
 

Aan 

T.a.v. 

Datum 

Betreft 

Van 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 21 juni 2011 heeft u de motie ‘Slimmer Sporten’ vastgesteld. Met deze motie wordt 
het college verzocht om: 
1. Met de Sportstichting en sportverenigingen tot een beleidskader te komen om 
efficiënter en effectiever met geld en middelen om te gaan. Clustering en fusies van 
verenigingen is hierbij uitgangspunt. 
2. De gemeenteraad voor de behandeling van de begroting 2012 over de eerste stand 
van zaken te informeren en de financiële herijking daarvan in de voorjaarsnota voor de 
begroting 2013 te verwerken. 
3. De waarderingssubsidie aan sportverenigingen voor het stimuleren van jeugd en 
jongeren, 55+ -ers en minder validen om te gaan sporten, in stand te houden.  
 
Met deze memo worden de punten behandeld.  
 
Ad. 1 Beleidskader 
In de Notitie Sport en bewegen 2010-2014 (67002) wordt een aantal uitgangspunten 
en prioriteiten omschreven. Onze visie op ‘Sportaccommodaties’ is dat wij er vanuit 
gaan dat accommodaties en het gebruik van de accommodaties eenvoudig 
uitwisselbaar en deelbaar is. Het uitgangspunt van verenigingen dat zij het alleen-recht 
hebben op een accommodatie behoort tot het verleden. Wij willen juist dat 
sportaccommodaties multifunctioneel gebruikt kunnen worden, zowel bij binnen- als 
buitensportaccommodaties: “Een levendig sportpark, dat eveneens ruimte biedt voor 
algemeen toegankelijk recreatief medegebruik en mogelijk nog andere functies met 
elkaar verbindt, sluit in onze ogen aan op de kansen, belangstelling en behoeften in de 
komende 10 tot 15 jaar”.  
In de Notitie Sport en bewegen worden bij ‘Sportaccommodaties’ vier prioriteiten 
aangeven: 

a. Beheer van en onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties 
(gebouwen en terreinen) volgens de door de raad vastgestelde 
kwaliteitsnormen: hiervoor stellen wij een onderhoudsprogramma op. 
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b. Overleg met sportverenigingen over overdracht aan hen van het verzorgend 
beheer van sportaccommodaties: in overleg met de verenigingen wordt 
gekeken of dit mogelijk is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
financiële gevolgen voor zowel de verenigingen als voor onszelf.  

c. Bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte de mogelijkheden voor (mede) 
gebruik voor sport en bewegen als vast toetsingselement opnemen: er moet 
zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik worden gemaakt van openbare  
ruimten zodat onze inwoners op een prettige en veilige manier kunnen 
bewegen.  

d. De consequenties van de renovatie-, uitbreidings-, nieuwbouwwensen 
verkennen: gezien de financiële situatie moeten de verwachtingen van de 
Sportstichting, sportverenigingen en sporters worden getemperd. Dat neemt 
niet weg dat wij de aangegeven ruimtebehoefte serieus nemen en meenemen 
in de lange termijnvisie. In samenwerking met de Sportstichting starten wij met 
een financiële en ruimtelijke verkenning. Uitgangspunt is bundeling van 
diverse sportvoorzieningen en brengen wij een combinatie van binnen- en 
buitensportaccommodaties met brede gebruiksmogelijkheden bij elkaar.  

 
Een ander onderdeel binnen de Notitie Sport en bewegen betreft ‘Sportverenigingen’ 
en de bijbehorende prioriteit ‘Stimuleren onderlinge samenwerking tussen de 
sportverenigingen’. Sportverenigingen kunnen voordelen behalen wanneer zij 
samenwerken en wellicht fuseren. De Sportstichting is hierbij het platform waar 
verenigingen terecht kunnen bij vragen en bemiddeling. Dergelijke initiatieven behoren 
echter tot de verantwoordelijkheid van de verenigingsbesturen. Wij nemen daarbij een 
actieve houding aan ten op zichte van clustering en/of fusies van de sportverenigingen 
en vervullen een regisserende en faciliterende rol.  
 
Stand van zaken mogelijke fusie en verregaande samenwerking voetbalverenigingen   
Begin 2011 is met het bestuur van voetbalverenging Rhoon en met het bestuur van 
voetbalvereniging WCR gesproken over een mogelijke fusie. De gesprekken verliepen 
positief en er leek draagvlak te zijn voor een fusie. Echter, door een bestuurswisseling 
is het initiatief stil komen te liggen, omdat er een meningsverschil is over het wel of niet 
in stand houden van een standaard/betaald zondagelftal. Wel zijn afspraken gemaakt 
over het gezamenlijke gebruik van het nieuwe kunstgrasveld.  
 
Onderhoud sportcomplex Poortugaal 
De Sportstichting Albrandswaard heeft actie ondernomen ten behoeve van de 
financiële- en ruimtelijke verkenning van het sportcomplex in Poortugaal. Daarbij is 
verkend is of onderhoudswerkzaamheden bij de verenigingen ondergebracht kunnen 
worden. Uit ambtelijk overleg met de voetbalbesturen is gebleken dat bij hen de kennis 
en capaciteit ontbreekt om het onderhoud over te nemen.  
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Binnensportaccommodatie Poortugaal 
In Poortugaal is behoefte aan 2 gymnastiekzalen voor onderwijs. De gymzaal aan de 
Albrandswaardseweg is oud en zou grootschalige gerenoveerd of herbouwd moeten 
worden.  
 
De korfbalvereniging RWA heeft aangegeven zelf een binnensportaccommodatie te 
willen welke in de directie nabijheid van hun buitensportaccommodatie zou moeten 
liggen. Met de korfbalvereniging RWA is verkend waar en hoe een 
binnensportaccommodatie in Poortugaal zou kunnen worden gebouwd. Hiermee zou 
zowel aan de wens van de korfbalvereniging als aan de noodzaak voor 
gymnastiekonderwijs kunnen worden voldaan.  
 
Een lokale boksvereniging heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de dan vrij te 
komen sportzaal. Deze willen zij graag overnemen van ons. Om deze mogelijkheid te 
verkennen worden gesprekken met hen gevoerd. Te zijner tijd zullen u informeren over 
de uitkomsten van deze gesprekken.  
 
Daarnaast wordt, via een apart voorstel en voor het derde kwartaal van dit jaar, aan de 
raad voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de initiatieffase 
voor de bouw van de nieuwe accommodatie.  
 
Onderzoek naar beheer- en exploitatieorganisatie 
Op korte termijn willen wij onderzoeken of het beheer en de exploitatie van de nieuwe 
accommodatie (en ons overige maatschappelijk vastgoed) extern uitgezet kan worden. 
Naar verwachting wordt de opdracht voor dit onderzoek in februari door het college 
vastgesteld.  
 
Ad. 2 Financiële herijking  
De huidige ontwikkelingen geven nog geen aanleiding voor een financiële herijking.  
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Ad. 3 Waarderingssubsidie 
De waarderingssubsidie voor jeugd en jongeren, 55+ -ers en minder validen wordt in 
stand gehouden. Wel willen wij onderzoeken, in samenwerking met de Sportstichting 
Albrandswaard, welke mogelijkheden er zijn om de waarderingssubsidie op een 
andere wijze in te zetten. Tevens is de inzet van subsidie ook een belangrijk onderdeel 
van de op te stellen nota ‘Breed Welzijnbeleid’.  
 
Zodra wij inzicht hebben in de mogelijkheden, wordt u daarover geïnformeerd.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze beantwoording nog vragen hebben, dan horen wij 
dat graag.  
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats   mr. Harald M. Bergmann 


