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Geachte heer Breedeveld,

Op 7 mei j.l. heeft de LSF ons college een ongevraagd advies gestuurd, betreffende het sporten sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden waar wij op dat moment aan werkten.
Uw advies bevatte 23 aanbevelingen over sportstimulering, ondersteuning van de sport en het
sportaccommodatieplan.
Wij danken u voor dit advies, dat wij met veel belangstelling hebben gelezen. Uw reactie is
voor ons belangrijke voeding geweest bij de invulling van de voorgenomen beleidslijnen voor
de sport. Van de 23 aanbevelingen die u ons in uw advies meegeeft, hebben we er 20
meegenomen in het nieuwe sportbeleid. Deze nieuwe sportnota “Verleiden tot bewegen”
hebben wij op 12 juni jl. vastgesteld en brengen wij nu naar buiten ten behoeve van de
inspraak.
Hieronder geven wij onze gedetailleerde reactie op de 23 door u geformuleerde
aanbevelingen.

1

Aanbeveling
Onderbouw in de sportnota de
beleidskeuzen op basis van een
integrale visie op het beleid voor sport
en bewegen. Integraal wil zeggen dat
ook de relaties met onderwijs,
gezondheidszorg, welzijn, ruimtelijke
ordening en justitie worden
meegenomen.

Reactie college
De relatie van sport met andere beleidsvelden is voor
ons belangrijk, hetgeen we in onze nieuwe visie tot
uitdrukking hebben willen brengen. In deze integrale
visie leggen wij het accent mn op bewegen,
gezondheid,welzijn en participatie. In de sportnota
wordt hier nader aandacht aan besteed.
Een voorbeeld (op het gebied van investeringen in
accommodaties) is de integratie onderwijs en sport
zoals bij de nieuwe Dieperhout sporthal en de
geplande vernieuwing van de Vijf Meihal die beiden
ten bate zijn van zowel schoolsport als
verenigingsport.

2

Formuleer in de sportnota concrete
maatregelen voor het realiseren van
de 75% norm, stel daarvoor de nodige
financiële middelen beschikbaar en
betrek de verenigingen nauw bij de
uitwerking.

De verenigingen spelen een belangrijke rol bij de
uitvoering van de acties om de norm te halen, en wij
zullen ze daarom zeker betrekken. In de sportnota
worden de ambities en doelen beschreven die ingezet
worden om te komen tot deze 75% norm, waarbij ook
wordt aangegeven op welke wijze de beschikbare
middelen worden ingezet.
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen
voor een bijeenkomst in het najaar met alle
sportverenigingen, om concrete afspraken te maken
over de rol die een ieder kan spelen bij de uitvoering.

3

Formuleer in de sportnota concrete
doelen voor topsport.

Topsport vinden wij belangrijk als stimulans voor de
breedtesport. Daarom hebben we hiervoor twee aparte
doelen geformuleerd in de nieuwe sportnota (doel 4 en
12). De gemeente faciliteert de topsport (via de
Stichting Topsport en de Topsportcoördinator) door
onder meer het ondersteunen van de
topsportverenigingen, het begeleiden van talenten, het
beschikbaar stellen van een topsportfonds en het
geschikt maken van de sportaccommodaties voor
topsport voor zover dat financieel en ruimtelijk mogelijk
is. Leiden wil daarbij vooral inzetten op de sporten
waar zij van oudsher goed in is zoals basketbal,
tafeltennis, zwemmen en roeien. In de sportnota zullen
we geen concrete doelen voor de topsport zelf
formuleren, omdat deze invulling aan de
sportverenigingen zelf is.

4

Tref extra maatregelen voor
doelgroepen die nu nog weinig
bewegen en sporten, zoals ouderen,
lager opgeleiden en mensen met een
beperking. Daar liggen de grootste
groeikansen richting 75%.

We zullen aan deze en andere bijzondere doelgroepen
expliciet aandacht besteden in de nieuwe nota, omdat
e
zij voor ons essentieel zijn bij onze 3 ambitie om alle
inwoners te stimuleren om te sporten en te bewegen.
Naast ouderen en mensen met beperkingen willen wij
vooral ook inzetten op jongeren. Laag opgeleiden zijn
voor ons geen aparte doelgroep, wel mensen met een
kleine beurs.

5

Geef expliciet aan welke maatregelen
ter stimulering van sport en bewegen
vanuit andere beleidsvelden kunnen
worden getroffen en gefinancierd.

