
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Concept nota Sport en Bewegen in Gouda 2020  Nota van Beantwoording 
 

Inleiding.  
In deze notitie zijn de ingebrachte zienswijzen op het ontwerp van de nota Sport en bewegen in Gouda 2020 opgenomen. De ingediende 
reacties zijn beknopt samengevat en van een antwoord van het college van burgemeester en wethouders voorzien. De volledige zienswijzen 
zijn als bijlage bijgevoegd.  
In totaal zijn reacties binnengekomen van:  
 

A. Vereniging Goudse Sport Organisaties (VGSO) 

B. Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) 

C. ISV ( Invalide Sport vereniging) 

D. GZC/Donk  

E. The Bouncers 

F. GC & FC Olympia 

G. Langlaufvereniging Gouda 

H. CJG en GGD 

I. CVV de Jodan Boys 

J. AV Gouda 

K. Platform Sport en bewegen 

L. GAB ( Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking) 

M. Vollingo  

 

 
De zienswijzen konden vanaf 30 juni tot en met 31 augustus 2016 worden ingediend. Wij hebben alle zienswijzen die binnen een week na de 
sluiting van de termijn bij ons zijn binnengekomen, meegenomen in de beantwoording. 
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Beantwoording zienswijzen  
 

Reactie Antwoord Conclusie 
A. Vereniging Goudse Sport Organisaties (VGSO) 

1. In Gouda zijn slechts 2 sporthallen (en geen 3). 
Ter vervanging van de gesloopte Mammoet kwam 
wel een grotere hal. Maar de oude hal aan de 
Sportlaan is niet vervangen, waardoor er een 
structureel tekort is aan zaalruimte in Gouda;  

De sporthal de Mammoet bestaat uit twee hallen. De noodzaak 
voor de tweede hal is mede gebaseerd op de sloop van de 
Springers. Als actiepunt 2.2 is opgenomen het uitvoeren van 
een geobjectiveerde analyse van het gebruik c.q. de 
bezettingsgraad van de sportaccommodaties en het vaststellen 
van eventuele knelpunten hierin. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

   

2. Realisatie nieuwe ondergrond A.V. Gouda is 
niet door de Gemeente gefinancierd. Er is schade 
uitbetaald omdat wortels van bomen de baan 
onherstelbaar hadden beschadigd ( schade 
ongeveer € 80.000 ). De baan is in jaren 80 
geprivatiseerd ( 4 ); 

De schade aan de ondergrond werd door bomen rondom de 
atletiekbaan veroorzaakt. De gemeente heeft middelen 
beschikbaar gesteld om de wortelschade aan de ondergrond te 
herstellen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

   

3. Vastgesteld is dat 50% van de 650 kinderen, 

die hebben meegedaan aan buurtactiviteiten lid 
zijn van een vereniging. Is bekend hoeveel 
kinderen in Gouda lid zijn van een 
sportvereniging? 

Volgens het laatste onderzoek van de GGD is ongeveer 71% 
van de kinderen t/m 12 jaar lid van een sportvereniging. 

De nota  wordt hierop  aangevuld, zie paragraaf 
2.3. 

   

4. Naast de geld terug regeling is er ook nog het 
rijksimpuls jeugd sportfonds; die zijn minder 
streng en kunnen door anderen dan de Gemeente 
worden voorgedragen. 

Het Jeugdsportfonds is een landelijk fonds dat zich inzet om 
kinderen en jeugd te laten sporten. De gemeente Gouda is niet 
aangesloten bij het Jeugdsportfonds. In de nota 
Armoedebeleid is aanegeven dat de geld-terug-regeling 
opgeheven wordt.Het kinderfonds zal voorlopig nog wel blijven 
bestaan In de nieuwe stadspas zullen de vergoedingen die 
opgenomen waren in de geld-terug-regeling terug komen. 
Zowel de stadspas als het kinderfonds bieden voor kinderen 
en jongeren t/m 17 jaar mogelijkheden om het lidmaatschap 
van een sportvereniging vergoed te krijgen. Als gevolg hiervan 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
is het Jeugdsportfonds niet opgenomen in de Sportnota. 

   

5. Het sportstimuleringsmodel, welke geacht 

wordt in iedere gemeente aanwezig te zijn, vormt 
de basis van de plusmodellen. In het economisch 
ontwikkelingsmodel etc. spelen evenementen, 
grootschalige accommodaties en topsport meestal 
een belangrijke rol. De conclusie is dus dat de 
gemeente deze ook zou moeten stimuleren. 

In de nota is aangeven dat de gemeente aanvullend op het 
sportstimuleringsmodel nadrukkelijk kiest voor het sociale 
ontwikkelingsmodel. “ De gemeente voert geen actief beleid 
om sport in te zetten ten behoeve van de economische 
ontwikkeling van de stad” ( pag. 12), omdat dit vraagt om 
grootschalige sportaccommodaties met bijbehorende 
investeringen, waarvoor in Gouda (financieel) geen ruimte is.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

   

6. Gaarne uitleg kapitaallasten nieuwe 
investeringen. 
 
 
 
Wat wordt verstaan onder sportstimulering? 
 
 
 
 
 
 
Wat wordt bedoeld met uitvoering van 
sportbeleid? 
 
 
Budget voor onderhoud en instandhouding. 
wanneer en wie doet de 0-meting? 

In de begroting van de gemeente Gouda zijn middelen 
opgenomen voor het groot onderhoud en de vervanging van 
de bestaande buitensportvoorzieningen. Deze investeringen 
leiden uiteindelijk tot kapitaallasten.  
 
Het budget sportstimulering wordt ingezet voor activiteiten op 
het gebied van sportstimulering, zoals incidentele 
ondersteuning van sportverenigingen bij de organisatie van 
evenementen, huldigingen (sportpenning) etc. In de 
conceptnota is overigens een foutief bedrag opgenomen voor 
sportstimulering.  
 
De uitvoering van het sportbeleid is het budget dat benodigd is 
om de doelstellingen die zijn gesteld op het gebied van 
sportstimulering te bereiken. 
 
In de uitvoeringsagenda is aangegeven dat deze analyse in 
2018 zal plaatsvinden. Wie de 0-meting gaat uitvoeren is nog 
niet bekend. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 
 
 
 
Het juiste budget ad € 21.000 zal in de sportnota 
worden opgenomen. 
 
 
 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota; 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 
 

   

7. Op de buitensportaccommodaties is er 
overcapaciteit op zondag en ondercapaciteit op 
zaterdag. De VGSO op is er een voorstander van 
dat de spreiding van het gebruik van de 
buitensportaccommodaties op zaterdag naar de 

Het signaal wat de VGSO hier schetst is duidelijk. Deze 
ontwikkeling is enkele jaren geleden ingezet en speelt in 
meerdere regio’s. De spreiding van de elftallen, die de VGSO 
voorstelt, is een kwestie die niet alleen in Gouda opgelost kan 
worden maar die in competitieverband opgepakt moet worden. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota.  
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Reactie Antwoord Conclusie 
zondag wordt verbeterd. Daarvoor is overleg en 
samenwerking van de sportverenigingen 
noodzakelijk. In overleg met de KNVB zou 
gestreefd kunnen worden naar een andere 
spreiding van voor al de jeugdelftallen. De 
gemeenschap kan er niet voor op draaien dat 
men liever zaterdag dan zondag sport! 

Binnen de KNVB draait een pilot op dit gebied. Wij sluiten aan 
bij de resultaten daarvan.  
 

   

8.Behalve bij de gymlokalen is de kwaliteit van de 
binnensportaccommodaties goed. 

Wij nemen kennis van deze opmerking van de VGSO. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota.  

9. Bezuiniging € 250.000 vanaf 2018 direct of 
stapsgewijs naar 2020? Niet vergeten mag 
worden dat er sinds 2007 al € 1.450.000 is 
bezuinigd op het totale budget sport en bewegen 
2017 van £ 8.427.000. Voor een belangrijk deel 
betreft dit efficiencyvoordelen bereikt bij de 
exploitatie van de buitensportaccommodaties. 
Ook het wegvallen van het schoolzwemmen 
speelde hierbij een rol. In de 
dienstverleningsovereenkomst van de 
Gemeente/Sport*Gouda is een bedrag van € 
1.375.145 overeengekomen voor exploitatie 
accommodaties inclusief overhead. Inzake de 
hoogte en de efficiency van de overhead kunnen 
wij geen oordeel geven. 

Wij zijn ons ervan bewust dat er al eerder bezuinigingen zijn 
doorgevoerd op het gebied van sport. 
De structurele bezuiniging van € 250.000 vanaf 2018 is 
inmiddels terug gedraaid.  
 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

10. Tegenstelling bezuinigingsopdracht versus 
meer mensen laten sporten in verband met 
dreigende stijging van de contributies. 

De bezuiniging is inmiddels terug gedraaid. 
 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 

11. Heeft Sport*Gouda niet een te grote invloed 
op de beslissing indien een vereniging verzoekt 
voor een nieuwe en/of uitbreiding van een 
accommodatie?. Bij de aanvulling op de 
bestaande accommodaties door verenigingen, 
sportbonden en particuliere organisaties voor niet 
commerciële ontwikkeling is Sport* Gouda de 

Sport.Gouda heeft een adviserende rol richting de gemeente. 
De gemeenteraad neemt op basis van alle beschikbare 
informatie de beslissing om al dan niet krediet beschikbaar te 
stellen voor investeringen in nieuwe of uitbreidingen van 
accommodaties. Deze procedure biedt voldoende 
mogelijkheden aan verenigingen om hun standpunt duidelijk te 
maken. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
aangewezen partner om met deze initiatiefnemers 
de haalbaarheid vast te stellen. Bij een negatief 
advies van Sport*Gouda moet er een mogelijkheid 
zijn om een instantie in te kunnen schakelen die 
als een soort arbiter de zaak op haalbaarheid 
controleert; 
12. Kleedkamerregeling verdwijnt. Waarom 
worden de verzekeringspremie en de OZB niet 
doorberekend in de huur? Deze kosten maken 
toch deel uit van "kostendekkende huur “? 

Bij de accommodatienota uit 2009 is de regeling om 
sportverenigingen te ondersteunen bij de verbouw/nieuwbouw 
van kleedaccommodatie geïntroduceerd. Deze regeling 
verdwijnt, omdat enerzijds de BTW-aftrek voor dergelijke 
investeringen wordt afgeschaft ( het Sportbesluit) en anderzijds 
omdat de rente die de gemeente in rekening moet brengen 
voor de investering op dit moment hoger is dan de rente die via 
de bank in rekening wordt gebracht.  
Als laatste komen nu inderdaad de bijkomende kosten nu voor 
rekening van de gemeente. De berekening van de huur is 
gebaseerd op de kapitaallasten, zodat de kosten van de 
investering gedekt zijn.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

13. Bij het afschaffen van de kleedkamerregeling 

moet er een lening worden afgesloten door de 
vereniging bij een bank of dergelijke. Als de 
investering meer bedraagt dan € 500.000 ontstaat 
er een probleem met de garantiestelling indien de 
gemeente vasthoudt aan het gegeven dat ook 
SWS garant staat. Het SWS staat echter garant 
tot maximaal € 250.000; de gemeente staat voor 
een zelfde bedrag garant. De maximale 
investering zou dan slechts € 500.000 kunnen 
bedragen. Hoe lossen we dat op als de 
investering meer bedraagt dan € 500.000? 

