Reactienota ten behoeve van de beleidsdocumenten:
- “Sportbeleidsnota Deventer Vitaal 2009 – 2012”
- “Integrale Toekomstvisie Binnen- en Buitensportaccommodaties”

Deventer, 14 januari 2009
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In de politieke markt van achtereenvolgens 27 augustus en 10 september jongstleden heeft de gemeenteraad van Deventer de documenten “Sportbeleidsnota
Deventer Vitaal 2009 – 2012” en de “Integrale toekomstvisie Binnen- en Buitensportaccommodaties” vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens zijn de documenten
middels de website van de gemeente Deventer beschikbaar gesteld en zijn alle burgers middels publicatie in de media gewezen op de mogelijkheid om ten
aanzien van beide documenten een inspraakreactie aan te leveren.
In aanvulling op de reguliere inspraakperiode, die van 15 oktober t/m 26 november heeft geduurd, heeft op 29 oktober 2008 een separate informatieavond
plaatsgevonden in het stadhuis van de gemeente Deventer waarbij beide beleidsdocumenten nader zijn toegelicht en bediscussieerd. Voor deze
informatieavond hebben alle direct betrokken partijen een uitnodiging ontvangen. Het programma van de avond bestond uit twee discussierondes in meerdere
groepen. De algemene conclusies van deze discussierondes (die in de plenaire terugkoppeling naar voren zijn gekomen) zijn in voorliggende reactienota
meegenomen. Daarnaast zijn de aanwezigen nogmaals op de mogelijkheid gewezen om tot en met 26 november een schriftelijke reactie in te dienen bij de
gemeente Deventer. In navolging van de resultaten van de informatieavond zijn 12 officiële reacties binnengekomen. Deze ontvangen reacties zijn eveneens
in voorliggende reactienota meegenomen.
Na het verwerken van alle reacties in voorliggende reactienota stelt het college van burgemeester en wethouders de reactienota inclusief de al dan niet
aangepaste sportbeleidsnota en integrale accommodatievisie vast. Deze reactienota is dan ook onlosmakelijk verbonden met de beide beleidsdocumenten.
Eventuele toezeggingen die hierin gedaan worden over de beleidsformuleringen dan wel de uitvoering van de beleidsacties, worden dan ook met de vaststelling
van beide documenten door college en gemeenteraad definitief.

1

Hoofdstuk 2

Overzicht partijen

De volgende partijen hebben, naast de resultaten van de informatieavond, een separate inspraakreactie ingediend ten behoeve van de “Sportbeleidsnota
Deventer Vitaal 2009 – 2012” en/of de “Integrale toekomstvisie Binnen- en Buitensportaccommodaties”:
2.1

Organisaties, instellingen en personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Deventer Sportploeg
Deventer Korfbalvereniging Devinco
Raadsopvolger H. Oguray
Algemene Bathmense Sportvereniging
Jeu de Boules Vereniging “De Vijfhoek”
Gymnastiekvereniging SVOD
SVS Volleybal
Gezamenlijke reactie van de Zandweerd-verenigingen
(Actief, CJV-ers, Hot Wheels, Sallandia, WWV en Sportclub Deventer)
Vereniging Deventer Sportraad
Roei- en Zeilvereniging “Daventria”
Federatie Amateurvoetbalverenigingen Deventer en Omstreken (FADO)
Salland Cricket Club

13 november 2008
13 november 2008
19 november 2008
20 november 2008
23 november 2008
23 november 2008
23 november 2008
25 november 2008
25 november 2008
26 november 2008
26 november 2008

Opzet reactienota

Bij het opstellen van de reactienota is ervoor gekozen om de reacties, in volgorde van binnenkomst, per partij te behandelen. Hiertoe zijn de ingezonden
reacties allereerst zo kort en bondig mogelijk samengevat en zijn de belangrijkste op- en aanmerkingen resumerend weergegeven. Ook is het verslag van de
informatieavond van 29 oktober integraal verwerkt. Sommige reacties zijn zodanig uitgebreid dat deze, ten behoeve van de overzichtelijkheid, zijn opgesplitst in
deelreacties die vervolgens ieder afzonderlijk zijn opgenomen. Ten behoeve van het opstellen van een overzichtelijke reactienota zijn alleen de inhoudelijke
opmerkingen die een correctie, vraag of wijzigingsvoorstel voor (één van) beide documenten betreffen, in de nota meegenomen.
Vervolgens is aangegeven welke zienswijze het college heeft op de ingezonden reacties, waardoor elke partij kan nagaan wat er met de opmerkingen van de
betrokken partijen is gedaan en in hoeverre dit al-dan-niet heeft geleid tot wijzigingen in de sportbeleidsnota of de integrale accommodatievisie. De reactie van
het college van B&W betreft de richting van de aanpassingen zoals deze in de definitieve nota zullen worden opgenomen. Het gaat daarbij in deze fase dus nog
niet om een gedetailleerde beschrijving van de voorgestane tekstuele aanpassingen. Overige opmerkingen die de inhoud van de beleidsdocumenten
ondersteunen, dan wel opmerkingen die slechts betrekking hebben op taal- en spelfouten, zijn in voorliggende reactienota niet meegenomen maar zullen indien
nodig separaat worden verwerkt. De komende weken zullen de nota’s op beide vlakken (inhoudelijk en tekstueel) definitief gereed worden gemaakt.
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Hoofdstuk 3
Kenmerk1
3.1

