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•  13 accommodaties; 
•  11 gemeentelijk 
•  44 velden 
•  5 complexen met gemeentelijke 

gebouwen 

Buitensport 



•   6 sporthallen, waarvan 4 
gemeentelijk 

•  5 gymzalen waarvan 3 
gemeentelijk; 

•  4 zwembaden waarvan één 
overdekt ( 3 gemeentelijk) 

 

Binnensport 



 
November 2008: 

 
Beheer maatschappelijke 

accommodaties 
“beheren wie beheren toekomt” 

 
 
 
 



•  overdracht van het terreinonderhoud; 
•  overdracht van het eigendom, beheer en 

onderhoud van gebouwen 
•  overdracht van het eigendom, beheer en 

onderhoud van speltechnische 
voorzieningen 

•  harmonisatie van huurovereenkomsten en 
huurtarieven  

Opdracht projectgroep 
buitensport 



Opdracht projectgroep  
Binnensport. 

•  exploitatie en beheer uitbesteden d.m.v. 
een aanbesteding. 

•  Privatisering van de accommodaties waar 
mogelijkheden zich aanbieden. (zwembad 
“In de Dennen” en Hessenbad / hal) 

 



Voorstel buitensport raad 
februari 2010 

•  Exploitatie per 1-1-2011 overdragen aan 
verenigingen 

•  BTW belast exploiteren 
•  € 600.000 beschikbaar stellen voor 

speltechnische voorzieningen waarvan € 
357.000 te dekken door BTW besparing 

•  € 270.000 beschikbaar stellen voor 
onderhoud over te dragen accommodaties 

 
 



Inspraak raadscommissie 
februari 2010 

•  Onvoldoende duidelijk welke gevolgen 
BTW belast exploiteren heeft 

•  Onvoldoende duidelijk welke gevolgen 
terugbrengen budget vervangen 
speltechnische voorzieningen heeft 

•  Onvoldoende duidelijk welke gevolgen 
marktconform opstalrecht heeft 



Collegebesluit 11 januari 2011 
 
 

“Toekomst Bestendig Bronckhorst” vraagt 
om bijstelling opdracht projectgroepen 



Toekomst Bestendig 
Bronckhorst 

•  Demografische ontwikkeling ( krimp, 
vergrijzing en ontgroening) 

•  Terugtredende overheid 
•  Bezuinigingen 



Demografische ontwikkeling in 
de gemeente Bronckhorst. 

•  Ruim 12% minder inwoners in 2030 
•  30% minder jeugd 0-14 jaar in 2020 
•  Een op de drie is 65 jaar of ouder in 2040 



Wat betekent dit voor 
accommodaties 

  
Eigen verantwoordelijkheid inwoner /  

maatschappelijke organisatie 

 Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefwijze, 
waaronder sporten, ontspanning, etc. Het is de 
verantwoordelijkheid van de accommodatiebeheerder 
om aanbod te doen voor alle inwoners (m.n. inwoners 
met beperking; fysiek, financieel, psychosociaal, etc). 

 
 Het beheren van binnen en buitensportaccommodaties 
is een verantwoordelijkheid van gebruikers,  maar het is 
de taak van de gemeente om dit zorgvuldig te regisseren  



Wat betekent dit voor de 
accommodaties 

  
 
 Streven naar volledige privatisering van de 

sportaccommodaties 



Wat betekent dit voor de 
sportverenigingen 

•  Terugloop aantal leden. 
 - binnensport 2010: 10300   2040: 6300 
 - voetbal 2010: 4400   2040: 2400  

•  Verschuiving van de leeftijd van de leden. 
•  Andere rol van de overheid. 
•  Geen subsidies meer. 
•  Minder bezetting sportaccommodaties. 



Wat betekent dit voor de 
accommodaties 

•  Houden we alle accommodaties in stand ? 
•  Wat doen we met over- / ondercapaciteit ?  
•  Clustering ? 
•  Multifunctioneel gebruik ? 
•  Rol van de verenigingen ? 





En toen 
•  Nadenken / praten 

– Hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit ? 
– Welke problemen / kansen ziet u en wie heeft 

u daarvoor nodig  
– Wat betekent TBB voor uw vereniging ? 

•  Verenigingen stellen toekomstvisie op 
 



Perspectiefnota 2013 – 2016 
buitensport 

•  Volledige privatisering van de 
buitensportaccommodaties per 1–1-2013 

•  Afkoop veldonderhoud € 70.000 per veld 
•  Afkoop gebouwonderhoud op basis MJOP 
•  Overdracht eigendom “om niet” 



Perspectiefnota 2013 – 2016 
binnensport 

•  Ruimte te bieden aan initiatieven van 
verenigingen/bewoners. 

•  Op basis hiervan onderzoeken wat dit betekent 
voor de spreiding 

•  Taakstelling verlaging van exploitatietekorten 
van € 50.000 per deelgebied. Totale taakstelling 
€ 200.000. 

•  Één  buitenbad als basisniveau 
•  Instandhouding andere baden wordt overgelaten 

aan de markt. 