Vooral met het onderwijsbeleid en het zorgbeleid zijn
er dwarsverbanden die we expliciet aandacht geven in
de nota. De combinatiefunctionarissen worden
voornamelijk uit het onderwijsbudget gefinancierd,
vanuit het Zorgbeleid kunnen we noemen dat Leiden
JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeente is
waarbij er verschillende projecten worden geïnitieerd
om sporten en bewegen bij jongeren te stimuleren om
overgewicht tegen te gaan en gezondheid te
bevorderen

6

Draag zorg voor uitbreiding van het
aantal combinatiefunctionarissen in
de vorm van buurtsportcoaches.

De regeling buurtcoaches is een uitbreiding van de
regeling combinatiefunctionarissen voor andere
doelgroepen zoals ouderen, mensen met een
functiebeperking enz. Of de gemeente hiervan gebruik
gaat maken hangt af van realisatie van de vereiste

cofinanciering. Bij huidige regeling van de
combinatiefuncties hebben we feitelijk al
sportbuurtcoaches aangesteld door de BOS-projecten
met behulp van combinatiefunctionarissen te
continueren. Het gaat om de
combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld bij TOS
en het Jongerenwerk in Slaaghwijk, Leiden Noord,
Zuid-West en de Stevenshof

7

Continueer de sportconsulent voor
mensen met een functiebeperking.

De Stichting VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp &
Vormingsactiviteiten) ontvangt voor een periode van
twee jaar een subsidie voor een sportconsulent voor
mensen met een functiebeperking. Eind 2012 is een
evaluatie gepland. Op basis van de uitkomsten van de
evaluatie en de op dat moment beschikbare middelen
wordt besloten of en op welke wijze dit project kan
worden voort gezet

8

Continueer de
kennismakingscursussen sport.

Als doel 9 in de nieuwe nota formuleren wij dat we alle
inwoners de gelegenheid geven om kennis te maken
met sport. Het continueren van de
kennismakingscursussen is daar onlosmakelijk aan
verbonden. De concrete uitvoeringsactie zal worden
opgenomen in het uitvoeringsprogramma bij de
kadernota.

9

Faciliteer en honoreer kansrijke
initiatieven van sportverenigingen en
andere non-profitorganisaties op het
gebied van sportstimulering in de
gemeente Leiden.

We staan hier altijd open voor en we zien uit naar
dergelijke initiatieven.

10

Ondersteun breedte- en
topsportevenementen die bijdragen
aan sportdeelname en het sportieve
imago van Leiden. Voorbeelden zijn
Gouden Spike, Leiden Marathon,
Singelloop, lange baan zwemmen in
buiten water en schoolsporttoernooien

We vinden de genoemde sportevenementen belangrijk
in het kader van sportstimulering, en tevens voor het
imago van de stad. Daarom faciliteren we ze van harte
binnen deze begrensde mogelijkheden. We willen
deze evenementen behouden en zien initiatieven voor
nieuwe evenementen graag tegemoet.

11

Stem langere termijn beleidsplannen
van verenigingen op elkaar af.
Honoreer realistische beleidsplannen
die gericht zijn op het bundelen van
krachten, efficiënt gebruik van
accommodaties en samenwerking.

We zien met interesse uit naar dergelijke
beleidsplannen van verenigingen, want het bundelen
van krachten en het zoeken van de samenwerking zijn
essentieel voor de sport. Het nieuwe sportbeleid gaat
ook sterk uit van dit principe van de eigen kracht van
de verenigingen, en dat willen wij ook stimuleren. We
zijn van mening dat het in de eerste plaats op de weg
van de verenigingen zelf ligt om hun beleidsplannen op
te stellen en met elkaar af te stemmen, en zien daar
geen actieve rol voor de gemeente weggelegd.

12

Ondersteun verenigingen door aan
hen actief shared services aan te
bieden vanuit het Sportbedrijf.

Het belang van sportverenigingen is groot voor een
stad als Leiden en wij vinden
verenigingsondersteuning een hoofddoel van het

sportbeleid. Het gaat daarbij om onderhoud en beheer
van sportaccommodaties en het geven van allerlei
ondersteunende cursussen via het sportbedrijf. We
vinden dat daarnaast de sportverenigingen eigen
verantwoordelijkheid dragen bij zaken als
ledenadministratie, financiële administratie, etc. Het
aanbieden van dergelijk services via Shared Services
zien wij niet als een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.

13

Kies voor inzet op talentontwikkeling
in samenwerking met verenigingen,
sportbonden en onderwijs.

