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1 inleiding 

 

 aanleiding 

Voor veel sporten vormt de aanwezigheid van voldoende en goed uitgeruste 

sportaccommodaties een voorwaarde voor volwaardige sportbeoefening. De gemeente 

Lansingerland is  eigenaar van diverse binnensportaccommodaties, sportparken en 

een zwembad. Door deze sportaccommodaties te verhuren aan sportverenigingen, 

tegen tarieven beneden de kostprijs, faciliteert de gemeente het sporten en bewegen 

in de gemeente.  

  

Als gevolg van bezuinigingen heeft het college de tarieven voor verhuur van 

sportaccommodaties verhoogd. In de periode 2011-2013 zijn de tarieven 

geharmoniseerd, wat leidde tot een substantiële verhoging van tarieven van  

accommodaties in (vooral) Bergenschenhoek en Bleiswijk1. Medio 2014 heeft de 

gemeenteraad besloten de tarieven verder te verhogen in de periode tot 2018, waarbij 

voor buitensportaccommodaties de stijging is beperkt tot jaarlijks 5,5%2. Voor de 

binnensportaccommodaties bedraagt de tariefstijging over dezelfde periode 3% plus 

een indexatie op basis van de consumentenprijsindex3.  

Verhoging van de tarieven voor huur van sportaccommodaties brengt risico’s met zich 

mee ten aanzien van de vitaliteit van sportverenigingen. Bij de bespreking van het 

onderzoeksprogramma van de rekenkamer met raadsleden op 11 december 2013 

hebben raadsleden hun zorgen geuit over de mogelijke effecten van deze 

tariefsverhoging op de vitaliteit van sportverenigingen. Vitale sportverenigingen zijn 

volgens de gemeente nodig om sportactiviteiten aan te bieden en leveren bovendien 

een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen (zie ook paragraaf 

1.2). In het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Lansingerland voor 20144 is 

daarom een onderzoek aangekondigd naar de effecten van het gemeentelijk 

accommodatiebeleid op de vitaliteit van sportverenigingen. 

 

 beleidsmatige en financiële context 

 
beleidsmatige context 

De gemeente heeft op het terrein van sport en bewegen alleen een wettelijke taak ten 

aanzien van gymnastiekonderwijs: in de wet op het primair onderwijs is geregeld dat 

de gemeente ofwel een ruimte beschikbaar stelt voor gymles ofwel geld beschikbaar 

stelt waarmee de school in staat is een dergelijke ruimte beschikbaar te krijgen. De 

gemeente heeft ten aanzien van het sportaccommodatiebeleid verder dus de vrijheid 

om haar beleid te bepalen en (eventueel) middelen ter beschikking te stellen. 

  

De actuele gemeentelijke beleidskaders voor het sportaccommodatiebeleid zijn: 

1 Tarievennota sportaccommodaties 2011-2012, vastgesteld op 30 september 2010. 

2 Amendement A 2014-5 op raadsvoorstel BR1400207 ‘voorstel aanpassing tarieven buitensport’, aangenomen op 28 mei 2014. 

3 De consumentprijsindex (CPI) is een maatstaf voor het meten van de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. 

4 Onderzoeksplan Rekenkamer Lansingerland 2014, brief van 19 december 2013 met kenmerk RL/13.16/PH/RW/LA 
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• de sportnota 2014-20185, waarin de beleidsambities van de gemeente op het gebied 

van sport en bewegen worden beschreven. In deze nota staat onder andere dat de 

gemeente “binnen de aanwezige financiële kaders het mogelijk maakt en bevordert dat 

zoveel mogelijk inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen doen”6. 

In de sportnota staat verder dat de gemeente zich (financieel) verantwoordelijk acht 

voor het faciliteren van sport door beheer, onderhoud en vervanging van de 

bestaande sportvoorzieningen van de gemeente. De gemeente ziet geen rol voor 

zichzelf bij uitbreiding of de realisatie van nieuwe sportvoorzieningen. 

Ook staat in de sportnota dat voor het aanbieden van sportactiviteiten sterke 

sportverenigingen nodig zijn met een goede organisatie, actuele kennis en een 

stevig vrijwilligersapparaat. 

• de tarievennota sportaccommodaties 2014-20187 inclusief het voorstel aanpassing 

tarieven buitensport8 en een aangenomen amendement9 op dit voorstel.  

