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Geachte heer Marselis,
Op 17 november 2016 ontvingen wij het advies van de Leidse Sportfederatie (LSF) over het
instellen van een deelverordening ter stimulering van de sport in Leiden. Wij danken u voor uw
advies, in het bijzonder voor het hanteren van een kortere adviestermijn. In onze vergadering
van 29 november 2016 hebben wij besloten de deelverordening ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad. Met deze brief reageren wij op uw advies.
Communicatietraject
U adviseert ons een helder communicatietraject te verzorgen, zodat duidelijk wordt hoe
partijen in de stad worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen. Wij nemen uw advies ter
harte. De komende weken zetten wij een communicatietraject op, waar wij na behandeling van
de deelverordening door de raad uitvoering aan geven. Heeft u suggesties over de wijze
waarop wij onze stadspartners bij de regeling kunnen betrekken?
Zelfgeorganiseerd sporten
Net als de raad streven wij ernaar de beschikbare middelen zoveel mogelijk te investeren in
sportbeleid om meer mensen aan het sporten te krijgen. U denkt hierbij in het bijzonder aan
het zelfgeorganiseerd sporten en adviseert ons de deelverordening ook geschikt te maken
voor projecten die zelfgeorganiseerd sporten bevorderen. Wij zijn dat met u eens. Sporten kan
in verenigingsverband en zelfgeorganiseerd. Wij maken het daarom mogelijk dat niet alleen
een rechtspersoon, maar ook een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen
een aanvraag voor een subsidie kan doen.
Externe adviescommissie
De raad heeft in de motie Sportstimuleringsfonds aangegeven geraadpleegd te willen worden
bij de besteding van de middelen. Om die reden vindt u dat het instellen van een externe
adviescommissie overbodig is en raadt u ons dat niet te doen. U adviseert ons, na ambtelijke
toetsing en voordracht van een selectie van mogelijke projecten, de raadscommissie sport aan
te laten geven waar zij de middelen aan wil besteden.
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Met het instellen van een commissie komen wij tegemoet aan een wens van de raad. Deze
wens is niet verwoord in de motie. De raad heeft deze wens uitgesproken bij de behandeling
van de kadernota 2017-2020 (in juni van dit jaar).
Bovenal zien wij in het werken met een externe adviescommissie een kans. Veel Leidse
inwoners, sportverenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties zijn betrokken bij de
sport en willen hier een bijdrage aan leveren. Wij willen gebruik maken van deze kracht. De
samenwerking met onze stadpartners geven wij vorm door een externe adviescommissie in te
stellen. Na behandeling van de deelverordening zullen wij hiervoor leden werven.
Afwegingskader
Het afwegingskader voorziet niet in het geval dat er door een veelheid aan aanvragen een
keuze gemaakt moet worden tussen de projecten, stelt u. Dat zien wij anders. In artikel 7, lid
2, van de deelverordening staat dat indien bij honorering van alle aanvragen het beschikbare
budget wordt overschreden, de mate waarin wordt voldaan aan een of meerdere criteria
bepalend is voor de prioriteitstelling en de hoogte van de subsidietoekenning.
Maximale subsidiebedrag
U merkt op dat niet wordt onderbouwd waarom is gekozen voor aanvragen tot een bedrag van
maximaal € 20.000. U adviseert ons de absolute grens voor het indienen van projecten tot
€ 20.000 ruimer te stellen en bij het bepalen van de bovengrens de raad te betrekken.
Het bepalen van de subsidiegrens is arbitrair. Wij menen dat met een gemeentelijke subsidie
van maximaal € 20.000 naast de benodigde eigen middelen en/of inkomsten van derden
voldoende ‘grote’ projecten gestart kunnen worden die bijdragen aan de gemeentelijke sportdoelstellingen. Wij laten het aan de raad om bij de behandeling van de deelverordening aan te
geven of hij het maximale subsidiebedrag wil aanpassen.
Begrenzing deelverordening
De deelverordening maximeert de beschikbare middelen per kalenderjaar en kent een looptijd
van twee jaar. De motie zegt hier niets over. U adviseert ons te motiveren waarom wij voor
een begrenzing in geld en looptijd kiezen en aan te geven wat er met eventueel resterende
middelen gebeurt.
Door de beschikbare middelen over de looptijd van de deelverordening te verdelen creëren wij
de mogelijkheid om aan de hand van het afwegingskader daadwerkelijk keuzes te maken
tussen de ingediende projecten. Doen wij dat niet, dan bestaat de mogelijkheid dat een
aanzienlijk deel van het budget of zelfs het gehele budget al na de eerste periode aangewend
is. Dat zouden wij spijtig vinden. De deelverordening vervalt per 1 januari 2019. Begin 2019
evalueren wij de deelverordening. Wij kiezen voor een looptijd van twee jaar, zodat wij de
uitkomsten van de evaluatie mee kunnen nemen in nieuw op te stellen sportbeleid. Wij zijn
van mening dat eventueel resterende middelen voor de sport behouden moeten blijven.
Vervolg
Wij hebben besloten de deelverordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
De raadscommissie Onderwijs & Samenleving behandelt de deelverordening op 15 december,
de gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de deelverordening op 22 december. Wij
nodigen u uit bij de behandeling aanwezig te zijn.
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Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met behandelend beleidsmedewerker Maurice Molenaar op
telefoonnummer (071) 516 5175 of via e-mailadres m.molenaar@leiden.nl.
Hoogachtend,

T. (Thera) Olthof
Plv. Teammanager Beleid & Maatschappelijke Ontwikkeling

