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Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014
- 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020 ".
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
In te stemmen met de voorstellen van de Taskforce Sport voor een gedeeltelijke andere
invulling van de bezuinigingen op sport.
2
De 10 % tariefsverhoging voor verenigingen en doelgroepen ad 271.000 euro niet door te
voeren. Dit met ingang van 2015 compenseren via een extra bezuiniging op de subsidie
sportverenigingen (SSV). Hiermee stijgt de bezuiniging in de Voorjaarsnota 2013 van
100.000 naar 330.000 euro. Het restant van de SSV ad 40.000 euro bestemmen voor
sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een functiebeperking. Voor 2015 nog
incidenteel 100.000 euro inzetten voor de SSV doelgroep Jeugd.
3
Het restant bezuiniging van 41.000 euro door te voeren door 28.000 euro te bezuinigen op
de subsidie voor breedtesportevenementen en 13.000 euro op het budget " Topsport als
vliegwiel voor de breedtesport ". Aansluitend in 2014 een beleidsregel voor breedtesporten topsport / vliegwiel evenementen opstellen.
4
De bezuiniging op talentbegeleiding van 50.000 euro bij de Vereniging Sport Utrecht met
ingang van uiterlijk 2017 door te voeren.
5
De incidentele middelen Olympisch Vuur 2015 en 2016 ad 150.000 euro in te zetten voor
een Stimuleringssubsidie Zondagvoetbal over een periode van 3 seizoenen.
6
De bovenstaande voorstellen voor de begroting 2015 verwerken bij de 3e Technische
Wijziging 2014.
7
Het college opdracht te geven in 2014 een Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport 2014 2020 op te stellen.
8
Het college opdracht te geven in 2014 een pilot " Overdracht Sporthal " voor te bereiden
met als beoogde startdatum van de pilot seizoen 2015 – 2016.
9
Kennis te nemen van de reactie van het bestuur van de Vereniging Sport Utrecht.
10
Kennis te nemen van de uitkomsten van de Benchmark tarieven en bezetting.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie
- De wethouder zegt toe om voor de raadsvergadering de oude knelpunten/taakstellingen
(€290.000) voor de komende jaren via een brief in kaart te brengen.
- De wethouder zal het initiatief tot overleg nemen met Mezacosa, c.q. de Universiteit om te praten
over de toekomst van Olympus.

Diverse fracties hebben vragen over o.a. de verdeling van de gelden in het voorstel, het tempo
van invulling van het besluit, doelgroepen die niet aan de orde komt en nemen het voorstel mee
terug naar de fracties voor overleg.
Status: B

Bijlages
Voorstel: Voorstel_402
Bijlage: Eindrapportage Taskforce
Bijlage: 2014-02-19 - Reactie van het bestuur van Vereniging Sport Utrecht
Bijlage: BENCHMARKDEFINITIEFJANUARI2014
Bijlage: Commissiebrief Eindrapportage Taskforce Sport
Bijlage: 1.+Aanvullende+informatie+SSV
Bijlage: 1a.+Officiele+brief+uitslag+AISK
Bijlage: 1b.+Kopie+van+Vergelijkcontributies+Studenten+Regulier
Bijlage: 14.040039++Raadsbrief+beantwoording+vraag+taskforce+++(20140519_1010+UVO+hulse001)
Bijlage: Oude+taakstellingen+en+oplossingen+Sport
Eerdere besluitvorming
Uitvoering
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Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014
- 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020 ".
Besluit
1
In te stemmen met de voorstellen van de Taskforce Sport voor een gedeeltelijke andere
invulling van de bezuinigingen op sport.
2
De 10 % tariefsverhoging voor verenigingen en doelgroepen ad 271.000 euro niet door te
voeren. Dit met ingang van 2015 compenseren via een extra bezuiniging op de subsidie
sportverenigingen (SSV). Hiermee stijgt de bezuiniging in de Voorjaarsnota 2013 van
100.000 naar 330.000 euro. Het restant van de SSV ad 40.000 euro bestemmen voor
sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een functiebeperking. Voor 2015 nog
incidenteel 100.000 euro inzetten voor de SSV doelgroep Jeugd.
3
Het restant bezuiniging van 41.000 euro door te voeren door 28.000 euro te bezuinigen op
de subsidie voor breedtesportevenementen en 13.000 euro op het budget " Topsport als
vliegwiel voor de breedtesport ". Aansluitend in 2014 een beleidsregel voor breedtesporten topsport / vliegwiel evenementen opstellen.
4
De bezuiniging op talentbegeleiding van 50.000 euro bij de Vereniging Sport Utrecht met
ingang van uiterlijk 2017 door te voeren.
5
De incidentele middelen Olympisch Vuur 2015 en 2016 ad 150.000 euro in te zetten voor
een Stimuleringssubsidie Zondagvoetbal over een periode van 3 seizoenen.
6
De bovenstaande voorstellen voor de begroting 2015 verwerken bij de 3e Technische
Wijziging 2014.
7
Het college opdracht te geven in 2014 een Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport 2014 2020 op te stellen.
8
Het college opdracht te geven in 2014 een pilot " Overdracht Sporthal " voor te bereiden
met als beoogde startdatum van de pilot seizoen 2015 – 2016.
9
Kennis te nemen van de reactie van het bestuur van de Vereniging Sport Utrecht.
10
Kennis te nemen van de uitkomsten van de Benchmark tarieven en bezetting.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 3 juli 2014,