 

Voor de periode voor 2014 is tevens de tarievennota sportaccommodaties 2011-201210 

van belang. In de periode voor 2014 was er geen door de gemeenteraad vastgestelde 

sportnota.  

 

Voor de binnensportaccommodaties is ten slotte de nota vastgoedbeleid gemeente 

Lansingerland11 relevant. Hierin staat onder andere dat de 

binnensportaccommodaties (inclusief het zwembad) in eigendom dienen te blijven 

van de gemeente, omdat deze zonder subsidies niet exploitabel zijn.  

 

 sportaccommodaties en sportverenigingen Lansingland  

Tabel 1-1 toont de aantallen sportaccommodaties van de gemeente.  

 
tabel 1-1: overzicht sportaccommodaties gemeente 

 
type accommodatie aantal  

binnensport  

sporthal 5 

sportzaal 5 

gymzaal 1 

turnzaal 1 

kegelbaan 2 

schietbaan 4 

dojo 2 

zwembad 1 

  

buitensport  

voetbalveld natuurgras 11 

5 Sportnota Lansingerland 2014-2018, vastgesteld op 29 januari 2014.  

6 Sportnota Lansingerland 2014-2018, p. 11. 

7 Tarievennota sportaccommodaties 2014-2018, vastgesteld op 29 januari 2014. 

8 Raadsvoorstel BR1400207 ‘voorstel aanpassing tarieven buitensport’, vastgesteld op 28 mei 2014. 

9 Amendement A 2014-5 op raadsvoorstel BR1400207 ‘voorstel aanpassing tarieven buitensport’, aangenomen op 28 mei 2014. 

10 Tarievennota sportaccommodaties 2011-2012, vastgesteld op 30 september 2010. Kenmerk: T10.01156. 

11 Vastgoedbeleid gemeente Lansingerland, vastgesteld op 30 oktober 2014. Kenmerk: T14.05848. 
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voetbalveld kunstgras zand 0 

voetbalveld wetra 2 

voetbalveld rubber 9,4 

hockeyveld semi water 2 

hockeyveld kunstgras zand 3 

korfbalveld natuurgras 0 

Korfbalveld kunstgras 2 

handbalveld 1 

atletiekveld 1 

honk en softbal 3 

tennisbaan 28 

mini-tennisbaan 4 

jeu de boules 1 

 
 
bron: Tarievennota’s sportaccommodaties 2011-2012 en 2014-2018 

 

In tabel 1-2 zijn de aantallen en soorten sportverenigingen weergegeven die een 

sportaccommodatie huren van de gemeente.  

 

 
Tabel 1-2: sportverenigingen die een sportaccommodatie huren van de gemeente 
Lansingerland  

 vereniging  aantal 

  

buitensport  

tennis 3 

voetbal 3 

hockey 2 

jeu de boules 1 

atletiek 1 

fietsen 1 

honk- en softbal 1 

korfbal 1 

  

binnensport  

badminton 7 

vechtsport en zelfverdediging 7 

gymnastiek/turnen 3 

fitness/aerobic 3 

schietsport 3 

tafeltennis 2 

volleybal 1 

zaalvoetbal 2 

biljart 1 

dansen 1 

basketbal 1 

jeu de boules 2 

totaal 46 

 
 
bron: een adressenbestand van sportverenigingen van de gemeente Lansingerland.  
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Financiële context 

Volgens de sportnota 2014-2018 besteedt de gemeente Lansingerland in 2014 circa € 

6,6 miljoen aan sport (o.a. voor sportaccommodaties en subsidies). De baten (met 

name uit verhuur van sportaccommodaties) bedragen in hetzelfde jaar € 2,4 miljoen.12 

 

 bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het sportbeleid en de exploitatie van 

buitensportaccommodaties ligt bij de portefeuillehouder Sport. Dit is mw. van 

Tatenhove. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de 

binnensportaccommodaties ligt bij de portefeuillehouder Financiën, dhr. Abee 

 

De ambtelijke verantwoordelijkheid is belegd bij het team economie, onderwijs en 

sport van de afdeling Economische en Maatschappelijke Ontwikkeling. De uitvoering 

van uitvoerende beheer- en exploitatietaken is voor zowel de binnensport- 

(Optisport) als buitensportaccommodaties (Arcadis) en het zwembad (Sportfondsen) 

ondergebracht bij gespecialiseerde externe partijen. 

