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Kerntakendiscussie - thema sport 

 

 

Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college verzoeken voor het thema sport scenario 1 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college verzoeken voor het thema sport scenario 2 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college verzoeken voor het thema sport scenario 3 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college verzoeken voor het thema sport scenario 4 uit te werken in de 

Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In dit raadsvoorstel worden voor het thema sport de vier overheidsrollen in scenario’s 

beschreven. Wij stellen u voor per scenario een uitspraak te doen over de wenselijkheid om 

dat scenario door het college te laten uitwerken in de Voorjaarsnota 2015 en de 

Programmabegroting 2016. 

 

Wettelijk kader 

Voor sport gelden geen wettelijke verplichtingen. Wel heeft de gemeente een zorgplicht voor 

onderwijshuisvesting en dient in dat kader te zorgen voor voldoende geschikte ruimtes voor 

bewegingsonderwijs.  

 

Gemeentelijk beleid 

Op het gebied van sport heeft het gemeentebestuur beleidsvrijheid qua budgetten en ambities.  

Sportstimulering, zoveel mogelijk Doetinchemmers laten sporten, is de belangrijkste pijler van 

het Doetinchemse sportbeleid. Vandaar dat de gemeente het van belang vindt om de 

amateursport in verenigingsverband te ondersteunen, o.a. met deelnamesubsidie en het 

Jeugdsportfonds. De gemeentelijke sportaccommodaties worden voor een schappelijk bedrag 

aan de verenigingen verhuurd. Ook is Sportservice Doetinchem opgezet om de breedtesport 

te ondersteunen. Daarnaast zien we dat sport steeds meer gezien wordt als een middel om 

ook doelen op andere terreinen te bereiken, met name in het gezondheidsbeleid (het bereiken 

van een gezonde levensstijl) en het sociale beleid (wijkwerk nieuwe stijl). 

 

Visie Kerntakendiscussie 

Op het beleidsthema Sport gaat de Visie niet rechtstreeks in. 

 

Gemeentelijke rolinvulling 

De gemeente heeft diverse rollen als het gaat om het beleidsveld sport. Op onderdelen stelt 

de gemeente de kaders en houdt ook de uitvoering in eigen hand; het gaat dan om de 

sportvelden en kleedkamers (overheidsrol 1). Voor de zwembaden geldt dat de gemeente de 

kaders stelt en dat anderen de uitvoering doen, in dit geval Rozengaarde en Stichting Sport en 

Recreatie Wehl (SSRW, inclusief beheer andere sportaccommodaties) (overheidsrol 2). 

Sportservice Doetinchem is een voorbeeld van samen kaders stellen en samen uitvoeren 

(overheidsrol 3). Initiatief uit de samenleving en een beperkte faciliterende rol voor de 

gemeente zien we bij de Topsporthal en bij de deelnamesubsidie (overheidsrol 4). 
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Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het thema 

sport, met daarbinnen een aantal keuzemogelijkheden. 

 

Scenario 1 – Gemeentelijke sportvoorzieningen en gemeentelijke sportactiviteiten (overheidsrol 1) 

Kenmerkend van het eerste scenario is dat de gemeente zelf of met regiogemeenten de 

beleidskaders stelt en de bijbehorende taken ook zelf uitvoert. 

 

In de huidige situatie krijgt sport een belangrijke rol toegekend, niet alleen als doel op zich 

maar ook om andere doelen te bereiken. Met het beleidsplan Doetinchem in Vorm is gekozen 

voor een integraal sportmodel met doelen in het sociaal domein, verenigingsondersteuning en 

economie. De gemeentelijke sportaccommodaties worden voor een schappelijk bedrag aan de 

verenigingen verhuurd. Om dit beleid te stimuleren en de breedtesport te ondersteunen, is 

Sportservice Doetinchem opgezet. 

