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Geactualiseerde Algemene Bepalingen inzake
Gebruik sportaccommodaties

Geachte heer Marselis,
Wij danken u vriendelijk voor het positieve en zorgvuldig opgestelde advies dat de Leidse
Sportfederatie op 12 juni jl. heeft uitgebracht met betrekking tot de geactualiseerde Algemene
Bepalingen inzake het gebruik van sportaccommodaties. Met deze brief reageren wij op uw
advies. Uw advies en onze reactie zijn toegevoegd als bijlagen aan voornoemd besluit.
Wij zijn verheugd dat u onze doelstellingen ten aanzien van sportaccommodatiegebruik en het
anticiperen op wet- en regelgeving (waaronder het Sportbesluit) ondersteunt. Wij hebben uw
inhoudelijke correcties en toevoegingen in overleg met onze juristen nagenoeg volledig
overgenomen en verwerkt in de definitieve Algemene Bepalingen. In het kader van (juridische)
volledigheid en de reikwijdte van de bepalingen zijn geen veranderingen doorgevoerd in de
omvang van het document, maar is wel rekening gehouden met plaatsing van bepalingen in
de Algemene of juist de accommodatiespecifieke Bijzondere Bepalingen.
Wij nemen graag uw handreiking aan voor uw ondersteuning tijdens (een)
informatieavond(en) voor gebruikers en betrekken u in de communicatie rondom de verdere
implementatie richting gebruikers. Gezien de aard van de Algemene Bepalingen en de
omvang van de doelgroep wordt uw advies om op kosten van de gemeente door gebruikers
een onafhankelijk juridisch adviseur in te kunnen schakelen niet overgenomen. We verzorgen
graag samen met u een toelichting aan alle gebruikers en waarbij we tevens ingaan op
eventuele juridische en inhoudelijke vragen.
Wij zullen na het zomerreces met de verenigingen in gesprek gaan. Zoals hiervoor gezegd,
werken wij hierin graag met u samen. Wij zorgen voorafgaand daaraan al voor een planning
en eerste communicatie richting verenigingen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
Namens dezen,
R. Gerritsen
Directeur Cluster Beheer

