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Beste bestuurder,  
 
De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sport.Gouda voor het beheer, de exploitatie 
en het onderhoud van de sportaccommodaties en de uitvoering van het gemeentelijk 
sportbeleid zal op 31 december 2017 aflopen. Het College van de Gemeente Gouda had het 
voornemen om per 1 januari 2018 voor een periode van 10 jaar een nieuwe 
Dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda aan te gaan.  
 
De VGSO heeft vanuit het verenigingsleven bezorgde signalen ontvangen over de 
duidelijkheid van de Dienstverleningsovereenkomst. Deze bezorgdheid is op 4 oktober jl.  
tijdens de ALV van de VGSO uitgesproken en bevestigd. De verenigingen hebben 
aangegeven dat zij geen inzicht hebben in de opbouw van tariefstelling en het niet tijdig 
communiceren van conditiewijzigingen betreffende de huurovereenkomsten.  
 
De VGSO heeft op 15 november jl. namens de sportverenigingen in de raad gesproken en 
haar bezorgdheid geuit over de volgende punten: 
 Het inzichtelijk en transparant maken van de tarieven in het DVO; 
 Het verhelderen van definities, zoals ‘maatschappelijke verantwoorde tarieven’ en 

‘kostendekkende tarieven’; 
 De DVO-looptijd van 10 jaar. Deze periode acht de VGSO te lang en zou graag zien dat 

iedere twee jaar wordt geëvalueerd in het kader van de ontwikkelingen in het 
verenigingsleven; 

 De VGSO stelde voor om sportverenigingen een actieve en grotere rol te geven bij de te 
houden evaluaties; 

 Een tijdige deadline voor conditiewijzigingen betreffende nieuwe huuroverkomsten, te 
weten: 1 maart. 

 
 
Op 29 november jl. heeft de gemeenteraad van de gemeente Gouda een besluit genomen 
over de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sport. Hierbij zijn de volgende punten 
aangepast in het DVO: 
 Op basis van de inspraak van de VGSO acht de gemeenteraad het van belang blijven 

aandacht te houden voor de transparante tariefstelling. Met name bij de exploitatie van 
de horeca en andere extra diensten die Sport.Gouda de verenigingen biedt blijft 
maatwerk geboden en dient ook het financiële belang van de verenigingen in de gaten te 
worden gehouden; 

 De definitie van maatschappelijk aanvaardbare tarieven dient verder uitgewerkt te 
worden, in het bijzonder wanneer de financiële positie van de verenigingen in het geding 
komt; 

 De gemeenteraad heeft zicht uitgesproken voor een looptijd van 5 jaar. Hierbij zou de 
genoemde evaluatie van de voortgang jaarlijks plaats moeten vinden; 



 

  
 

 De genoemde jaarlijkse evaluatie verdient extra aandacht en zou zich niet moeten 
beperken tot de relatie tussen de Gemeente Gouda en Sport.Gouda, maar zich ook 
moeten uitstrekken tot de verenigingen.  
Deze monitoring zou gebaseerd moeten worden op duidelijke indicatoren die in 
samenspraak tussen de Gemeente, Sport.Gouda en de sportverenigingen worden 
geformuleerd. Ten behoeve van de monitoring worden kwartaalrapportages opgesteld 
waarvan de gemeenteraad actief in kennis wordt gesteld; 

 Tenslotte heeft de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verbetering 
van de communicatie tussen alle betrokkenen en dient de dialoog tussen de partijen 
actief gestimuleerd te worden. De stem van de individuele sporter alsmede de 
sportverenigingen verdient het om gehoord te worden, waarvoor een overlegstructuur in 
de DVO nodig is. 

o De gemeenteraad dringt er dan ook op aan om een platform op te richten 
waarmee de positie van de sportverenigingen versterkt wordt. Verenigingen 
zouden daarbij in staat gesteld moeten worden om gevraagd en ongevraagd 
advies te kunnen geven op het beleid zoals dat door Sport.Gouda wordt 
uitgevoerd.  

 
We zijn als bestuur van de VGSO blij dat we, op basis van de door jullie gegeven signalen, 
wijzigingen in het DVO hebben weten te realiseren die zullen bijdragen aan een beter sport- 
en sportersklimaat in Gouda. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust contact met ons op via 
bestuur@vgso.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 

 
Rob Schouten 
voorzitter 
 


