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Geachte raadsleden,  
 
Maandag 26 juni jl. heeft de verkenning en het debat van de Sportnota ‘Sport en Bewegen in 
Gouda 2022’ plaatsgevonden. In de nota als ook het debat staan de vier speerpunten van de 
SportNota, waar de gemeente de komende jaren werk van wil maken, centraal: 
1. Sport en bewegen in het sociale domein; 
2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod; 
3. Vitale sportverenigingen; 
4. Verdere verzakelijking rolverdeling gemeente en Sport.Gouda. 

 
Na de presentatie van de wethouder op maandag 19 juni en het debat op maandag 26 juni is 
het bestuur van de VGSO tot de conclusie gekomen dat de ingeslagen weg een 
doodlopende weg is. Het bestuur van de VGSO heeft ernstige zorgen over het voornemen 
om de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven aan Sport.Gouda over te dragen.  
Met name de woordkeuze van de wethouder Sport, de heer Van Gelder, heeft het bestuur 
van de VGSO ernstig geschokt. De wethouder gebruikte de woorden ‘kostendekkende 
tarieven’.  
Om verschillende redenen vindt het bestuur van de VGSO dat de ingeslagen weg een 
doodlopende weg is: Sport.Gouda krijgt hiermee namelijk een monopolie binnen de Goudse 
Sportwereld. De wethouder gaf te kennen dat Sport.Gouda de middelen krijgt om binnen de 
nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) kostendekkende tarieven te stellen. Dit 
betekent dat voor verenigingen, die een binnen- en/of buitenaccomodatie bij Sport.Gouda 
huren, de tarieven mogelijk verdubbeld worden. De verenigingen zullen dit op hun beurt weer 
moeten doorberekenen in de contributie, waardoor de verenigingen geconfronteerd zullen 
worden met een grote leegloop. Als gevolg hiervan is:  
1. Sport in het sociale domein niet meer mogelijk, doordat het ledenaantal bij de 

verenigingen zal teruglopen 
2. Het voorzieningenaanbod te ruim is. Er zal namelijk bijna geen gebruik meer worden 

gemaakt van de bestaande voorzieningen. Kosten voor onderhoud worden ook niet meer 
gedekt door een gebrek aan huurinkomsten. 

3. Er geen vitale sportverenigingen meer binnen de Goudse gemeentegrenzen bestaan. 
4. Sport.Gouda is gereduceerd tot een sportvastgoedbeheerbedrijf. 

 
Ons voorstel is om de huidige situatie te handhaven, waarin de Gemeenteraad het laatste 
woord heeft met betrekking tot de vastgestelde tarieven. De term ‘kostendekkende tarieven’ 
moet worden geschrapt en worden vervangen door: ‘maatschappelijk verantwoorde 
tarieven’.  
Sport is een verbindende factor en helpt bij het gezond worden, zijn en blijven van de 
beoefenaars. Mensen blijven langer vitaal en verschillende populaties, zoals leeftijd-, 
sociaaleconomische en culturele populaties, komen zo met elkaar in contact en kunnen 
elkaar ondersteunen.  
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Laten wij dit aanmoedigen door de juiste voorwaarden te creëren waardoor levenslang 
bewegen in Gouda een vanzelfsprekendheid wordt en geen luxe is, die slechts voor 
weinigen is bestemd.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens het bestuur van de VGSO 

 
Rob Schouten 
Voorzitter VGSO 