De gemeente Gouda heeft een Verordening Algemene 
Garantievoorwaarden. Hierin is één van de voorwaarden dat 
de aanvraag bij de Stichting Waarborg fonds voor de Sport 
moet worden ingediend. Als het SWS de aanvraag van de 
vereniging weigert, kan dit voor de gemeente aanleiding zijn 
om de aanvraag eveneens te weigeren. In de 
garantievoorwaarden is niet opgenomen dat de gemeente voor 
hetzelfde bedrag garant zal staan als het Waarborgfonds. 
Indien deze vraag zich voordoet, wordt de aanvraag conform 
de garantievoorwaarden beoordeeld. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

14. Wij hebben begrip voor de duale situatie bij 

verschillende verenigingen inzake de 
kleedkamers. ( eigendom en huur) 

Wij nemen kennis van de opmerking van de VGSO. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 

15. Wij missen een duidelijke omschrijving van De term vitale sportvereniging is gedefinieerd in de tweede Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
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Reactie Antwoord Conclusie 
het begrip '"vitale vereniging”. alinea van paragraaf 4.4 van de nota. 

16. De VGSO is natuurlijk voor 

fusies/samenwerkingsverbanden en 
multifunctioneel gebruik van 
buitensportaccommodaties (pag. 21). Natuurlijk 
onder strikt voorbehoud van punt 6 onderaan 
pagina 21 (risico's belastingplicht 
vennootschapsbelasting en 
horecaovereenkomst); 

Wij nemen kennis van de opmerking van de VGSO. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota.  

17. Blijkbaar stelt de nota dat de tarieven 
voortaan worden vastgesteld door Sport* Gouda. 
Dat zou betekenen dat de "politiek" buitenspel 
komt te staan omtrent de hoogte van de tarieven. 
De VGSO is voor alsnog tegen. De motivering van 
deze verstrekkende verandering is niet 
aangegeven. Nog daargelaten dat het taalkundig 
in de nota slecht is weergegeven. De tarieven 
worden niet overgedragen, maar de beslissing 
omtrent de hoogte van de tarieven gaat van de 
Gemeenteraad naar Sport* Gouda. 

Op dit moment stelt de gemeente de volgende tarieven vast: 
• Tarieven voor de verhuur aan sportverenigingen van het 
zwembad, de sporthallen, de gymzalen en de oefenvelden, 
grasvelden en kunstgrasvelden. 
• Tarieven voor de verhuur aan het primair onderwijs van 
sporthallen en gymzalen.  
• Tarieven voor de verhuur aan scholen van velden en 
sportaccommodaties op de sportparken.  
• Tarieven voor de verhuur van kleedkamers die in eigendom 
zijn van de gemeente. 

De overige tarieven worden sinds 2012 vastgesteld door 
Sport.Gouda. 
In de nota is voorzien om de bevoegdheid tot vaststelling van 
de hoogte van alle tarieven over te dragen aan Sport.Gouda 
binnen de door de gemeente gestelde kaders.  
Sport.Gouda wordt op die manier in staat gesteld om 
daadwerkelijk als een sportbedrijf te opereren. 
De gemeente blijft als aandeelhouder invloed houden op de 
bedrijfsvoering. 
 

De nota zal taalkundig worden aangepast. 

18. Een zeer grote verandering betreft dat 

voortaan de vervangingskredieten van de 
sportvelden door Sport* Gouda worden 
gefinancierd en niet meer door de Gemeente. Dat 
betekent dat Sport*Gouda daarvoor jaarlijks 

In de begroting van de gemeente zijn budgetten opgenomen 
voor het groot onderhoud en vervanging van de 
buitensportaccommodaties. Deze budgetten zijn gebaseerd op 
Meerjarenonderhoudsplanningen. Als bij de besluitvorming van 
de sportnota wordt ingestemd met het overbrengen van deze 
taak naar Sport.Gouda, zal binnen de 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
voorzieningen dient te treffen. Met deze extra last 
zal in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst 
rekening moeten worden gehouden! Per 
kunstgrasveld zal deze voorziening ( last ) zeker 
een bedrag betreffen van € 15.000 per jaar, 
waarbij rekening is gehouden met een levensduur 
van een mat van 10 jaar en een prijs van een 
nieuwe mat van € 150.000. Uitgaande van 11 
kunstgrasvelden (inclusief 2 van GMHC) is de 
jaarlijkse extra last voor Sport*Gouda € 165.000  
( 20 ). Rekening houdend met een gemiddelde 
ouderdom van de kunstgrasvelden van 5 jaar zou 
de Gemeente bij de nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst met Sport*Gouda 
een bedrag moeten meegeven van € 835.000. Dit 
betreft dan de verlopen afschrijvingstermijnen 
rekening houdend met een levensduur van 10 
jaar. Bij een hogere gemiddelde leeftijd van de 
mat wordt het bedrag hoger en bij een gemiddeld 
lagere leeftijd van de mat wordt dat bedrag lager. 
Op sommige locaties ( bv ONA ) zal door de 
slechte ondergrond rekening moeten worden 
gehouden met aanzienlijke meerkosten per 10 
jaar. Daar staat tegenover dat 1 kunstgrasveld bij 
GMHC kleiner is en de jaarlasten (afschrijving ) 
lager. Ook voor de grasvelden zal een dergelijke 
berekening moeten worden gemaakt. Wij 
beschikken over geen enkele informatie omtrent 
kosten van een renovatie van een grasveld. De 
periodieke kosten zullen dan ook sterk verschillen 
per locatie. 

dienstverleningsovereenkomst een budget worden opgenomen 
voor de uitvoering van deze taak. 

19. De nulmeting van alle buitensportvelden op 
het moment van de nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst is zeer belangrijk 
en zal moeten plaats vinden onder toezicht van 

Op dit moment is een analyse van het gebruik van de 
sportaccommodaties in relatie tot eventuele knelpunten in de 
onderhoudsbudgetten gepland in 2018. Deze heeft betrekking 
op alle sportaccommodaties en heeft dus niet alleen betrekking 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
een onafhankelijke organisatie. Wij zouden u 
willen verzoeken omtrent de uitkomst van deze 
rapportage in kennis te worden gesteld. 

 

op de buitensportaccommodaties. Als de resultaten van deze 
analyse bekend zijn, zal deze rapportage aan de VGSO 
worden gestuurd. 

B. Goudse Adviesraad Sociaal Domein 

1. Maak de Nota in zijn uitwerking concreter zodat 

degenen die ermee aan de slag moeten er meer 
houvast aan kunnen ontlenen. Formuleer 
concrete en waar mogelijk meetbare doelen aan 
wat we over 4 jaar bereikt willen hebben, en 
voorzie die van de financiële middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn c.q. worden gesteld, 
geef aan wie bij de verschillende projecten 
betrokken kunnen worden en hoe dit voor de 
komende tijd wordt georganiseerd. Evalueer 
daarbij jaarlijks of we op de goede weg zijn en 
waar moet worden bijgestuurd.  

De insteek van deze nota is om een kader aan te geven en bij 
de invulling van dit kader het veld te betrekken. Uit de 
inspraakreacties blijkt echter dat het veld om een 
verduidelijking vraagt.  
Het Platform Bewegen en Sportstimulering maakt een Plan 
van aanpak voor de wijze waarop de verbinding tussen sport 
en sociaal domein gelegd gaat worden.  
De nota geeft een richting aan, waar we in de uitwerking 
samen met de partners in het veld invulling aan gaan geven. 
Hierdoor kunnen we gebiedsgericht maatwerk leveren 
afhankelijk van de specifieke problematiek in het gebied,  
Het is op dit moment nog niet mogelijk om concrete 
doelstellingen op dat vlak te formuleren. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2.In de nota is te weinig aandacht voor de 
kernaspecten van sportbeoefening in 
verenigingsverband. Een vereniging moet de 
kernfunctie ( sportbeoefening als zodanig) op orde 
hebben om een rol in het sociale domein te 
kunnen spelen. Geef aan deze aspecten in de 
Nota meer aandacht, juist ook omdat door een 
meer evenwichtige benadering het draagvlak voor 
de Nota en het daarin opgenomen sportbeleid zal 
worden vergroot. Maak meer inzichtelijk wat de 
sportverenigingen bij de uitoefening van hun 
kerntaken van de gemeente kunnen verwachten, 
inclusief de financiële kaders die daarbij horen. 
Geef daarbij ook aandacht aan het belang en de 
stimulerende betekenis die top- en prestatiesport 
op de verschillende niveaus voor de Goudse 
samenleving kunnen hebben. 

 De nota vraagt meer aandacht voor sport en bewegen 
in het Sociaal Domein. De insteek is niet om het 
sporten en de sportverenigingen tekort te doen. 
Sport.Gouda is primair verantwoordelijk voor het 
aanhaken van sport in het sociaal domein. De 
voortgang hiervan zal worden besproken in het 
periodiek overleg tussen gemeente en Sport.Gouda 

 Het Platform Bewegen en Sportstimulering maakt een 
Plan van aanpak voor de wijze waarop de verbinding 
tussen sport en sociaal domein gelegd gaat worden.  

Wij zullen hier in de nota meer aandacht op vestigen. 

De nota wordt hierop aangepast, zie onder meer 
paragraaf 3.1. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
3. Maak duidelijker wat er van de verenigingen 
wordt verlangd en tevens welke mogelijkheden tot 
ondersteuning er zijn. Geef duidelijk aan op welke 
wijze extra inspanningen van verenigingen op dit 
vlak kunnen worden gefaciliteerd en 
gecompenseerd.  

In de Nota wordt duidelijker aangegeven wat er van 
verenigingen wordt verlangd en welke mogelijkheden tot 
ondersteuning er zijn. Wij kiezen echter bewust voor een 
pioniersfase in de uitvoering, omdat de ervaring leert dat 
voldoende ruimte voor maatwerk nodig is.  

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 4.4. 

4. Neem in de Nota een aparte paragraaf op over 
sportbeoefening door mensen met een beperking. 
Geef aan wat de gemeente daarbij kan betekenen 
en wat van sportverenigingen wordt verwacht.  

In de sportnota wordt meer aandacht geschonken aan de 
sportbeoefening van mensen met een beperking. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 2.2. 

5. Schenk in de Nota aandacht aan dit onderwerp 
en maak concrete plannen in samenwerking met 
de sportverenigingen en het maatschappelijke 
veld.  

De opmerking van de GASD zullen wij meenemen bij de 
uitwerking van de acties vanaf 2017. Wij zien het opstellen van 
concrete plannen op dit gebied als een goede stap om de 
betrokkenheid van sportverenigingen en het maatschappelijk 
veld te vergroten  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

6. Maak een niet-limitatieve lijst van groepen die 
in het bijzonder voor sportstimulering in 
aanmerking komen en maak de keuzes tijdens de 
uitvoering van het beleid in samenwerking met het 
betreffende veld. 

Het opnemen van een niet-limitatieve lijst in de huidige nota 
past niet binnen de visie die wij met de nota hebben. In de 
samenwerking met de sportverenigingen en het 
maatschappelijk veld kan het opstellen van een dergelijke lijst 
wel een goede manier zijn om inzicht te verkrijgen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 

7. Zet programma’s alleen voort als uit de 
evaluatie blijkt dat ze succesvol zijn, c.q. pas ze 
naar aanleiding van de evaluatie aan. 

Wij kunnen instemmen met de opmerking van de GASD. Wij 
zullen hier zeker aandacht aan besteden. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 

8. Geef partners uit het sociale domein en uit het 
gezondheidsdomein de taak om potentiële 
deelnemers uit bijzondere groepen naar de 
sportverenigingen toe te leiden. Beperk dit niet tot 
de Brede School. 

Met de huidige partners in het maatschappelijk veld zoals 
GGD, Kwadraad en CJG zijn al dergelijke afspraken gemaakt. 
Om de toeleiding naar de sportverenigingen (of mogelijkheden 
hiervoor te onderzoeken) worden de signalen doorgegeven 
aan Sport.Gouda.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 

9. Zorg voor een (lichte) overleg- en 
coördinatiestructuur die de ambities ten aanzien 
van samenwerking op het terrein van sport en het 
sociale domein en inclusief denken kan invullen.  

