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Voorgesteld besluit 

1. Kennisnemen van nota “Sportbedrijf? Nut en wenselijkheid”. 
2. Instemmen met de volgende conclusies uit de nota: 

a. Het oprichten van een sportbedrijf biedt momenteel onvoldoende voordelen ten 

opzichte van de huidige organisatie van de uitvoering van de gemeentelijke taken 

voor sport en sportvoorzieningen. 

b. Het fiscale motief kan een belangrijke reden zijn om toch voor een sportbedrijf te 

kiezen maar zolang er nog geen duidelijkheid is over de verwachte aanpassingen van 

het sportbesluit is het verstandiger dit eerst af te wachten zodat hiermee rekening 

kan worden gehouden bij de uiteindelijke keuze of en hoe een sportbedrijf vorm te 

geven. 

c. Geen verder onderzoek te doen naar een sportbedrijf voor Noordoostpolder. 

3. De Commissie Samenlevingszaken informeren. 
 

Inleiding 

In het collegeakkoord “De kracht van de Noordoostpolder” 2014-2018 is de opdracht 

geformuleerd om een onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van een Sportbedrijf 

in de gemeente.  

 

In de bijgevoegde nota “Sportbedrijf? Nut en wenselijkheid” worden de mogelijke 

meeropbrengsten die het oprichten van een sportbedrijf zouden kunnen hebben ten 

opzichte van de huidige organisatie van sportzaken voor onze gemeente beschreven 

 

De keuze al dan niet een sportbedrijf op te richten wordt aan de hand van vier motieven 

afgewogen: 

1. Kostenbesparing 
2. Efficiency en vergroting effectiviteit in de dienstverlening 
3. Verruiming btw-sportbesluit  
4. Organisatieontwikkelingen/ Kerntakendiscussie. 

 

Doelstelling 

Onderzoek naar wel of niet realiseren van een sportbedrijf afronden met conclusie dat dit 

nu niet wenselijk is. 

 

Argumenten 

 

Ad. 2.1 Het oprichten van een sportbedrijf biedt onvoldoende voordelen  

Ten opzichte van de huidige organisatie van de sporttaken in de gemeente is de 

verwachting dat vanwege de beperkte omvang van een op te richten sportbedrijf een 

kostenbesparing moeilijk te realiseren zal zijn. Bovendien zal door de huidige 

ontwikkeling van zelfwerkzaamheden bij sportverenigingen een op te richten sportbedrijf 

maar beperkt leiden tot het verder afstoten van taken die niet tot de kerntaken van de 

lokale overheid behoren. Een sportbedrijf levert voordeel op voor klantvriendelijkheid 



door een centrale plek te zijn maar niet zozeer een snellere en meer doelmatige 

dienstverlening.  

 

 

Kanttekeningen 

 

Ad 2.1  Wachten tot duidelijkheid over verruiming btw-sportbesluit  

Het kostprijsverhogende effect van de verwachte wijzigingen in de sportvrijstelling kan 

een belangrijke reden zijn om voor een verzelfstandiging te kiezen. Echter zolang er nog 

geen duidelijkheid is over de verwachte aanpassingen van het sportbesluit is het 

logischer dit eerst af te wachten zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de 

uiteindelijke keuze om en hoe een sportbedrijf vorm te geven. Verwachting is dat dit pas 

in de volgende regeringsperiode duidelijk wordt.  

 

Planning/Uitvoering 

- Nota “Sportbedrijf? Nut en wenselijkheid” ter kennisgeving aan raad voorleggen 

 

Bijlagen 

1. Nota “Sportbedrijf? Nut en wenselijkheid” 
2. Brief Staatssecretaris inzake verruiming btw-sportvrijstelling 
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