
 

 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
47  Bundeling sportactiviteiten 5.1 Sportbeleid en activering MO Ardwil Goedegebuur 

Heidy van Dam-Poortman 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
PM Ja S – lange termijn Nee Pieter Paans 
      
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  PM  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
In de bezuinigingscatalogus is geopperd te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is verenigingen, die veel ruimte gebruiken voor hun 
activiteiten, meer te laten samenwerken, omdat er weinig ruimte beschikbaar is. Beschikbare ruimte kan dan door de gemeente 
worden gebruikt om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. En sportverenigingen kunnen geld besparen door samenwerking.  
De ontwikkeling om sportverenigingen meer 'samen' te laten werken is ingezet door het zogenaamde Sportakkoord. Hierbij is ingezet 
op een 'ontwikkeling van onderaf', gedragen door de verenigingen. Sportverenigingen maken zelf afspraken over (al dan niet verder 
gaande) samenwerking. Belangrijke ontwikkeling hierbij zijn de Corona en – voor verenigingen relevante - lockdown maatregelen. 
Hoewel ondersteunende maatregelen zijn en worden genomen, heeft de lockdown een groot effect op de financiële huishouding van 
sportverenigingen. Dit effect vergroot het gevoel van urgentie om 'samen' te werken, maar op dit moment is het voor verenigingen 
lastig om concrete acties af te spreken: de nabije toekomst is zeer onzeker. Dit laatste maakt het lastig om op dit moment afspraken te 
maken met sportverenigingen over samenwerkingsplannen die voor de gemeente ruimte opleveren. Laat staan dat dergelijke 
afspraken zich laten vertalen in harde euro's. 
 
Kortom: de beweging voor samenwerking tussen sportverenigingen en daardoor een efficiënter gebruik van de (openbare) ruimte is in 
gang gezet. In welke mate de komende tijd hiermee kan worden 'doorgepakt' is sterk afhankelijk van de vraag hoe verenigingen uit de 
Corona-crisis komen. Financiële vertaling is op dit moment (nog) niet te maken. Los van bovenstaande: eerst zal onderzocht moeten 
worden in hoeverre bundeling van sportactiviteiten kan plaatsvinden op huidige locaties. Zo niet, dan zal ruimte moeten worden 
gevonden (uitbreiding bestaande plek of vinden van nieuwe ruimte). 
 



Indien zich kansen voordoen voor de vorming van nieuwe multifunctionele accommodaties dan kunnen de mogelijkheden hiertoe  – in 
nauw overleg met stakeholders – worden onderzocht. 
 
Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd. 
2022: € PM 
2023: € PM 
2024: € PM 
2025: € PM 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Beschikbare ruimte kan dan door de gemeente worden gebruikt om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. En sportverenigingen 
kunnen geld besparen door samenwerking. 
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
Uitwerking zal inzet vragen van verschillende afdelingen (M.O. voor Sport, R.O. vanwege gevolgen met betrekking tot ruimte).  
 

Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
Deze ombuiging heeft ook een relatie met de businesscase subsidies. 
 

Snelheid 
herstel in 
betere tijden 

 
Een eenmaal ingezette beweging op dit gebied is zo goed als onomkeerbaar 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
'Samenwerking en verbinding versterkt en vergroot maatschappelijke impact'  
Deze ambitie wordt door betrokkenen uitgewerkt in het Sportakkoord. Mogelijke acties die daarbij genoemd zijn en relevant 
voor deze ombuiging:  
• delen van accommodatie (en onderhoud); 
• delen van kennis/best practices (verduurzaming); 
• aanpak gezamenlijke problematieken (aanschaf materiaal, inkoop, vrijwilligers, besturen en dergelijke). 

 



Het is van belang voor de betrokkenen die zich bezig houden met de uitwerking van de ambities van het Sportakkoord (waar de 
gemeente slechts partner is), te benadrukken dat dit proces van uitwerking een eigen tempo / ritme heeft. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Verder vormgeven en uitvoeren van het sportakkoord. 
 

 