Wij beogen een dergelijke overleg- en coördinatiestructuur 
door Sport.Gouda in overleg en afstemming met de sociale 
teams haar gebieds- en vraaggerichte aanpak in deze te laten 
intensiveren. Wij zien het Platform Sport en Bewegen als 
belangrijke adviseur voor het verder ontwikkelen en 
implementeren van deze overlegstructuur.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 
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10. Omdat ervoor moet worden gewaakt dat de 
Sociaal Teams te veel nieuwe taken tegelijkertijd 
op hun bordje krijgen geschoven, verdient het de 
voorkeur met hen te overleggen wanneer en op 
welke wijze zij deze sleutelrol tussen de beide 
domeinen kunnen gaan vervullen, en wat zij 
daarvoor concreet nodig hebben.  

 In samenwerking met de Sociale Teams en wellicht 
nog andere partners zal worden bezien op welke wijze 
Sporten en Bewegen in het Sociaal Domein vorm zal 
krijgen. Sport.Gouda is primair verantwoordelijk voor 
het aanhaken van sport in het sociaal domein. De 
voortgang hiervan zal worden besproken in het 
periodiek overleg tussen gemeente en Sport.Gouda 

 Het Platform Bewegen en Sportstimulering maakt een 
plan van aanpak voor de wijze waarop de verbinding 
tussen sport en sociaal domein gelegd gaat worden.  

 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

11. Geef het in te stellen coördinatieorgaan de 
opdracht om gezamenlijk met het Vrijwilligers 
Informatie Punt een toerustingprogramma voor 
vrijwilligers in de sportsector te ontwerpen t.b.v. 
het omgaan met mensen uit de doelgroepen. 

Dit wordt uitgewerkt in de nieuw op te stellen Vrijwilligersnota 
Een duidelijke link met deze toekomstige beleidsnota is 
belangrijk.  

De nota zal hierop worden aangepast 

12. Besteed aan het punt van fysieke en sociale 
veiligheid expliciet aandacht in de Nota en geef 
aan hoe vooral ook het aspect sociale veiligheid 
met de sportverenigingen bespreekbaar wordt 
gemaakt en verder wordt opgepakt. 

Op dit moment kunnen sportverenigingen deze aspecten 
melden bij Sport.Gouda. In goed overleg met de 
sportvereniging kunnen hiervoor oplossingen worden gezocht. 
Voor de fysieke veiligheid geldt de regel:” schoon, heel en 
veilig”. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

13. Onderzoek of 1) de GTR-regeling voldoende 
bekend is (en neem maatregelen als daarin 
verbetering moet worden aangebracht) en 2) de 
tegemoetkoming van €100 (nog) toereikend is (en 
pas dat bedrag aan als het onderzoek daar 
aanleiding toe geeft). E.e.a. zou in het kader van 
de binnenkort te verschijnen Nota Armoedebeleid 
zijn beslag kunnen krijgen. 

Zoals de GASD terecht opmerkt zal dit in de Nota 
Armoedebeleid “Samen mee(r) doen” worden opgenomen. 
Deze is op 24 januari 2017 door het college vastgesteld. Voor 
aanpassingen en of wijzigingen in dit aandachtsgebied 
verwijzen we naar de Nota Armoedebeleid. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

14. Presenteer de financiële cijfers duidelijker en 
houdt daarbij rekening met de in dit verband 
gemaakte opmerkingen van de GASD.  
 

De financiële paragraaf van de nota zal op een andere manier 
worden weergegeven.  

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 3.3? 
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C. Invalide Sport Vereniging  

1. Blz. 3 / 2.2 voorzieningen  
Laatste alinea als volgt te wijzigen: Voor de 
tennisparken en accommodaties als die van de ISV 
geldt dat deze verenigingen zelf verantwoordelijk 
zijn voor exploitatie, beheer en onderhoud. 

Het betreft hier een goede aanvulling op de tekst. De nota zal hierop worden aangepast. 

2. Blz. 7/  2.3  participatie en gezondheid. Eerste 
alinea op deze blz. toevoegen bij opsomming 
verenigingen: Vereniging voor aangepaste sporten 
ISV (rolstoel dansen, zwemmen, badminton, 
tafeltennis). 

Het betreft hier een goede aanvulling op de tekst.  De nota zal hierop worden aangepast. 

D. GZC/DONK   

1.Beleidskader (3.2 in de nota). In de nota kiest de 
gemeente nadrukkelijk voor het 
sportstimuleringsmodel aangevuld met de “sociale 
ontwikkelingsmodule’. De inzet van de sport voor 
de economische ontwikkeling van de stad komt er 
bekaaid vanaf, omdat de gemeente incidenteel 
bereid is bijzondere evenementen te faciliteren. 
Naar onze mening laat de gemeente hierbij een 
kans liggen om zich ook te profileren op het gebied 
van citymarketing en het imago van Gouda. Wij 
denken o.a. aan het uitnutten van het OKT 
waterpolo dames in 2016 en de kwalificaties voor 
het EK in 2014. 

De gemeente kiest in de nota inderdaad bewust voor het 
sportstimuleringsmodel met een sterke link naar het sociale 
ontwikkelingsmodel. De gemeente geeft hiermee aan het 
accent te willen leggen om zoveel mogelijk inwoners in Gouda 
de gelegenheid te willen geven te kunnen sporten. 
Zoals in de nota is aangegeven kan incidenteel ingezet worden 
op bijzondere sportevenementen of activiteiten. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2. Lokale beleidskaders (blz 12). Volgens de nota 
‘wordt gezocht naar ruimte voor meer 
kostendekkende tarieven’ Wij huren voornamelijk 
zwemwater in het Groenhovenbad en 
kostendekkende tarieven van een zwembad zijn 
voor GZC Donk inmiddels vrijwel onbetaalbaar. 
Onze accommodatielasten zijn al vele malen hoger 
dan de veld- en zaalsporten waardoor de 
zwemsport (nog meer) een elitesport dreigt te 
worden. Als de nota beoogt meer mensen aan het 

In de nota is op pagina 13 (lokale kaders) opgenomen dat er 
gezocht wordt naar ruimte om meer kostendekkende tarieven 
te gaan hanteren, voor zover dit nog niet het geval is. Het 
signaal wat GZC/Donk hier afgeeft is duidelijk, maar 
kostendekkendheid blijft een belangrijk uitgangspunt. De 
betaalbaarheid en daarmee de (financiële) toegankelijkheid 
van de accommodaties wordt daarbij niet uit het oog verloren. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 3.2 onder ‘lokale kaders’.  
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sporten te krijgen dan ligt een ‘rechtvaardige 
verdeling van de accommodatielasten: voor ons als 
zwemsportvereniging meer voor de hand. 

3. Bezuinigingstaakstelling (blz.14). Er ligt tevens 
een bezuinigingstaakstelling van € 250.000. Veel 
sportverenigingen hebben grote moeite om 
financieel het hoofd boven water te houden. De 
nota vraagt ook nog eens een extra bijdrage van de 
sportverenigingen in het sociaal domein. Daar zijn 
wij niet tegen maar de uitvoerbaarheid onder 
gelijktijdige bezuinigingen is nauwelijks mogelijk. De 
verbreding van de sportnota verhoudt zich slecht tot 
de voorgenomen ‘versmalling ‘van beschikbare 
middelen. Tenzij voor verbreding van sport en 
bewegen in het Sociale Domein uit andere vaatjes 
kan worden getapt, maar daarover vinden wij in de 
sportnota expliciet niets terug. 

De bezuiniging van € 250.000 is teruggedraaid.  
In de nota is € 125.000 gereserveerd voor projecten die een 
impuls geven aan de verbinding tussen sport en welzijn.  
 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota. 

4. Sport en bewegen in het Sociale Domein.  
In de nota wordt voorbij gegaan aan het feit dat 
sporten en sportverenigingen op zichzelf al een 
belangrijke bijdrage leveren aan het sociaal 
domein. Natuurlijk is ’sportinclusief denken’ prima 
maar de van sportorganisaties daarin mag niet 
worden overschat. Een sportorganisatie kan pas 
een bijdrage leveren als ze eerst zelf vitaal is. Dat 
wil zeggen financieel gezond, voldoende bestuurlijk 
en sporttechnisch kader, goed georganiseerd en 
voldoende accommodatie. 

De nota vraagt meer aandacht voor Sport en bewegen in het 
Sociaal Domein. De insteek is niet om het sporten en de 
sportverenigingen tekort te doen. Wij zullen hier in de nota 
meer aandacht op vestigen. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragrafen 3.1 en 4.4. 

5. Voorzieningenaanbod( pag. 20) In de 
voorgenomen acties voor een toekomstbestendig 
voorzieningenaanbod kunnen wij ons vinden. Voor 
wat betreft de zogenaamde 0-meting pleiten wij 
nadrukkelijk voor dat alle sportorganisaties en de 
VGSO hierbij worden betrokken door per vereniging 

In de sportnota is opgenomen dat de analyse van het gebruik 
c.q. de bezettingsgraad en de onderhoudssituatie van de 
accommodaties en de knelpunten hierin zal plaatsvinden in 
2018. Wij zullen de opmerkingen van GZC/Donk meenemen bij 
de opdrachtformulering voor deze analyse. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 
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bezettingsgraad, onderhoudssituatie, knelpunten, 
toekomstige ontwikkelingen enz. te inventariseren. 

6. Vitale sportverenigingen (pag. 20). De zin “De 
vitale sportvereniging…. En daarmee in staat is 
haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen 
gaat ons wat ver. Ons primaire doel is het bedrijven 
van sport en in ons geval op alle niveaus van 
topsport tot recreatief bewegen. Dat geldt in 
algemene zin voor alle sportorganisaties en die 
leveren daardoor op zichzelf al een bijdrage aan het 
sociale domein. Dus het nog verder verbreden van 
onze maatschappelijke rol binnen GZC Donk geen 
doel op zich maar hooguit ‘bijvangst”. 

We begrijpen de reactie van GZC/Donk. In de nota zal worden 
toegelicht dat de mate waarin een vereniging een “vitale” 
vereniging kan en wil zijn een eigen keuze blijft. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 4.4. 

7. Topsport en prestatiesport. In de hele nota 
komen we ‘topsport en ‘prestatiesport niet tegen. 
Voor een vitale sportvereniging is de synergie 
tussen de verschillende doelgroepen zoals 
topsport, prestatiesport, breedtesport en recreatie 
o.i. van groot beland. In de nota zou het belang van 
top- en prestatiesport wat ons betreft beslist 
genoemd mogen worden als waardevol element 
van de vitale sportvereniging. 

De gemeente kiest in de nota bewust voor het 
sportstimuleringsmodel met een sterke link naar het sociale 
ontwikkelingsmodel. De gemeente geeft hiermee aan het 
accent te willen leggen om zoveel mogelijk inwoners in Gouda 
de gelegenheid te willen geven te kunnen sporten. 
Hiermee zetten we dus in op prestatiesport en breedtesport en 
recreatie, we kiezen niet voor het actief stimuleren van 
topsport. Dit neemt uiteraard niet weg dat verenigingen alle 
vrijheid hebben om in te zetten op topsport, al dan niet als 
stimulans voor de breedtesport.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

8. Rolverdeling gemeente en Sport.Gouda (blz. 21). 
In onze visie wordt beoogd S.G meer op afstand te 
zetten van de gemeente. Het positieve effect kan 
zijn dat S.G steeds professioneler wordt, dat de 
kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaat en dat 
de klantgerichtheid en de centrale rol van het 
sportbedrijf in de Goudse sportomgeving versterkt 
wordt. Wenselijk is dan ook dat de transparantie en 
de eenduidigheid in de communicatie en 
samenwerking met S.G op een hoger plan worden 
gebracht. 

