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VERSLAG BALV – Locatie DVC, maandag 22 augustus 2016 
 
Aanwezigen Bestuur Sportraad van Delft: 
Wicher Schreuders (voorzitter), Guus Heemskerk (secretaris/penningmeester), Martin 
Bronmeijer, Marina La Vos en Jaap Meijer (bestuursleden) 
 
Overige aanwezigen: 
Cock van der Akker (oud-bestuurslid Sportraad), Minne de Vries (AV‘40), Ron Korevaar (AV 
De Koplopers), Peter Bommele (BC Gisolf), René v.d. Horst (Blue Birds), Nick den Hollander 
(Budo Gouweleeuw), Pieter Kunz (Concordia), Marcel van Dien (DAS), Erwin de Graaf 
(Delfia), Andre den Os (Delfia), Ries van Dam (dvv Delft), Ron Notenboom (dvv Delft), Jan 
Deurloo (DES), Dik Schreuders (DHC; secretaris Sectie Voetbal), Paul de Bree (DHL), Dick 
van den Boon (DHL), Robert Overgaag (DHL), Lex Veldhuis (DKC), Edwin Dado (DVC), 
Joost van Baarle (DWV), Jerom Buijsse (DWV), Wim Makaske (Fortuna), Ed Ham (Fortuna), 
Sjaak Lispet (Full Speed; penningmeester Sectie Voetbal), Victor Brouwer (Hudito), Jan 
Koster (Koster Sportschool), Robert Koster (Koster Tennisschool), Marco Haring (KC Delft), 
Henk Renier (KC Delft), Bibeth Gerretsen (MVV/DvE), Wim Plomp (Redeoss), Kamassan 
Kaisiepro (RC Delft), Bert de Wit, Thijs Vlek (Ring Pass), Geert Engels (Sectie Zwemmen), 
Martin Nooij (SEP), Patricia Hessing (Sparta), Erik Kraaij (Sportpark Biesland), Sander 
Niemeijer (SV Prometheus), Pieter van Veen (Vitesse Delft; voorzitter Sectie Voetbal), Frans 
Legerstee (Vitesse Delft), Frank Hopstaken (Vitesse Delft), Marc Lamey (Windsurfing Delft 
Plane), Pauline Lincktoer (Windsurfing Delft Plane), Gert-Jan Prins (Windsurfing Delft Plane), 
Walter van Geenen (Wippolder), Raimond de Prez (wethouder), Patrick Adriaanse 
(Gemeente Delft), Jos Brouwer (Gemeente Delft), Ineke van Geenen (CDA), Joelle Gooijer-
Medema  (CDA), Pieter Stienstra (D66), Jos van Koppen (Fractie Van Koppen), Ingrid Lips 
(GroenLinks), Wim Hamelink (SP), Hatte van der Woude (VVD). 
 
Notulist: 
Conny van der Lande 
 
Afwezigen met bericht van verhindering: 
Inge v.d. Baan (DRB), Leen vd Hooff (Excelsior), Ed Kanters (Ring Pass), Wim de Koning 
(Fortuna), Ad Laene (Sectie Zwemmen), Jan v.d. Mespel (Phoenix), Frans Mokveld (Sectie 
Zwemmen), BRC Buitenhof, Paal Centraal. 
 

