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INBRENG SPORTFEDERATIE SOEST DONDERDAG 7 NOVEMBER OPINIËRENDE RAAD
Agendapunt: Begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023
Beste leden van de gemeenteraad,
De sportbestuurders werden in 2013 door u met een bezuinigingstaakstelling belast ter
grootte van € 500.000. Zij hebben veel energie gestoken om samen met de gemeente
afspraken te maken hoe dit in te vullen. De afspraak was om na 5 jaar de tarieven te evalueren
en juist nu stonden we op het punt om dit met uw wethouder en ambtenaren zorgvuldig en
met een realistisch oog op te pakken.
Al deze tijd heeft de sport zich actief en coöperatief opgesteld om de taakstellingen in te
vullen. Nog geen half jaar geleden deden de sportbestuurders voorstellen rond de
herinrichting van het Sportpark aan de Bosstraat om hiermee € 100.000 te bezuinigen! Dit
door een alternatief te bieden voor de parkeerproblematiek.
U kunt zich voorstellen dat de nu aangekondigde lastenverzwaring voor de sport, oplopend
tot € 175.000 in 2023 als een bom is ingeslagen bij de sportbestuurders en veel commotie te
weeg heeft gebracht. Uitlatingen als “oneerlijk” en “de dood van de binnensport “zijn hierbij
de nog zacht uitgedrukte bewoordingen. Ook de betrouwbaarheid van u als raad komt
hierdoor zwaar ter discussie te staan. Is dit de bonus van het actief meedenken over
bezuinigingen, terwijl wij het breedteaanbod en de sportdeelname hebben weten te
handhaven?
Echter, als sport hebben wij begrip voor de financiële situatie van de gemeente Soest en
willen daar ook een bijdrage aan leveren. Wij beseffen ons dat er op dit moment veel
geïnvesteerd wordt in de sport, maar laten we ons ook realiseren, dat dit een gevolg is van
jarenlang uitstel van onderhoud en investeringen en onderdeel was van de afspraken in het
kader van de eerdere bezuinigingen!
Ook weten wij dat de tarieven voor de binnensport in vergelijking met omliggende
gemeenten lager liggen. Juist daarom zouden wij met elkaar in gesprek gaan om hier een voor
Soest passende oplossing voor te vinden. Het is echter naar onze mening een illusie om te
denken dat wij deze €175.000 kunnen oplossen door een tariefsverhoging zonder dat dit
desastreuze gevolgen heeft voor sportaanbod en sportdeelname in Soest. Met name voor de
binnensport met ca 2000 sportende leden zullen de gevolgen enorm zijn.
Omdat noch u, noch wij op dit moment kunnen overzien wat deze taakstelling tot gevolg heeft
voor de sport, vragen wij van u:
1. Een heroverweging van de hoogte van de bezuinigingstaakstelling, gezien de enorme
inspanningen die de sport de afgelopen jaren reeds heeft gedaan
2. Laat ons samen met de gemeente de evaluatie van de tarieven afronden en met
voorstellen hiervoor komen. Hierbij ook zal worden aangegeven wat de gevolgen voor de
sport in Soest zijn en welke meeropbrengst er voor de gemeentelijke financiën is.
3. Dat u op basis van dit voorstel pas een besluit neemt over de hoogte van een eventuele
taakstelling voor de sport vanaf 2021. Dan kan vanuit een realitisch oogpunt gekeken
worden naar mogelijkheden c.q. gevolgen.
Wij steken wederom een hand uit om gezamenlijk dit probleem op te lossen. Wij doen dat
vanuit het perspectief dat er een meerjarenbeleidsvisie komt voor de sport en wij niet langer
afhankelijk zijn van de grillen van de dag waarin u meer of minder middelen ter beschikking
heeft. Hier is voor sportbestuurders niet mee te werken.
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