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Status: advies Sportraad Valkenswaard aan college van burgemeester wethouders conform
Convenant, artikel 4
Algemeen
De Sportraad Valkenswaard is in de voorbereiding tot nu toe niet betrokken geweest bij de
totstandkoming van de thans voorliggende notitie ten aanzien van het accommodatiebeleid. Wij
onderschrijven het gestelde in de Inleiding dat er behoefte is aan een helder
accommodatiebeleid naast een vernieuwd sportbeleid. Wij vragen de gemeente echter om op dit
moment even pas op de plaats te maken met het vormgeven van dit accommodatiebeleid. Het
zou zelfs wel eens kunnen zijn dat het sportbeleid ook voorlopig moet worden geparkeerd in
afwachting van het nog te formuleren vernieuwde accommodatiebeleid. Er liggen wel erg veel
dwarsverbanden vanuit toch op onderdelen wellicht deels achterhaald accommodatiebeleid uit
het verleden waar in het nieuwe sportbeleid weer op wordt verder gewerkt.
Enerzijds zijn wij in een tijdsbestek van twaalf dagen onvoldoende in staat geweest om dit thans
voorliggende accommodatiebeleid met de sportverenigingen in Valkenswaard zorgvuldig te
bespreken en met alternatieve voorstellen te komen. Anderzijds leert een eerste analyse dat dit
beleid onvoldoende vernieuwende elementen in zich heeft en te veel is gebaseerd op het in de
afgelopen jaren gevoerde voorwaardenscheppende beleid. Wij zijn van mening dat we met
elkaar de uitdaging aan moeten om voor de komende jaren een sterk vernieuwd
accommodatiebeleid op te zetten dat enerzijds invulling geeft aan een nieuwe visie en behoefte
vanuit de vraagzijde en anderzijds een antwoord kan geven op wellicht nieuwe financiële
verhoudingen tussen eigenaar en gebruiker. In dit laatste alleen al zouden nieuwe uitdagingen
moeten liggen om de rol van de gemeente op dit gebied deels te wijzigen versus een
prominentere rol van de gebruiker in de richting van meer kwaliteit in combinatie met een hoger
sporttechnisch niveau tegen een adequate financiële bijdrage vanuit de gebruiker in de
(investerings)kosten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het met elkaar zoeken naar, en vaststellen
van, meer kwalitatieve normen ten opzichte van de kwantitatieve normen zoals die op dit
moment nog steeds gehanteerd worden. Anno 2010 moeten we de kansen en mogelijkheden
hiertoe onderzoeken, met elkaar bediscussiëren en met elkaar nieuwe uitdagingen aan gaan.
Alleen op deze manier kunnen we de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Valkenswaard
weer opnieuw herijken en in balans brengen met de gewenste sporttechnische vraag vanuit de
sportvereniging.
Advies
Gezien bovenstaande, adviseert de Sportraad Valkenswaard het beleid zoals thans verwoord in
de notitie Accommodatiebeleid Gemeente Valkenswaard_versie 12 januari 2010 aan te houden
en samen met het werkveld in te zetten op een geheel nieuwe aanpak met nieuwe (gewijzigde)
verhoudingen tussen eigenaar en gebruiker.
Hierin moeten we op onderdelen een knip durven maken met het verleden om ervoor te zorgen
dat Valkenswaard ook in 2020 nog een verantwoord sporttechnisch voorzieningenniveau heeft
en dat we de ambities, verwoord in de beleidsvisie (hoofdstuk 3), verwezenlijken.
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