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Beste leden van de Goudse Sportraad, 
 
Zoals wij al met elkaar besproken hebben, ontvang ik graag uw advies met betrekking tot de volgende 
twee zaken: 
 
1. Hoe kan het college reageren op Motie Level Playing Field van 8 oktober 2022 
 
De tekst van de motie is te vinden via deze link: 
https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ec59eb14-ef87-4f22-a760-7a8fd5f69641. Eerder 
heeft u al ‘overdenkingen’ meegegeven over dit onderwerp en over het onderzoek dat de gemeente 
heeft laten uitvoeren door organisatieadviesbureau Tien, naar hoe de accommodatiekosten van 
verschillende buitensportverenigingen zich verhouden tot hun contributie-inkomsten. 
 
In uw advies zie ik graag aandacht terugkomen voor de volgende zaken: 

- Welke elementen spelen een rol als het gaat om een ‘gelijk speelveld’? 
- Heeft een ‘gelijk speelveld’ alleen betrekking op de manier waarop sportverenigingen hun 

accommodatie gebruiken (eigendom of huur) of gaat het verder? 
- Wat zou de gemeente moeten doen om meer inzicht te verkrijgen in het ‘speelveld’, om zo te 

kunnen bepalen of er sprake is van een ‘gelijk speelveld’? 
- De in de motie gemaakte opmerking over sportief ondernemerschap. 
- Hoe kan er een link gelegd worden met in de in 2023 op te stellen sportnota? 

 
Zoals het er nu naar uitziet wordt op 22 maart voor het eerst met de gemeenteraad gesproken over de 
kaders voor de nieuwe sportnota. Uw advies gebruik ik graag als input voor die discussie. Dat 
betekent dat ik uw advies graag uiterlijk 3 maart ontvang.  
 
2. Inrichting Sportaccommodatiefonds 
 
In de in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgestelde sportaccommodatienota is vastgelegd dat 
de gemeente een accommodatieondersteuningsfonds in het leven roept ‘ter ondersteuning van de 
realisatie van niet-gemeentelijke sportaccommodaties en -voorzieningen’. In het bestuursakkoord 
‘Geef Gouda Door’ is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor dit doel (€ 50.000 voor 
de jaren 2023 en 2026, € 150.000 voor de jaren 2025 en 2025). Momenteel wordt uitgewerkt hoe zo’n 
fonds of regeling er uit zou moeten komen te zien. De verwachting is op dit moment dat ik u na 9 
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februari een opzet kan toesturen. Het zou prettig zijn als we in de loop van de maand maart een 
advies van u kunnen krijgen, zodat we het definitieve voorstel inclusief uw advies aan het college 
kunnen voorleggen. De gemeenteraad hoeft niet over het voorstel te besluiten, omdat er geen extra 
budget voor aangevraagd hoeft te worden. 
 
Sportnota 
 
Ook over de in 2023 op te stellen sportnota ontvang ik graag uw advies. Wij hebben afgesproken daar 
in januari nadere afspraken over te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Wethouder Sport, 

mr. M. (Michiel) Bunnik  

 
 


