten zien te vinden om
toekomstbestendige investeringen te doen op het gebied van sport.
Gebruikstarieven van sportaccommodaties zullen toenemen en we zullen het
sportstimuleringsbeleid nog meer moeten richten op die groepen die het echt
nodig hebben.

Mar 19, 2012 9:00 AM

69

Binnen het beperkt sportbudget richten we ons op de jeugd van 6 t/m 16
jaar. Ouderen en mensen met een beperking worden vanuit de Wmo
gestimuleerd om te gaan sporten. Onze doelstelling voor deze doelgroepen
is gericht op het zoveel mogelijk in regulier sportverband sporten.

Mar 19, 2012 8:45 AM

70

Er zal een groter beroep gedaan worden op gebruikers, onderwijs, etc.

Mar 19, 2012 8:30 AM

71

Geld voor sportstimulering en sportaccommodaties zal schaarser
beschikbaar zijn. Dit zal op een aantal onderdelen tot ingrijpende gevolgen
leiden. Dit zal bestuurlijk nog bepaald moeten worden, maar dit is wel de
verwachting.

Mar 19, 2012 8:24 AM

72

.

Mar 19, 2012 8:23 AM

73

Efficientere inzet, cofinanciering derden

Mar 19, 2012 8:21 AM
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74

hogere tarieven en minder subsidies voor de sport.

Mar 19, 2012 8:11 AM

75

Dit betekent dat er nog beter gekeken moet worden hoe de gelden worden
ingezet. Verder zullen er nog betere afspraken gemaakt moeten worden met
onze partners (zoals verenigingen, GGD, e.d.)

Mar 19, 2012 8:06 AM

76

Op termijn minder geld voor investeren in sportaccomodaties

Mar 19, 2012 8:01 AM

77

afschaffen schoolzwemmen

Mar 19, 2012 8:00 AM

78

Korten op activiteiten en subsidieregelingen

Mar 19, 2012 7:55 AM

79

Achteruitgang kwaliteit gymnastiek op de basisscholen

Mar 19, 2012 4:54 AM

80

Minder bemoeienis van de kant van de gemeente bij sport. Zowel op het
gebied van investeringen en onderhoud. Ook onderhoud aan
randvoorwaarden zoals: groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, paden
en wegen en openbare verlichting komen onder druk te staan.

Mar 15, 2012 8:46 AM

81

Vooral op accommodategebied zal goed gekeken worden naar het
onderhoud en beheer van de accpommodaties

Mar 15, 2012 3:16 AM

82

terugloop commerciële sportaanbieders, uitstellen
(vervangings)investeringen

Mar 15, 2012 2:43 AM

83

In stand houden wat er nu is, geen uitbreiding of verbetering/vernieuwing

Mar 15, 2012 1:17 AM

84

De Bilt heeft sport hoog in haar vaandel staan. Ik verwacht dat hierin enige
verandering komt. Dit zal vooral betrekking hebben op de rolverdeling.
Gemeente gaat meer en meer van uitvoerder/exploitant naar de rol van
regisseur.

Mar 14, 2012 8:55 AM

85

Het is te verwachten dat er sportverenigingen gaan verdwijnen. Kosten voor
verenigingen worden hoger, contributies moeten omhoog. Wij zien nu al
terugloop in ledenaantallen.ook te maken met krimp. Kwaliteit
sportaccommodaties komt onder druk te staan.

Mar 14, 2012 2:23 AM

86

-weinig sportstimulering, groter beroep op eigen verantwoordelijkheid
verenigingen

Mar 13, 2012 6:24 AM

87

De budgetten voor het incidenteel stimuleren van initiatieven van sportclubs
zal lager zijn. Daardoor wordt een grotere bijdrage verwacht van de
sportclubs. Structurele sportbudgetten blijven naar verwachting in tact.

Mar 13, 2012 4:29 AM

88

Er worden steeds meer taken extern gepositioneerd, ook omdat we naar een
´regiegemeente´ toegroeien.

Mar 13, 2012 1:50 AM

89

Geen grote investeringen in een nieuwe sporthal en zwembad

Mar 13, 2012 12:48 AM

90

Minder invseteren en ermidering subsidies

Mar 12, 2012 8:51 AM

91

Alles wat de afgelopen jaren op het gebied van sport is opgebouwd, valt
terug naar de oude of een versoberde situatie. Door alle bezuinigingen
krijgen de verenigingen en sporters van alle kanten het zwaar. De tarieven
gaan omhoog, de accommodaties worden minder onderhouden en de
subsidies verdwijnen. Dit met als gevolg dat de contributies gaan stijgen.

Mar 12, 2012 6:49 AM
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Kortom: nog meer lastenverzwaring voor de burgers.
92

Projecten zullen stoppen of in afgeslankte vorm verder gaan. Verenigingen
zullen minder een beroep op de gemeente kunnen doen. (zowel financieel
als qua hand- en spandiensten). Het is de vraag of grote evenementen
gecontinueerd kunnen blijven worden.

Mar 12, 2012 5:03 AM

93

Ik verwacht op langer termijn dat het geen bezuiniging is, maar een grote
efficientieslag. Heringedeelde gemeenten hebben over het algemeen een te
hoog voorzieningenniveau. Vergrijzing gaat ook nog een rol spelen.