De griffier,

De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits

Mr. J.H.C. van Zanen

Context
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 is Amendement A35 " Pas op de plaats met
verhogen tarieven sportaccommodaties " door de raad aangenomen.
Op basis van dit amendement is besloten dat:
De voorgestelde verhoging van de tarieven voor de sportaccommodaties in 2014 wordt geschrapt;
De hierdoor misgelopen inkomsten van 0,136 mio eenmalig gedekt worden uit de gelden van het
Olympisch Vuur en de Marathon, namelijk:
1. Olympisch Vuur 2013 30.000 euro en 75.000 euro uit 2014;
2. Utrecht Marathon 2014 31.000 euro.
Het college voorts op te dragen:
Met de ter zake betrokken partijen, zoals de VSU, te onderzoeken hoe de overige beoogde
bezuinigingsdoelstellingen dienen te worden ingevuld;
Uiterlijk ten tijde van de Voorjaarsnota 2014 deze nadere uitwerking voor te leggen aan de raad.

Taskforce
Op basis van het Amendement is een Taskforce Sport geformeerd bestaande uit twee leden van de
VSU en twee ambtenaren van de gemeente en een onafhankelijk voorzitter.
De opdracht aan de Taskforce was om op basis van de bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de
Voorjaarsnota 2013 te onderzoeken hoe deze voor de periode 2014 - 2017 dienen te worden
ingevuld. Gelet op het Amendement was het noodzakelijk de opdracht uit te voeren in twee fasen
om te voorkomen dat er geen volledige dekking van de bezuinigingsopgave voor het jaar 2014 is:
1.
Eerst bepalen welke bezuinigingsposten - behoudens de tarieven - voor 2014 nog ter discussie
staan. Voor een eventueel andere invulling van deze posten zorg dragen voor dekking van het
bedrag in 2014.
2.
Uitwerking bezuinigingsopgave 2015 – 2017.
De Taskforce heeft voor het eerste punt hierover aan de hand van een Tussenrapportage aan het
college gerapporteerd (zie bijlage 2 van de Eindrapportage Taskforce). Hierover heeft het College
een besluit genomen. In november 2013 is de raadscommissie over dit besluit geïnformeerd.
Het tweede punt is uitgewerkt in de bijgevoegde Eindrapportage Taskforce: "Taskforce
bezuinigingsvoorstellen sport 2014 – 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 – 2020 ".
Conform de opdracht is de Taskforce gekomen tot voorstellen ter invulling van de totale
bezuinigingsopgave voor de periode 2014 – 2017.
Het college neemt de voorstellen van de Taskforce over en kan zich vinden in de argumentatie dat
de last van de bezuiniging met de invulling zoals voorgesteld door de Taskforce meer evenredig
verdeeld wordt tussen binnen- en buitensportverenigingen. Uit de door de Taskforce aangeleverde
gegevens blijkt namelijk dat als de tariefsverhoging voor verenigingen zou worden ingevoerd deze
verhoging juist de binnensportverenigingen harder zou raken.
Aanvullend heeft de Taskforce een " Perspectief sportaccommodaties 2014 – 2020 " opgesteld. In
dit Perspectief wordt tevens verwezen naar het Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport 2014 –
2020. Dit plan is door het college vastgesteld en wordt u separaat toegezonden. De in het plan
opgenomen beleidsvoorstellen en acties sluiten aan op de bevindingen van de Taskforce.

In dit raadsvoorstel gaan we expliciet in op een aantal voorstellen uit de Eindrapportage Taskforce
die de binnensport betreffen zoals de toezegging in 2014 een Meerjaren Huisvestingsplan
Binnensport op te stellen en te starten met een pilot " Overdracht Sporthal ".

Beslispunt
1

In te stemmen met de voorstellen van de Taskforce Sport voor een gedeeltelijke andere
invulling van de bezuinigingen op sport.

