coLumn remco hoekman

ondernemende
overheid
in ﬁnancieel mindere tijden is een kerntakendiscussie onvermijdelijk. waar is de overheid
voor verantwoordelijk, en waar zet de overheid dus op in, en wat kan aan de markt en private
partijen worden overgelaten? de sportsector ontkomt ook niet aan deze discussie. sport is en
blijft een vrijetijdsactiviteit en primair een verantwoordelijkheid van de burger.

Gemeenten denken na over manieren om de kos-
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te voldoen aan bezuinigingstaakstellingen. Enerzijds gaat het dan heel praktisch over het verho-
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exploitatie van voorzieningen. Gemeenten beraden zich op mogelijkheden van verzelfstandiging
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een bestuurlijke visie waarin van de politiek
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wordt verwacht dat die vooral stuurt, en de uitvoering onderhevig wordt gemaakt aan markt-
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“Hardloopevenementen
zijn het meest ultieme voorbeeld
van wat succesvol door de
markt wordt opgepakt”
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