Wij nemen de zienswijze van GZC/Donk mee bij het opstellen 
van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met 
Sport.Gouda. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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9. Overdracht tarieven (blz.22) 
Bij de verdere verzakelijking spreekt de nota ook 
van de overdracht van de tarieven. Daarmee zou 
S.G de tarieven van de accommodatie vaststellen 
hetgeen nu geschiedt door de gemeenteraad. Naar 
onze mening kan dat alleen als in de rolverdeling 
sprake is van adequate ‘checks en balances”. Het 
toezichthoudende en controlerende mag dan 
aanzienlijk worden versterkt. Het is tenslotte 
belangrijk dat het voor sport beschikbaar gestelde 
gemeenschapsgeld op een controleerbare en 
transparante wijze wordt aangewend. Dat sluit ook 
aan op een “Governance directie’ omdat bij de 
Governance code transparantie een hoofddoel is. 

De tarieven voor de verhuur van sportaccommodaties aan 
verenigingen worden door het college vastgesteld. 
Onderdeel van de nota is om de bevoegdheid tot vaststelling 
van alle tarieven over te dragen aan Sport.Gouda binnen de 
door de gemeente gestelde kaders. Sport.Gouda wordt op die 
manier in staat gesteld om daadwerkelijk als een sportbedrijf te 
opereren en te werken aan betaalbare sportvoorzieningen met 
een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. De 
gemeente blijft als aandeelhouder invloed houden op dit 
proces. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
in de nota 

10. De dienstverleningsovereenkomst (DVO).  
Het opstellen van een DVO met concrete 
prestatieafspraken is inderdaad van belang. Naar 
onze mening kan een nieuwe DVO slechts tot stand 
komen, als er eerst een evaluatie wordt gehouden 
van de bestaande DVO. Wie kan er beter iets 
zeggen over de geleverde diensten van S.G dan de 
grote groep belangrijke ‘klanten, zoals met name de 
sportorganisaties. Wij pleiten daarom voor een 
onafhankelijke evaluatie waarbij alle 
belanghebbenden worden betrokken. 

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sport.Gouda is 
een contract dat de gemeente afsluit met het sportbedrijf. De 
gemeente is hierbij de opdrachtgever. Onderdeel van de DVO 
is dat Sport.Gouda periodiek een klanttevredenheid 
onderzoek uitvoert. Op basis daarvan wordt de kwaliteit van de 
dienstverlening van Sport.Gouda aan (onder meer) de 
verenigingen periodiek getoetst en waar nodig verbeterd.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

E. The Bouncers   

Als vereniging kunnen wij ons in grote lijnen vinden 
met de sportnota met daarbij de kanttekeningen 
zoals geformuleerd in de terugkoppeling van uw 
onderstaande e-mail en de mail van de VGSO van 
vandaag. Wij zijn overigens ook in de nabije 
toekomst graag bereid verder mee te denken over 
het sportbeleid en de uitwerking daarvan. 

Wij danken The Bouncers voor deze reactie en verwijzen naar 
de beantwoording van de zienswijzen van de VGSO. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 

F. GC&FC Olympia   

1. In zijn algemeenheid vind ik het niet juist dat de De nota vraagt meer aandacht voor Sport en bewegen in het De nota zal hierop worden aangepast, zie 



15 
 

Reactie Antwoord Conclusie 
rol van sportverenigingen bij het organiseren van 
kernactiviteiten en de mogelijke bijdrage van deze 
verenigingen aan het sociaal domein als twee 
aparte zaken worden gezien. In onze optiek levert 
een sportvereniging als zodanig al een grote 
bijdrage aan het sociale domein. Dit geldt met 
name (maar niet alleen) voor voetbalverenigingen 
omdat voetbal volkssport nummer 1 en bovendien 
zeer laagdrempelig is. De sportvereniging levert 
een grote maatschappelijke en sociale bijdrage als 
ontmoetingsplaats voor soms kwetsbare groepen 
volwassenen en kinderen in de samenleving, de 
vereniging zorgt voor verbinding, voor integratie 
door laagdrempelige teamsport, voor participatie en 
voor lichamelijke beweging door mensen in vele 
leeftijdsgroepen. Verder heeft de vereniging een 
belangrijke opvoedkundige waarde voor kinderen 
wanneer het gaat om zaken als organisatie, 
discipline, sportief en correct gedrag, afspraken 
nakomen en samenwerking.   

Sociaal Domein. De insteek is niet om het sporten en de 
sportverenigingen tekort te doen. Wij zijn ons ervan bewust dat 
sportverenigingen een belangrijke sociale functie hebben. Wij 
zullen hier in de nota meer aandacht op vestigen. 

paragraaf 3.1. 

2. We zijn het zeer eens met de stelling dat het zeer 
belangrijk is om vitale sportverenigingen binnen de 
stadsgrenzen te hebben. Vitale sportverenigingen 
zijn in onze optiek verenigingen die de zaken 
sportief, organisatorisch en financieel goed voor 
elkaar hebben.  

Wij danken GC& FC Olympia voor deze reactie. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 

3.   We denken ook dat vitale sportverenigingen 
een belangrijke verdere bijdrage in het sociale 
domein kunnen leveren omdat infrastructuur en 
vrijwilligers beschikbaar kunnen zijn om projecten 
en initiatieven effectiever en financieel efficiënter te 
kunnen uitvoeren. Hierbij moet wel worden bedacht 
dat vrijwilligers zich in eerste instantie inzetten voor 
de kernactiviteit van de vereniging. Om het 
interessant te maken om ook buiten die kerntaken 

De reactie van GC&FC Olympia geeft kansen en voorwaarden 
(win-win situatie) aan die goed gebruikt kunnen worden bij de 
verdere uitwerking van bijdragen in het sociaal domein. 
Ondersteuning van betrokken sportverenigingen en de 
vrijwilligers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 2.3. 
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actief te worden zal daar iets tegenover moeten 
staan in de vorm van geldmiddelen voor de 
vereniging en/of professionele ondersteuning. Dan 
kan een win-win situatie ontstaan. Overigens 
worden door sommige verenigingen al regelmatig 
initiatieven buiten de kerntaken georganiseerd. Bij 
GC&FC Olympia bijvoorbeeld hebben we jaarlijks 
een ontmoetingsdag voor de buurt, een sportdag 
voor gehandicapten, voetbal voor 35+ en 60+ 
leeftijdsgroepen, jeu de boules en doen we mee 
aan de organisatie van evenementen om geld voor 
goede doelen in te zamelen. Dat zijn goede 
voorbeelden van de potentiële daadkracht van een 
vitale sportvereniging. 

4.  Er zit ons inziens een mogelijke tegenstrijdigheid 
in het streven naar vitale sportverenigingen 
enerzijds en het multifunctioneel gebruik van 
sportaccommodaties anderzijds. Vitale 
sportverenigingen hebben een aanzuigende 
werking op leden en profileren zich steeds meer als 
‘buurthuis van de toekomst ‘. Dat kan eenvoudig 
leiden tot capaciteitsproblemen. In de media is door 
de voormalige wethouder sport al gesteld dat 
aspirant-leden dan maar moeten uitwijken naar 
voetbalverenigingen waar wel veldcapaciteit is, in 
plaats van te stellen dat de gemeente kan helpen 
om veldcapaciteit van vitale sportverenigingen te 
vergroten. We begrijpen dat het bedrijfseconomisch 
gezien efficiënt is om alle veldcapaciteit optimaal te 
benutten. Maar dat gaat voorbij aan de belangrijke 
sociale- en buurtfunctie van voetbalverenigingen, 
aan de organisatiekracht en binding van vitale 
verenigingen en aan de koppeling aan gezinsleden, 
vrijwilligers, trainers en materiaal. Vanuit de positie 
van GC&FC Olympia vinden wij het niet acceptabel 

De zorg die uit deze reactie van GC&FC Olympia blijkt, is een 
belangrijk aandachtspunt. Van belang is om zich te realiseren 
dat niet alleen de velden ingezet kunnen worden voor een 
meer multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties, 
maar zeker ook de clubgebouwen. 
Het initiatief om een veld om te zetten van een gras- naar een 
kunstgrasveld zal worden beoordeeld zoals in de nota in 
paragraaf 4.3 is aangegeven. Het multifunctionele gebruik van 
de velden zal ook worden meegenomen in deze beoordeling. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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om kinderen uit de omliggende wijken vanwege een 
gebrek aan veld capaciteit maar door te sturen naar 
bijvoorbeeld DONK (de enige vereniging met 
tijdelijk teveel veldcapaciteit tot Westergouwe 
verder is gegroeid), wanneer er goede 
mogelijkheden zijn om de veldcapaciteit bij Olympia 
uit te breiden (door natuurgras te vervangen door 
kunstgras). Dat is sociaal-maatschappelijk niet 
wenselijk, praktisch voor ouders en begeleiders niet 
werkbaar en dit kan leiden tot onveilige situaties in 
het verkeer. Bovendien wordt voorbij gegaan aan 
het feit dat er op sommige sportparken al sprake is 
van dubbelgebruik van capaciteit vanwege het 
intensieve gebruik van de sportvelden door 
scholen. Dat leidt tot snellere slijtage en 
vermindering van de kwaliteit van de velden (veel 
afkeuringen) voor de hoofdgebruiker. Ons inziens 
zou de gemeente (via Sport.Gouda) de vitale 
sportverenigingen juist moeten faciliteren bij de 
plannen tot kwaliteits- en capaciteitsverbetering. 

5. Wij vinden de plannen richting 2020 weinig 
concreet en ambitieus. Het zou goed zijn om wat 
meer ambitieuze doelstellingen op sportgebied te 
formuleren en om de vitale verenigingen te 
betrekken bij het formuleren van doelstellingen en 
mijlpalen. Verenigingen zijn graag bereid om mee 
te denken over mogelijke kostenbesparingen, 
mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen en 
om ‘best practice’ uit het bedrijfsleven of andere 
gemeenten in te brengen. Er kan al veel bereikt 
worden door relatief eenvoudige veranderingen in 
regelgeving die geen geld hoeven te kosten. 
Namens GC&FC Olympia hebben we enige tijd 
geleden al een praktische ‘top-10 ‘ aan maatregelen 
ingebracht die voor heel veel verenigingen van 

 De huidige nota is gericht op de samenwerking tussen 
de Sport en het Sociaal Domein en op vitale 
sportverenigingen. Met deze nota wil de gemeente 
Gouda nieuwe verbanden leggen tussen Sport en 
Bewegen en het Sociaal Domein en samenwerking 
tussen (sport)organisaties stimuleren. In de 
uitvoeringsagenda is aangegeven op welke wijze de 
gemeente dit wil gaan doen in samenwerking met de 
sportverenigingen en Sport.Gouda. Sport.Gouda is 
primair verantwoordelijk voor het aanhaken van sport 
in het sociaal domein. De voortgang hiervan zal 
worden besproken in het periodiek overleg tussen 
gemeente en Sport.Gouda 

 Het Platform Bewegen en Sportstimulering maakt een 
plan van aanpak voor de wijze waarop de verbinding 

 De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 2.2 
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grote waarde kan zijn (bijgesloten). Ook op het 
gebied van duurzaamheid liggen er veel kansen. 
De energiekosten zijn voor veel verenigingen een 
belangrijke kostenpost. Door ook 
sportverenigingcomplexen van zonnepanelen en/of 
led verlichting te voorzien (naast de 
lopende projecten voor gemeentelijke panden) 
worden verder stappen gemaakt in de 
gemeentelijke verduurzaming en worden 
tegelijkertijd de verenigingen financieel 
ondersteund.  De kans op succes is aanmerkelijk 
groter wanneer de ambities en mijlpalen door zowel 
gemeente, Sport.Gouda en de vitale verenigingen 
worden omarmd. 

tussen sport en sociaal domein gelegd gaat worden.  
 
De mogelijkheden om als verenigingen gezamenlijk energie in 
te kopen en/of het plaatsen van zonnepanelen kunnen zeker 
de komende tijd worden onderzocht. Bij de uitvoeringsagenda 
kan dit als een aparte actie worden opgenomen. 
De top-10 maatregelen zijn ook meegenomen in deze nota van 
beantwoording. 

