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Geacht College,
Het Platform Sport heeft kennisgenomen van de “Exploitatievisie binnensport”.
Het rapport voldoet aan de wensen van de gemeente Heiloo en de gemeente Castricum om de
binnensportaccommodatie in kaart te brengen en te kijken welke toekomstige beheersvorm het
meest wenselijk is. Het is een goed en helder rapport.
Het Platform sport heeft het rapport besproken en heeft de volgende bedenkingen, vragen en
conclusies:
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De randvoorwaarden moeten zeer duidelijk zijn en geen risico in zich dragen voor de nabije
toekomst en voor de verenigingen. Hebben de verenigingen hierin nog inspraak?
Er dient een gelijk speelveld gerealiseerd te worden voor alle exploitanten. In de afgelopen
jaren riepen de verschillen tussen de afgesloten contracten met de diverse sporthallen veel
ergernis op. Het gevoel van ongelijke behandeling, ondanks het uitsluiten van de sport uit de
wet Markt en Overheid, bleef bestaan.
Bij een risicodragende exploitatie bestaat de mogelijkheid dat de exploitant in
liquiditeitsproblemen komt. Wie staat hier voor garant en wie zorgt dan voor de continuïteit
van het gebruik van de betreffende sporthallen?
Het gebruik van de sportaccommodaties bij J.P. Thijsse, Bonhoeffer en Clusius is buiten
beschouwing gelaten. Zij verhuren wel tegen dienstverlening of concurrerende prijs. Hoe
daarmee om te gaan? Bestaan er regels/voorwaarden voor scholen die hun accommodaties
verhuren?
Door een organisatie de inroostering van de gymnastiekzalen en sporthallen te laten
vervullen zal de bezetting in alle sporthallen (ook Akersloot) toenemen. Vooraf goede
voorlichting geven aan de verenigingen/huurders over het beleid van inroosteren is
noodzakelijk.
In het algemeen zou er meer sturend opgetreden kunnen worden om de efficiëntie en
optimale bezetting te realiseren. Om de overloop vanuit Heiloo succesvol te laten zijn dient
de overloop vanuit Castricum teruggedrongen te worden.
Optie van scenario 2 kost extra geld (de ondernemer wil ook winst maken) en het opzetten
van een lokaal sportbedrijf, met bestuurlijke aansturing door beide gemeenten, kan naar
onze mening het risico en financieel nadeel beperken.
Wat te doen als de uitbesteding niet succesvol is? Loopt er gelijk met de uitbesteding nog
een plan B? Bijvoorbeeld de opzet van een sportbedrijf.
Door invoering van een kosten-gerelateerd tarievensysteem gekoppeld aan een, met
voorwaarden omkleed, huurkosten-subsidiesysteem kan de efficiëntie en exploitatie van de

•

binnensportaccommodaties worden verbeterd en de verenigingen meer mogelijkheden
bieden om hun maatschappelijke inzet te verhogen. Bovendien kan dat een betere
onderhandelingspositie opleveren voor de gemeenten ten opzichte van een mogelijke
nieuwe exploitant.
De instandhoudingskosten in beide gemeenten zijn momenteel zeer laag. Bij aanbesteding
naar een commerciële exploitant zullen die stijgen. Ook het invoeren van een gelijk speelveld
voor beide exploitanten, bijvoorbeeld het weghalen van het groot onderhoud bij De
Bloemen, zal leiden tot hogere instandhoudingskosten. In dat geval zal ook gekeken moeten
worden of De Bloemen dezelfde positie in de markt kan behouden, zoals zij die nu ook heeft.
Indien die positie niet langer haalbaar is, zal dat van invloed kunnen zijn op het resultaat en
als gevolg daarvan, op extra financiële eisen.

Het Platform Sport ziet de noodzaak om snel te handelen. Wel zal het vormen van een plan B, als de
aanbesteding niet lukt, noodzakelijk zijn.
Het Platform Sport is al langer voorstander van een Buch-brede benadering van de sport in al zijn
facetten. Er zijn dan inverdieneffecten te behalen op bijv. veldonderhoud, sporthal onderhoud,
schoonmaak, toestellen keuring, inroostering, investeringen enz. Dat alles binnen een organisatie,
sportbedrijf of commerciële exploitant.
Gezien de demografische ontwikkeling en de neerwaartse belangstelling voor, met name
binnensport en zwembadgebruik (rapport “Sportaccommodaties in Nederland van het Mulier
instituut), is het in standhouden van de binnensportaccommodaties van belang. Instrumenten
daartoe kunnen zijn:
1. sturing geven aan samenwerking/samenvoeging van verenigingen (omnisportvereniging!!) bij
zowel veldsporten als zaalsporten.
2.Verbetering van efficiëntie en bezettingsgraad door invoering van kosten gerelateerd
tarievenstelsel en een op huurkosten gebaseerd subsidiesysteem.
Met vriendelijke groet,
N. K. Valk
Voorzitter Platform Sport