 
1.Opening 
Wicher Schreuders (voorzitter Sportraad) opent om 20.35 uur de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom, in het bijzonder wethouder Raimond de Prez. Deze is aanwezig 
om met alle aanwezigen van gedachten te wisselen over de gemeentelijke bezuinigingen in 
de sport. Spreker verwelkomt ook speciaal de aanwezige gemeenteraadsleden. De voorzitter 
zegt dat hij er op vertrouwt dat de aanwezigen vanavond op een constructieve wijze met 
elkaar van gedachten zullen wisselen, zonder persoonlijke verwijten en aanvallen te maken. 
Deze bijeenkomst is belegd vanwege de door het College van B&W voorgestelde 
gemeentelijke bezuinigingen in de sportsector, maar uiteindelijk beslist de Gemeenteraad. 
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Wicher noemt de Olympische Spelen, waar ook Delftse sporters aanwezig zijn. Maar 
topsporters hebben hun oorsprong in de breedtesport, daar zijn ze ooit begonnen. En 
uiteraard is er een wisselwerking tussen top- en breedtesport, die kunnen niet zonder elkaar. 
Hij vraagt aan de wethouder om in het sportbeleid aandacht te blijven besteden aan de 
wisselwerking met de omliggende gemeenten, waarbij vele inwoners van die gemeenten bij 
Delftse sportclubs komen sporten, uiteraard welkom zijn en blijven, maar die leggen wel een 
extra druk op de beschikbare capaciteit van de Delftse  sportaccommodaties. Ook vraagt hij 
aandacht voor de wisselwerking met de sportaccommodaties van de TU en van ROC 
Mondriaan, alsmede de sporters van die onderwijsinstellingen. De voorzitter vraagt 
vervolgens met klem aan de sportwethouder om in samenspraak met het Sportraadbestuur 
weer te komen met een zelfstandige gemeentelijke sportnota, waarin sport weer een 
zelfstandige plaats krijgt en niet langer meer ondergeschoven wordt onder een ander 
beleidsveld. Sport verdient een volwaardige plaats in het politieke beleid, waarbij de sport 
vanuit diverse perspectieven wordt belicht, maar vooral weer een eigen plek krijgt. 
 
2.Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Mededelingen 
Wicher meldt de ontvangen berichten van verhindering (zie de opsomming bovenaan dit 
verslag). Voor het overige zijn er geen mededelingen. 
 
4. Voortgang Bestuurlijke opdracht sport / Toekomstbestendige Sport 
De voorzitter geeft aan, dat aan alle leden naast de agenda ook diverse stukken met 
betrekking tot de bestuurlijke opdracht zijn toegezonden. Hij noemt de betreffende 
documenten.  
De voorzitter vervolgt met een overzicht van het gevolgde traject. Zoals bekend is, heeft het 
College van B&W in haar voorstellen richting de Gemeenteraad het in de sportsector te 
bezuinigen bedrag teruggebracht naar 230.000 euro. Er is een extern adviesbureau 
ingehuurd, Drijver & Partners (D&P), dat onderzoek heeft gedaan naar de (on)mogelijkheden 
in deze. De Sportraad heeft bij de start van dat traject een Klankbordgroep (KBG) ingesteld, 
bestaande uit 11 leden die daarin op persoonlijke titel zijn benoemd. Spreker noemt de leden 
van de KBG, waarvan een groot aantal ter vergadering aanwezig zijn. Tijdens het 
onderzoeksproces is door D&P goed en objectief geluisterd naar de inbreng van de KBG. 
Wicher geeft in het kort de belangrijkste uitkomsten van het tot nu toe afgelegde proces 
weer. In het rapport van D&P staat, dat de sportinfrastructuur er in Delft in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht slecht voor staat. Ook is geconstateerd, dat in Delft de gemeentelijke 
uitgaven voor sport per inwoner circa 35 euro bedraagt. Dat is een laag bedrag in 
vergelijking met alle andere gemeenten in Nederland. Met de clubs die door de concrete 
bezuinigingsmaatregelen getroffen worden, moet tijdig en goed overleg gepleegd worden. 
De voorzitter neemt de zes in het B&W voorstel opgenomen concrete bezuinigingspunten 
door: 
Punt 1: Een van de zes gymzalen in de Buitenhof zal gesloten worden, maar het is nog niet 
bekend welke en daarom is ook nog niet bekend welke vereniging hierbij betrokken is.  
Punt 2: Sporthal Brasserskade wordt per 1 juli 2017 afgestoten. De drie daar spelende 
verenigingen (BC Delft, DAS, Phoenix) zijn volgens de gemeente akkoord met een 
verhuizing. 
Punt 3: Sportpark Buitenhof zal per 1 juli 2017 worden gesloten en dit betekent dat Delfia 
per die datum naar elders herplaatst moet worden. 
Punt 4: Het golfonderhoud van de golfbaan van Concordia zal worden beëindigd. Concordia 
heeft nog een doorlopend contract en daar zal rekening mee moeten worden gehouden. 
Punt 5: Oefenveldjes/tennisbanen dvv Delft, DHL en DVC. De gemeente wil het onderhoud 
hiervan afstoten en overdragen aan genoemde verenigingen. 
Punt 6: Keuring voetbalvelden. De gemeente wil de keuring overdragen aan de clubs. 
Wicher benoemt vervolgens het tijdpad van de verdere besluitvorming: 
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- Buitengewone ALV Sportraad d.d. 22 augustus 2016 
- Een besloten (technische) vergadering voor gemeenteraadsleden op 25 augustus 2016 
- Discussie en besluitvorming in de vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 6 
september 2016 
- Definitieve besluitvorming, eventueel middels moties, in de Gemeenteraadsvergadering op 
29 september 2016 
 