6.Bouw kleedkamerfaciliteiten 

Het is belangrijk om kwalitatief goede 
sportaccommodaties te hebben. Het beleid uit de 
sportnota 2009, waarbij de gemeente eigenaar 
wordt van kleedkamers en kostendekkend 
verhuurd, helpt daar goed bij. De 
nieuwbouwinitiatieven van Olympia en ook van 
GMHC zijn daar goede voorbeelden van.  De 
gedachte daarbij om de financieringskosten laag te 
houden omdat de rentelasten voor de gemeente 
Gouda laag zijn, en dat voordeel door te geven aan 
de vereniging, is een prima gedachte. De uitvoering 
van dit beleid schiet momenteel echter te kort 
omdat de gemeente aan financieringskosten 
simpelweg een omslagrente van 4.5% berekent. 
Dat is aanzienlijk hoger dan de marktrente en kan 
nieuwe projecten blokkeren. Het zou goed zijn om 
het beleid nog eens door te nemen en een 
weloverwogen beslissing te nemen op welke 
manier een kostendekkende huur moet worden 
berekend. Ofwel rentevast op basis van 

In de nota is opgenomen dat de “Kleedkamerregeling” wordt 
opgeheven. Zoals GC&FC Olympia stelt is de rente die de 
gemeente moet doorbereken bij deze regeling op dit moment 
hoger dan de marktrente. Het is voor verenigingen dan ook 
goedkoper om een lening af te sluiten bij een bank met de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een gemeentegarantie. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 
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markttarieven via projectfinanciering. Ofwel variabel 
op basis van de omslagrente, waarbij de rente 
wordt aangepast bij aanpassing van de 
omslagrente op basis van marktontwikkelingen Ik 
denk graag mee om tot een regeling te komen die 
aantrekkelijk is en tot een verdere succesvolle 
uitvoering van het beleid zal leiden. 

7.Aanleg kunstgrasveld 

Het ontbreekt aan beleid en duidelijkheid wanneer 
de gemeente over gaat tot de aanleg van een 
nieuw kunstgrasveld en/of vervanging van de 
toplaag van een bestaand kunstgrasveld. Dat 
maakt het voor een verenigingsbestuur zeer lastig 
om toekomstplannen te maken, omdat die plannen 
samen hangen met de beschikbare speel- en 
trainingscapaciteit. Het zou goed zijn om helder 
beleid hieromtrent te formuleren en vooraf 
duidelijkheid te geven over eisen/voorwaarden en 
financiële gevolgen van deze investeringen. Er zijn 
goede voorbeelden aanwezig in andere gemeenten 
waarbij dit soort investeringen voor de gemeente 
budgetneutraal kunnen worden gedaan wanneer 
initiatief/onderhoud voor een deel bij de vereniging 
wordt neergelegd. GC&FC Olympia heeft in 
november 2015 een voorstel neergelegd op basis 
van partnership tussen vereniging en gemeente. 
Dat model is in Hendrik-Ido-Ambacht is ontwikkeld 
en wat inmiddels door een aantal andere 
gemeenten is overgenomen (contactpersoon 
Annemieke Bervoets 078-7702743). 

In de nota is in paragaaf 4.3 aangegeven op welke wijze 
nieuwe initiatieven worden beoordeeld in de toekomst. De 
verschillende mogelijkheden om nieuw initiatief te financieren 
zullen daarbij zeker worden onderzocht. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

8.Reclame-uitingen naar buiten toe 

Om de sport betaalbaar te houden proberen 
verenigingen naast contributie-inkomsten ook 
inkomsten uit kantine-exploitatie en 

Op grond van artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is het verboden om zonder vergunning van 
het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak 
handelsreclame te maken, die vanaf de weg zichtbaar is.  
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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sponsoring/reclame te halen. Het is niet duidelijk 
wat de regels op dit gebied zijn, met name waar het 
gaat om reclame-uitingen naar ‘buiten’ toe richting 
de openbare weg. Sommige verenigingen doen het 
gewoon en het lijkt te worden gedoogd. Het zou 
goed zijn om beleid vast te stellen waarin het aan 
verenigingen toegestaan is (binnen bepaalde 
randvoorwaarden) om reclame naar buiten toe te 
maken via reclameborden, billboards of digitale 
schermen waarop gelijk wedstrijdaankondigingen 
staan. In veel gemeenten is dit al toegestaan. De 
gemeente Nijmegen heeft op dit gebied onlangs 
beleid ontwikkeld waarbij het sportverenigingen is 
toegestaan om aan 1 zijde van het speelveld 
reclame naar buiten toe te maken. Zoiets zou 
duidelijk zijn en in de praktijk goed bruikbaar. 

Voor het plaatsen van reclameborden dient een 
omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Informatie 
hierover kan worden opgevraagd bij de Omgevingsdienst 
Midden-Holland. 

9.Nieuwe ‘Melkertbaan’/ werkervaringstrajecten 

vrijstelling sollicitatieplicht 

Verenigingen hebben continu behoefte aan 
vrijwilligers. Bij de grotere verenigingen vinden veel 
activiteiten doordeweeks en overdag plaats. 
Bijvoorbeeld schoonmaak van clubhuis en 
kleedkamers of onderhoudsactiviteiten op het 
terrein. Het is lastig om hier mensen voor te vinden. 
Dat probleem wordt steeds meer nijpend omdat 
verenigingen in toenemende mate ook een 
buurthuisfunctie krijgen. Door sluiting van wijkcentra 
en economische ontwikkelingen is er behoefte aan 
een nieuw ‘buurthuis’ en de sportkantine is bij 
uitstek geschikt om die rol te vervullen. Aan de 
andere kant is er een hoge werkeloosheid, en met 
name voor ‘ouderen van 50+’ is het ontzettend 
moeilijk om aan het werk te komen. Hier kan een 
win-win situatie ontstaan door werkelozen (tijdelijk) 

Het uitkeringsbestand is in grote lijnen opgebouwd uit 
personen waarvan ingeschat wordt dat betaald werk haalbaar 
is. Deze personen worden bemiddeld naar een werkgever. 
Soms met een re-integratietraject. Deze personen mogen 
vrijwilligerswerk verrichten zolang het de re-integratie op de 
arbeidsmarkt niet belemmerd. Een vrijstelling van de 
sollicitatieplicht wordt niet verstrekt. 
Daarnaast is er een groep cliënten waarbij ingeschat wordt dat 
een plek op de arbeidsmarkt niet meer haalbaar is. Deze 
personen vallen onder de aanpak maatschappelijk actief. 
Doelstelling is dat deze personen een maatschappelijk nuttige 
activiteit verrichten, zoals vrijwilligerswerk. Hiervoor wordt 
vooral het vrijwilligersinformatiepunt en het sociaal team 
gebruikt.  
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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vrij te stellen van sollicitatieplicht en ze een 
dienstverband bij sportverenigingen aan te bieden 
met behoud van uitkering. Op die manier wordt 
weer werkervaring opgebouwd, krijgen de mensen 
weer een zinvol bestaan en zijn tegelijkertijd de 
verenigingen geholpen. Het zou goed zijn wanneer 
de gemeente een dergelijke regeling in het leven 
zou kunnen roepen (wellicht in samenwerking met 
sociaal team?). 

10.Verruimen evenementen in clubhuis 

Om de sport betaalbaar te houden proberen 
verenigingen naast contributie-inkomsten ook 
inkomsten uit kantine-exploitatie en 
sponsoring/reclame te halen. Er zijn beperkingen 
aan het aantal evenementen dat een vereniging in 
het clubhuis mag organiseren, dit om te voorkomen 
dat er oneerlijke concurrentie ontstaat voor de 
commerciële partijen zoals kroegen en zaalverhuur 
accommodaties. Het zou goed zijn om dit beleid te 
versoepelen en verenigingen op deze manier de 
kans te bieden om aanvullende inkomsten te 
genereren. 

De gemeente Gouda heeft een Algemene plaatselijke 
Verordening waarin is opgenomen: De burgemeester verleent 
maximaal twaalf maal per jaar, met een maximum van twee 
maal per maand, een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de 
Drank- en Horecawet aan een paracommerciële rechtspersoon 
voor een schenktijd tot uiterlijk 01.30 uur. Op dit moment zien 
wij geen aanleiding om dit aan te passen.  
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. Huidige ontheffingspraktijk is 
verwoord in een voetnoot bij paragraaf 4.4. 

11.Buurtsportcoaches 

Het zou goed zijn om buurtsport coaches te linken 
aan sportverenigingen om op die manier de goede 
infrastructuur (accommodatie, vrijwilligers) van 
sportverenigingen te gebruiken om de effectiviteit 
en het bereik van het werk van de buurtsportcoach 
te vergroten. 

Voor de buurtsportcoaches is binnen de gemeente Gouda een 
keuze gemaakt om deze niet direct aan sportverenigingen te 
linken, maar door de sportcoaches in dienst te laten zijn bij 
Sport.Gouda. De sportcoaches kunnen zo bij verschillende 
verenigingen ( op projectbasis) worden ingezet. Op deze 
manier kunnen meer sportverenigingen efficiënt gebruik maken 
van de buurtsportcoach.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

12.Maatschappelijke initiatieven, projecten 

Het zou goed zijn om de goede infrastructuur 
(accommodatie, vrijwilligers, jeugdleden) van 
sportverenigingen te gebruiken om de effectiviteit 
en het bereik van het werk van maatschappelijke 

Dit is precies de manier waarop we in willen zetten op de 
samenwerking tussen sport en het sociaal domein. Wij danken 
GC&FC Olympia voor deze aanzet. 

De zienswijze geeft geen aanleiding de nota aan 
te passen. 
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projecten te vergroten (probleemjongeren, JOGG, 
integratie van allochtonen). Momenteel zijn er zeer 
veel organisaties actief op dit terrein die allemaal 
financieel worden ondersteund. Door samen te 
werken met sportverenigingen kunnen de 
programma’s goedkoper en meer effectief worden.  

13.WOZ 

Om de sport te stimuleren en om veel discussie 
over waarderingen te voorkomen (wat is de 
marktwaarde van een sportkantine?) zou het goed 
zijn om sportverenigingen vrij te stellen van 
onroerende zaak belasting. Dit wordt in sommige 
gemeenten al gedaan om de sport te stimuleren en 
dit zou ook in Gouda een goede zaak zijn. 

De uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken is 
ondergebracht in een regionaal samenwerkingsverband, de 
BSGR. Uit efficiencyoogpunt sluiten wij zoveel mogelijk aan bij 
de modelverordening van de VNG. 
Binnen de gemeente Gouda zijn de sportvelden al vrijgesteld 
van OZB. Op dit moment zien wij geen aanleiding om ook de 
sportaccommodaties van de sportverenigingen uit te sluiten 
van de OZB. 

De zienswijze geeft geen aanleiding de nota aan 
te passen. 

14.Inkoop horeca, energie, materialen 

Het zou goed zijn om de kosten van verenigingen te 
beperken door inkoopkennis en inkoopvolume te 
bundelen op een aantal kostenposten waar alle 
verenigingen mee te maken hebben. Er wordt door 
sommige verenigingen al samengewerkt bij horeca-
inkoop, maar dat kan beter en er zijn zeker ook 
mogelijkheden bij zaken zoals energie (gas, 
stroom), water, sportmaterialen, onderhoud 
machines en installaties, beveiliging etcetera. 
Sport.Gouda zou daar een faciliterende rol kunnen 
spelen. 

Samenwerking tussen verschillende verenigingen om hiermee 
schaalvoordelen te behalen is een goede zaak. Sport.Gouda 
kan hier een faciliterende rol in spelen. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 4.4. 

