
Sport gespaard in nota Uitkomsten bestuurlijke opdracht 
‘Toekomst Sport’ 
 
Dinsdag 26 april jl. heeft het college de nota Uitkomsten bestuurlijke opdracht 
‘Toekomst Sport’ vastgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de sportaccommodaties 
in Delft er op punten niet goed voorstaan. Daarom heeft het college besloten slechts 
een deel van de beoogde bezuinigingen op sport te realiseren én te onderzoeken 
welke investeringen in sportaccommodaties nodig zijn. Om de sport- en 
beweegdeelname niet verder onder druk te zetten wordt ook af gezien van een 
verhoging van de tarieven. 
 
Naast het niet verhogen van de tarieven zijn er een zestal maatregelen opgenomen in de 
nota die de sport in Delft niet verder verschralen, maar wel bijdragen aan de gemeentelijke 
bezuinigingstaakstelling. De invulling van de taakstelling bestuurlijke opdracht 
‘Toekomstbestendige Sport’ wordt hiermee terug gebracht naar € 230.000,-. Voor het restant 
(€ 120.000,-) van de oorspronkelijke taakstelling wordt een alternatieve invulling gezocht.  
 
De voorgestelde maatregelen zijn:  
• Het afstoten van een gymzaal in Buitenhof; dit is mogelijk omdat er voldoende capaciteit 

is in overige gymzalen. 
• Het afstoten van de Sporthal Brasserskade; deze Sporthal is verouderd. Met de bouw 

van de nieuwe sporthal van het SC Delfland College kunnen twee verenigingen 
verplaatst worden naar een nieuwe, modernere sporthal. Voor een derde vereniging 
wordt ook een bruikbaar alternatief gerealiseerd. 

• Sportpark Buitenhof (Delfia) uit de exploitatie nemen; er zijn voldoende velden 
beschikbaar op andere sportparken. 

• Het onderhoud van de Golfaccommodatie op Sportpark Brasserskade beëindigen; vanuit 
concurrentiebeding is het niet wenselijk om de huidige situatie voort te laten bestaan. 

• De gemeentelijke zand ingestrooide trainingsvelden voetbal annex tennisbanen over te 
dragen aan de betreffende verenigingen; bij de particuliere tennisverenigingen is sprake 
van overcapaciteit. Vanuit concurrentiebeding is het dan ook niet wenselijk om de huidige 
situatie voort te laten bestaan.  

• Het keuren van velden door de verenigingen te laten uitvoeren; velden kunnen zo 
actueler, op ieder tijdstip gekeurd worden.  

 
De maatregelen en het onderzoek naar nodige investeringen worden meegenomen in het 
Uitvoeringsplan Sportaccommodaties. Ook komt er een onderzoek naar het 
huurtarievensysteem met als insteek een eerlijkere verdeling tussen dure binnensport en 
goedkopere buitensport. Het gaat hier om meer balans tussen de huurlasten bij 
sportverenigingen en niet over een extra bezuiniging. In de nota Uitkomsten bestuurlijke 
opdracht ‘Toekomst Sport’ is het advies van adviesbureau Drijver en partners en de reactie 
van de Sportraad van Delft meegenomen. 
 
Werken aan financieel herstel 
Om de mogelijkheden voor structurele bezuinigingen op sportaccommodaties te 
onderzoeken heeft het college in oktober 2014 de bestuurlijke opdracht 'Toekomstbestendige 
Sport' vastgesteld. Om Delft financieel te laten herstellen heeft de gemeente de afgelopen 
zes jaar grote bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd. Sinds 2010 is onder andere ruim € 
800.000,- structureel bezuinigd op sport. De bovengenoemde bezuinigingen zijn hier niet in 
meegerekend. Mede door de inzet van de afgelopen jaren zijn de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven weer in balans. En is er ruimte om de economische vitaliteit van Delft verder te 
versterken.  
 