 

Binnen het eerste scenario geeft de gemeente de rol van sport in de samenleving vorm door 

eigenaar te zijn van binnen- en buitensportaccommodaties (inclusief de zwembaden) en het 

beheer en onderhoud van die accommodaties zelf uit te voeren. Tevens biedt de gemeente 

binnen dit scenario tal van sport- en sportstimuleringsactiviteiten aan. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 1 zijn: 

a. Sport als versterking van een gezond en sociaal Doetinchem. 

In feite gaat het bij deze keuzemogelijkheid om een intensivering van het huidige beleid 

waarbij sport van belang is om doelstellingen op het gebied van gezondheid, sociale cohesie 

en economie te bereiken. In navolging van andere gemeenten kan Doetinchem een eigen 

sportbedrijf opzetten waarin sportstimulering en accommodatiebeheer zijn samengebracht. 

Door zo slim mogelijk met mensen en middelen om te gaan haalt de gemeente maximaal 

rendement uit de beleidsdoelstellingen. Binnen deze keuzemogelijkheid kan de gemeente 

actief inzetten op de koppeling van sport met andere activiteiten, zoals cultuur, 

kinderopvang, onderwijs, re-integratie, enzovoort. Ook hier geldt dat combineren van 

onderwijs, cultuur en sport tot versterking leidt en tot mogelijkheden voor efficiency. 

Bovendien makkelijker toegankelijk voor kinderen. Zie bij thema’s onderwijs en cultuur.   

 

b. Mogelijkheden tot kostenbesparing. 

Binnen scenario 1 zijn er de volgende mogelijkheden tot kostenbesparing: 

 Tarieven van sportaccommodaties verhogen. 

 Deelnamesubsidie zou op bespaard kunnen worden. 

 Activiteiten Sportservice Doetinchem verminderen of stopzetten (gekoppelde 

activiteiten die met provinciale of rijkssubsidies bekostigd worden, zullen daarmee ook 

gestopt worden). 

 

Overigens verhoudt zich dit eerste sportscenario niet met het subsidiëren van 

sportverenigingen, omdat binnen dit scenario de gemeente niet alleen de sportkaders stelt, 

maar ook de bijbehorende activiteiten uitvoert. In dit scenario laat de gemeente deze 

uitvoering dus niet over aan andere organisaties, zoals sportverenigingen. 

 

Scenario 2 – Gemeente subsidieert sportorganisaties en sportactiviteiten (overheidsrol 2) 

Kenmerkend voor het tweede scenario is dat de gemeente zelf of met regiogemeenten de 

beleidskaders stelt en de uitvoering van de bijbehorende taken laat uitvoeren door anderen, 

o.a. via subsidiëring of via aanbesteding. 
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Binnen het tweede sportscenario voelt de gemeente zich (ook) verantwoordelijk voor de 

binnen- en buitensportaccommodaties (en kan de gemeente eigenaar zijn van deze 

accommodaties), voor het stimuleren van sportdeelname en voor het ondersteunen van 

sportverenigingen. Maar anders dan bij het eerste scenario verhuurt de gemeente de 

sportaccommodaties aan sportverenigingen of geeft de gemeente subsidie aan eigenaren van 

een eigen accommodatie (zoals de zwembaden). Daarbij kan het (dagelijkse) beheer en 

onderhoud ook neergelegd zijn bij de sportverenigingen. 

Ten behoeve van de betaalbaarheid subsidieert de gemeente de sportverenigingen en/of 

verhuurt de gemeente de accommodaties tegen een laag tarief. Binnen dit tweede scenario kan 

de gemeente ook sportstimuleringsactiviteiten en een sportservicebureau subsidiëren. 

 

Keuzemogelijkheden binnen scenario 2 zijn: 

a. Sport als versterking van een gezond en sociaal Doetinchem. 

Met de keuze voor intensivering van het huidige beleid kan de gemeente een geprivatiseerd 

sportbedrijf (helpen) opzetten, waarin sportstimulering en accommodatiebeheer zijn 

samengebracht. Ook binnen scenario 2 kan de gemeente hierbij actief inzetten op de 

koppeling van sport met andere activiteiten, zoals cultuur, kinderopvang, onderwijs, re-

integratie, enzovoort. 

b. Sportdeelname in plaats van sportverenigingen subsidiëren. 