Wicher geeft vervolgens het woord aan wethouder Raimond de Prez. Deze bedankt het 
Sportraadbestuur, de KBG en de individuele sportverenigingen voor hun inbreng in de 
discussies m.b.t. tot de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Hij spreekt hier zijn  
waardering voor uit. De wethouder geeft aan dat de sportaccommodaties in Delft niet meer 
van deze tijd zijn. De Gemeente Delft geeft te weinig uit aan sport, wel aan de combinatie 
van school en sport. Het rapport van Drijver & Partners laat zien dat de oorspronkelijke 
bezuinigingstaakstelling niet reëel was, deze is daarom naar beneden bijgesteld.  
 
Wicher stelt de discussie te starten met een algemene ronde en vervolgens aan de hand van 
de 6 afzonderlijke bezuinigingspunten, die al zijn aangegeven. Uiteraard kan iedereen per 
punt reageren. 
 
Algemene ronde 
Pieter Kunz (Concordia): Hij bedankt de wethouder voor zijn woorden. Vervolgens geeft hij 
aan het jammer te vinden dat Concordia niet betrokken is geweest bij het besluit van het 
College van B&W om het onderhoud van de golfbaan uiterlijk bij het aflopen van het huidige 
contract te beëindigen. Het besluit is echter nog niet definitief. Spreker geeft aan dat hij 
hoopt dat de Gemeenteraad het voorgenomen besluit tegenhoudt. 
Wicher zegt daarop dat niet het College van B&W een besluit neemt, maar een voorstel doet 
en dat vervolgens de Gemeenteraad een beslissing neemt. Uiteraard moet met bestaande 
doorlopende contracten rekening worden gehouden. 
 
Puntsgewijze bespreking 
De eerder benoemde zes concrete bezuinigingspunten worden door de voorzitter 
afzonderlijk aan de orde gesteld. De wethouder zal aan het einde van de ingebrachte 
opmerkingen reageren. 
 
Punt 1: Een van de zes gymzalen in de Buitenhof zal gesloten worden, maar het is nog niet 
bekend welke en daarom is ook nog niet bekend welke vereniging hierbij betrokken is. 
Wicher geeft aan, dat nog niet bekend is welke gymzaal gaat sluiten. Er is dus ook nog niet 
bekend of en zo ja welke sportclub hierbij betrokken zal zijn. Er zijn over dit punt geen 
vragen of opmerkingen. 
 
Punt 2: Sporthal Brasserskade wordt per 1 juli 2017 afgestoten. De drie daar spelende 
verenigingen (BC Delft, DAS, Phoenix) zijn volgens de gemeente akkoord met een 
verhuizing. 
Geert Engels (Sectie Zwemmen): Is er overleg geweest met de betrokken verenigingen 
betreffende de verhuizing? 
Rienk Bijlsma (DAS) geeft aan dat DAS in Sporthal Brasserkade wil blijven en niet wil 
verhuizen naar de veel te kleine sporthal in de spoorzone in het centrum. Hij noemt hiervoor 
onder meer de volgende redenen: 
- Verwacht wordt dat de vereniging leden, vrijwilligers en trainers zal kwijtraken. 
- Er kan veel moeilijker geparkeerd worden en bovendien zal dit kosten met zich brengen. 
DAS heeft aangegeven Sporthal Brasserskade over te willen nemen, maar mocht dit niet 
lukken dan wil DAS naar een gelijkwaardige accommodatie verhuizen. DAS is wel gekend in 
de plannen, maar legt zich nog niet neer bij de verhuizing. 
Dik Schreuders: (DHC / Sectie Voetbal) geeft aan dat er wat betreft Sporthal Brasserskade al 
vele jaren sprake is van achterstallig onderhoud. Kunnen de verenigingen die sporthal dan 
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niet overnemen tegen een reëel bedrag? De betrokken verenigingen zijn niet gebaat bij 
verhuizing naar de Spoorzone. Dit zal meer kosten met zich meebrengen, maar ook zal de 
ruimte daar minder zijn. 
 