Beslispunt
2

De 10 % tariefsverhoging voor verenigingen en doelgroepen ad 271.000 euro niet door te
voeren. Dit met ingang van 2015 compenseren via een extra bezuiniging op de subsidie
sportverenigingen (SSV). Hiermee stijgt de bezuiniging in de Voorjaarsnota 2013 van
100.000 naar 330.000 euro. Het restant van de SSV ad 40.000 euro bestemmen voor
sportverenigingen met een aanbod voor mensen met een functiebeperking. Voor 2015 nog
incidenteel 100.000 euro inzetten voor de SSV doelgroep Jeugd.

Argumenten
2.1

Een meer evenredige verdeling van het effect van de bezuinigingen.
We kunnen ons vinden in de argumentatie dat de last van de bezuiniging met de invulling
zoals voorgesteld door de Taskforce meer evenredig verdeeld wordt tussen binnen- en
buitensportverenigingen.
Uit de door de Taskforce aangeleverde gegevens blijkt namelijk dat als de tariefsverhoging
voor verenigingen zou worden ingevoerd deze verhoging juist de binnensportverenigingen
harder zou raken, omdat:
De binnensportverenigingen over het algemeen een hogere contributie hebben dan de
buitensportverenigingen;
De huursom die een sportvereniging moet afdragen aan de verhuurder bij
binnensportverenigingen over het algemeen aanzienlijk hoger is dan bij de
buitensportverenigingen; en
De contributieverhoging om de eventuele tariefstijging op te vangen bij de
binnensportverenigingen over het algemeen aanzienlijk hoger is dan bij de
buitensportverenigingen.
De tariefsverhoging voor verenigingen en doelgroepen wordt dus niet doorgevoerd. Wel
wordt de tariefsverhoging doorgevoerd voor de overige onderdelen waaronder recreanten
zwembaden, zwemschool en onderwijs. Voor deze onderdelen wordt dus het oorspronkelijke
voorstel gevolgd van de Voorjaarsnota 2013.

Beslispunt
3

Het restant bezuiniging van 41.000 euro door te voeren door 28.000 euro te bezuinigen op
de subsidie voor breedtesportevenementen en 13.000 euro op het budget " Topsport als
vliegwiel voor de breedtesport ". Aansluitend in 2014 een beleidsregel voor breedtesporten topsport / vliegwiel evenementen opstellen.

Argumenten

3.1

Bezuiniging wordt verzacht met compensatie voor de jaren 2015 en 2016 en er komt één
budget
In het voorstel van de Taskforce worden voor de jaren 2015 en 2016 incidentele
overschotten tijdelijk ingezet om de structurele teruggang van de budgetten voor
breedtesport - en topsport / vliegwiel evenementen te compenseren. Het gaat hierbij om
respectievelijk 31.000 en 41.000 euro. Voor beide jaren 2015 en 2016 zal met voorrang de
bezuiniging op de breedtesportevenementen ad 28.000 euro worden gecompenseerd. Vanaf
2017 blijft er dan nog een budget beschikbaar van 195.000 euro per jaar.
We nemen het voorstel van de Taskforce over om mede in afstemming met de VSU en de
Stichting Harten voor Sport een programma voor de besteding van dit budget op te stellen
met een mix van breedtesport- en topsport / vliegwiel evenementen. En daarvoor in 2014
een beleidsregel op te stellen.

Kanttekeningen
3.1

Het budget voor evenementen binnen de sportbegroting is minimaal.
Er is na het doorvoeren van deze bezuinigingen nog een budget over van 195.000 euro per
jaar voor breedtesport - , topsport / vliegwiel evenementen. Dit budget komt voor het
overgrote deel direct ten goede aan verenigingen / stichtingen die sportevenementen
organiseren. Het is in dat opzicht een minimaal budget voor de ambities die er op dit vlak
bij sportverenigingen leven.

Beslispunt
4

De bezuiniging op talentbegeleiding van 50.000 euro bij de Vereniging Sport Utrecht met
ingang van uiterlijk 2017 door te voeren.

