
RAADSVOORSTEL 15.0147  

Tussenevaluatie 2015 van de Sportnota ‘Verleiden tot Bewegen’ 

 

Amendement:  

Onderwerp: Geld reserveren voor Sportvisie 

 

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 februari 2016, 

 

BESLUIT: 

Een nieuw punt toe te voegen aan het raadsbesluit (3): 

3. Een reserve voor de uitvoering van de Leidse Sportvisie te creëren en deze reserve te vullen 

met €470.000 die zal worden gedekt door de kapitaalslasten voor investeringen van zowel de 

IJshal als het Combibad voor 2018 en 2019, op dezelfde manier als het college dat voorstelt 

voor de jaren 2016 en 2017. 

a. Deze reserve te verdelen over de komende drie jaar (2016 t/m 2018). 

b. Bij aanvragen vanuit de sportwereld zou deze reserve kunnen worden aangewend, 

waarbij: 

i. De Raad zal worden geraadpleegd bij besteding van deze middelen. 

ii. De voorkeur wordt gegeven aan initiatieven waar via co-financiering ook 

private middelen worden aangewend. 

Gijs Holla (PvdA) 

Aad van der Luit (D66) 

Yvonne van Delft (GroenLinks) 

 

Toelichting: 

In de tussenevaluatie (tabel 2, pagina 14) worden de bijdragen voor de kapitaallasten voor de 

investeringen in zowel de IJshal als het Combibad voor twee jaar uitgesteld en hierdoor valt 

tweemaal €135.000 vrij om voor de komende twee jaar de bezuinigingen wat te verlagen. 

Wethouder De Wit heeft echter op 14 januari aangegeven dat het wenselijk zou zijn als er extra geld 

beschikbaar zou komen voor het uitvoeren van sportbeleid naast het huidige accommodatiebeleid, 

maar dat hier nu niet de middelen voor zijn. Aangezien zowel het Combibad als de IJshal 

waarschijnlijk niet voor 2019 zullen worden opgeleverd, zouden we deze kapitaalslasten kunnen 

gebruiken voor investeringen in de Leidse sport in de komende paar jaar. Dit kan, net als onze potjes 

‘Binnenstad’ en ‘Kennisstad’, worden gebruikt bij goede ideeën uit de stad of bij innovatieve ideeën 

die veel mensen aan het sporten zouden kunnen krijgen. 