 
Punt 3: Sportpark Buitenhof zal per 1 juli 2017 worden gesloten en dit betekent dat Delfia 
per die datum naar elders herplaatst moet worden. 
Erwin de Graaf (Delfia) geeft aan de bezuiniging ten zeerste te betreuren. In het rapport is 
niet uitgegaan van de maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Hij zegt dat er nog 
geen duidelijkheid is over de besluitvorming ten aanzien van de kantine. Hij sluit zich aan bij 
de opmerkingen van Pieter Kunz. 
Dik Schreuders (DHC / Sectie Voetbal) merkt op, dat de voetbalclubs in Delft geen 
overcapaciteit hebben, maar dat er – ook volgens het D&P rapport – nog wel een groei van 
4% verwacht wordt. Sommige verenigingen trainen nu met een deel van hun groepen 
bovendien drie keer per week, kennelijk is daar in het onderzoek nog niet eens rekening mee 
gehouden. Er is zeker geen overcapaciteit, maar eerder een tekort aan voetbalvelden in 
Delft. Spreker vraagt of de individuele verenigingen de capaciteitsberekeningen kunnen 
inzien. 
 
Punt 4: Het golfonderhoud van de golfbaan van Concordia zal worden beëindigd. Concordia 
heeft nog een doorlopend contract en daar zal rekening mee moeten worden gehouden. 
Pieter Kunz (Concordia) zegt dat de consequenties van dit voorgenomen besluit zeer 
ingrijpend zijn voor de golfers van Concordia. Er is een brief in de maak waarin Concordia 
vraagt het voorgenomen besluit op te schorten en eerst overleg te voeren met Concordia om 
tot een uitkomst te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De onderbouwing van het 
voorgenomen besluit is onvoldoende besproken en niet kloppend. De kosten van het 
onderhoud kloppen ook niet. Dat het een besparing van 33.000 euro zou opleveren, is een 
misrekening.  
 
Punt 5: Oefenveldjes/tennisbanen dvv Delft, DHL en DVC. De gemeente wil het onderhoud 
hiervan afstoten en overdragen aan genoemde verenigingen. 
Paul de Bree (DHL) geeft aan dat DHL begrijpt dat er bezuinigd moet worden en dat allen 
hun steentje moeten bijdragen. Spreker sluit aan bij hetgeen al is opgemerkt door Dik 
Schreuders: er is wat betreft de voetbalvelden in Delft geen capaciteitsoverschot, maar een 
capaciteitstekort. Wat betreft de betreffende veldjes bij DHL: die worden door F-jes en E-tjes 
gebruikt. Er zouden nieuwe velden moeten worden aangelegd. 
Ries van Dam (dvv Delft) sluit zich aan bij de eerdere opmerkingen hieromtrent van Dik 
Schreuders en van Paul de Bree. Hij vervolgt, dat eindjaren ‘90 de verenigingen de nu ter 
discussie staande veldjes hebben gekregen vanwege de toenmalige huurverhoging. 
Tegenwoordig wordt ook getraind op kunstgrasvelden, maar niet alle clubs hebben de 
beschikking over een dergelijk veld. En dan gaat nu het onderhoud van die veldjes van de  
Gemeente naar de verenigingen. 
 
Punt 6: Keuring voetbalvelden. De gemeente wil de keuring overdragen aan de clubs. 
De voorzitter wijst er op, dat de Gemeente desgevraagd heeft toegezegd om voor de 
betrokken clubs een instructie/cursus betreffende veldkeuring te verzorgen. 
Dik Schreuders (DHC) zegt dat DHC een nog doorlopende huurovereenkomst heeft, inclusief 
de door de Gemeente uit te voeren keuringen.  
 