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met
Sportservice Zuid-Holland om voor een periode van
twee jaar (2011 en 2012) de front-office te vormen
voor het Olympisch Netwerk in de regio Leiden. Dit
past binnen het gemeentelijk beleid om de topsport en
vooral de talenten te faciliteren doordat zij met hun
vragen in de buurt terecht kunnen. Na afloop van deze
twee jaar wordt bekeken of en op welke wijze deze
front-office wordt gecontinueerd. De benoeming van
het Leonardo College tot Top Talenten School (TTS)
(voorheen LOOT-school - Landelijk Overleg Onderwijs
en Topsport) is in dit kader ook een belangrijke
ontwikkeling. Dit maakt het namelijk mogelijk dat
talenten het beoefenen van hun sport kunnen
combineren met een aangepast lesrooster en daardoor
beter behouden blijven voor de Leidse sport.
De Stichting Topsport en de topsportcoördnator richten
zich daarnaast ook vooral op talentontwikkeling.

14

Draag zorg voor het continueren van
de werkzaamheden van de
topsportcoördinator bij het
ondersteunen van de verenigingen, bij
het signaleren en begeleiden van
talent tot topsporter (zowel bij
individuele sport als bij teamsport) in
samenwerking met de desbetreffende
sportbonden en het onderwijs.

De gemeenteraad heeft besloten om de Stichting
Topsport Leiden voor de periode van twee jaar een
subsidie te verstrekken voor onder meer het
aantrekken van een topsportcoördinator. De
topsportcoördinator is op 1 september 2010 met zijn
werkzaamheden gestart. In september 2012 volgt een
evaluatie waarna een besluit zal worden genomen
over de continuering van de ondersteuning. Bij het
verstrekken van de subsidie is helder aangegeven wat
de voorwaarden en de beoogde resultaten zijn, op
basis waarvan geëvalueerd zal worden.

15

Neem als uitgangspunt dat de
gemeente verantwoordelijk is en zorg
draagt voor toereikende
accommodaties voor het
(inter)nationaal competitieniveau
waarop Leidse verenigingen
uitkomen.

In onze sportnota nemen we de breedtesport als
uitgangspunt. Waar Leidse teams regelmatig op
topniveau hun sport bedrijven, zal bij de vervanging
van accommodaties gestreefd worden deze zo te
bouwen dat ze aan de erkende (inter-)nationale eisen
van NOC/NSF voor de desbetreffende sporten
voldoen. Tot die tijd moet zo nodig uitgeweken worden
naar beter geoutilleerde accommodaties buiten Leiden.

16

Zoek in overleg met de betrokken
verenigingen en met andere
verenigingen naar oplossingen voor
het ruimtegebrek bij hockey en tennis

We zijn met de genoemde verenigingen al langere tijd
in overleg om naar oplossingen te zoeken voor de
problemen als gevolg van het ruimtegebrek. Daarbij
zijn momenteel oplossingen in beeld zoals het nog

(Roomburg), bijvoorbeeld door elders
ruimte te zoeken of één van de
verenigingen te verplaatsen.

beter bespeelbaar maken van velden door bijvoorbeeld
andere verlichting aan te brengen, of het
samenwerken met verenigingen in de buurgemeenten
vwb het gebruik van de velden. In Leiden zelf hebben
we helaas geen reële uitbreidingsmogelijkheden
gevonden, waardoor we er in deze sportnota voor
kiezen om de gereserveerde budgetten voor
ruimteuitbreiding in te zetten om dit aan andere,
urgente en wel realiseerbare prioriteiten toe te kunnen
kennen.

17

Zoek de oplossingen voor een tekort
aan geld door ‘meer met minder’ te
doen. Bezie hoe sportaccommodaties
ook te gebruiken zijn door derden
zoals organisaties op het gebied van
onderwijs, kinderopvang, welzijn en
gezondheidszorg. Bevorder dat
verenigingen daar in hun
beleidsplannen ook aandacht
besteden aan mogelijkheden hiervoor.

Wij onderschrijven deze oplossingsrichtingen in ons
nieuwe beleid van harte. Wij zullen, zo staat nu in de
concept sportnota, de sportverenigingen zo veel en zo
goed als mogelijk faciliteren bij het vervullen van
maatschappelijke functies. Ook zoeken we als
gemeente voortdurend naar mogelijk win-win
verbanden bij de financiering en gebruik van
sportaccommodaties.