Argumenten
4.1

Bezuiniging wordt incidenteel gecompenseerd voor het jaar 2015 en onder voorbehoud voor
2016.
De bezuiniging op Talentbegeleiding van 50.000 euro bij de VSU wordt met ingang van
2017 ingevoerd. Incidenteel blijft het budget voor het jaar 2015 en onder voorbehoud voor
2016 gehandhaafd. Dit geeft ruimte aan de VSU om te onderzoeken of er aanvullende
financiering van andere partners voor de periode vanaf 2017 voor Talentbegeleiding
mogelijk is. Eind 2015 wordt hiervoor de balans opgemaakt. Is er voldoende perspectief /
duidelijkheid over aanvullende financiering voor Talentbegeleiding door andere partners
vanaf 2017, dan wordt de tweede tranche van 50.000 euro voor 2016 ter beschikking
gesteld. Is dat niet het geval dan wordt met ingang van 2016 dit budget gekort met 50.000
euro. VSU en de gemeente zullen in dat geval in gezamenlijk overleg de consequenties van
dit besluit bespreken, omdat naar aanleiding van de verlaging van de subsidie en door de co
– financieringsstructuur van de individuele Talentbegeleiding door NOC * NSF, bedrijfsleven
en onderwijs mogelijk een domino – effect zou kunnen optreden.

Beslispunt
5

De incidentele middelen Olympisch Vuur 2015 en 2016 ad 150.000 euro in te zetten voor
een Stimuleringssubsidie Zondagvoetbal over een periode van 3 seizoenen.

Argumenten
5.1

Het is van belang verenigingen te ondersteunen bij het invoeren van Jeugdvoetbal op
zondag
Zoals ook in de Discussienotitie wachtlijsten is aangegeven is het wegwerken van de

wachtlijsten en de opvang van de bevolkingsgroei mogelijk door een betere bezetting van
de bestaande velden te realiseren. Voor voetbal is het laten spelen van de jeugd op zondag
een belangrijk deel van de oplossing. De Taskforce stelt voor deze omslag van de zaterdag
naar de zondag te ondersteunen in de vorm van een " Stimuleringssubsidie Zondagvoetbal "
voor de betrokken voetbalverenigingen. Wij ondersteunen dit voorstel onder de voorwaarde
dat directe financiële ondersteuning van de verenigingen nu nog niet aan de orde is. Op
basis van de bevindingen zal na de zomer 2014 besloten worden hoe deze
Stimuleringssubsidie zal worden ingezet.

Beslispunt
6

De bovenstaande voorstellen voor de begroting 2015 verwerken bij de 3e Technische
Wijziging 2014.

Beslispunt
7

Het college opdracht te geven in 2014 een Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport 2014 2020 op te stellen.

Argumenten
7.1

In 2014 opstellen van een Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport 2014 - 2020.
Gelijktijdig met dit Raadsvoorstel is door het College het Meerjaren Huisvestingsplan
Veldsport 2014 – 2020 vastgesteld en naar uw commissie verstuurd. Het Meerjaren
Huisvestingsplan Veldsport sluit aan op de voorstellen van de Taskforce voor wat betreft
een efficiënter gebruik van de sportparken, aanpassing van de huurvoorwaarden,
verminderen van de regeldruk bij verenigingen en uitbreiden van de mogelijkheden tot
inkomstenverhoging en het oplossen van de problematiek van de geprivatiseerde
kunstgrasvelden. In aansluiting op het Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport zal in 2014
ook een Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport worden opgesteld. Conform het gestelde in
de Eindrapportage van de Taskfoprce zal hierbij aandacht worden aan onder meer een
nieuw verhuurmodel voor binnensport accommodaties.

Beslispunt
8

Het college opdracht te geven in 2014 een pilot " Overdracht Sporthal " voor te bereiden
met als beoogde startdatum van de pilot seizoen 2015 – 2016.

Argumenten
8.1

De pilot " Overdracht Sporthal " is een belangrijke wens van de binnensportverenigingen en
de
We nemen het voorstel van de Taskforce over om een pilot " Overdracht sporthal " voor te
bereiden samen met de VSU en de zaalverdelingscommissie. Hiervoor zal een projectgroep
worden opgericht die ook input zal leveren voor het op te stellen Meerjaren
Huisvestingsplan Binnensport. De VSU zal binnen deze projectgroep zorg dragen voor de
aansluiting met de betrokken basketbal – en volleybalverenigingen. De beoogde startdatum
van de pilot is het seizoen 2015 – 2016. Een mogelijke uitkomst van deze aanpak kan zijn
dat in de toekomst in Utrecht een basketbalhal en / of volleybalhal komt welke door
verenigingen zelf wordt geëxploiteerd cq beheerd. De pilot zal moeten uitwijzen of dit
haalbaar is. Het belang van de betrokken verenigingen zal daarbij zorgvuldig afgewogen
moeten worden ten opzichte van het beleid, de financiële mogelijkheden en het bredere

sportbelang. Het Meerjaren Huisvestingsplan Binnensport zal hiervoor het kader vormen.

Beslispunt
9

Kennis te nemen van de reactie van het bestuur van de Vereniging Sport Utrecht.

Beslispunt
10

Kennis te nemen van de uitkomsten van de Benchmark tarieven en bezetting.