Binnengekomen reacties
Opmerking / vraag

Reactie college

Deventer Sportploeg

Inspraak

De Deventer Sportploeg adviseert de benamingen “minder
validen” en “gehandicapten” in beide documenten aan te
passen en overal te vervangen door de term “mensen met
een beperking”. Op die manier worden in één keer alle
deelnemers met een verstandelijke / lichamelijke en
meervoudige beperking benoemd.

Het advies wordt overgenomen en de nota’s worden
dienovereenkomstig aangepast.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.2

Deventer Korfbalvereniging Devinco

Uitvoering

Uitvoering
Inspraak

Ambities

Devinco uit haar ongenoegen over de snelheid waarmee te
gemeente zaken oppakt. Als voorbeeld wordt het uitblijven
van de herziene huurvoorwaarden en het aanleggen van het
toegangspad naar de wielerbaan benoemd.
Devinco geeft aan dat zij graag in een eerder stadium
betrokken waren geweest bij de ontwikkelingen op sportpark
Rielerenk ten aanzien van Pickwick Players en Turkse Kracht.
De Korfbalvereniging heeft behoefte aan meer
trainingsruimte. Zij bestrijdt de conclusie uit de
accommodatievisie dat er voldoende kwalitatieve
binnensportruimte aanwezig is. Ook hebben zij hun
vraagtekens over het toewijzingsbeleid van de hallen, waarom
staan sommige hallen hele avonden leeg?
Devinco wil graag meedenken over gebruik van
accommodaties voor BSO. Hierbij moet echter wel aandacht
zijn voor de afstand van de accommodatie tot de school.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en
meegenomen bij toekomstige uitwerkingsprocessen. Gaat niet
over de inhoud van beide beleidsdocumenten.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en
meegenomen bij toekomstige uitwerkingsprocessen. Gaat niet
over de inhoud van beide beleidsdocumenten.
In de accommodatievisie is reeds aandacht geschonken aan
de beperkte functionaliteit van gymnastieklokalen ten aanzien
van sportgebruik.
Eventuele klachten c.q. knelpunten ten aanzien van het
toewijzingsbeleid dienen te worden opgenomen met de
verhuurder.
De reactie zal bij de uitvoering worden meegenomen, geen
reden tot aanpassing van de nota’s.

1
Nadere analyse van de reacties geeft aan dat deze in vier groepen kunnen worden verdeeld: Inspraak (zijnde de feitelijke inspraakreactie), Knelpunt (veelal lokale knelpunten die nog eens door de
insprekende partij onder de aandacht worden gebracht. Hebben eerder betrekking op de uitwerking van het beleid dan op de beleidsnota’s zelf), Ambities (veelal ambities van de insprekende partij.
Zijn eerder van belang bij de uitvoering van het beleid) en Uitvoering (heeft veelal betrekking op de rol van de gemeente).
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Ambities

Devinco geeft aan dat het steeds lastig wordt om
verenigingstaken door vrijwilligers te laten uitvoeren, terwijl
de gemeente wel steeds meer van de verenigingen verwacht.

In de sportbeleidsnota is reeds nadrukkelijk aandacht voor
verenigingsondersteuning en het vrijwilligersknelpunt.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.3

Raadsopvolger H. Oguray

Inspraak

Raadslid H. Oguray wenst dat de sportbeleidsnota wordt
bijgewerkt c.q. aangevuld met aandacht voor de allochtone
medeburgers

Het advies wordt overgenomen en de sportnota wordt
dienovereenkomstig aangepast.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.4

Algemene Bathmense Sportvereniging (ABS)

Knelpunt

Knelpunt
Inspraak

Enkele sporttakken van ABS zijn nog groeiende, waaronder
handbal. Ruimtegebrek staat het geven van verantwoorde
training in de weg, en ook speltechnische en –tactische
trainingen blijven hierdoor achterwege.
Daarnaast kampt ook de volleybalafdeling met een
ruimtegebrek. ABS pleit voor een uitbreiding van de huidige
sporthal met een halve of 1/3 zaal, geeft aan dat hiertoe
ruimte beschikbaar is en wil hierover graag in gesprek.
In de sporthal is geen inloop- c.q. warmloopvoorziening wat
sneller leidt tot blessures
Volgens het Handbalverbond zal buitenhandbal verdwijnen,
dit zal gevolgen hebben voor de druk op bestaande of nieuw
te bouwen binnensportvoorzieningen. Is hier rekening mee
gehouden?

