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Op 22 november jl. heeft u de gemeente een brief gestuurd. Deze brief is bij 
ons geregistreerd onder nummer: 2659717. In uw brief reageert u, mede 
namens de klankbordgroep, op het onderzoeksrapport dat het externe 
adviesbureau Drijver en Partners in opdracht van de gemeente Delft heeft 
opgesteld. 
 
In de eerste plaats danken wij u en de leden van de klankbordgroep voor 
het meedenken tijdens het proces en het indienen van een inhoudelijke 
reactie op het onderzoeksrapport. Via deze brief reageren wij op uw reactie. 
Daarbij gaan we allereerst in op de bezuinigingstaakstelling en de tarieven. 
Vervolgens gaan we in op de overige punten uit uw reactie. Tot slot 
informeren wij u over het vervolg. 
 
Bezuinigingstaakstelling en -maatregelen 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd door 
Drijver en Partners bepleit u een beperking van de bezuinigingstaakstelling 
op sport. U verwijst daarbij naar het onderzoek, waarin wordt geconcludeerd 
dat de uitgaven van de gemeente Delft aan sport per inwoner zeer laag zijn 
en de sportinfrastructuur in Delft er niet goed aan toe is. Hoewel bij de 
laatste conclusie enige nuance op zijn plaats is, onderschrijven wij deze 
conclusies en begrijpen wij dat u op basis hiervan voorstelt om de 
bezuinigingstaakstelling op sport naar beneden bij te stellen. Belangrijke 
kanttekening is dat door besluitvorming door de raad de uiteindelijke 
bezuinigingstaakstelling op sport is vastgesteld op sport € 350.000, in plaats 
van de eerder gecommuniceerde € 450.000,-. 
 
Om sport en bewegen ook in de toekomst als middel in te kunnen blijven 
zetten bij verschillende maatschappelijke opgaven, vinden wij dat 
sportverenigingen op de middellange en lange termijn voldoende 
gefaciliteerd moeten worden. In het adviesrapport ‘Delft, Parel in de 
Randstad,’ wordt daarnaast geconcludeerd dat een goed 
voorzieningenniveau, met kwalitatief goede sportaccommodaties, essentieel 
is voor de verbetering van het woonklimaat en de leefbaarheid in de hele 
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stad. Bovendien dragen kwalitatief goede sportvoorzieningen bij aan het 
vestigingsklimaat van Delft. 
 
De conclusies en aanbevelingen uit beide rapporten plaatsen de 
bezuinigingstaakstelling op sport in een nieuw perspectief. Hoewel de 
financiële situatie van de gemeente Delft sinds de start van het onderzoek is 
verbeterd, blijven wij, meer dan andere gemeenten, genoodzaakt om 
kritisch naar de uitgaven te kijken. Dit heeft er dan ook toe geleid dat we 
een deel van de voorgestelde maatregelen door willen voeren, maar niet 
allemaal. De volgende maatregelen willen we wel doorvoeren: 
 

 Maatregel 

2.6 Buitenhof: 1 gymzaal afstoten 

2.7 Sporthal Brasserskade afstoten 

3.1 Delfia herplaatsen, sportpark beëindigen 

3.2 Golf onderhoud beëindigen (vanaf 2022) 

3.3 Tennisbanen DVV Delft, DHL en DVC overdragen naar verenigingen 

4.3 Keuren velden door verenigingen 

 
Met bovenstaande maatregelen kunnen we de beoogde bezuiniging op 
sport gedeeltelijk realiseren tot een bedrag van € 230.000,-. Het restant van 
€ 120.000,- van de oorspronkelijke taakstelling zoeken wij elders binnen de 
gemeentelijke begroting. Met bovenstaande maatregelen blijven de 
negatieve effecten op de sport in Delft tot het minimum beperkt. 
 
Tarieven en tarievensysteem 
Gelet op de uitkomsten van het onderzoek ontraadt u een verhoging van de 
tarieven, omdat dit vrijwel zeker leidt tot een stijging van de contributie bij 
sportvereniging. De algehele sport- en beweegdeelname komt hierdoor 
onder druk te staan. Wij delen deze zorg met u en vanuit gezondheidsbeleid 
vinden wij dit een onwenselijk gevolg van de bezuinigingen.  
 
