
Sport. 
 
Beeldvormende Raad  donderdag 5 maart: Kerntaken Sport. 
 
Inleiding In de afgelopen tijd zijn diverse gesprekken gevoerd met Stichting Sport en Cultuur 
Gaanderen en de gemeente Doetinchem in het kader van de vraagstelling omtrent de toekomst van 
Sport & Cultuurcentrum De Pol in Gaanderen. De reden van deze gesprekken is de visie van Stichting 
Sport en Cultuur Gaanderen op een andere invulling en uitvoering van gemeentelijke taken.  
Hoewel gemeenten een taak hebben tot het in stand houden van voorzieningen en het bevorderen 
van de gezondheid van de bevolking, vormt de bedrijfsvoering van sportaccommodaties een steeds 
zwaardere last. Het sluitend krijgen van de begrotingen is een knelpunt. Van oudsher zijn gemeenten 
gewend op non-profit basis te werken, maar hebben de intentie meer bedrijfsmatig en marktconform te 
(moeten) gaan opereren. Ook voor Sport- & Cultuurcentrum De Pol is het de intentie van de gemeente 
Doetinchem om de vorm van beheer te gaan veranderen. Hoewel de stichting ervan overtuigd is dat 
veranderingen noodzakelijk zijn, heeft zij haar zorg uitgesproken over de invulling en het doorvoeren 
van wijzigingen in het beheer van de sportaccommodaties en in het bijzonder in Sporthal De Pol in 
Gaanderen. Om die reden heeft de stichting aangegeven de exploitatie over te willen nemen van de 
gemeente Doetinchem. Het kan zich hierbij niet beperken tot alleen sporthal De Pol, maar heeft ook 
betrekking op de andere Gaanderense accommodaties. O.a. Buurtplein BV(Trefkuul) en 
Tovertuin(kinderdagopvang Humanitas). Doelstelling hierbij is:  

 realiseren (dus van non-profit cultuur naar profit  
 
bedrijfsvoering),  

 

bewegingsarmoede en overgewichtsproblematiek.  
-Bewonersparticipatie van de inwoners en vrijwilligers van de sportverenigingen erbij te betrekken. 
 
In dit document wordt de huidige situatie beschreven alsmede de opzet van de toekomstige 
dorpsmodel Gaanderen en een nieuw op te richten stichting vanuit Stichting Sport en Cultuur 
Gaanderen.  

 

Ons visie document past helemaal in scenario 2 van kerntakendiscussie en dat willen we u 

meegeven. 

Wat de samenleving en de burger op wil pakken moet je juist ondersteunen en faciliteren. 

Met vriendelijke groet, 

Coen Stevens 

Bestuurslid St. Sport en Cultuur Gaanderen 

 