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en kan
indien gewenst in overleg met de vereniging separaat worden
uitgewerkt. Gaat niet over de inhoud van beide
beleidsdocumenten.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en
meegenomen bij toekomstige uitwerkingsprocessen. Gaat niet
over de inhoud van beide beleidsdocumenten.
In de nota is reeds rekening gehouden met een toename van
de vraag naar binnensportruimte (o.a. op basis van een
eerder onderzoek van NOC*NSF naar het tekort aan
binnensportruimte in Nederland).
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Kenmerk
3.5

Opmerking / vraag

Reactie college

Jeu de Boules Vereniging “De Vijfhoek”

Knelpunt

De Jeu de Boules-vereniging heeft al jaren een tekort aan
banen. Overleg met ander partners op het sportpark heeft
vooralsnog niet geleid tot een oplossing.

Ambitie

Bij de herinrichting zou De Vijfhoek graag zien dat de
mogelijkheid wordt onderzocht om te komen tot een
“Multifunctionele Sporthal” waarin zij samen met de Deventer
Sportploeg in de winter kunnen Jeu de Boulen.

De gezamenlijke verenigingen op het sportpark zullen samen
een Masterplan Sportpark Achterhoek opstellen. De gemeente
zal er op toezien dat het knelpunt van De Vijfhoek hierin
wordt meegenomen.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en
meegenomen bij de toekomstige uitwerking van het
Masterplan Sportpark Achterhoek. Gaat niet over de inhoud
van beide beleidsdocumenten.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.6

Gymnastiekvereniging SVOD

Inspraak
Inspraak

Inspraak

SVOD geeft aan dat alle gymnastieklokalen in Deventer ver
onder de maat zijn om gym en danslessen te geven die aan
de eisen van deze tijd voldoen.
Door de hoge huurtarieven voor de
binnensportaccommodaties is de volkssport gymnastiek tot
een dure aangelegenheid geworden. Dit terwijl SVOD een
duidelijk maatschappelijke functie vervult met 1500 leden
waarvan 75% jonger dan 18 jaar.
SVOD voelt zich geremd door de mogelijkheden en opstelling
van de NV DOS (bijvoorbeeld ten aanzien van huurtarieven en
verhuurvoorwaarden). Het verplaatsen van de regierol van de
NV DOS naar de gemeente lijkt SVOD een goede zaak maar
dan moeten verantwoordelijkheden wel duidelijk worden
benoemd.

In de accommodatievisie is reeds aandacht geschonken aan
de beperkte functionaliteit van gymnastieklokalen ten aanzien
van sportgebruik.
In de sportnota is reeds opgenomen dat vitale verenigingen in
de toekomst middels het tarieven- en subsidiebeleid beloond
c.q. gecompenseerd kunnen worden.
De regierol ligt reeds bij de gemeente. NV DOS geeft
uitvoering aan het beleid dat door de gemeente wordt
opgesteld. Middels de uitvoeringsovereenkomst kan de
gemeente sturen op de tarieven die de NV DOS hanteert. Zie
ook vorig antwoord.
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Inspraak

De SVOD signaleert grote verschillen tussen binnensport- en
buitensportverenigingen. Zo kan SVOD de turnaccommodatie
niet uitbreiden en kunnen zij zich als vereniging niet op of aan
een accommodatie profileren terwijl dit voor
buitensportverenigingen wel mogelijk is.

SVOD is nauw betrokken bij de realisatie van het WVC
Keizerslanden waar, op verzoek van SVOD, speciale
voorzieningen en aanpassingen aan de accommodatie worden
gerealiseerd (extra grote berging, eigen kantine, eigen
bestuurskamer, extra hoge sportzaal etc.). SVOD heeft reeds
de mogelijkheid gekregen deze voorziening het gehele jaar te
huren en kan hierdoor haar “eigen gezicht” aan het gebouw
geven.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

SVS wil graag dat in de sportnota het begrip vitale vereniging
nader wordt uitgewerkt, zodat voor alle partijen duidelijk
wordt wat hieronder wordt verstaan en hoe een vereniging
eraan kan voldoen.
SVS wil graag dat in de sportnota duidelijker wordt
omschreven wat de gemeente verstaat onder regie.
SVS adviseert de gemeente om diversiteit te stimuleren om
zodoende voor iedereen die wil sporten een keuze te hebben.

De criteria voor vitale verenigingen zullen in de nota worden
aangescherpt.