18

Stimuleer samenwerking tussen
verenigingen om meer efficiënt,
creatief en flexibel gebruik te kunnen
maken van bestaande
accommodaties en openbare ruimten.
Maak daarbij zo nodig gebruik van
ondersteuning door landelijke
sportbonden. Sommige verenigingen
zijn minder locatieafhankelijk en
kunnen wellicht verhuizen om ruimte
te creëren voor andere verenigingen.

We onderschrijven het doel om tot een efficiënter
gebruik van ruimten en accommodaties te komen,
zoals we in doel 2 van onze nota aangeven (“Leiden
heeft een effectief en efficiënt gebruik van haar
sportaccommodaties”).Daarbij stimuleren we o.a. het
dubbelgebruik en meervoudig gebruik van
accommodaties. We nodigen de verenigingen van
harte uit om hiermee aan de slag te gaan en sluiten
graag aan bij oplossingen die door de verenigingen
zelf worden aangedragen.

19

Betrek verenigingen bij de
programma’s van eisen voor
onderwijsaccommodaties die zij mede
gaan gebruiken én bij de nadere
besluitvorming over accommodaties
in het belang van het optimaal gebruik
van de accommodaties.

Op het moment dat duidelijk is welke sporten in een
accommodatie ondergebracht gaan worden, zullen wij
via het Sportbedrijf met de verenigingen overleggen
over het programma van eisen voor die
accommodatie.

20

Kies bij nieuwbouw voor duurzame
oplossingen, die ook in de toekomst
tot blijvende besparing bij de
exploitatie leiden.

Wij zijn het eens met deze aanbeveling. Het is ons
beleid om dit principe van duurzaamheid waar mogelijk
bij alle gemeentelijke nieuw- en verbouw toe te
passen.

21

Geef bij het aanwenden van het
beschikbare budget prioriteit aan
accommodaties voor basketbal en
waterpolo, die voldoen aan de
normen van (inter)nationale
sportorganisaties en die ook door het

In de concept sportnota hebben vervanging .c.q.
vernieuwing van de Vijfmeihal (accommodatie voor
o.a. basketbal) en het Vijfmeibad (accommodatie voor
o.a waterpolo) hoge prioriteit. Bij vervanging is het de
bedoeling om beide accommodaties ook geschikt te
maken voor topsport voor wat betreft basketbal en

onderwijs en andere
sportverenigingen kunnen worden
gebruikt. Houd daarnaast rekening
met het aantal sporters op jaarbasis
en de bijdrage van de accommodatie
aan de beweegnorm.

waterpolo (voor zover dat financieel en ruimtelijk
mogelijk is).

22

Wees creatief in het tot stand brengen
van accommodaties en voorzieningen
in de open lucht.

Het creëren van mogelijkheden tot sporten in de
openbare ruimte is een belangrijke beleidslijn in de
nieuwe sportnota, om het bewegen van mensen te
stimuleren. Eén actueel voorbeeld is het voornemen
om het geplande Singelpark tevens in te richten als
JOGG-pad.

23

Ga indringend na of het beschikbare
budget van 18 miljoen euro niet
substantieel kan worden verhoogd.
Zelfs als de accommodaties
efficiënter worden benut en als
gebruik wordt gemaakt van bundeling
van onderwijs- en sportmiddelen, is
het beschikbare budget volstrekt
ontoereikend.

Als gevolg van de economische recessie staat de
gemeente Leiden voor de opdracht om de komende
jaren vele miljoenen op de begroting te bezuinigen. In
die context is het lastig om extra middelen te vinden
voor investering in sportaccommodaties.
Echter, ons college heeft recent bij het voorstel voor de
perspectiefnota een besluit genomen om structureel
een bedrag van € 750.000 per jaar extra beschikbaar
te stellen voor de sport, en daarnaast eenmalig een
extra bedrag van € 2.500.000 voor de sport te
bestemmen. De gemeenteraad vergadert de komende
weken over de voorgestelde perspectiefnota en wij
hopen dat zij deze voorstellen voor de sport zal
overnemen.

Zoals u in onze reactie heeft kunnen lezen delen wij veel van uw aanbevelingen, omdat zij de
voorgenomen beleidslijnen van onze nieuwe visie op sport onderschrijven en verder
versterken. Dat alles heeft geleid tot de sportnota zoals wij die afgelopen dinsdag 12 juni
hebben vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De inspraaktermijn loopt tot 10 augustus
2012. Wij zijn benieuwd naar uw inspraakreactie op onze nota.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,

