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Vragen fractie GL/PVDA betreffende 
sporthal/sportbedrijf 

Geachte leden van de raad, 

De fractie GroenLinks-PvdA heeft naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het 
beleidsterrein sport (renovatie zwembad, komst van het sportbedrijf en de 2 e sporthal) op 17 
juni 2015 een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld welke wij in deze brief 
beantwoorden. 

1. SRO staat in den lande bekend als het eerste sportbedrijf van Nederland. SNO zal als 
kenner van de Leusdense situatie het Sportbedrijf Leusden opzetten. Wij staan achter 
deze keus. In het PvA nieuwe Sporthal wordt het voornemen beschreven dat het op 
te richten sportbedrijf ook de exploitatie van de nieuwe sporthal voor haar rekening 
gaat nemen. Kan het college aangeven of en hoeverre er in sportief, organisatorisch 
en financieel opzicht integraal naar deze sportinfrastructuur gebonden voorstellen is 
of wordt gekeken? 

- Het college maakt keuzes in de samenhang van sportaccommodatie- en 
sportparticipatie beleid (sportverenigingen, sportbedrijf sociaal domein). De exploitatie 
valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, het sportbedrijf voert een aantal 
taken uit in het kader van de exploitatie. Een van de taken van het sportbedrijf m.b.t. 
de exploitatie van de nieuwe sporthal is het realiseren van meer huurinkomsten dan 
geprognotiseerd in de exploitatie. Naast het regelen van de verhuur doet het 
sportbedrijf o.a. ook het sporttechnisch onderhoud en het (sleutel)beheer. Een ander 
belangrijke taak van het sportbedrijf is het initiëren van een makelpunt. Het makelpunt 
stemt vraag en aanbod naar binnensportaccommodaties optimaal op elkaar af. Dit 
betekent dat niet alleen de vraag naar zaalruimte wordt gefaciliteerd maar dat er ook 
actief ingezet wordt op het vergroten van de vraag. Het sportbedrijf wordt uitgedaagd 
de verkregen opdracht, middels het inzetten van buurtsportcoaches maatschappelijke 
verbindingen te leggen, te verwezenlijken. Het te verwachten resultaat hiervan is dat 
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er een toename zal zijn van het gebruik van de binnensportaccommodaties en er 
tevens een toename plaatsvindt van maatschappelijke verbondenheid op o.a. het 
burgemeester Buining sportpark. 

De gemeente is in gesprek met (bijna) alle sportverenigingen* op het 
burgemeester Buining sportpark om te komen tot vitale sportverenigingen. De komst 
van een tweede sporthal, de bereidheid van alle verenigingen om vitale 
sportvereniging te worden maakt dat het burgemeester Buining sportpark meer 
potentie in zich heeft dan alleen een sportpark. Het park nodigt uit om te ontmoeten 
en te bewegen. Het zodanig positioneren van het park betekent voor het 
college een integrale afstemming. Daarnaast is het nodig om samenwerking tussen 
de diverse verenigingen maar ook commerciële organisaties zoals SRO en 
Academas in goede banen te leiden. Om dit te bereiken wordt er gestreefd naar het 
inzetten van een sportparkmanager. De sportparkmanager komt onder 
verantwoordelijkheid van het sportbedrijf te vallen. Het sportbedrijf kan dan worden 
gezien als het vliegwiel van de maatschappelijke verbindingen op het Burgemeester 
Buining sportpark en daar buiten. 

*Met sportverenigingen buiten het burgemeester Buining sportpark worden ook meegenomen in het traject "vitale 
sportvereniging". 

2. Wordt het Sportbedrijf Leusden ook integraal gevestigd in de nieuwe Sporthal ? 

- Het sportbedrijf kiest zelf een vestigingsplek. Loket en of thuisfunctie van het 
sportbedrijf in de tweede sporthal en of in de clubaccommodatie van LHV en 
Antilopen is mogelijk, vooralsnog wordt er geen specifieke ruimte in de sporthal t.b.v. 
het sportbedrijf gerealiseerd. Uit het oogpunt van toegankelijkheid en bereikbaarheid 
is een loket functie in het gemeenschapshuis (het nieuwe gemeentehuis) ook een 
denkbare oplossing. 

3. De fractie is verheugd dat het college ook voorzieningen voor buitensport in de 
nieuwe Sporthal creëert. Is er al met (anders) georganiseerde lokale sportinitiatieven 
zoals Loopgroep Leusden ofwielren- of mountainbike verenigingen overleg over hun 
opvattingen over deze voorzieningen? 