3.7

SVS Volleybal

Inspraak

Inspraak
Inspraak

Inspraak
Inspraak

SVS vindt het teleurstellend dat er in de accommodatievisie
over het Haarhuus en Sporthal Schalkhaar wordt geschreven
dat er geen ontwikkelingen zijn, terwijl dit inmiddels wel zo is.
SVS vraagt zich af hoe de gemeente enerzijds wil streven
naar één beheersorganisatie en anderzijds de verenigingen
meer verantwoordelijkheid wil geven. Ook vraagt SVS zich af
hoe het beheer van de sporthallen in Schalkhaar hierin zal
worden ingepast.

De regierol van de gemeente zal in de nota nader worden
aangescherpt.
In de sportnota is reeds als actiepunt 3 opgenomen dat de
gemeente onderzoek zal doen naar het diversiteitsbeleid. De
opmerking van SVS zal bij dit toekomstige onderzoek worden
meegenomen.
Ten tijde van het schrijven van de accommodatievisie waren
deze ontwikkelingen nog onvoldoende bekend. Zij zullen
alsnog in de nota worden opgenomen.
Dit zou onder meer kunnen worden ingevuld door het
introduceren van een nieuwe vorm van sleutelbeheer. Bij de
uitwerking van de actiepunten die voortvloeien uit de
accommodatievisie (zie blz. 28 van de visie) zal hieraan nader
invulling worden gegeven.

6

Kenmerk
3.8

Reactie college

Gezamenlijke verenigingen Zandweerd

Uitvoering
Knelpunt

Kenmerk
3.9

Opmerking / vraag

De gezamenlijke sportverenigingen schetsen een beeld van
het herinrichtingstraject voor Zandweerd tot op heden.
Vervolgens gaan de verenigingen in op de specifieke
knelpunten die zij ervaren ten aanzien van kleedkamers,
trainingsruimte, parkeergelegenheid en algehele
voorzieningen op het Sportpark Zandweerd.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Gaat niet
over de inhoud van beide beleidsdocumenten.
De reactie heeft geen betrekking op de inhoud van beide
beleidsdocumenten. Ten aanzien van de knelpunten is reeds
een separate visie voor Sportpark Zandweerd opgesteld. De
gemeente is in gesprek met de verenigingen en zal op basis
van de Zandweerd-visie en de gesprekken met de
verenigingen tot mogelijke oplossingen komen.

Opmerking / vraag

Reactie college

Vereniging Deventer Sportraad

Inspraak
Inspraak
Inspraak

De sportraad adviseert meer aandacht te geven aan de
uitvoering en lay-out van de nota en te streven naar een nota
met uitstraling, bijvoorbeeld door het toepassen van foto’s.
De overige opmerkingen zijn allemaal tekstueel en hebben
alleen betrekking op het herformuleren van tekst en opnieuw
opmaken van bladspiegels.
De sportraad vindt dat de nota te abrupt eindigt. Zij zou
graag een korte samenvatting, mogelijke conclusies, een
financiële paragraaf, prioriteitenlijst, tijdpad en bijlagen willen
zien.

Het advies wordt waar nodig meegenomen bij uiteindelijke
opmaak en afwerking sportbeleidsnota.
Het advies wordt waar nodig meegenomen bij uiteindelijke
opmaak en afwerking sportbeleidsnota.
Op basis van de inspraakreacties en ontwikkelingen in de
Deventer sportsector zal na vaststelling van de nota een
prioritering en tijdspad voor de genoemde acties en
activiteiten worden opgesteld. Vervolgens zal, bij de
uitwerking van de in de nota opgenomen acties, per
onderdeel nader invulling worden gegeven aan de benodigde
financiën.
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Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.10 Roei- en Zeilvereniging Daventria
Inspraak

Daventria uit haar verbazing over het feit dat de Integrale
Toekomstvisie zich alleen richt op gymnastieklokalen,
sporthallen en sportvelden en er geen aandacht is voor (de
ontwikkeling van) watersport. Het accommodatiebeleid moet
hierop worden aangepast.

Inspraak

Daventria betreurt het feit dat zij op generlei wijze zijn
betrokken bij het opstellen van de sportnota. Daarnaast merkt
zij op dat de sportnota grotendeels vanuit de invalshoek
grassport is geschreven, een groot aantal algemeenheden en
trends uit de nota gelden volgens Daventria niet voor sporten
als atletiek, schaatsen, roeien, kanoën, zeilen en wielrennen.
Er dient een Deventer nuancering te worden aangebracht.

Inspraak

Daventria geeft aan dat de KNVB niet de verenigingscheck
voor alle vitale verenigingen in Deventer kan verrichten maar
dat hierbij moet worden aangesloten bij de criteria van de
individuele sportbonden. Ook het begrip vitale vereniging
moet daartoe beter worden omschreven.
Daventria geeft aan dat het bij een sportvereniging primair
moet gaan om de sport. Het behalen van maatschappelijke
doelen is daarbij meegenomen.

