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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. 

In de memo van 9 februari 2012, nummer 110758, zijn deze punten behandeld. Met 
deze memo willen wij u op de hoogte brengen van de verdere stappen. 
 
Ad 1. Beleidskader om te komen tot efficiëntere en effectievere omgang met geld en 
middelen: 
In de notitie Sport en bewegen 2010-2014 zijn een aantal uitgangspunten en 
prioriteiten omschreven.  

- Voor de accommodaties loopt een onderzoek naar realisatie, beheer en 
exploitatie van gemeentelijke accommodaties. De uitkomsten verwachten wij 
binnenkort (eind 3e kwartaal 2012). De uitkomsten zullen meegenomen 
worden bij het definitieve rapport “haalbaarheidsonderzoek ontwikkelscenario’s 
sport- en ontspanningsaccommodaties”. In dit onderzoek wordt ook bekeken 
naar een zo effectief mogelijke realisatie en beheer van een 
binnensportaccommodatie voor Poortugaal, zo mogelijk in samenwerking met 
(een) plaatselijke vereniging(en).  

- Met de voetbalverenigingen lopen gesprekken over zelfbeheer. In Poortugaal 
is de concrete afspraak gemaakt om in de komende 2 jaar te komen tot en 
opzet. De beide verenigingen trekken hierin gezamenlijk op. De beide 
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Rhoonse verenigingen zijn tot afspraken gekomen over het gezamenlijk 
gebruik van de velden op het complex. Ook hier spelen al gedachten om te 
komen tot zelfbeheer. Een van de verenigingen voert op dit moment, in 
samenspraak met een aannemer, het dagelijks onderhoud van het 
kunstgrasveld uit. 

- Met de sportstichting zijn gesprekken gevoerd om te komen tot resultaat 
gericht subsidiëren. Met hen zal dit met ingang van 2013 ingevoerd worden.  

 
Ad 2. Informatie voor eventuele financiële herijking 
De huidige ontwikkelingen geven nog geen aanleiding voor financiële herijking 
 
Ad 3. 
In stand houden waarderingssubsidie aan de sportverenigingen voor het stimuleren 
van jeugd en jongeren, 55+ -ers en minder validen om te gaan sporten: 
De bedragen voor de waarderingssubsidie zijn in stand gehouden. Op dit moment 
wordt deze subsidie vooral ingezet op basis van het aantal al sportende leden. 
Hiermee worden de verenigingen wel gestimuleerd om de doelgroepen als lid te 
behouden maar zit er geen stimulans in om meer leden te werven. Met de 
sportstichting wordt overleg gevoerd om te bekijken hoe we het doel: stimuleren van 
jeugd en jongeren, 55+ -ers en minder validen om te gaan sporten beter kunnen 
bereiken waarbij de integrale benadering vanuit breed welzijn wordt betrokken. 
 
Wij willen u voorstellen de memo als afgedaan te beschouwen. Wel doen wij daarbij de 
toezegging dat wij u, bij ontwikkelingen op sportgebied, op de hoogte houden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris                de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats                    drs. Bert G. Euser mba 
 


