
Reactie Sportraad Dalfsen op voorgenomen bezuinigingen op Sport en Bewegen in 2011-2014. 

 

De belangrijkste doelstelling van de Sportraad (SR) is het stimuleren en propageren van de 

beoefening van sport en bewegen voor jong en oud in de gemeente Dalfsen. Wij beoordelen de 

voorgenomen bezuinigingen dan ook met name tegen die achtergrond.  

  

Ook dienen de voorgestelde maatregelen in samenhang te worden gezien met de recent bekend  

geworden bezuinigingen van de rijksoverheid, waardoor het besteedbaar inkomen van huishoudens 

ook al onder druk komt te staan.  

 

Gezien de omvang van de te nemen bezuinigingsmaatregelen door de gemeente, vindt de SR het 

onafwendbaar dat ook de sport in het algemeen, sportorganisaties en sportverenigingen een steentje 

bijdragen aan het oplossen van het dreigende begrotingstekort van de gemeente. 

 

Daarom vinden wij het verlagen van subsidies, gefaseerd oplopend met 2,5%, tot totaal 10% in 

2014 nog net verdedigbaar. Deze fasering biedt voor de betreffende organisaties en verenigingen de 

mogelijkheid hun meerjarig financieel beleid op deze bezuinigingen aan te passen. De verlaging van 

de subsidies aan bijvoorbeeld de Trefkoele, De Schakel en de Wiekelaar zal ongetwijfeld leiden tot 

verhoging van de tarieven voor zaalhuur, wat vermoedelijk tot gevolg heeft dat de contributies van 

de gebruikmakende verenigingen omhoog zal gaan. 

 

De Sportraad vindt het daarentegen niet acceptabel dat dezelfde bezuiniging ook de 

jeugdsportsubsidies treft. Het in beweging krijgen van de jeugd is een belangrijk element in het 

gemeentelijk beleid en de sportverenigingen vormen in dat kader een belangrijke partner. We willen 

toch met z'n allen dat de jeugd aan sport doet en dat ook vooral blijft doen en dan moet je toch niet 

tornen aan de hoogte van deze subsidie? De gemeente zou in onze ogen een krachtig signaal moeten 

afgeven door juist de jeugdsportsubsidies ongemoeid te laten om hiermee te voorkomen, dat in 

samenhang met tariefsverhogingen voor het gebruik van sportaccommodaties een dubbele 

lastenverzwaring voor de verenigingen ontstaat. 

 

Bij de verhoging van tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties, waaronder 

gymlokalen zijn wij van mening dat een tariefstijging de 10% niet te boven zou moeten gaan en 

daarbij, evenals het geval is bij de gesubsidieerde instellingen, sprake moet zijn van fasering.  

 

De voorgestelde verhoging van de zwembadtarieven bedraagt 20% en voor de tarieven van de 

gymlokalen 30-33,5% !! Dit laatste raakt met name de gymnastiekverenigingen. 

Laatstgenoemde, beoogde verhogingen worden al in 2011 doorgevoerd. Voor gymverenigingen 

betekent dit, omdat ook de jeugdsportsubsidies al worden verlaagd, onmiddellijk een behoorlijke 

contributieverhoging. Immers de post zaalhuur is na de kosten van trainers de belangrijkste 

kostenpost op de begroting van die clubs. Door het niet gefaseerd invoeren van de verhoging, 

hebben de betrokken verenigingen niet de mogelijkheid tijdig hun beleid hierop aan te passen. 

Hierdoor worden met name deze verenigingen in problemen gebracht. 

 

Als gevolg van de voorgestelde verhoging van de zwembadtarieven en door de te verwachten 

contributieverhoging van de gymverenigingen dreigt er een situatie te ontstaan dat kinderen minder 

gaan zwemmen en gymmen. Als SR vinden wij dat een onaanvaardbaar scenario, omdat juist deze 

vormen van bewegen essentieel zijn voor kinderen en een onmisbare basis vormen voor het 

zelfvertrouwen van betrokkenen en voor de ontwikkeling van een gezond lichaam en geest. Je moet 

toch investeren in kinderen, want zij zijn toch onze toekomst? 

 

De verhoging van de verhuur van sportvelden is nog niet concreet ingevuld, omdat volgens de 

toelichting in de programmabegroting het wachten is op een uitwerkingsnotitie. Daardoor wordt de 



procentuele verhoging nog niet zichtbaar gemaakt. De SR pleit voor een maximale verhoging (in 

2014) van 10%. Wel is in het voorstel van het college sprake van fasering. In tegenstelling tot de 

verhoging van de tarieven van gymlokalen is het jaar van ingang 2012. De gemeente verwacht door 

de hogere tarieven voor de sportvelden een contributieverhoging voor de leden en mogelijk minder 

bereidheid om mee te werken aan het gemeentelijk project voor sportstimulering. 

Hier constateren wij inconsistentie ten opzichte van de sportverenigingen die gebruik maken van 

gymlokalen: waarom gaat de tariefsverhoging bij gymlokalen wel onmiddellijk in 2011 in en zijn de 

verhogingen niet gefaseerd ? Om de terminologie van het college bij het onderdeel sportvelden te 

gebruiken: trapsgewijze verhoging heeft meer kans van slagen en is realistischer! 

 

Voor subsidies ten behoeve van investeringen van sportaccommodaties was jaarlijks € 75.000 

beschikbaar en voorgesteld wordt om deze regeling volledig te schrappen. Het is de SR bekend dat 

niet elk jaar het beschikbare bedrag door de verenigingen werd benut. Ook beseffen wij dat bij de 

realisering van de Grote Projecten de meeste accommodaties in de kernen weer up-to-date zijn. 

Er zijn echter verenigingen die ten aanzien van hun,veelal kleinere accommodaties geen gebruik 

maken van de prachtige impuls via de Grote Projecten. Onder het motto van gelijke kansen pleit de 

SR ervoor de Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties niet in te trekken en jaarlijks 

een nader te bepalen bedrag beschikbaar te houden voor de betreffende verenigingen. 

 

Tenslotte heeft de SR kennis genomen van de voorgenomen bezuiniging op het vervoer van 

leerlingen van het basisonderwijs naar de gymlokalen. Dit speelt met name in Dalfsen en 

Nieuwleusen, waar ingeval van een grote afstand tussen school en gymlokaal gebruik gemaakt 

wordt van een bus. Voorgesteld wordt om binnen een redelijke loopafstand voortaan af te zien van 

busgebruik. 

Dit voornemen van het College van B&W onderschrijft de SR van harte: door de afstand naar het 

gymlokaal voortaan, indien praktisch haalbaar, lopend af te leggen, wordt concreet voldaan aan 

onze doelstelling: het bewegen in de gemeente Dalfsen te bevorderen! 

 

Namens de Sportraad Dalfsen, 

 

Gert Siffels, voorzitter 

Joop Dijkstra, secretaris 

 

 

 


