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Geachte raad,

Het huidige sportbeleid van de gemeente Oegstgeest, gevat in de sportnota "Bewegen is gezond
voorjong en oud", is toe aan opvolging. Het beleid loopt tot zo16 en u heeft aangegeven
behoefte te hebben aan een nieuw afwegingskader voor investeringen in de sport in Oegstgeest
voor de periode zot6-zozo. Bijgaande concept sportnota biedt dit afwegingskader. De sportnota
beschrijft vier uitgangspunten als toetsingskader voor gemeentelijke bijdragen aan de sport:
- bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domeinplan;
- versterken van'eigen kracht';

-

versterken van de regionale samenwerking;
gezamenlijk investeren, en daarmee ook bijdragen aan de schuldenreductie.

Op dit moment faciliteert de gemeente de sport vooral door middel van het in stand houden van
accommodaties. Vanuit het uitgangspunt om op een verantwoorde manier meer over te laten
aan de samenleving en gezien de financiële situatie van de gemeente, willen wij nieuwe- of
vervangingsinvesteringen niet langer alleen doen. Nieuwe investeringen zullen worden
afgewogen op basis van een businesscase waarin meerdere scenario's onderzocht worden. U
kunt dan denken aan het gezamenlijk investeren met de verenigingen, het bieden van een

financiële bijdrage ofeen garantstelling. Verkoop aan sportverenigingen ofoverdracht aan een
externe exploitant die wil investeren behoort ook tot de mogelijkheden.
Zo kunnen wij er samen met de verenigingen in slagen het diverse sportaanbod voor onze
inwoners in stand te houden. Natuurlijk zoeken wij ook de aansluiting in de regio om deze
sportdiversiteit te versterken.WU verwachten van verenigingen die gebruik maken van
gemeentelijke sportaccommodaties extra activiteiten waarmee zij bijdragen aan
maatschappelijke doelstellingen. Te denken valt aan het openstellen van gemeentelijke

sportvoorzieningen voor scholen en buurtbewoners; het bieden van mogelijkheden voor
gehandicaptensport; het organiseren van kennismakingsdagen voor scholen; het zijn van een
leerwerkbedrijf; ofhet organiseren van een buurttoernooi. Sport draagt zo bij aan het realiseren
van maatschappelijke doelstellingen zoals het bieden van structuur en regelmaat in de
dagbesteding van mensen; het bieden van mogelijkheden voor wijwilligerswerk; het vergroten
van het gevoel van eigenwaarde en het behouden van een goede gezondheid (via het voldoen
aan de beweegnorm); en het bijdragen aan sociale cohesie in buurten.
Dit rechtvaardigt dat de huren die verenigingen betalen niet kostendekkend zijn. Wel zullen we
de huur in de komende ro jaar, jaarlijks verhogen mel t%o boven op de, in de begroting
gehanteerde, prijsindex. De verhoging beperkt zich tot jaarlijks r% omdat in de afgelopen 4 jaar
al een inhaalslag is gemaakt met het verhogen van de huur. Inmiddels betalen verenigingen in
Oegstgeest hetzelfde of meer dan die in omringende gemeenten. Toch voeren we nog een
beperkte huurverhoging door om geleidelijk in de richting te gaan van grotere
kostendekkendheid.
Wanneer verenigingen niet bereid zijn afspraken te maken over extra maatschappelijke
bijdragen, of indien ze de gemaakte afspraken niet nakomen zal overgegaan worden tot het
hanteren van kostendekkende huurtarieven voor die verenigingen. In vierjaar tijd zal de huur
verhoogd worden naar roo% van de kosten.
Aan deze concept sportnota is samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke
organisaties uit het dorp gewerkt. Met de Oegstgeester Sportfederatie (OSF) zijn verschillende
gesprekken gevoerd tijdens het maakproces. De concept sportnota die wij u nu toesturen,
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hebben wij gelijktijdig toegestuurd naar de OSF met de uitnodiging om op dit eindproduct te
reageren.
De sportnota heeft veel ambities die met de Oegstgeester Sport Federatie en de
sportverenigingen nader uitgewerkt moeten worden. Ter ondersteuning van de ambtelijke
capaciteit is hiervoor projectmatig extra inzet nodig bij team Maatschappij en team Beheer en
Onderhoud. Bij de integrale afweging in de perspectiefnota wordt u een voorstel gedaan om
hiervoor € 45.ooo beschikbaar te stellen.

Met inachtneming van uw voornemen tot integrale afi,,,'eging bij de perspectiefnota sturen wij u
de concept sportnota nu toe met een raadsmededeling opdat u deze oordeelsvormend kan
bespreken. Na vaststelling van de perspectiefnota zal de sportnota'Samen in beweging' u ter
vaststelling worden aangeboden.
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