Inspraak

Het is een bewuste keuze om in de Integrale Toekomstvisie
alleen het gemeentelijke accommodatiebeleid ten aanzien
van complexe fysieke voorzieningen als sporthallen,
sportzalen en sportparken mee te nemen aangezien de
realisatie en spreiding van deze voorzieningen over de stad
onderhevig zijn aan de ontwikkeling van Deventer en vice
versa. De ontwikkeling van watersportvoorzieningen ten
behoeve van o.a. roeien en zeilen wordt gedekt door het
project “Ruimte voor de rivier”. In de accommodatievisie en
sportnota zal wel een verwijzing worden opgenomen. Ook
zullen de overige accommodaties die niet zijn meegenomen
(golf, midgetgolf, sportscholen, fitness etc.) gemotiveerd
worden afgewezen.
De sportnota is met behulp van een klankbordgroep
opgesteld. Deze klankbordgroep, die bestond uit een
afvaardiging van verschillende betrokken partijen en
sportverenigingen uit Deventer, heeft de belangen van de
diverse Deventer sportverenigingen waaronder ook de nietveldsporten behartigd.
Het betreft hier landelijke trends en ontwikkelingen waar
veelal geen lokale cijfers en/of gegevens van beschikbaar zijn.
Voor zover mogelijk is reeds een nuancering dan wel vertaling
naar de lokale situatie meegenomen. Deze nuancering zal in
de sportnota nogmaals worden benadrukt.
Dit zal ook het geval zijn, de KNVB zal slechts de
voetbalverenigingen in Deventer beoordelen op hun vitaliteit.
De criteria voor vitale verenigingen zullen in de nota worden
aangescherpt.
Sport als middel zal niet prevaleren boven sport als doel. Wel
wenst de gemeente nadrukkelijk de maatschappelijke effecten
van sport in te zetten om zo diverse maatschappelijke
ontwikkelingen het hoofd te bieden.
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Inspraak

Daventria geeft aan dat zij geen hinder ondervinden van de
individualisering en het teruglopen van het aantal vrijwilligers.
Doordat Daventria aan haar leden een infrastructuur biedt
waarbij zij onder meer hun eigen trainingstijd kunnen kiezen
groeit het aantal leden nog met 5% per jaar.

Hierbij vormt Daventria een positieve uitzondering. Echter, de
landelijke én lokale tendens (en daar moet het beleid op
worden afgestemd) is dat een groot aantal verenigingen
problemen hebben leden vast te houden en ook steeds
minder vrijwilligers (zowel kader als op de vloer) binnen een
vereniging actief willen zijn. Overigens is in de sportnota
reeds benoemd dat het watersportverbond de laatste jaren te
maken heeft gehad met een groei van het aantal leden.
De criteria voor het verdelen van sportaccommodaties in de
categorieën A, B en C zullen in de nota worden aangescherpt.

Inspraak

De verdeling van sportaccommodaties in de categorieën A, B
en C in relatie tot de (financiële) betrokkenheid van de
gemeente is niet zuiver. Waarom moet de gemeentelijke
bemoeienis per definitie toenemen als ook het sociaal
rendement groter wordt? Daventria bewijst dat het anders
kan.

Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

De FADO wenst meer duidelijkheid te krijgen over de regierol
van de gemeente. Een eventuele koers (of koerswijziging)
dient duidelijk te zijn voor alle verenigingen zodat zij weten
wanneer “een trein gemist kan worden”
De FADO wenst meer duidelijkheid te krijgen over het begrip
“vitale vereniging”. Welke criteria en meetmomenten worden
ten aanzien van de vitale verenigingen gehanteerd, zodat de
verenigingen zich hierop kunnen instellen.
De FADO geeft aan dat de huidige verenigingen in principe al
als vitale verenigingen gezien mogen worden. Zij dragen
namelijk bij aan de vitaliteit en het welzijn van de inwoners
van Deventer. Bovendien zijn ze belangrijk voor het
jeugdbeleid doordat ze jongeren van de straat houden.
De FADO wenst te worden toegevoegd aan de Stuurgroep
Voetbal Deventer. Zij hebben dit besproken met de KNVB en
die ondersteunt dit verzoek.

De regierol van de gemeente zal in de nota nader worden
aangescherpt.