 

2 doel- en vraagstelling 

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek na te gaan wat de effecten zijn van de 

tariefsverhoging en andere recente ontwikkelingen in het gemeentelijk 

sportaccommodatiebeleid op de vitaliteit van sportverenigingen.  

 

De centrale vraag luidt als volgt: 

Wat zijn de effecten van de tariefsverhoging en andere recente ontwikkelingen in het 

gemeentelijk sportaccommodatiebeleid op de vitaliteit van sportverenigingen? 

 

De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

1 Hoe hebben de tarieven voor verhuur van sportaccommodaties zich ontwikkeld? 

2 Welke andere ontwikkelingen zijn er in het sportaccommodatiebeleid van de 

gemeente? 

3 In hoeverre heeft de gemeente de verwachte effecten van veranderingen in het 

sportaccommodatiebeleid op de vitaliteit van sportverenigingen in kaart gebracht? 

4 Welke effecten hebben de ontwikkelingen in het sportaccommodatiebeleid op de 

vitaliteit van de sportverenigingen? 

 

3 afbakening onderzoek en definities 

 

 afbakening onderzoek  

 

periode 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de periode 2010-2014. In 2011 zijn de 

tarieven voor huur van sportaccommodaties namelijk geharmoniseerd en, met name 

voor sportaccommodaties in Bergschenhoek en Bleiswijk, substantieel verhoogd. De 

12 Sportnota Lansingerland 2014-2018, vastgesteld op 29 januari 2014. 
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rekenkamer zal de effecten van deze tariefsverhoging op de vitaliteit van 

sportverenigingen onderzoeken. De gegevens uit 2010 kunnen hierbij dienen als 

nulmeting.  

 

aantal verenigingen  

Het onderzoek beperkt zich tot sportverenigingen die sportaccommodaties huren van 

de gemeente, waarbij een selectie van sportverenigingen nader wordt onderzocht. Er 

zullen zowel verenigingen worden geselecteerd die hebben aangegeven relatief zwaar 

te zijn getroffen door de recente ontwikkelingen in het sportaccommodatiebeleid, als 

verenigingen die daar relatief weinig last van hebben ondervonden. Daarnaast streeft 

de rekenkamer er naar om de selectie van verenigingen zo veel mogelijk te doen 

overeenkomen met de diversiteit van sportverenigingen van Lansingerland in het 

algemeen. Relevante kenmerken in dit kader zijn onder andere: locatie (spreiding over 

de drie kernen), binnensport vs buitensport, type sport, aantal leden en 

leeftijdsopbouw van het ledenbestand. Bij de selectie van verenigingen zal met deze 

kenmerken rekening worden gehouden.  

 

 definities  

 

sportaccommodatiebeleid 

Onder het sportaccommodatiebeleid van de gemeente verstaat de rekenkamer: 

het verhuren van sportvelden en andere sportaccommodaties aan verenigingen tegen een 

gereduceerd tarief.13  Belangrijke aspecten van het sportaccommodatiebeleid zijn onder 

andere:  

• beschikbaarheid en kwaliteit van door de gemeente verhuurde sportaccommodaties; 

• tarieven sportaccommodaties; 

• taakverdeling ten aanzien van onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties 

tussen sportverenigingen en de gemeente. 

 

Hoewel accommodaties die sportverenigingen zelf aanleggen strikt genomen niet 

onder deze definitie vallen, zullen we ook aandacht besteden aan het beleid van de 

gemeente ten aanzien van deze accommodaties. Relevante aspecten van dit beleid 

zijn: 

• (co)financiering van accommodaties die door sportverenigingen worden aangelegd;  

• juridische constructie bij accommodaties die door sportverenigingen worden 

aangelegd op grond van de gemeente.14 

 

Onder sportaccommodaties worden zowel de sportzalen en -velden, als de 

kleedkamers, clubgebouwen en kantines verstaan (voor zover deze in eigendom van 

de gemeente zijn). Bij buitensportaccommodaties worden kleedkamers, clubgebouwen 

en kantines geëxploiteerd door de verenigingen zelf. 