15.Landelijke/provinciale/particuliere 

subsidieregelingen kennisloket 

Het is voor verenigingsbestuurders lastig om zicht 
te krijgen op subsidiemogelijkheden die er zijn om 
projecten en/of initiatieven financieel te 
ondersteunen. Het zou goed zijn om een centraal 
kennisloket op dit gebied te hebben die de 
verenigingen kan ondersteunen met informatie en 

Dit kennisloket valt onder actie 4 voor Sport.Gouda (pagina 21) 
“faciliteren van (….) op het gebied van kennisuitwisseling”. In 
de nota wordt hierop een toelichting gegeven bij het Kennis en 
Competentie Centrum.  

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 4.4. 
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het aanvraagtraject voor subsidies. Sport.Gouda 
zou daar een faciliterende rol kunnen spelen. 

G. Langlaufvereniging   

1. Helaas kan de LLV Gouda de concept sportnota 

niet steunen. De kern van ons probleem met dit 
concept is dat in de nota geen enkele waardering is 
voor de sport als zelfstandige activiteit. De sport als 
zodanig wordt hiermee ernstig te kort gedaan. In 
principe heeft het bestuur van de LLV Gouda geen 
probleem met de koppeling die gemaakt wordt met 
het sociale domein, maar dit wordt zo zwaar 
aangezet in de nota dat de sport ondergeschikt is 
gemaakt aan de bestaande doelen in het sociale 
domein. Dat gaat veel te ver. De sport verdient een 
behandeling als een volwaardig beleidsterrein en 
niet slechts als hulpstructuur om de doelen in het 
sociale domein te realiseren.  

De conceptnota zet in op Sport en bewegen in het Sociale 
Domein. De insteek is niet om het sporten en de 
sportverenigingen tekort te doen. Wij zijn ons ervan bewust dat 
sportverenigingen een belangrijke sociale functie hebben, 
zoals we ook in het begin van de nota uiteenzetten (“de 
intrinsieke waarde van sport”). Wij zullen hier in de nota meer 
aandacht op vestigen. 

De nota zal hierop worden gewijzigd, zie 
paragraaf 3.1. 

2. In de nota is alleen aandacht voor breedtesport 
als ondersteuning van het sociale domein. 
Aandacht voor prestatiesport komt helemaal niet 
voor in de nota. Wil de gemeente de prestatiesport 
niet bevorderen? Wat betekent dat voor de goed 
presterende sportverenigingen en de noodzakelijke 
voorzieningen daarvoor? Overigens werkt het zo 
dat verenigingen die goede prestaties leveren en 
aandacht hebben voor topsport, ook aantrekkelijk 
zijn voor mensen die aan breedtesport doen. 
Topsport bevordert daarmee direct of indirect 
doelen uit het sociale domein. Des te meer reden 
om, ook vanuit het gezichtspunt van de gemeente, 
topsport wel te behandelen. 

De gemeente kiest in de nota bewust voor het 
sportstimuleringsmodel met een sterke link naar het sociale 
ontwikkelingsmodel. De gemeente geeft hiermee aan het 
accent te willen leggen om zoveel mogelijk inwoners in Gouda 
de gelegenheid te willen geven te kunnen sporten. 
Hiermee zetten we dus in op prestatiesport en breedtesport en 
recreatie, we kiezen niet voor het actief stimuleren van 
topsport. 

De zienswijze geeft geen aanleiding de nota aan 
te passen. 

3. Bij voetnoot 6 wordt gesteld dat in de 
bestemmingsplannen de bestemming 
sportaccommodatie kan worden vervangen door 

Door de bestemming van de sportaccommodatie te verruimen 
van alleen sport naar een maatschappelijke voorziening, maakt 
het mogelijk voor sportverenigingen om het clubgebouw voor 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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bestemming maatschappelijke accommodatie. In 
het uiterste geval kan dat dus betekenen dat alle 
sportaccommodaties vrij gemakkelijk kunnen 
verdwijnen, want men kan de voorrang geven aan 
andere maatschappelijke doelen. Dit gaat veel te 
ver en is een illustratie van het beeld dat de 
gemeente sport slechts ziet als hulpstructuur en 
niet als een volwaardig beleidsterrein. Alternatieven 
om multifunctioneel gebruik van ruimtes mogelijk te 
maken, zouden moeten worden verkend. Overigens 
is het zeer verbazingwekkend dat een dergelijk 
voorstel in een voetnoot wordt gezet, zonder 
afweging van verschillende voor- en nadelen, terwijl 
het toch om een principiële beleidswijziging gaat. 

maatschappelijke doeleinden in te zetten. Bij een bestemming 
sport, mag het clubgebouw alleen voor sportgerelateerde 
activiteiten worden ingezet. Als een clubgebouw een 
maatschappelijke bestemming heeft behoren activiteiten als 
huiswerkbegeleiding ook tot de mogelijkheden. 

4. De speerpunten 3 (vitale sportverenigingen) en 
(verdere verzakelijking relatie gemeente en 
Sport.Gouda) zouden nog wat beter uitgewerkt 
kunnen worden. Er wordt in de nota veel gevraagd 
van de sportverenigingen. Wat levert deze inzet de 
verenigingen op? Wat stelt de gemeente of 
Sport.Gouda hier tegenover? Worden wel de goede 
maatregelen genomen voor het vitaliseren van de 
verenigingen? Wordt de positie van Sport.Gouda 
niet te sterk? Heeft de gemeente nog voldoende 
zeggenschap, invloed en ook controle over de 
uitvoering van het sportbeleid? Dit soort vragen 
doemen op bij het lezen van hoofdstuk 4. 

We begrijpen de reactie van de langlaufvereniging. We zien 
het concept van de vitale vereniging vooral als een kans voor 
sportverenigingen om ook de komende jaren een goede positie 
te hebben in een concurrerende vrijetijdsmarkt. Het blijft echter 
de keuze van verenigingen zelf om hun ambities hierin te 
formuleren en na te leven. Dit zal in de nota worden 
opgenomen.  
De afspraken tussen de gemeente en Sport.Gouda worden 
vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. De verdere 
verzakelijking van Sport.Gouda is bedoeld om het sportbedrijf 
verder te laten ontwikkelen. De gemeente Gouda blijft enig 
aandeelhouder van het bedrijf en heeft daarmee voldoende 
inzicht en zeggenschap over de uitvoering van het sportbeleid. 

De nota zal hierop aangepast worden, zie 
paragraaf 4.4. 

5. Er is de afgelopen jaren bezuinigd op de sport en 
er ligt nog een bezuinigingsopdracht voor de 
komende jaren. Op de haalbaarheid en de 
consequenties hiervan wordt in de nota nauwelijks 
ingegaan. Daarnaast is de besteding van de 
beschikbare bijdrage voor Impuls Sport en Welzijn 
vaag geformuleerd en alleen aan doelen van het 
sociale domein gekoppeld. Dit roept zelfs de vraag 

De bezuiniging van € 250.000 is teruggedraaid. 
 
Het budget voor het Sportimpulsregeling is bedoeld voor 
sportprojecten die bijdragen aan het bereiken van 
doelstellingen op het gebied van gezondheid en participatie.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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op of deze bijdrage wel aan sportactiviteiten zal 
worden besteed. Hiermee zijn we ook weer beland 
bij het beginpunt van onze kritiek dat de sport in 
Gouda een behandeling verdient als een 
volwaardig beleidsterrein en niet slechts als 
hulpstructuur om de doelen in het sociale domein te 
realiseren. 

H. CJG en GGD   

1. P 7 onderaan: er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd. Via de website/Facebook/twitter van 
het CJG Gouda geven we hier graag bekendheid 
aan. Gebeurt al, maar goed om hier nog eens met 
elkaar aandacht voor te hebben (informeren we 
elkaar genoeg?). 

Dit is zeker een aandachtspunt om bij de uitwerking van de 
actiepunten mee te nemen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2. Ook qua info geven aan het publiek over het nut 
e.d. van sport is Facebook/website misschien van 
CJG Gouda een leuk medium. 

Dit is zeker een aandachtspunt om bij de uitwerking van de 
actiepunten mee te nemen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

3. P 15: impuls Sport en Welzijn: hoe worden 
besluiten genomen over inzet van dit geld? Kunnen 
wij meedenken/aanvragen/ een rol spelen in 
projecten 

Het budget wordt door de gemeente toegekend aan 
sportprojecten die bijdragen aan het bereiken van 
doelstellingen op het gebied van gezondheid en participatie. 
Bij de ontwikkeling van dergelijke projecten zullen het CJG en 
de GGD een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

4. P 17: voorstel is om op gebiedsniveau 
samenwerking te hebben tussen Sociaal Teams en 
Sport.Gouda. Samen kijken naar analyses in de 
wijk en dan nagaan wat daar gezamenlijk in kan 
gebeuren. Vraag:  Op welke manier kunnen we 
deze samenwerking intensiveren?  

Om de samenwerking tussen de Sport en Sociaal Domein te 
intensiveren zullen nog verschillende stappen gezet moeten 
worden. De wijze waarop dit moet gebeuren is een kwestie van 
uitwerking.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

5. P 20: er moeten vitale sportverenigingen komen; 
zij moeten ook hun maatschappelijke rol oppakken. 
Er is al eens training geweest door opvoedkundigen 
aan voetbalcoaches over een aantal thema’s waar 
zij vragen over hadden (moeilijk gedrag in de groep 

Wij denken zeker dat de samenwerking van het CJG en 
Sport.Gouda op dit gebied een waardevolle aanvulling is bij de 
ondersteuning van vrijwilligers (coaches van 
sportverenigingen). Veel verenigingen vragen om een 
dergelijke ondersteuning.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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bv). Er waren ook ideeën van Sport.Gouda en hen 
om hier nog meer mee te doen. Misschien een idee 
om dit weer op te pakken? Of kan het CJG/Sociaal 
Team Jeugd op een andere manier verenigingen 
helpen in de versterking van hun vrijwilligers?  

6. Omdat op 30 juni vanuit meerdere partijen werd 
aangegeven dat zij regelmatig geconfronteerd 
worden met het feit dat mensen niet bekend zijn 
met de geld terug regeling of dat mensen 
belemmeringen ervaren in de aanvraag ervan. 
De GGD en het CJG  zijn  i.s.m. de gemeente 
Gouda  bezig met een project waarbij jeugdartsen 
in het nieuwe schooljaar 2016-2017 bij PGO 
(periodiek gezondheidsonderzoek) groep 2 
kinderen in armoede gaan signaleren om 
vervolgens ouders te wijzen op de GTR extra 
regeling van de gemeente. Ouders krijgen de folder 
van de gemeente mee en een brief waarin kort de 
samenwerking en het doel worden aangestipt. 
Verder zijn in de brief de contactgegevens van de 
sociaal teams en de formulierenbrigade 
opgenomen voor hulp bij het invullen van de 
aanvraag.  

Wij vinden dit een heel goed initiatief. Bij de definitieve 
vaststelling van de Nota armoedebeleid zal de geld-terug-
regeling verdwijnen en zal er een stadspas ingevoerd worden. 
Voorafgaand aan de invoering van deze pas zullen wij de GGD 
hierover informeren. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

I.  CVV de Jodan Boys   

1.  De nota onderstreept het belang van sport en 
bewegen voor de Goudse samenleving. Het 
bestuur van CVV De Jodan Boys is het daar 
volledig mee eens. Sport kent vele 
maatschappelijke effecten en is goed voor de 
gezondheid, de kwaliteit van het leven, de sociale 
contacten en is ook gewoon ontspannend en leuk.  
Goed dat er in de nota veel aandacht is voor de 
cruciale betekenis van de vele sportverenigingen in 
Gouda. 

Wij danken CVV de Jodan Boys voor deze reactie. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2.  Teleurstellend vindt het bestuur het echter dat De bezuiniging van € 250.000 is inmiddels teruggedraaid. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
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dit niet samengaat met financiële stimulansen voor 
de verenigingen. Integendeel er moet al vanaf 2018 
structureel 250.000 euro worden bezuinigd op 
sport, terwijl bij vele verenigingen de financiële 
nood hoog is. Dit moet van tafel. 

van de nota. 

