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VSU blij met werk van Taskforce bezuinigingen sport
De tariefsverhoging voor de Utrechtse sportaccommodaties voor de komende
jaren is van tafel. De verenigingen verliezen echter wel hun gemeentelijke
subsidie. Dat is het belangrijkste voorstel van de taskforce, die zomer 2013 werd
ingesteld en de opdracht kreeg op zoek te gaan naar alternatieven voor de
bezuiniging van 2,5 miljoen euro op de sport tot en met 2017.
Voorzitter Jan Boessenkool van de VSU zegt in een eerste reactie dat de
bezuiniging nog altijd pijnlijk is, maar is blij met het werk van de taskforce. “De
samenwerking van de gemeente en de VSU smaakt naar meer. Over wat er nu
ligt zijn we tevreden. De belangen van de gemeente en de VSU lopen natuurlijk
nooit helemaal parallel, maar het is winst als je elkaar kunt vinden bij dit soort
vraagstukken.”
Bezuinigingen van 2,5 miljoen
Bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2013, bijna een jaar geleden, bleek dat
alle sectoren in Utrecht moesten bezuinigen, ook de sport. Te midden van een
reeks kortingen, vielen bestuur en leden van de VSU vooral over de extra
tariefsverhoging van jaarlijks 2,5 procent (bovenop de jaarlijkse indexatie). De
gemeenteraad nam vervolgens een motie aan waarin werd opgeroepen tot het
instellen van de taskforce die - met alle beschikbare cijfers op tafel - tot een
aanvaardbaar alternatief voor de sport zou moeten komen. De bezuiniging van
2,5 miljoen euro bleef daarbij uitgangspunt.
De taskforce (met twee leden namens de gemeente en twee van de VSU) stond
onder leiding van onafhankelijk voorzitter Arie Kauffman. Hij roemde maandag,
tijdens de presentatie van de uitkomsten, de sfeer aan tafel gedurende de vele
maanden van onderhandelen: “Open gesprekken, geen verborgen agenda's.” Ook
sportwethouder Hans Spigt (PvdA) is enthousiast: “Een knap staaltje werk. Dit
voorstel verdient steun.” Met die insteek wil hij de uitkomst verdedigen nu het
college en raad een besluit moeten nemen.
Geen verhoging tarieven sportaccommodaties
Toch zei Kauffman ook: “Dit zal de sport hoe dan ook pijn doen.” De verenigingen
verliezen immers hun subsidie in ruil voor afschaffen van de tariefsverhoging. De
taskforce kiest hiervoor om de indoorsporten tegemoet te komen.
Zaalsportverenigingen betalen (aanzienlijk) meer huur dan veldsporten. Met een
tariefsverhoging van tien procent in vier jaar tijd zou dat verschil nog verder
oplopen. In het voorstel nu pakt dat nadeel minder hoog uit voor de zaalsporten.
Het wegvallen van de subsidie voor sportverenigingen wordt gefaseerd
doorgevoerd. In 2015 is nog €100.000 beschikbaar. Voor clubs met een specifiek
aanbod voor mensen met een beperking blijft een structurele subsidie van
€40.000 beschikbaar. Ook wordt tot 2017 jaarlijks €50.000 uitgetrokken ter
stimulering van de verschuiving van het pupillenvoetbal van de traditionele
zaterdag naar de zondag. De taskforce is er van overtuigd dat dat bedrag nodig is
om die cultuuromslag te bereiken.

Meer voetbal op zondag
Eind vorig jaar werd al bekend dat gemeente en VSU inzetten
op meer jeugdvoetbal op zondag, als veel velden onbespeeld blijven. Hierdoor
zullen ook de wachtlijsten bij voetbalclubs afnemen. Uit het concept Meerjaren
Huisvestingsplan Veldsport 2014-2020 blijkt dat op termijn 20 extra
voetbalvelden nodig zijn. Met het jeugdvoetbal op zondag én het beter benutten
van velden op sportcomplexen die nu nog overcapaciteit hebben kan het aantal
extra velden mogelijk zelfs naar nul, is de inschatting van de taskforce. Voor
hockey geldt echter nu al een vrijwel maximale bezetting, zodat een extra
(vierde) accommodatie in de stad noodzaak lijkt.
Meerjarenplan voor binnensport
De taskforce pleit op korte termijn ook voor de binnensporten een meerjarenplan
te maken. Ook moet Utrecht naar een nieuw verhuurmodel van sportvelden, met
meer ruimte voor clubs om eigen inkomsten te genereren. “Ik heb nog geen idee
welke kant dat uitgaat,” nam wethouder Spigt een voorschot op die discussie.
“Als je de voetbalkantine wil verhuren voor een feestje, wat vindt de Utrechtse
horeca daarvan? We hebben nog een zoektocht te gaan. Toch wil ik die ruimte
gaan opzoeken ook bijvoorbeeld als het gaat om het verruimen van de
mogelijkheden voor reclame-inkomsten voor verenigingen.”

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Deze eindrapportage van de Taskforce bezuinigingen staat voor dinsdag 11 maart op de
agenda van het college van B&W, waarna een voorstel voor de Utrechtse gemeenteraad
zal volgen.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Jan Boessenkool,
voorzitter VSU, via telefoon (030) 284 07 70 of via info@sportutrecht.nl