3.11 FADO
Inspraak

Inspraak

Ambitie

Ambitie

De criteria voor vitale verenigingen zullen in de nota worden
aangescherpt.
De waarde van sportverenigingen in algemene zin staat ook
niet ter discussie. Wel wenst de gemeente nadrukkelijk te
streven naar meer verenigingen die zich inspannen om bij te
dragen aan het gemeentelijk beleid.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Stuurgroep
is binnen de gemeente onbekend, bovendien gaat reactie niet
over de inhoud van beide beleidsdocumenten.
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Inspraak

Uitvoering

Uitvoering
Inspraak

Inspraak

Kenmerk

Ten aanzien van het actiepunt ”onderzoek naar de kosten per
sporter” wil de FADO aangeven dat er voor gewaakt moet
worden dat er geen appels met peren vergeleken zullen
worden.
De FADO pleit voor een inventarisatie van de voor- en
nadelen van multifunctioneel gebruik. Vervolgens dient een
separate inspraakronde met de verenigingen te worden
gepland.
De FADO bepleit per complex tenminste één kunstgrasveld
aan te leggen.
De FADO constateert dat, indien alle verenigingen in Deventer
erin slagen om vitale verenigingen te worden, dit tot gevolg
zal hebben dat er extra financiële middelen benodigd zijn
omdat anders dit beleidsvoornemen een averechts effect zal
hebben. De FADO bepleit dat de gemeente zo spoedig
mogelijk de financiële kaders van beide nota’s bekend maakt.
De FADO geeft aan dat verenigingen (al dan niet op één
sportpark) met elkaar de concurrentie aan zullen gaan om
een vitale vereniging te worden. De FADO vindt dergelijke
situaties uit den boze.

Opmerking / vraag

De reactie zal worden meegenomen bij de uitvoering van
voornoemd onderzoek.
De reactie betreft uitvoering van de accommodatievisie en/of
sportnota en zal worden meegenomen bij de uitvoering van
de actiepunten.
De reactie betreft uitvoering van de accommodatievisie en/of
sportnota en zal worden meegenomen bij de uitvoering van
de actiepunten.
Op basis van de inspraakreacties en ontwikkelingen in de
Deventer sportsector zal na vaststelling van de nota een
prioritering en tijdspad voor de genoemde acties en
activiteiten worden opgesteld en wordt per onderdeel nader
invulling gegeven aan de benodigde financiën.
Er zijn voldoende mogelijkheden voor elke vereniging om op
zijn of haar eigen wijze vitaal te worden. Verenigingen die
hieraan op geen enkele manier aan kunnen voldoen zullen
ook niet aanvullend worden ondersteund.

Reactie college

3.12 Salland Cricket Club
Inspraak

De SCC wil de gemeente nadrukkelijk in overweging geven
om toch een actief topsportbeleid op te nemen.

Inspraak

De SCC heeft enkele tekstuele aanpassingen ten aanzien van
de inventarisatie van accommodaties, de ontwikkeling van de
cricketsport in Deventer en de indeling van de
grassportvelden voor cricket in Accommodaties.

De gemeente sluit (ondersteuning van) topsport niet bij
voorbaat uit maar heeft er bewust voor gekozen de komende
jaren met name in te zetten op vergroting van brede, actieve
sportbeoefening en dientengevolge op breedtesport.
De voorgestelde aanpassingen zullen in de nota worden
verwerkt.
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Kenmerk

Opmerking / vraag

Reactie college

3.13 Terugkoppeling inspraakavond 29 oktober 2008
Inspraak

Inspraak

Inspraak

Inspraak

Inspraak
Inspraak

Inspraak

De verenigingen zouden graag nog meer praktische
ondersteuning van het SSC willen ontvangen, bijvoorbeeld
bij het houden maar ook het behouden van evenementen.
Daarnaast zou het SSC de rol van intermediair tussen
verenigingen onderling moeten vervullen.
De criteria voor vitale verenigingen moeten nader worden
vastgesteld. Op dit moment is het voor veel verenigingen
onduidelijk hoe zij worden beoordeeld op hun vitaliteit. Ook
dient de gemeente voldoende middelen beschikbaar te
stellen om alle vitale verenigingen te ondersteunen.
De verenigingen op sportparken willen best meer met elkaar
samenwerken om hun maatschappelijke rol te vergroten,
bijvoorbeeld door inzet van een parkmanager. Het mag de
clubs echter geen extra geld kosten. Ook gedwongen fusies
zijn voor de verenigingen uit den boze.
De regierol van de gemeente, zoals deze in de nota’s wordt
beoogd, is voor de verenigingen nog onduidelijk. Deze dient
nader te worden uitgewerkt. Ook dient de regiefunctie van
de gemeente ten aanzien van de sportfaciliteiten binnen
nieuwe Wijk Voorzieningen Centra’s te worden benoemd.
De regiofunctie van sommige sportverenigingen wordt in de
nota gemist, de mag best wat meer worden benadrukt.
De gemeente mag een sterkere rol spelen bij het bepalen
van de tarieven van de NV DOS.