3.  Tevens kennen veel goede doelen en 
initiatieven in de nota geen financiële paragraaf ter 
stimulering. Dit geldt b.v. voor het gebruik van 
sportaccommodaties als buurthuis van de toekomst 
of het verder verduurzamen van de voorzieningen. 

De financiële paragraaf van de nota zal worden aangepast en 
worden verduidelijkt. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 3.3. 

4.  Het belang van topsport/prestatiesport komt 
onvoldoende tot uiting in de nota. De recente 
Olympische Spelen geven weer eens aan hoe 
belangrijk de voorbeeldrol van herkenbare 
topsporters is voor de breedtesport. Dit geldt ook op 
plaatselijk niveau. Herkenbare topsporters geven 
de sport een gezicht en stimuleren jonge kinderen 
om deel te nemen. 

De gemeente kiest in de nota bewust voor het 
sportstimuleringsmodel met een sterke link naar het sociale 
ontwikkelingsmodel. De gemeente geeft hiermee aan het 
accent te willen leggen om zoveel mogelijk inwoners in Gouda 
de gelegenheid te willen geven te kunnen sporten. 
Hiermee zetten we dus in op prestatiesport en breedtesport en 
recreatie, we kiezen niet voor het actief stimuleren van 
topsport. Dit neemt uiteraard niet weg dat verenigingen alle 
vrijheid hebben om in te zetten op topsport, al dan niet als 
stimulans voor de breedtesport. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

5. We missen voldoende aandacht voor het cruciale 
belang van vrijwilligers bij sportverenigingen. 
Elementen zijn hierbij: ondersteuning door 
Sport.Gouda van de besturen van de 
sportverenigingen, mogelijkheid voor mensen met 
een uitkering zonder sollicitatieplicht vrijwilliger te 
zijn bij een vereniging en financiële  
ondersteuning van sportverenigingen als 
vrijwilligers van de vereniging activiteiten verrichten 
in het sociale domein.  

Wij zijn ons ervan bewust dat vrijwilligers een belangrijke pijler 
zijn waar de sportverenigingen op draaien. De ondersteuning 
hiervan door Sport.Gouda is hierbij een belangrijke pijler. De 
ondersteuning vanuit Sport.Gouda bij mogelijke activiteiten in 
het sociaal domein is van groot belang en zal de komende 
jaren ook toenemen. 
Voor de mogelijkheid om mensen met een uitkering in te zetten 
als vrijwilliger bij de vereniging, wordt verwezen naar het 
antwoord op vraag nummer 9 van GC&FC Olympia. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

6.  Tenslotte zijn wij geïnteresseerd in de 
aanpassing van de nota naar aanleiding van de 
bijeenkomst van 30 juni en de schriftelijke reacties 

De Nota van Beantwoording wordt samen met de aangepaste 
Nota Sport en Bewegen Gouda 2020 ter behandeling 
voorgelegd aan de raad. Beide stukken worden op dat moment 
ook aan de insprekers toegezonden. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

J.  AV Gouda   
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1.Av Gouda stemt in met de stelling: Sport en 

bewegen moet meer ingezet worden op 

aandachtsgroepen (denk bijvoorbeeld aan mensen 

met overgewicht en ouderen in een sociaal 

isolement). 

Wij danken AV Gouda voor deze zienswijze. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2. AV Gouda heeft in haar doelstellingen voor de 

komende jaren opgenomen om te werken aan 

verbindingen met de maatschappij in de vorm van 

relaties aangaan met oa niet-sportgerelateerde 

organisaties. 

Goed om te zien dat er al verenigingen in Gouda zijn die in hun 
doelstellingen hebben opgenomen om verbindingen en/of 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners in het 
Sociaal Domein. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

3. AV Gouda wil de volgende categorieën daar aan 

toevoegen; ouderen, die op hun eigen niveau willen 

bewegen, mensen aan de rand van de 

samenleving, vluchtelingen en, allochtonen. 

In de sportnota is een niet limitatieve opsomming van 
aandachtsgroepen gegeven. In overleg en afstemming met de 
sociale teams zal Sport.Gouda met haar partners (waaronder 
de verenigingen) werk maken van het gebieds- en vraaggericht 
aanbieden van sport- en beweegarrangementen voor 
aandachtsgroepen als bijvoorbeeld vluchtelingen.  
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

4. Binnen AV Gouden denken we dat we meer 

doelgroepen in de vereniging kunnen laten sporten. 

We hebben al jaren een VB-groep binnen onze 

vereniging en we zijn bezig de activiteit "sportief 

wandelen" uit te werken. Hebben inmiddels onze 

medewerking toegezegd aan een project van Reakt 

dat van start gaat wanneer ZonMW de 

subsidieaanvraag daarvoor goedkeurt. 

AV Gouda is bezig haar organisatie hierop in te 

richten Dit vraagt eigen professionele 

(gekwalificeerde) deskundigen die waar mogelijk 

ondersteund worden door professionals (bijv SPH-

ers, paramedici) voor de specifieke doelgroepen  

Wij waarderen de wijze waarop AV Gouda stappen zet om 
door middel van verschillende projecten samenwerking aan te 
gaan met organisaties in het sociaal domein. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

5. Commerciële sportbedrijven zouden een rol 

kunnen spelen, maar zouden hun diensten dan ook 

tegen dezelfde condities (zeker geen commercieel 

Wij danken AV Gouda voor deze zienswijze en begrijpen de 
insteek van deze reactie. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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tarief) moeten aanbieden als sportverenigingen, die 

doorgaans door vrijwilligers worden gedragen. 

6. AV Gouda zou graag in de nota zien 
opgenomen: 

1. een inventarisatie en nulmeting van de 
sportparticipatie in Gouda; welke sporten 
aanwezig in Gouda, hoeveel verenigingen per 
sport, hoeveel jeugdleden en senior leden per 
vereniging, eigen accommodatie of 
gemeentelijke accommodatie, wel/geen 
kantine, aantal vrijwilligers per vereniging, 
gemiddelde contributie per jaar per lid, 
verdeling leden naar doelgroepen, die in 
sportnota worden genoemd om actie op in te 
zetten. 

2.  meetbare doelen 

 

3. verdeling van het huidige budget (ruim 8,4 
mln) naar sporten, verenigingen, aantal 
deelnemers, doelgroepen 

4. de rol van sportverenigingen; welke acties zijn 
bij uitstek door verenigingen uit te voeren (met 
bijbehorend budget) omdat zij topdeskundig 
zijn 

5. hoe loopt besluitvormingstraject voor binnen 
sportnota passende initiatieven van 
sportverenigingen. Is hier budget voor 
gereserveerd? 

 
 
 
Wij beschikken niet over de gevraagde gegevens. We hebben 
meerdere malen geprobeerd om dergelijke gegevens te 
verzamelen, maar dit lukt niet zonder medewerking van de 
verenigingen. Verenigingen hebben vaak de handen vol aan 
het op orde houden van de eigen ledenadministratie en 
hebben geen belang bij het aanleveren van dergelijke 
gegevens. De tweejaarlijkse gemeentelijke enquête onder 
inwoners (stadspeiling) geeft een goed beeld van de 
sportparticipatie. 
 
 
 
In de programmabegroting zijn voor de sport verschillende 
doelstellingen opgenomen. Deze zijn opgenomen in de 
sportnota. 
 
Het budget wordt verdeeld over de verschillende taken 
(sportstimulering, onderhoud etc.) en niet over de verschillende 
sporten. 
 
Vitale (sport) verenigingen maken zelf de keuze welke rol zij 
willen en kunnen spelen. In samenwerking met Sport.Gouda 
zal deze rol de komende jaren verder vorm en inhoud moeten 
krijgen. 
 
We gaan ervan uit dat AV Gouda doelt op de wijze waarop 
nieuwe initiatieven worden beoordeeld in de toekomst. Voor 
nieuwe voorzieningen en uitbreiding van capaciteit is geen 
budget gereserveerd binnen de gemeentelijke begroting. Als 
het verzoek van de vereniging wordt gehonoreerd zal hierover 

 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nota zal hierop worden aangepast, zie kader 
paragraaf 3.2. 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
 
 
 
Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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een collegebesluit en een besluit van de gemeenteraad vereist 
zijn om het benodigde budget te krijgen. 

K. Platform Sport en Bewegen  

1.Wat is een vitale sportvereniging? En wat zijn 
de voordelen er één te zijn? Richting aangeven 
wat wordt er nu precies gevraagd van de 
sportvereniging? 

De term vitale sportvereniging is gedefinieerd in de tweede 
alinea van paragraaf 4.4. Het zijn dan wel worden van een 
vitale sportvereniging is primair een keuze van de verenigingen 
zelf. Wij zijn van mening dat vitale sportverenigingen een 
betere positie op de steeds concurrerender wordende 
vrijetijdsmarkt innemen. 
 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2. Hoe geef je de verbinding tussen sport en 
sociaal domein vorm? Hoe leg je de link tussen de 
sportverenigingen en de sociale teams. Wat zijn 
de voordelen ervan zowel voor de verenigingen 
als voor het sociaal domein? 

Op dit moment bestaan er al verschillende verbindingen tussen 
de sport en het sociaal domein, zoals het Platform zelf en het 
project JOGG. Op welke wijze deze verdere vorm zal krijgen 
zal in bij de uitwerking aan de hand van de uitvoeringsagenda 
gestalte krijgen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
 

3. Platform pleit voor een duidelijke relatie tussen 
de gemeente en Sport.Gouda, is nu nog diffuus. 
Loslaten betekent ook echt loslaten  

In de sportnota is een duidelijke richting aangegeven om tot 
een verdere verzakelijking te komen in de relatie tussen 
Sport.Gouda en de gemeente. Na besluitvorming zal dit ook 
vertaald worden de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Op 
deze manier kan Sport.Gouda zich meer ontwikkelen als 
maatschappelijk ondernemer. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

4.Sport is niet alleen een middel om 
beleidsdoelen te bereiken, maar heeft ook een 
belangrijke maatschappelijke functie. Sport heeft 
een eigenstandige sociale functie, dit is inherent 
aan een sportvereniging. Nu wordt iets extra’s 
gevraagd van de sportvereniging. Of is er sprake 
van zaken anders aanpakken? 

Wij zijn ons ervan bewust dat sport een belangrijke 
maatschappelijke functie heeft. Wij zullen dit in de nota ook 
nog verder benadrukken. De ambitie van de gemeente is om 
verenigingen door te laten groeien naar een vitale 
sportvereniging. Het blijft natuurlijk altijd de keuze van de 
sportvereniging om hier voor te gaan.  
In principe wordt ook van sportverenigingen gevraagd om 
zaken anders aan te pakken. Dit vraagt om een andere manier 
van organiseren en samenwerking met andere 
maatschappelijke organisaties. Dit zal in het begin extra tijd 
vergen, maar op de langere termijn zal dit de vereniging meer 
opleveren.  

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 3.1. 

5. Vanuit gezondheid gaat het om bewegen, Wij nemen kennis van deze zienswijze. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
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georganiseerd en ongeorganiseerd. Vanuit 
participatie heb je het eerder over georganiseerd 
sporten. 

van de nota. 

6. Buiten sportinclusief denken ook aandacht voor 
gezondheidsinclusief denken ( denk hierbij aan de 
gezonde sportkantine en rookvrij) 

Binnen het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) wordt 
een duidelijke link gelegd tussen het sportinclusief denken 
naar het gezondheidsinclusief denken. Ook de gezonde 
sportkantine neemt daarbij een belangrijke plaats in. Met 
verschillende sportverenigingen zijn hier al stappen in gezet. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 4.3. 

