
    

 

Amendement Vanuit goed bestuur eerst komen tot een gedragen 

ambitiedocument Sport  

In de raadsvergadering van 28 september 2022 staat het onderwerp 

‘Bezuinigingstaakstelling sportvoorzieningen 2023’ op de agenda. Het door het 

college voorgesteld besluit hierover luidt als volgt: 

1. Voor één van de zes scenario’s te kiezen, waarbij college op basis van analyse 
voorstelt te kiezen voor scenario 5: sluiting van sporthal en zwembad De 

Hardenberg per 1 januari 2023. 
2. De boekwaarden van zwembad De Hardenberg bij sluiting per 1 januari 2023 

ad 1.050.000 euro en van sporthal De Hardenberg per januari 2022 ad 780.000 
euro af te boeken ten laste van de algemene reserve. De eventueel latere 

opbrengsten van verkoop van deze gebouwen weer laten terugvloeien in de 
algemene reserve. 

3. De frictiekosten bij sluiting van zwembad De Hardenberg en de sporthal De 
Hardenberg ter grootte van 382.5000 euro te dekken uit de algemene reserve. 

4. Een haalbaarheidsstudie te doen naar het realiseren van een nieuw overdekt 
zwembad in combinatie met een sporthal als basis voor een Omni-

sportaccommodatie. 
5. Een krediet van 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitwerken van 

het geboden perspectief. Het bedrag kan worden gedekt door een incidentele 

onttrekking van € 200.000 aan de reserve cofinanciering investeringen. 

  



De raad besluit dit te vervangen door: 

1. De Hardenberg tot nader orde niet te sluiten, maar eerst een gedragen 
ambitiedocument Sport te maken (vergelijkbaar met Ambitiedocument 

Binnenstad) waar alle sportaccommodaties en sportaanbieders onderdeel 
van zijn. Om dit samen met direct en indirect belanghebbenden en de 

participatieraad uit te werken, vanaf trede 1 van de participatieladder. 
2. Dit ambitiedocument vervangt de Visie op sportaccommodatie, Startnotitie 

Programma omnisport-accomodaties en beleidskaders op sport en sluit aan 
bij het Sportakkoord. 

3. In dit ambitiedocument wordt nadrukkelijk een onderdeel opgenomen met 
betrekking tot de financiering van de ambitie inclusief gebruikmaking van 

mogelijke regelingen zoals het NPG en EU-gelden. 
4. Het ambitiedocument voor 1 juli 2023 door de raad vast te laten stellen. 

5. Tot 1 januari 2026 de dekking voor de voorgenomen bezuiniging met ingang 
van 1 januari 2023 incidenteel te halen uit de algemene reserves. En alle 

opbrengsten voortvloeiend uit eventuele verkopen of anderszins terug te 
laten vloeien in de algemene reserve. 

6. Een startkrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het uitwerken 
van het ambitiedocument Sport. Het bedrag kan worden gedekt uit de 

algemene reserve. Voor eventueel aanvullend krediet een voorstel voor te 
leggen aan de raad. 

 
  



Toelichting 

Sinds 2010 wordt er gehamerd op een visie op sport. Vanuit goed bestuur is het 
nodig eerst een visie vast te stellen, om er concrete en in tijd haalbare doelen 

van af te leiden en voorzien van een werkwijze om aan die doelen te kunnen 
gaan werken (het strategisch beleid). (Kaplan & Norton, 2008). 

 
Dit is waar de schoen wringt; de volgorde. Nu ligt  er eerst een doel, dan een 

visie waardoor er een bezuinigingsdoel is zonder gedragen perspectief voor alle 
belanghebbenden en zonder aandacht voor een goede transitieperiode. Bij de 

formulering van het doel is na 2019 in 1 adem gesproken over het behalen van 

de doelen middels de realisatie een Omnisportpark.  

In de Startnotitie Programma omnisport-accomodaties 2020 is de volgende 

doelstelling opgenomen: “Er ontstaan 1 of meerdere omni-sportaccomodaties, 
waarbij het mogelijk blijft voor iedereen om te sporten en/of beweging bij 

toekomstbestendige verenigingen en voorzieningen en tegelijkertijd wordt in 

2023 een structurele bezuiniging gerealiseerd van €650.000.”.  

We willen recht doen aan het oorspronkelijke plan en de eerder gemaakte 
afspraken maar willen wel de juiste volgorde hanteren om vanuit goed bestuur 

eerst te komen met een visie/ambitiedocument Sport en van daaruit te komen 
tot concrete doelen/afspraken. We willen recht doen aan de eerder gemaakte 

bezuinigingsafspraak maar vinden het gerechtvaardigd om daar tot 1 januari 
2026 de tijd voor te nemen om zo naast de financiële opgave ook recht te doen 

aan het maatschappelijke opgave en daarmee tot een duurzame oplossing te 

komen.  

Maak eerst pas op de plaats en doe wat in 2019 had moeten gebeuren, 
namelijk werken aan een haalbare Sportambitie met betrokkenheid van alle 

belanghebbenden, vanaf trede 1 van de participatieladder. Een duidelijk plan 
voor sportvoorzieningen, bereikbaar en toegankelijk voor iedereen en welke 

dorpen leefbaar houdt. Een plan dat zorg draagt voor de zwemveiligheid van 
onze kinderen. Een plan wat er voor zorgt dat onze sportvoorzieningen 

betaalbaar, toegankelijk en toekomstbestendig worden. 

‘Degelijk bestuur vraagt soms dappere keuzes.  

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ 
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