Bij de realisatie van nieuwe sportvoorzieningen dienen de
relevante partijen zoals sportverenigingen in een zo vroeg
mogelijk stadium bij de planvorming te worden betrokken.

Bij de uitwerking van het bedrijfsplan dat de NV DOS
momenteel opstelt zal ook aandacht zijn voor de rol van het
SSC. De wens van de verenigingen zal hierbij worden
meegenomen.
De criteria voor vitale verenigingen zullen in de nota worden
aangescherpt.

Door het samenwerken kunnen verenigingen uitgroeien tot
vitale verenigingen. Zoals in de nota opgenomen wenst de
gemeente deze verenigingen passend tegemoet te komen, dit
hoeft de clubs dus geen extra geld te kosten.
De regierol van de gemeente zal in de nota nader worden
aangescherpt.

De regiofunctie van sommige verenigingen zal in de nota
worden opgenomen.
De gemeente kan middels de subsidiebeschikking en
uitvoeringsovereenkomst direct invloed uitoefenen op de
tarieven van de NV DOS. Indien een nader onderzoek naar de
tarieven (actiepunt 19) aangeeft dat de tarieven herzien
moeten worden dan kan de gemeente langs deze weg de
tarieven bijstellen.
De reactie betreft uitvoering van de accommodatievisie en/of
sportnota en zal worden meegenomen bij de uitvoering van
de actiepunten.
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Inspraak

Bij de aanleg van nieuwe wijken moet ook meteen aandacht
zijn voor de realisatie van sportvoorzieningen in deze wijken.

Inspraak

De verenigingen spreken de wens uit voor meer
kunstgrasvelden bij de herinrichting van accommodaties. Ook
dient er passend te worden omgegaan met de huurtarieven
voor de kunstgrasvelden.
De voetbalverenigingen willen graag trapveldjes bij de
bestaande sportparken. Anderen zijn juist van mening dat
deze trapveldjes in de wijk moeten komen. In ieder geval
willen alle partijen meer openbare sportvoorzieningen.
Het is voor veel binnensportverenigingen onduidelijk wie de
regels en tarieven vaststelt, de gemeente of de NV DOS?

Inspraak

Inspraak
Inspraak

Als meerdere binnensportverenigingen onder één
beheerorganisatie worden ondergebracht dient er helderheid
te bestaan over profilering en verantwoordelijkheden. Hoe
om te gaan met de eigen identiteit van de verenigingen?

Inspraak

Er is momenteel misschien geen tekort aan ruimte maar de
aanwezige binnensportruimte voldoet niet allemaal aan de
wensen en eisen van de verenigingen. Niet iedereen wil tot
23.30 sporten.

Inspraak

Verenigingen zijn blij met de oplossing op Rielerenk maar
niet met het proces. Waarom zijn ze hier niet bij betrokken?

De verschillende afdelingen werken nauw samen om er voor
te zorgen dat bij de aanleg van nieuwe wijken of de renovatie
van bestaande wijken er passend invulling wordt gegeven aan
de aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen in de
wijk (waaronder sportaccommodaties).
Dit betreft de uitvoering van de sportnota en zal worden
meegenomen bij de uitvoering van de actiepunten (zie
actiepunt 20).
Dit betreft de uitvoering van de sportnota en zal worden
meegenomen bij de uitvoering van de actiepunten (zie
actiepunt 21).
De gemeente bepaalt middels de subsidiebeschikking en
uitvoeringsovereenkomst de kaders waarbinnen de NV DOS
zal opereren.
Vanuit de accommodatievisie is als actiepunt benoemd dat de
gemeente nader onderzoek zal verrichten naar de
mogelijkheden om taken van beheer en exploitatie van
binnensportaccommodaties onder te brengen bij één
organisatie. Het handhaven van eigen identiteit en het
verdelen van verantwoordelijkheden tussen beheerder,
exploitant en gebruiker(s) zal hierbij worden meegenomen.
In de accommodatievisie is reeds aandacht geschonken aan
de beperkte functionaliteit van gymnastieklokalen ten aanzien
van sportgebruik. Onderzoek naar de functionaliteit van deze
voorzieningen is ook opgenomen als actiepunt bij de
accommodatievisie.
Ten behoeve van een slagvaardig proces is met de betrokken
partijen overleg gevoerd en zijn acties in gang gezet. De
overige verenigingen op het sportpark zijn passend
geïnformeerd.
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Inspraak

Inspraak
Inspraak

Inspraak
Inspraak

Inspraak

Inspraak

Inspraak

Inspraak

Buitensportverenigingen zien mogelijkheden om op
accommodatieniveau samen te werken. Sport moet daarbij
wel leidend blijven, maatschappelijk rendement is
meegenomen.
De ABC-criteria moeten worden bijgewerkt naar deze tijd. Ze
zijn nu achterhaald en onduidelijk.
Er ontbreekt een visie op watersport. Die moet in ieder geval
worden opgenomen in de sportnota. Het accommodatiebeleid
rondom watersport wordt gedekt door het project “Ruimte
voor de rivier”.
De gemeente mag meer slagvaardig zijn in haar uitvoering.
De verenigingen zijn van mening dat de accommodatienota
veel inventarisatie en weinig visie bevat. Anderzijds moeten
ze zelf ook de gemeente dwingen tot een visie door als
verenigingen zelf ook beleidsplannen te maken.
Sommige verenigingen zouden graag meer aandacht wensen
voor topsportaccommodaties.