- Met de huidige eigenaren van de clubaccommodaties (LHV en Antilopen) is intensief 
overleg gevoerd over het beschikbaar stellen van de accommodaties aan derden 
zoals bedoelde lokale sportinitiatieven. 

- Momenteel maken lokale sportinitiatieven ook al gebruik van de bestaande 
accommodaties. In de verdere uitwerking gaan we in gesprek met de eigenaren en 
potentiële mede gebruikers om tot goede afspraken te komen over het 
gemeenschappelijk gebruik van de voorzieningen. 

4. In het voorstel wordt gesteld dat de huidige sportkantine voorzieningen die 
geëxploiteerd worden door LHV en KV Antilopen afdoende zijn om het gehele 
complex van "food en beverage" te voorzien. De intredende verenigingen zouden een 
samenwerking met LHV en KV Antilopen dienen overeen te komen. Heeft daarover al 
overleg plaats gevonden of heeft het college eigen gedachten hoe te bevorderen dat 
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ook andere verenigingen profiteren van dit leden en vereniging gebonden private 
initiatief? Kan het college aangeven door wie de vergader- en eventuele andere 
algemene voorzieningen in het complex worden beheerd? 

- De visie van het college is dat de bestaande accommodaties een grotere 
maatschappelijke betekenis krijgen door de komst van de tweede sporthal. 
Intredende verenigingen kunnen dus maatschappelijk profijt hebben van de 
bestaande accommodaties. De eigenaren van de sportkantines zien graag intredende 
sportverenigingen, lokale sportinitiatieven en buurtverenigingen naar de sportkantine 
komen waarmee samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden. 
Het college vindt het niet reëel om een vergoeding te vragen over de meer omzet. 
Doordat de bestaande kantines open worden gesteld voor derden worden kosten van 
bouw en exploitatie van een derde kantine bespaard. Extra gegenereerde inkomsten 
komen ten goede van de sport(verenigingen) waardoor er bijvoorbeeld extra 
sporthalruimte gehuurd kan worden of maatschappelijke activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. 
Er komen vooralsnog geen extra vergader- en andere algemene voorzieningen. In de 
bestaande clubaccommodatie van LHV en Antilopen zijn reeds voorzieningen 
aanwezig. De verenigingen zelf gaan over het inplannen van de beschikbare ruimten. 
Indien gewenst door de verenigingen kan in de toekomst het sportbedrijf hier mogelijk 
een rol in gaan spelen wanneer zij bijvoorbeeld sportzorg arrangementen gaan 
aanbieden waarbij er gebruikt wordt gemaakt van kantine- en sporthal faciliteiten. Er 
is een afzonderlijke stichting die de instandhouding (beheren van onderhoudsfonds 
en het coördineren van onderhoud) van het clubgebouw van LHV en KC Antilopen 
regelt. 

5. De 3 genoemde accommodaties bevinden zich op het Burgemeester Buiningpark. Op 
dit park bevinden zich meer sportaccommodaties, actieve verenigingen en 
voorzieningen. Gaan of zoeken SRO en het op te richten Sportbedrijf Leusden ook 
samenwerking en geldt dat ook voor de hier andere actieve verenigingen? Is er 
sprake om efficiëntie in de organisatie van sportaanbod en -voorzieningen te 
organiseren sprake van toekomstig venue management? 

- Ja dat is er. Zie het gegeven antwoord bij vraag 1. 

6. Het Sportbedrijf Leusden krijgt ook de opdracht om de koppeling met Larikslaan 2 en 
de sociale teams vorm en inhoud te geven. Kan het college in haar opdracht 
aangeven of aan deze opdracht nu of in de nabije toekomst ook prestatie indicatoren 
worden verbonden? 

- Met het sportbedrijf wordt in eerste instantie een dienstverleningsovereenkomst 
aangegaan waarin alleen doelstellingen zijn geformuleerd over het te initiëren 
makelpunt en het regelen van verhuur van -, sporttechnisch onderhoud en het 
toezicht op binnensportaccommodaties. Afspraak met het sportbedrijf is dat we in de 
toekomst toewerken naar meer karakteristieke prestatie indicatoren. Deze keuze is 
gemaakt omdat we eerst de ondernemer de kans willen bieden om het sportbedrijf te 
positioneren alvorens uit te dagen met prestatie indicatoren. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Leusden, 

<C B^jchtentoffl -'— mevrouw drs. A. Vermeulen 
airecUnjr:secFetaris~ burgemeester 

Bijlagen: 
Geen 
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