7. Belangrijk aandachtspunt is: hoe wordt de 
organisatie van netwerken opgezet en hoe 
worden de verbindingen gemaakt? 

Wij zijn ons ervan bewust dat het opzetten van netwerken een 
belangrijk onderdeel is voor de samenwerking tussen sport en 
het Sociaal Domein. 
Wij beogen een dergelijke overleg- en coördinatiestructuur 
door Sport.Gouda in overleg en afstemming met de sociale 
teams haar gebieds- en vraaggerichte aanpak in deze te laten 
intensiveren. Wij zien het Platform Sport en Bewegen als 
belangrijke adviseur voor het verder ontwikkelen en 
implementeren van deze overlegstructuur.  
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

8. Samenwerking met het sociaal domein is een 
kans voor de sport. Onderwijs heeft middelen 
(extra handjes) om hierbij te ondersteunen. 

Wij danken het platform voor deze zienswijze en zullen de 
mogelijkheden die het onderwijs aanbiedt zeker benutten. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

L. Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) 

1.Integrale aandacht voor toegankelijkheid bij het 
thema Toekomstbestendig voorzieningenaanbod 
levert een impuls op voor een duurzame 
samenleving waarin mensen met een beperking 
op een volwaardige wijze deel kunnen nemen aan 
de Goudse Samenleving 

In de sportnota wordt meer aandacht geschonken aan 
verschillende doelgroepen. De sportbeoefening van mensen 
met een beperking zal hiervan een onderdeel zijn. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 2.2. 

2.Naast toegankelijkheid van de locaties gaat het 
ook om het feitelijk faciliteren om te kunnen 
sporten.  

De Regeling Maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 
voorziet hierin.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

3.Essentieel is dat mensen met een beperking bij 
de sportlocaties kunnen komen. Denk hierbij aan 
toegankelijk vervoer en bijvoorbeeld begeleiding 

Zie antwoord op vraag 2. Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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bij uit- en aankleden.  

4.Het is een gemiste kans voor het 
gemeentebestuur indien integrale toegankelijkheid 
van de sportvoorzieningen geen plaats krijgt in 
deze ambitieuze sportnota.  

Binnen de nota zal aandacht worden besteed aan de 
toegankelijkheid van sportvoorzieningen. 

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 2.2. 

M. Vollingo 

Toekomstbestendig voorzieningenaanbod   

1.Kleinschalige sportvoorzieningen zoals 
skatebanen of hardloopparcours in de wijk zijn 
voor een vereniging als VollinGo eerder een 
bedreiging dan een kans, omdat wij als 
teamsportclub last hebben van de 
individualisering van de sport. 

De individualisering van de Sport is een trend die zich al vele 
jaren voordoet. De groei van commerciële sportorganisaties 
als fitnesscentra is hier ook een voorbeeld van. Het doel van 
de gemeente Gouda is om het bewegen te stimuleren onder 
alle lagen van de bevolking. Het hebben van kleinschalige 
sportvoorzieningen voorziet in een behoefte van een deel van 
de inwoners van Gouda. Hiernaast faciliteert de gemeente 
Gouda de sportverenigingen binnen de gemeente door middel 
van het beschikbaar stellen van sportvoorzieningen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2. Nieuwe sportfaciliteiten (VollinGo wil graag 
nieuwe, grotere beachvelden) worden beoordeeld 
op de waarde voor de maatschappij. Wij maken 
ons wel zorgen over de definitie van 'waarde', 
want die kan voor ons als sportclub heel anders 
zijn dan voor een gemeentelijke 
beoordelingscommissie. Het risico bestaat dat 
onze initiatieven afgekeurd worden omdat het 
belang voor de sportvereniging door leken 
verkeerd wordt ingeschat;  

Een nieuw initiatief, zoals de aanleg van nieuwe en grotere 
beachvelden is een nieuwe investering. Hiervoor zijn geen 
middelen gereserveerd binnen de gemeentelijke begroting. In 
de nieuwe sportnota is een schema opgenomen op welke 
wijze een nieuw initiatief wordt beoordeeld. Aangezien er 
verschillende afwegingen gemaakt moeten worden, bestaat 
het risico dat er een nieuw initiatief wordt afgewezen. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

3.  Goudse sportvoorzieningen zijn vaak niet 
geschikt voor topsport. Bijvoorbeeld Zebra en 
Mammoet zijn beide ongeschikt voor topbasketbal 
wedstrijden (lengte/breedte) of volleybal-
wedstrijden (hoogte/vloer), het nieuwe zwembad 
zou eigenlijk niet geschikt voor topwedstrijden, 
etc. Hierdoor is het in ieder geval moeilijk, soms 
zelfs onmogelijk om topsportwedstrijden naar 
Gouda te halen.  

De Goudse sportvoorzieningen zijn gebouwd om zoveel 
mogelijk inwoners van Gouda te laten sporten. Zoals in de nota 
is aangegeven wordt ingezet op breedtesport, prestatiesport 
en recreatiesport, en kiezen we niet voor het actief stimuleren 
van topsport. Het hebben van een sportvoorziening om 
topwedstrijden te huisvesten is dan niet noodzakelijk. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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 Vitale sportverenigingen   

1.Sportverenigingen (zoals VollinGo) willen best 
bijdragen aan sociale activiteiten om kinderen uit 
sociaal zwakke groepen in de samenleving via 
sport een kans te bieden. Maar het definiëren van 
die groepen kinderen/jongeren en hun exacte 
behoefte is niet iets wat sportclubs kunnen, 
hiervoor is organisatie, bemiddeling en aansturing 
vanuit de gemeente/SPG nodig. En het belang 
wat sportverenigingen hierbij uiteindelijk hebben is 
toch eigenlijk vooral het kunnen werven van 
nieuwe leden. Omdat volleybal minder 
laagdrempelig is dan bijvoorbeeld voetbal 
(technisch ingewikkelder, minder 
vanzelfsprekend), willen we hier wel de juiste 
keuzes in kunnen maken zodat we rendement 
kunnen halen uit onze bijdrage;  

Wij zijn blij met de positieve reactie van Vollingo om een 
bijdrage te leveren aan activiteiten binnen het sociaal domein. 
Ondersteuning van sportverenigingen die hiermee willen 
starten is een onderdeel van de taakopdracht aan Sport. 
Gouda.  

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

2.  Het geven van volleybaltraining aan kinderen 
met een eventuele lichamelijke of geestelijke 
handicap vergt vaak ook specialistische kennis 
die meestal niet in de vereniging beschikbaar is, 
dus daar is ondersteuning door gemeente/SPG 
nodig. Met andere woorden, dit blijft altijd een 
samenwerking waarbij wij als sportvereniging de 
sportinhoudelijke kennis kunnen bijdragen maar 
waarbij via de gemeente al het andere er omheen 
moet worden gefaciliteerd;  

De reactie van Vollingo geeft een specifiek probleem aan wat 
bij de begeleiding van sporters met een beperking speelt.  
De ondersteuning vanuit Sport.Gouda en de sportbond kunnen 
wellicht een groot deel van de zorgen van de vereniging 
wegnemen. Feit blijft dat een vereniging open moet staan voor 
het aangaan van dergelijke uitbreiding van de activiteit. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

3. Meerdere keren is aangegeven dat de 
gemeente na onderzoek een goed beeld heeft 
van de bevolkingsopbouw en de sportbehoefte in 
de verschillende wijken, maar die informatie wordt 
tot op heden niet gedeeld met sportverenigingen. 
Wij zouden met die kennis al zelf meer gericht ons 
activiteiten kunnen vormgeven. In de nota missen 
tabellen en grafieken over de bevolking in Gouda, 

De informatie waar Vollingo om vraagt, kan enerzijds worden 
opgezocht op de website van de gemeente Gouda 
(bevolkingsgegevens, via Gouda in cijfers 
https://gouda.incijfers.nl/). Hiernaast zijn er voor Gouda ook 
gebiedsanalyses en buurtscans beschikbaar die door de 
verenigingen opgevraagd kunnen worden. Wij zullen deze 
stukken aan u toesturen. De doelstellingen voor het sportbeleid 
zijn niet per leeftijdsgroep gekwantificeerd 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

https://gouda.incijfers.nl/
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per wijk: aantal inwoners verdeelt in 
leeftijdscategorieën. Hieruit kunnen verenigingen 
heel mooi halen waar mogelijk potentieel zit om 
de juiste doelgroep te kunnen bereiken. Ook 
missen we doelstellingen: hoeveel 
kinderen/volwassenen per leeftijdscategorie willen 
we met z’n allen aan het sporten krijgen?  

 

4. Onduidelijk is ook welke sportondersteuning 
nodig gaat zijn voor de vluchtelingen die in de 
PWA Kazerne worden ondergebracht, of wat de 
gevolgen zijn van de sportbehoefte nu 
Westergouwe wordt gebouwd. Komen hier 
mensen van buiten de gemeente die misschien 
ook willen volleyballen, of ontstaat er een migratie 
van bestaande leden richting die wijk?  

Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen AZC komt in 
Gouda. 
De wijk Westergouwe wordt op dit moment gebouwd. De 
sportbehoefte die vanuit deze wijk zal ontstaan, is nog niet 
duidelijk. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

Algemeen    

1. Er is te veel focus op sociaal domein, het zit 
ook verweven in de andere speerpunten. Er lijkt 
daardoor weinig focus en dus (financiële) ruimte 
voor prestatiesport, laat staan topsport. Topsport 
is uiteindelijk toch wat zorgt voor de aantrekkende 
werking voor een sport en daarmee voor 
verenigingen. Verenigingen moesten afgelopen 
jaren meer kosten maken, maar kunnen hun 
inkomsten niet evenredig verhogen. Het is 
daarom niet reëel om eigenlijk, wat in de nieuwe 
nota veelvuldig naar voren komt, nog meer van 
verenigingen te vragen. Verenigingen draaien op 
vrijwilligers en de meeste verenigingen hebben al 
moeite genoeg om voldoende kader te werven. 

De gemeente kiest in de nota bewust voor het 
sportstimuleringsmodel met een sterke link naar het sociale 
ontwikkelingsmodel. De gemeente geeft hiermee aan het 
accent te willen leggen om zoveel mogelijk inwoners in Gouda 
de gelegenheid te willen geven te kunnen sporten. 
Hiermee zetten we dus in op prestatiesport en breedtesport en 
recreatie, we kiezen niet voor het actief stimuleren van 
topsport. Dit neemt uiteraard niet weg dat verenigingen alle 
vrijheid hebben om in te zetten op topsport, al dan niet als 
stimulans voor de breedtesport. 
 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota 

2. Het is onduidelijk wat het VIP voor verenigingen 
kan betekenen. Kunnen zij ergens vrijwilligers uit 
een boom plukken? Het wordt genoemd onder 
vitale sportverenigingen, maar de info is vrij 
nietszeggend. 

Het Vrijwilligersinformatie punt is opgericht om vrijwilligers in 
Gouda te ondersteunen. Zij organiseert o.a. maatschappelijke 
beursvloer, waar verenigingen en ondernemers elkaar kunnen 
ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Hiernaast bestaat sinds 
kort de website Goud voor elkaar. Via deze website komen 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 
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Reactie Antwoord Conclusie 
vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij 
elkaar.  
 

3. We missen eigenlijk veel onderdelen die wel in 
de sportnota van 2008-2011 zaten; 
verenigingsondersteuning, partner in 
breedtesport, sportprestaties, sportief onderwijs 
en last but not least, een financieel overzicht. 
Welk budget heeft de gemeente de komende 
jaren voor welke onderdelen? 

De nieuwe sportnota heeft een duidelijk accent op Sport en 
bewegen in het Sociaal Domein. De financiële paragraaf van 
de Sportnota zal worden aangepast.  

De nota zal hierop worden aangepast, zie 
paragraaf 3.3. 

4. In alle gevallen maken we ons zorgen om de 
bezuinigingsdoelstellingen en de impact hiervan 
op het sporten (tot) in 2020. De nota geeft hier 
nog steeds weinig info over.  

 
De bezuiniging van € 250.000 is inmiddels terug gedraaid. 

Zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing 
van de nota. 

   
 