Door concentratie van voorzieningen kan het zo zijn dat
stedelijke sporten qua concurrentie hinder ondervinden van
wijkgerichte sporten. Aan de andere kant zien verenigingen
wel de voordelen van het huisvesten van meerdere sporten
op één sportpark.
De gemeente moet voorwaarden stellen voor
accommodatiegebruik waarna verenigingen zelf moeten
kunnen beslissen of ze willen fuseren of niet.
De verenigingen vragen zich af of de NV DOS ook het beheer
van de buitensportaccommodaties onder haar hoede kan
nemen?

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

De criteria voor het verdelen van sportaccommodaties in de
categorieën A, B en C zullen in de nota worden aangescherpt.
In de sportnota zijn sporten en sportverenigingen in hun
algemeenheid benoemd. De watersportverenigingen maken
hier reeds onderdeel van uit.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

De gemeente sluit (ondersteuning van) topsport en
topsportaccommodaties niet bij voorbaat uit maar heeft er
bewust voor gekozen de komende jaren in te zetten op
vergroting van brede, actieve sportbeoefening en
dientengevolge op breedtesport.
De gemeente streeft naar een zo efficiënt mogelijke invulling
van de voor sport beschikbare ruimte. Daarbij kan het
huisvesten van meerdere verenigingen op één
sportaccommodatie leiden tot diverse schaalvoordelen.
Bij de uitwerking van de accommodatievisie zullen deze
kaders, die reeds op hoofdlijnen zijn geschetst, nader worden
ingevuld. Uitgangspunt is dat samenwerking en/of fusie wordt
gestimuleerd.
In de accommodatievisie is reeds als actiepunt opgenomen
dat wordt gestreefd naar één uniforme beleidslijn voor beheer
en onderhoud van buitensportaccommodaties. Bij de
uitwerking van dit actiepunt zal ook bekeken worden of het
mogelijk en/of wenselijk is om de buitensportaccommodaties
bij de NV DOS onder te brengen.
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Inspraak
Inspraak

Inspraak
Inspraak
Inspraak
Inspraak

De sportparken Borgele en Schalkhaar zijn niet
meegenomen, deze moeten alsnog worden toegevoegd.
Het zou goed zijn als verenigingen de accommodaties in
eigen beheer krijgen. Dit is goed voor het onderhoud van de
accommodatie. Hier moeten dan wel kwaliteitsnormen voor
worden gesteld en er moeten jaarlijkse bijdragen voor
worden vrijgemaakt. Door het eigen beheer kan het gevoel
van trots en betrokkenheid groeien
De sportverenigingen vinden dat de sportnota nog
onvoldoende specifiek is toegespitst op Deventer, hij zou ook
voor andere gemeenten kunnen gelden.
De sportnota gaat soms teveel over andere dingen dan sport,
terwijl sport de kern moet zijn.
Het is onduidelijk wat de inbreng van Rijksmiddelen betekent
voor Deventer.
De sportverenigingen willen graag weten wat er gebeurt met
de € 5,- per inwoner die de gemeente van de provincie heeft
ontvangen.

Deze zullen in de accommodatievisie worden toegevoegd.
In de accommodatievisie is als actiepunt opgenomen dat
wordt gestreefd naar één uniforme beleidslijn voor beheer en
onderhoud van buitensportaccommodaties. Bij de uitwerking
van dit actiepunt zal ook bekeken worden of het mogelijk
en/of wenselijk is om beheer en onderhoud bij de
verenigingen onder te brengen.
De sportnota bevat weliswaar een deel landelijke trends en
ontwikkelingen; echter de uitwerking in actiepunten is volledig
toegespitst op de gemeente Deventer.
De sportnota geeft uitwerking aan de brede maatschappelijke
rol van sport en raakt daarmee ook andere beleidsterreinen.
De rijksmiddelen (bijvoorbeeld voor de regeling
combinatiefunctionarissen) zijn voor zoveel mogelijk verwerkt
in de sportnota.
Dit bedrag zal, conform de eis van de provincie, worden
ingezet voor het aanpassen van sportaccommodaties (De
Scheg).
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