Bij deze keuzemogelijkheid subsidieert de gemeente geen sportorganisaties, maar wel 

bepaalde groepen sporters. Gedacht kan daarbij worden aan jongeren en ouderen. De 

subsidie is erop gericht om de deelname aan sport van deze groepen te stimuleren. 

Subsidiëring kan dan op twee wijzen: hetzij door per deelnemer van de betreffende groep 

een bedrag te subsidiëren aan de sportverenigingen, hetzij door de sporters zelf te 

subsidiëren. 

c. Mogelijkheden tot kostenbesparing. 

Binnen scenario 1 zijn er de volgende mogelijkheden tot kostenbesparing: 

 Tarieven van sportaccommodaties verhogen. 

 Deelnamesubsidie zou op bespaard kunnen worden. 

 Activiteiten Sportservice Doetinchem verminderen of stopzetten (gekoppelde 

activiteiten die met provinciale of rijkssubsidies bekostigd worden, zullen daarmee ook 

gestopt worden). 

 

Scenario 3 – Gemeente en sportverenigingen en –organisaties ontwikkelen en beheren gezamenlijk 

sportvoorzieningen (overheidsrol 3) 

Binnen het derde scenario geeft de gemeente zijn keuze voor sport als basis voor een gezond 

en sociaal Doetinchem vorm door samen met sportverenigingen en -organisaties 

voorzieningen voor de sport te ontwikkelen en (deels) samen te beheren. Goed voorbeeld 

daarvan is Sportservice Doetinchem. 

 

Met de keuze voor intensivering van het huidige sportbeleid kan de gemeente ervoor kiezen 

om samen met sportorganisaties een gezamenlijk sportbedrijf opzetten, waarin 

sportstimulering en accommodatiebeheer zijn samengebracht. Ook binnen scenario 3 kan de 

gemeente hierbij actief inzetten op de koppeling van sport met andere activiteiten, zoals 

cultuur, kinderopvang, onderwijs, re-integratie, enzovoort. 

 



 4 

 

 Doetinchem, 11 maart 2015 

 

 

Scenario 4 – Sport organiseert zichzelf (overheidsrol 4) 

Een principieel andere invulling van de rol van de gemeente is om sport zichzelf te laten 

organiseren, dat wil zeggen dat sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor aanleg c.q. 

bouw en voor beheer en onderhoud van hun accommodaties. Binnen dit vierde scenario stopt 

de gemeente alle subsidies aan sportverenigingen. Zij moeten zichzelf bedruipen. Tevens 

verkoopt de gemeente alle sportaccommodaties aan sportverenigingen of aan marktpartijen 

c.q. verhuurt de gemeente zijn accommodaties aan sportverenigingen tegen een 

marktconforme huurprijs. 

 

Mogelijkheid binnen dit vierde sportscenario is dat de gemeente nog wel bepaalde groepen 

sportdeelnemers subsidieert. 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks bijna € 5,5 miljoen uit aan sport. Deze uitgaven 

bestaan voor een groot deel uit subsidies (ruim € 3,5 miljoen) en investeringslasten ten 

behoeve van sportaccommodaties (bijna € 1 miljoen). Daar tegenover staan inkomsten van 

ruim € 1 miljoen, voornamelijk huurinkomsten. 

Afhankelijk van de keuzes die u maakt binnen het thema sport, is een besparing mogelijk 

ergens tussen € 0 en € 4 miljoen. De maximaal te realiseren besparing van € 4 miljoen is 

gerelateerd aan het volledig stoppen met alle sportsubsidies en aan het verkopen van alle 

sportaccommodaties. 

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep kerntakendiscussie over de kerntakendiscussie – 

thema sport; 

 

gezien de aangenomen amendementen op dit voorstel; 

 

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 maart 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


