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Onderwerp 
Aanbiedingsbrief uitkomsten opdracht Toekomstbestendige Sport 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bijgaand sturen wij u de stukken toe met betrekking tot de uitkomsten van 
de bestuurlijke opdracht (BO) Toekomstbestendige Sport.' In deze brief 
informeren wij u kort over het doel van deze opdracht, de uitvoering en wat 
wij met de uitkomsten gaan doen. Om de omvangrijke bijlagen bij deze brief 
meer toegankelijk voor u te maken, geven we tevens een toelichting op de 
bij lagen. 

De opdracht 
In november 2014 is de bestuurlijke opdracht (BO) `Toekomstbestendige 
Sport' gestart. Het doel van deze opdracht is het inzichtelijk maken van de 
mogelijkheden voor het realiseren van een structurele bezuiniging op 
sportaccommodaties van € 350.000,-. De opdracht heeft betrekking op de 
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, uitgezonderd de 
zwembaden. Hiervoor loopt een apart verzelfstandigingstraject in het kader 
van de BO Toekomst van de Zwembaden in Delft.' 

Uitvoering 
Voorgenoemde opdracht vergt specifieke kennis en expertise en 
onafhankelijkheid. Daarom is besloten het onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het realiseren van een structurele bezuiniging op 
sportacconnmodaties van € 350.000,- uit te laten door het adviesbureau 
Drijver en Partners. Het onderzoeksrapport Sportaccommodatieplan Delft: 
sport en de rol van de gemeente op de keper beschouwe en de 
aanbiedingsbrief van Drijver en Partners zijn bijgevoegd. 

Gedurende het onderzoek van Drijver en Partners zijn vertegenwoordigers 
vanuit de Delftse sportwereld in de vorm van een klankbordgroep nauw 
betrokken bij de totstandkoming van het onderzoeksrapport. Uiteindelijk 
heeft de Sportraad van Delft, mede namens de klankbordgroep, een 
inhoudelijk reactie op het onderzoeksrapport aan ons toegestuurd. Deze 
reactie hebben wij nneegenomen in ons besluit. De brief van de Sportraad 
van Delft in onze reactie daarop zijn eveneens bijgevoegd. 



Datum Belangrijkste uitkomsten onderzoek 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Drilver en Partners zijn 
als volgt: 

• Delft staat er qua kwaliteit van sportaccommodaties niet goed voor: 
Delft kent relatief veel verouderde en te kleine gymzalen, die 
daardoor niet meer aansluiten bij de hedendaagse normen 
voor bewegingsonderwijs; 
Er zijn nauwelijks tot geen mogelijkheden voor uitbreiding 
voor binnen- en buitensport; 
Specifieke sporten kam pen met capaciteitsgebrek (waardoor 
wachtlijsten ontstaan); 

- De keuze voor het overdragen van taken en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer en onderhoud 
van sportvoorzieningen aan private partijen leidt tot grote 
risico's. Zo kennen 3 van de 4 verenigingshallen een zeer 
kwetsbare exploitatie. 

• De gemeente Delft geeft in vergelijking met andere gemeenten zeer 
weinig geld uit aan sport per inwoner. In 2014 gaf Delft circa € 35,-
uit aan sport per inwoner, terwijI Nederlandse gemeenten gemiddeld 
€ 70,- uitgeven (incl. zwembaden); 

• De huurtarieven in Delft liggen aan de bovenkant van wat gemiddeld 
is in de regio en in Nederland. Binnen Delft bestaan wel aanzienlijke 
verschillen tussen takken van sport als het gaat om 
dekkingspercentage (huurtarief/kostprijs). 

Uit het onderzoek van Drijver en Partners blijkt dat de taakstelling van € 
350.000,- weliswaar realiseerbaar is, maar verregaande consequenties 
heeft. Drijver en Partners adviseert dan ook om niet alle maatregelen door 
te voeren, maar alleen enkele maatregelen die de sport niet verder 
verschralen, Daarnaast adviseert ze te onderzoeken of de sportbegroting in 
de toekomst verruimd kan worden. 

Wat gaan we doen 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Drriver en 
Partners gaan we het volgende doen: 

Bezurnigingsmaatregelen doorvoeren  
Mede op basis van het advies van Drilver en Partners en de reactie van de 
Sportraad gaan we de volgende bezuinigingsmaatregelen met bijbehorende 
bezuinigingsbedragen doorvoeren: 

Maatregel: Bedrag: 
2.6 Buitenhof 1 gymzaal afstoten € 38.000 

2.7 Sporthal Brasserskade afstoten C 137.000 

3.1 Delfia herplaatsen, sportpark beeindigen € 8.397 

3.2 Golf onderhoud beeindigen (vanaf 2022) C 33.000 

3.3 Zand ingestrooide kunstgrasvelden annex tennisbanen DVV Delft, DHL 
en DVC overdragen naar verenigingen 

C 13.691 

4.3 Keuren velden door verenigingen €0 

Totaal verwachte bezuiniging: € 230.088 

Om de sport- en beweegdeelname niet onder druk te zetten, zien we af van 
een verhoging van de tarieven. Bovenstaande maatregelen tellen op tot een 
bezuiniging van afgerond € 230.000,-. Voor het restant (€ 120.000,-) van de 
taakstelling wordt een alternatieve invulling gezocht. 
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2) Investeringsscenario's uitwerken  
Om sportverenigingen op de middellange en lange termijn voldoende te 
faciliteren zijn investeringen in sportaccommodaties op termijn noodzakelijk. 
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 stad. Bovendien dragen kwalitatief goede 
sportvoorzieningen bij aan het vestigingsklimaat van Delft. Daarom gaan we 
onderzoeken welke investeringen in binnen- en buitensportvoorzieningen 
noodzakelijk zijn. Voor het einde van het jaar komt het college met een 
uitwerking van de investeringsbehoefte. 

3) Nivellerinq tar/even  
Bij de huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties is sprake van 
ongelijkheid in dekkingspercentage (kosten/huurtarief) tussen verschillende 
takken van sport. Dit vinden wij niet wenselijk. We gaan daarom onderzoek 
hoe binnen 5 jaar een nivellering van de tarieven gerealiseerd kan worden 
en welke aanpassingen in het huidige tarievensysteem daarvoor nodig zijn. 
Deze exercitie is gericht op het terugdringen van ongelijkheid en niet op het 
realiseren van een bezuiniging. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

Datum 
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, burgemeester 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

, secretaris 

drs.TW. Andriessen is. 
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