 

vitaliteit sportverenigingen 

Een gangbare definitie voor de vitaliteit van sportverenigingen is: 

13 Rekenkamer Lansingerland (2011) Scheidsrechter nog dirigent, p.22. 

14 Als de grond van de vereniging is, is zij ook eigenaar van de accommodaties die daar op staan. Als de grond waar de accommodatie op staat in 

eigendom is van de gemeente kan de vereniging de volgende rechten hebben op een accommodatie: huur, recht van opstal of erfpacht.  
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“het vermogen om nu en in de toekomst de eigen sporten aan te kunnen bieden aan eigen en 

potentiële leden”15.   

Belangrijke aspecten van de vitaliteit van sportverenigingen16 zijn onder andere:  

• het aantal leden; 

• kader (vrijwilligers en bestuurders); 

• accommodatie (beschikbaarheid en kwaliteit); 

• beleid en visie; 

• financiën; 

• sportactiviteiten; 

• maatschappelijke activiteiten. 

 

De rekenkamer zal deze definitie ook gebruiken. We zullen het effect van het 

sportaccommodatiebeleid op drie aspecten van vitaliteit onderzoeken: de twee 

dimensies waarop het beleid naar verwachting een direct effect kan hebben 

(accommodatie, financiën) en het aantal leden. De overige aspecten van vitaliteit van 

sportverenigingen zullen niet worden onderzocht omdat ontwikkelingen in het 

sportaccommodatiebeleid naar verwachting alleen een indirect effect hebben op deze 

aspecten. Een verhoging van de tarieven van sportaccommodaties zal bijvoorbeeld 

geen direct effect hebben op de sportactiviteiten van de vereniging. Sportverenigingen 

zouden als gevolg van de tariefsverhoging wel kunnen besluiten om minder 

sportaccommodaties te huren van de gemeente. Dit zou er vervolgens toe kunnen 

leiden dat sportverenigingen minder sportactiviteiten aanbieden. 

 

Eén aspect van vitaliteit waar het sportaccommodatiebeleid naar verwachting een 

indirect op effect zal hebben, namelijk het aantal leden, zal wel worden onderzocht, 

omdat sportverenigingen die worden geconfronteerd met stijgende kosten aangeven 

dat zij die kosten alleen kunnen opvangen door de contributie te laten stijgen. Dit zou 

volgens de verenigingen leiden tot een daling van het aantal leden17. 

 

4 aanpak 

 

 documenten 

Voor dit onderzoek zullen verschillende documenten geraadpleegd worden. Hierbij 

valt te denken aan: 

• de in paragraaf 1.3 vermelde beleidsnota’s; 

• relevante beleidsdocumenten zoals kadernota’s, begrotingen en jaarverslagen; 

• financiële overzichten van subsidies aan sportverenigingen en de huuropbrengsten 

van sportaccommodaties; 

15 Deze definitie wordt gebruikt in het rapport Vitaliteit Sportverenigingen Eindhoven (2010) en Romeyn en van Kalmthout en het rapport Vitaliteitsscan 

sportverenigingen 2012  (2012) Gemeente Den Haag. 

16 Deze aspecten van vitaliteit worden andere genoemd in de eerder genoemde rapporten Vitaliteit Sportverenigingen Eindhoven (2010) en 

Vitaliteitsscan sportverenigingen 2012 (2012)  en het rapport van de rekenkamer Rotterdam de bal is rond: effecten van verenigingsondersteuning op 

sportparticipatie (2009). 

17 Zie onder andere de brief van Verenigde Lansingerlanders (VLL) van 28 mei 2012 en 14 mei 2014 aan de burgemeester en wethouders van 

Lansingerland. 
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• jaarrekeningen, jaarverslagen en overzichten van aantallen leden van 

sportverenigingen18;  

• vakliteratuur m.b.t. onder andere sportdeelname en de effecten van sportbeleid van 

gemeenten. 

 

 interviews 

Er zullen gesprekken met betrokkenen worden gevoerd. Het ligt in de verwachting dat 

in ieder geval interviews zullen worden gehouden met:  

• het bestuur van de koepel van buitensportverenigingen19 (Verenigde 

Lansingerlanders); 

• één of meerdere ambtelijk medewerkers betrokken bij het beleid met betrekking tot 

sportaccommodaties. 