Mar 12, 2012 1:47 AM

94

beperkt onderhoud sportaccommodaties/sportparken, meer uitbesteden

Mar 12, 2012 1:46 AM

95

ik verwacht geen bezuinigingen

Mar 9, 2012 9:18 AM

96

Evenals andere werkterreinen heeft sport flink moeten bijdragen aan de
bezuinigingstaakstelling. Of er nog meer moet worden bezuinigd is op dit
moment niet bekend. Met de 7 miljoen heeft de gemeente het
taakstellingsbedrag ruim berekend en is dus enigszins voorbereid op verdere
inkomstendervingen. Wanneer er in de huidige zittingsperiode of de periode
daarna meer bezuinoigd moet worden zijn de maatregelen in de eerste
plaats afhankelijk van de hoogte van de bezuinging. In het ergste geval
verwacht ik, dat het huidige accommodatiebeleid ter discussie wordt gesteld
(bijv. verdergaande privatisering/andere beheervormen/neerwaarste
bijstelling van ambitienivau etc.).

Mar 9, 2012 3:48 AM

97

Inkomsten en uitgaven tegen het licht houden en bij die herbezinning slimme
keuzes maken die de sportsector in essentie niet raken maar juist vooruit
helpen.

Mar 9, 2012 1:40 AM

98

geen extra geld, met dezelfde middelen meer proberen te behalen.

Mar 8, 2012 7:06 AM

99

Minder financiering vanuit gemeente, meer vanuit de maatschappij

Mar 8, 2012 5:15 AM

100

Burgers zullen kritischer kijken naar de kosten die zij maken om te
sporten/bewegen. Juist nu sport en bewegen steeds meer als middel wordt
ingezet om doelen op andere beleidsterreinen (volksgezondheid, sociale
samenhang etc.) is het de kunst om de bezuinigingen beperkt te houden,
zodat voor zoveel mogelijk inwoners sport en bewegen (financieel)
bereikbaar blijft.

Mar 8, 2012 3:17 AM

101

Door afschaffing van de directe subsidies zullen sportverenigingen op zoek
gaan naar nieuwe financieringsbronnen. Mbt accommodaties zal de focus
verschuiven van de realisatie van nieuwe voorzieningen naar instandhouding
van bestaande voorzieningen.

Mar 8, 2012 2:37 AM

102

geen gevolgen

Mar 8, 2012 2:19 AM

103

Gelihjk aan de geest van de WMO zal ook de sport meer op zoek moeten
gaan naar eigen energie, bronnen en mogelijkheden.

Mar 8, 2012 1:39 AM

104

Verenigingen komen voor de uitdaging te staan dat er naar verwachting een
hoger tarief wordt geheven en dat er minder subsidie wordt uitgekeerd.
Sportstimulering zal maximaal een 0-lijn volgen, waarbij partners extra gaan
betalen voor diensten. Het aantal sportstimuleringsactiviteiten zal afnemen
als gevolg van minder handjes. Het aantal nieuwe projecten voor nieuwbouw

Mar 7, 2012 9:11 AM
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sportvoorzieningen vanuit gemeentelijke middelen gaat sterk afnemen.
105

Indien er bezuinigd gaat worden komt er grote druk te staan op hetgeen is
opgebouwd en zal verdere uitbreiding niet meer aan de orde zijn.

Mar 7, 2012 9:06 AM

106

De gemeente trekt zich meer terug als "actieve speler", maatschappelijke
betrokkenheid wordt belangrijk, de gemeente blijft op de achtergrond als
regievoerder

Mar 7, 2012 8:22 AM

107

achteruitgang van het voorzieningenniveau

Mar 7, 2012 7:27 AM

108

Het beperkte sportbeleid in deze gemeente zal niet of nauwelijks worden
herschreven.

Mar 7, 2012 6:49 AM

109

Intensivering van beleid sport en bewegen zal slechts beperkt mogelijk zijn

Mar 7, 2012 6:40 AM

110

minder investeren in accommodaties, meer zelfwerkzaamheid van
vrijwilligers bij accommodaties, wel meer investeren in sportstimulering

Mar 7, 2012 6:18 AM

111

Sportverenigingen krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te
houden.

Mar 7, 2012 5:41 AM

112

teruggang in hetgeen in de afgelopen jaren is opgebouwd. Kwaliteit,
duurzaamheid en sportdeelname

Mar 7, 2012 5:40 AM

113

Minder investeringen. Nog efficiënter werken. Minder personele inzet. Meer
uitbesteden. Doen met datgene wat er is.

Mar 7, 2012 4:25 AM

114

Met name subsidiekorting en tarieven verhogen zullen effect hebben op
verenigingen. Bezien wordt of in verenigingsondersteuning in brede zin een
compensatie geboden kan worden.

Mar 7, 2012 3:35 AM

115

Hogere tarieven, minder subsidies, duurder sportaanbod, afname deelname
georganiseerd sport.

Mar 7, 2012 3:34 AM

116

M.b.t. sportsimuleringsprojecten wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht
met andere beleidsterreinen, zoals ouderen en gezondheid.

Mar 7, 2012 3:30 AM

117

meer eigen initiatief vnauit de vereniging/burger, gemeente meer alleen
ondersteundende rol

Mar 7, 2012 3:29 AM
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