Opmerkingen over het tariefsysteem en investeringsplannen 
De voorzitter (Wicher) stelt dat de afzonderlijke zes bezuinigingspunten voor nu voldoende 
zijn besproken vanuit de zaal, maar dat de wethouder zo meteen zal reageren. Spreker zegt, 
dat in het verlengde van de bezuinigingsopdracht het College van B&W een onderzoek wil 
laten instellen naar het tariefsysteem en de huurtermijnen kennelijk wil inkorten. Wicher 
vervolgt, dat gezien de geconstateerde slechte staat van de sportaccommodaties in Delft 
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(kwalitatief) en een dreigend tekort aan capaciteit (kwantitatief), het College van B&W het 
voornemen heeft om met een investeringsprogramma voor sportaccommodaties te komen. 
Zowel wat betreft de tarieven als wat betreft de investeringsplannen zal de Sportraad erbij 
betrokken worden. De procedure hiervoor en de tijdslijn zal later worden overlegd. 
 
Paul de Bree (DHL) geeft aan dat al weer vele jaren geleden het verhuursysteem voor de 
voetbalclubs is gewijzigd naar een verhuur van de velden gedurende 24 uur per dag, 7 
dagen per week en 52 weken per jaar, ofwel het gehele jaar door. En daar toen aan 
gekoppeld een hogere huur, maar met als argument dat men door zelf als club onder te 
verhuren aan derden een deel van de hogere huur weer terug zou kunnen verdienen. Dat 
was toen het beleid van de gemeente. De clubs hebben dat met de nodige inspanningen 
opgepakt en men is daar wisselend succesvol mee. Maar nu dreigt de Gemeente dat 
systeem van onderverhuur te willen gaan verbieden, vreemd genoeg. Spreker wil deze 
achtergrondschets in de komende discussie over het verhuursysteem mee geven. 
Dik Schreuders (DHC / Sectie Voetbal) geeft aan dat – zoals ook gesteld in het D&P rapport 
– in Delft door de clubs veel betaald moet worden voor de sportaccommodaties, maar dat 
eerder bestaande gemeentelijke subsidies (met name die per lid) afgeschaft zijn. En dat 
terwijl veel sportclubs het financieel toch al niet makkelijk hebben. Vervolgens zegt hij met 
belangstelling uit te kijken naar het – in samenspraak met de Sportraad en de sportclubs – 
op te stellen investeringsprogramma. 
Winand de Fraiture (DKIJV) vraagt zich af of er in de Gemeente Delft nu ineens wel geld is 
om te investeren. Hoe kan dat? 
De voorzitter geeft aan, dat van de Delftse Schaakclub bericht is ontvangen, dat het in de 
gehele sportbezuinigingsdiscussie alleen om bewegingssporten gaat en niet om 
denksporten. Met het verzoek van hun kant om dat hier te melden. 
 
Reactie wethouder Raimond De Prez 
De wethouder geeft aan met grote belangstelling te hebben geluisterd. Hij zegt dat hij ook 
liever niet zou bezuinigen, maar dat de gemeentebegroting niet sluitend te krijgen is en dat 
daarom deze taakstelling is vastgesteld. Het is een voorgenomen besluit, waarover de 
gemeenteraad een definitief besluit moet gaan nemen. Hij geeft aan dat wat nu voor ligt, als 
resultaat van het onderzoek en de discussies daarover, een reëel voorstel is. Aangegeven 
wordt dat over het behoud van Sporthal Brasserkade en de gymzaal al gesprekken zijn 
gevoerd. Het overdragen van die sporthal aan de clubs is een te groot risico, het is een 
kwetsbare exploitatie. Verhuizen is wel vervelend, maar de nieuwe plek midden in het 
centrum is een goede locatie. De gemeente vindt sport in Delft heel belangrijk. Alle 
verenigingen krijgen indirect subsidie via de tariefstructuur, waarbij immers geen volledige 
kostendekking geldt. Over de tariefstructuur zal helderheid moeten komen. Het is goed om 
van deze gelegenheid gebruik te maken om de tarieven op een andere manier beter te gaan 
opbouwen.  
Wat betreft het op te stellen investeringsplan zegt de wethouder, dat de accommodaties in 
Delft onder de maat zijn. Gekeken moet worden wat er nodig is. Eerst moeten de 
accommodaties toekomstbestendig worden gemaakt. Hier zal budget voor gevonden moeten 
worden en er zal een aantal jaren voor worden uitgetrokken. 
Op de vraag van de Sportraad-voorzitter eerder vanavond om weer met een zelfstandige 
Sportnota te komen, zegt de wethouder dat de Gemeente net van allerlei deelnota’s af is en 
er voor heeft gekozen om met brede kaders te werken. Sport is daarin een deelonderwerp, 
dat krijgt dan een plek in een uitvoeringsnota. Hij zal er nog over nadenken, maar samen 
moet het gaan lukken. 
 
