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De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. Woensdag 29 november 2017;
Constateert dat:
 De doelstelling op het gebied van sport en bewegen in de programmabegroting als volgt is geformuleerd: ‘Het
bevorderen van een goede sportinfrastructuur zodat primair de inwoners de mogelijkheid wordt geboden om op
verantwoorde wijze en overeenkomstig eigen aanleg en behoefte te sporten en te bewegen en secundair om
diverse maatschappelijke doelstellingen te realiseren.’
 Bij het raadsbesluit ten aanzien van de zero base-bezuinigingen is besloten € 210.980 te bezuinigen op beheer en
onderhoud van buitensportaccommodaties.
 Deze bezuinigingen op dit moment uitgesteld en opgenomen zijn in de Kadernota 2017 en Begroting 2018.
 In 2015 de notitie “Uitgangs-, knel- en aandachtspunten buitensportaccommodaties, Mééér dan
accommoderen!” vastgesteld is, waarmee een deel van de geplande bezuinigingen kon worden ingeboekt.
 Sportverenigingen en plaatselijk belang organisaties in interactieve sessies geïnformeerd zijn over de
voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.
 Er op dit moment geen algemene en integrale sportnota met doelstellingen is.
 De Rekenkamercommissie onderzoek heeft gedaan naar “Financiële ondersteuning van reguliere sportbeoefening
in De Fryske Marren” en hierin aanbevelingen heeft opgenomen. Deze zijn door de raad overgenomen.
Is van oordeel dat:
 Het streven is om de, bij de zero base vastgestelde, bezuinigingen uiteindelijk nog wel te halen, tenzij de nieuwe
integrale sportnota vraagt om een nieuwe heroverweging.
 Er eerst een ‘kapstok’ moet zijn om iets aan op te kunnen hangen. Ofwel er moet eerst beleid komen waar,
samen met de sportverenigingen, een duidelijke visie en doelstellingen aan ten grondslag moeten liggen.
 Het door het wijzigen van het collegevoorstel wellicht deels in 2018 en/of daarna niet te halen bezuinigingsbedrag
geparkeerd blijft staan tot er een nieuw gemeentelijk sportbeleid is en de financiële consequentie daaruit bekend
zijn.
 Het noodzakelijk is dat er een integrale sportnota komt waarin alle facetten, inclusief het beheer en onderhoud,
van sportbeoefening in De Fryske Marren zijn ondergebracht,
Besluit:
 Vóór 1 januari 2019 een integrale sportnota te willen bespreken waarin alle facetten van sportbeoefening in De
Fryske Marren zijn ondergebracht, waarbij de verenigingen vanaf het eerste moment meegenomen moeten
worden;
 Punten 1, 2, 3 en 5 en 7 uit het raadsbesluit te schrappen en opnieuw de redelijkheid en de actualiteit te
bespreken met de betrokken partijen en mee te nemen in de integrale sportnota;
 Punt 6 over het verdubbelen van de gebruikstarieven (€40.000,-) gefaseerd in 5 jaar in te voeren in stappen van
20%, per 01-01-2019.
 De tekorten op te nemen in de Kadernota 2018 en Begroting 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.
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