 

 vragenlijst 

De geselecteerde verenigingen zal worden gevraagd een lijst met vragen te 

beantwoorden. Voor het opstellen van deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de 

vitaliteitsscan voor sportverenigingen, die is ontwikkeld door het Mulier instituut20. 

De vragen zijn echter wel aangepast, omdat de betreffende onderzoeken zich richtten 

op de vitaliteit van sportverenigingen op één moment in plaats van de ontwikkeling 

van de vitaliteit over een periode (zoals in dit onderzoek). Ook zijn de vragen meer 

feitelijk en minder normatief geformuleerd. 

 

De vragenlijst zal, voordat deze wordt verstuurd, eerst worden besproken met de 

koepel van buitensportverenigingen om te testen of de vragen duidelijk zijn en 

kunnen worden beantwoord door de sportverenigingen. Mede op basis van dit gesprek 

zal ook besloten worden welke verenigingen worden benaderd. Zo nodig zullen, na 

verzending van de vragenlijst aan de sportverenigingen, met de vertegenwoordigers 

van individuele verenigingen (telefonisch) gesprekken worden gepland om de 

ontvangen gegevens te verifiëren en nader te duiden.   

 

Om een uitspraak te kunnen doen over het effect van wijzigingen  in het 

sportaccommodatiebeleid op de vitaliteit van sportverenigingen zal worden 

beoordeeld welke ontwikkeling in de vitaliteit van sportverenigingen is opgetreden na 

wijzigingen in sportaccommodatiebeleid. Hierbij zal rekening worden gehouden met 

andere factoren die ontwikkelingen in de vitaliteit van sportverenigingen kunnen 

verklaren, zoals de groei van de bevolking van Lansingerland en maatregelen die 

sportverenigingen hebben genomen om hun vitaliteit te behouden of te verbeteren.  

 

18 Deze moeten worden verkregen via de koepels voor sportverenigingen of rechtstreeks van verenigingen. Jaarverslagen, jaarrekeningen of aantallen 

leden zijn meestal niet op de websites van de betreffende verenigingen te vinden. Alleen verenigingen en stichtingen met een onderneming die in 2 

opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten moeten hun jaarrekening deponeren bij de kamer van koophandel (Bron:  

http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/deponeren-jaarrekening/welke-organisaties-moeten-een-jaarrekening-deponeren). Dit is naar 

verwachting niet van toepassing op sportverenigingen in Lansingerland.  

19 Er is geen actieve koepel van binnensportverenigingen in Lansingerland. 

20 Het Mulier instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting die onder andere wetenschappelijk onderzoek verricht naar 

beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Deze vitaliteitsscan wordt onder gebruikt in de eerder genoemde rapporten Vitaliteit Sportverenigingen 

Eindhoven (2010), Vitaliteitsscan sportverenigingen Den Haag (2012) en het rapport Vitaliteit sportverenigingen Schiedam (2012). 
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 verwachtingen 

Aangezien de onderzoeksvragen geen normatief karakter hebben hanteert de 

rekenkamer geen normen. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn wel 

enkele werkhypotheses geformuleerd: 

• sportverenigingen zullen hun contributie verhogen om de tariefsverhoging voor 

sportaccommodaties op te vangen. Hierdoor zal de financiële situatie van 

sportverenigingen niet verslechteren en zullen sportverenigingen dezelfde 

sportaccommodaties kunnen blijven gebruiken; 

• de ontwikkelingen in het sportaccommodatiebeleid zullen geen effect hebben op het 

aantal leden van sportverenigingen21. 

Deze werkhypotheses zullen in dit onderzoek getoetst worden. 

 

5 organisatie en planning 

 

 organisatie 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een onderzoeksteam van de rekenkamer 

bestaande uit: 

• de heer Kees de Waijer; 

• de heer Laurens Wijmenga (projectleider). 

 

 planning 

De voorbereiding van dit onderzoek is in 2014 gestart. Het onderzoek zal resulteren in 

publicatie van de rapportage in april 2015.  

 

 

21 Uit onderzoek blijk dat prijsverhogingen in de sport maar beperkt consequenties hebben voor de deelname en dat er een bereidheid is bij sporters om 

meer te betalen voor de sportbeoefening (Wicker 2011, Kesenne 2011, Driessen en Siemons 2012 in de Recessiepeiling gemeenten 2013 van het Mulier 

instituut). 
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