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Onderwerp: reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de reactie van het college op de Beleidsoverwegingen van het Sportoverleg; 
2. de oude sportnota "Beleid in Beweging" in te trekken. 

Inleiding: 

Het college heeft aan het Sportoverleg medio 2011 gevraagd met een advies te komen over het 
sport- en beweegbeleid. Op 11 april 2012 heeft het Sportoverleg dit advies officieel aan de gemeente 
aangeboden.De reactie van het college "Samen Sterk in Sport" is het nieuwe sport- en beweeg
beleid, waarin de gemeente Woerden haar ambities op het gebied van sport en bewegen voor de 
periode 2012-2014 vastlegt. De reactie gaat in op een vijftal punten: 
1. algemene reactie; 
2. Beleidsoverwegingen Sportoverleg; 
3. focussporten; 
4. tarieven en subsidies; 
5. zwembaden. 

Bevoegdheid: 

De raad is op grond van artikel 147 lid 2 in samenhang met 108 lid 1 van de Gemeentewet bevoegd. 

Beoogd effect: 

Er is een nieuw sport- en beweegbeleid voor de periode 2012-2014. 

Argumenten: 

De oude Sportnota liep tot en met 2010. Om uitvoering te kunnen geven aan het lokale sport- en 
beweegbeleid is een actuele beleidslijn noodzakelijk. 

Kanttekeningen: 

Een aantal zaken zal nog onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Daarover is nadere besluit
vorming noodzakelijk. Deze zaken worden in een nog op te stellen uitvoeringsplan opgenomen. 



Financiën: 

Buitensport 
Voor de buitensport een taakstelling van € 100.000,-, waarvan € 50.000,- terugvloeit naar de 
verenigingen als vergoeding voor beheer en onderhoud. Besparing voor de gemeente van 
€ 50.000,-. 
Verhogen van de tarieven van de buitensport voor de focussporten. Zij betalen 20% van de 
kostprijsdekkende huur met een overgangstermijn van 4 jaar. Per vereniging zal maatwerk geleverd 
moeten worden. De huidige huurinkomsten voor de buitensport zijn € 160.000,-. Dat is gemiddeld 
een dekkingspercentage van ongeveer 10%. De overige 90% is indirecte subsidie die nog niet 
(helemaal) zichtbaar is in de begroting. Verhoging van deze tarieven levert de gemeente minimaal 
€ 160.000,-op. 

Binnensport 
Verhogen van het dekkingspercentage van de binnensport naar 55%. Huidige percentage is 
ongeveer 50%. Extra inkomsten van ongeveer € 40.000,-. 

Zwembaden 
Verhogen van de tarieven van de zwembaden met 10%, waarbij Woerdenaren 10% korting krijgen. 
Financiële consequenties van deze maatregel moeten nog onderzocht worden. 

Uitvoering: 

Er zal een uitvoeringsplan gemaakt worden waarin is opgenomen wanneer welke punten nader 
uitgewerkt zullen worden en in werking zullen treden. 

Communicatie: 

Na vaststelling communicatie d.m.v. persbericht, bericht op informatiepagina in Woerdense Courant 
en op website. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

ZBB onderzoek naar de zwembaden 

Bijlagen: 
1. Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg (12i.01057) 
2. Beleidsoverwegingen Sportoverleg d.d. 05-04-2012 (12.006695) 
3. Verzoek toelichtingen notitie sport en beweegbeleid in de commissie Welzijn van 11-04-2012 

(12.006694) 
4. Bijlage Samenvatting kostprijsdekkende huren buitensportverenigingen (12Ï.01094) 
5. Bijlage financieel overzicht sport 2011(12i.00999) 
6. Bijlage focussporten (12i.01049) 
7. Rapportage resultaten inventarisatie & analyse sport woerden versie 25-04-2012 (12L01056) 
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