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Advies LSF [4 januari 2017]

Reactie College B&W [25 januari 2017]
Ter harte aangenomen

1

Instemmen met de uitgangspunten van
vitale voetbalverenigingen zoals die door
alle Leidse Voetbalverenigingen samen
met de gemeente en de KNVB zijn
opgesteld.

2

Daarbij de genoemde handhaving
uitgangspunten te hanteren om
verenigingen in beweging te krijgen toe te
werken naar een vitaal voetbalklimaat.

Ter harte aangenomen

3

De mogelijkheden te verkennen om in de
uitvoering van dit plan te differentiëren in
de wijze waarop de uitgangspunten
worden toegepast. Willekeur moet worden
voorkomen, maar de toepassing van de
handhaving uitgangspunten dient wel recht
te doen aan de context, de aard, de relatie
tot de gemeente en de dynamiek van de
vereniging.

4

Overweeg daarin om de verenigingen
eerder inzicht te geven in wat de
handhaving uitgangspunten voor hen
betekent. Naar analogie van de KNVB
licentiecommissie voor Betaald Voetbal
Organisaties kan daarbij gedacht worden
aan een indeling in categorieën:
 Clubs die bij aanvang van het seizoen
2017/2018 niet aan de criteria voldoen
komen in categorie 1, clubs die daar
nog net niet aan voldoen maar op de
goede weg zijn in categorie 2 en clubs
die vitaal zijn komen in categorie 3.
 Na seizoen 2017/2018 kunnen
vervolgens consequenties worden
verbonden aan de clubs die er niet in
geslaagd zijn om categorie 1 te
verlaten.
 De gemeente kan op deze manier bij
de start van elk nieuw seizoen toetsen
hoe verenigingen ervoor staan en de
nieuwe indeling bekend maken.
Verenigingen weten dan ook waar zij
staan t.o.v. de criteria voor vitale
voetbalverenigingen.

De gemeente veronderstelt dat wij
hiermee de consequenties bedoelen en
kan daar niet in meegaan. Door op
voorhand aan te geven dat de gemeente
rekening houdt met groei van de
vereniging en de vereniging niet louter
beziet vanuit de drie criteria, geeft de
gemeente een verkeerd signaal af en
ontstaat daarmee een nieuwe
ondergrens. Dat is niet wenselijk
De gemeente verkent de mogelijkheden
een ander model te hanteren om de
ontwikkeling van verenigingen nog beter
te volgen. De gemeente overweegt de
suggestie van de LSF om verenigingen in
categorien in te delen.

2. Standpunt
De LSF is te spreken over het feit dat het project Voetbal Vitaal zijn focus weer terug heeft op
het vitaliseren van het voetbalklimaat in Leiden.
Daarnaast is de LSF te spreken over de tweedeling die is gemaakt in de aanpak, die op de korte
termijn ziet op het vitaliseren van het voetbalklimaat en op de lange termijn ziet op het
opstellen van een contourenplan voor sportaccommodaties in Leiden waarbij ook de overige
sporten zoals hockey, rugby en korfbal worden betrokken.
Wij zijn ook tevreden met de reactie van het College van B&W op het advies van de LSF. Ten
aanzien van punt 3 heeft de LSF een andere zienswijze dan de gemeente. De LSF kan zich ook
voorstellen dat de te hanteren uitgangspunten op elke vereniging een andere uitwerking
hebben en daarbij soms ook kunnen leiden tot ongewenste effecten. Clubs die welwillend zijn,
vorderingen maken, doch niet de gestelde termijn van het seizoen 2017/2018 halen, kunnen
daarmee ongewild hard worden getroffen. Vooralsnog wil de gemeente daar geen
uitzondering voor maken.