2e ronde uit de zaal 
Rienk Bijlsma (DAS) vraag of Sporthal Brasserskade wordt verkocht. Wat betekent dit voor 
andere bouwactiviteiten? Zijn de financiën nu op orde? 
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-De wethouder antwoordt dat eerst de bezuiniging moet worden doorgevoerd. Daarna kan 
gekeken worden of er een goede koper gevonden kan worden. Er is nog geen prijs voor de 
sporthal bekend. 
Pieter Kunz (Concordia) zegt, dat het huurbedrag hoog is, de onderhoudskosten zijn ook 
pittig. Heeft dit te maken met de loonkosten en de overhead? Dit zou een concrete 
bezuiniging kunnen zijn. Waarom is hier niet over gesproken? 
-De wethouder zegt dat de gemeente Delft relatief weinig kosten maakt door heel veel 
samen te doen met private investeerders. Dit is goed uitgezocht. De gemeente heeft een 
selectie gemaakt. 
Marcel van Diem (DAS) geeft aan dat DAS naar een vergelijkbare situatie zou gaan, maar dit 
is niet het geval. DAS gaat meer betalen voor de zaal en voor het parkeren. 
-De wethouder geeft aan dat er schriftelijk bekend gemaakt zal worden hoe de invulling 
precies wordt. In de brief zal een goed aanbod worden gedaan. Het wordt een vergelijkbaar 
alternatief. 
Victor Brouwer (Hudito) zegt dat de wethouder heeft aangegeven, dat alle sportclubs indirect 
subsidie krijgen via het bestaande tariefsysteem. Spreker wil aangeven dat Hudito geen 
subsidie krijgt. 
 
Slotwoord 
Wicher bedankt de wethouder voor zijn aanwezigheid en zijn antwoorden. Hij bedankt alle 
aanwezige leden/verenigingen voor hun aanwezigheid, hun inbreng en de correcte manier 
van vergaderen. Hij geeft aan dat er constructief en goed van gedachten gewisseld is. 
Pijnpunten zullen er altijd blijven, maar samen staan we sterk. Zoals aan het begin van de 
vergadering al is aangegeven, loopt het vervolgtraject nu via een op 25 augustus a.s. te 
houden besloten technische vergadering van de raadscommissie, daarna op 6 september 
a.s. de vergadering van de Commissie Sociaal Domein met daarbij de mogelijkheid voor 
betrokkenen om in te spreken. Ten slotte dan definitieve besluitvorming in de 
Gemeenteraadsvergadering op 29 september 2016. 
 
5. Rondvraag en Sluiting 
Jan Deurloo (DES) stelt dat er voor de korfbalclubs onvoldoende zaalruimte is in Delft. 
Scholen stellen hun zaal niet meer beschikbaar aan derden. Hij wil hier aandacht voor. 
 
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering en bedankt DVC voor de door hen geboden 
gastvrijheid. Hij nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje. Spreker rekent er 
op dat er tussen de clubs, de wethouder, de ambtenaren en de aanwezige 
gemeenteraadsleden nog van gedachten wordt gewisseld, vanavond en/of later. 
 
 
 