Zoals u kunt zien in bovenstaand overzicht zien wij (vooralsnog) af van 
maatregelen die leiden tot een verhoging van de tarieven, anders dan de 
jaarlijkse indexatie. Wel willen wij onderzoeken hoe we kunnen komen tot 
een meer evenredig dekkingspercentage (verhouding kosten en huurtarief) 
tussen de verschillende sporten. 
 
Een maatschappelijk tarievensysteem willen wij op dit moment niet 
invoeren. Wij zien een grote maatschappelijke rol voor sportverenigingen. 
Een rol die de komende jaren nog verder uitgebouwd kan en moet worden. 
Om verenigingen hierin te ondersteunen willen we nader onderzoeken op 
welke wijze we de maatschappelijke rol van sportverenigingen verder 
kunnen stimuleren en/of faciliteren. 
 
Overige opmerkingen 
Naast de bezuinigingstaakstelling en de tarieven heeft u in uw brief ook 
opmerkingen geplaatst bij het regiemodel en de participatiemogelijkheden 
voor sportverenigingen en de communicatie met betrokken verenigingen. 
Hieronder geven wij onze reactie op beide punten. 
 
Regiemodel: participatiemogelijkheden verenigingen: 
U geeft aan dat de uitvoering van het regiemodel onvoldoende is 
onderzocht en dan voornamelijk de participatiemogelijkheden voor 
verenigingen.  
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De taken en werkzaamheden ten behoeve van beheer en onderhoud van 
de sportvoorzieningen vallen onder de voormalige afdeling Stadsbeheer. 
Voor deze afdeling is een ‘Regieplan Stadsbeheer’ vastgesteld. In dit 
regieplan is aangegeven dat voor de taken en werkzaamheden ten aanzien 
van het beheer en exploitatie van de sportvoorzieningen onderzocht moet 
worden in welke mate deze voor outsourcing in aanmerking komen. Dit 
onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. Als onderdeel van het onderzoek 
wordt bekeken welke taken en werkzaamheden, onder welke condities, 
overgedragen kunnen worden aan sportverenigingen en/of stichtingen. Wij 
willen u hier graag bij betrekken.  
 
Communicatie betrokken verenigingen: 
U adviseert de gemeente om tijdig en in goed overleg te treden met direct 
betrokken sportverenigingen, teneinde een voor beide partijen goede 
oplossing te vinden.  
De gemeente hecht veel waarde aan het tijdig informeren en in gesprek 
treden met organisaties die effecten ondervinden van beleidswijzigingen 
en/of besluiten, zoals bezuinigingsmaatregelen. In dit kader zal de 
gemeente tijdig in overleg treden met sportverenigingen en/of stichtingen 
die direct effect ondervinden van bovenstaande bezuinigingsmaatregelen. 
In specifieke situaties zijn deze overleggen al gestart. Uitgangspunt is om 
tot een zo goed mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen te komen. 
We kunnen echter niet garanderen dat aan alle wensen en eisen wordt 
voldaan. 
 
Vervolg: investeringsscenario’s 
Ondanks de bezuinigingsmaatregelen die we doorvoeren, zien wij ook een 
noodzaak om te investeren in de sport. Om in navolging op de conclusies 
uit het rapport van Drijver en Partners en het adviesrapport ‘Delft, Parel in 
de Randstad’ de binnen- en buitensportvoorzieningen kwalitatief weer op 
goed niveau te krijgen, gaan we dan ook nader onderzoeken of en op welke 
wijze investeringen in de sport haalbaar en noodzakelijk zijn. Daartoe 
werken we de komende maanden investeringsscenario’s uit. Eventuele 
opbrengsten uit grondverkoop en/of herontwikkeling worden hierin 
betrokken. 
 
Bij het uitwerken en prioriteren van de verschillende scenario’s willen we de 
Sportraad van Delft graag betrekken. Wanneer en op welke wijze wordt nog 
met u besproken. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met de heer P. Adriaanse (tel. 06 – 5273 9488 of per 
email: padriaanse@delft.nl). 
 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
 
 
          , burgemeester 
 
 
          , secretaris 
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