
Privatisering van de buitensport. 

  

Het proces om te komen tot een privatisering van de buitensport is lang en kent veel hobbels. Voor de 

PvdA is dit een belangrijk dossier, omdat sport en de sportverenigingen een belangrijke plaats innemen 

binnen de Brummense samenleving. De vraag die bij ons leeft is echter of privatisering daarvoor een 

meerwaarde heeft? 

  

Enkele jaren geleden is dit proces ingezet met de bedoeling om te kunnen bezuinigen en is verenigingen de 

ruimte gegeven om te kiezen voor iedere denkbare optie. Voor de PvdA is privatisering echter nooit een 

doel op zich geweest. Voor ons is de maatschappelijke waarde van sport een groot belang en daarom willen 

wij dat sport toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is wat bij de PvdA voorop staat: sport moet betaalbaar en 

toegankelijk zijn voor iedereen. 

  

Eind 2016 heeft de raad een motie aangenomen met de strekking om te komen tot een voorstel voor 

privatisering, met een financieringsmodel waardoor grote schokbewegingen op de begroting worden 

voorkomen. Het voorliggende raadsvoorstel voorziet in een privatisering met een overdracht van de 

buitensportaccommodaties in erfpacht. Dit geeft echter wél grote schokbewegingen op de financiële 

jaarschijven. Dat wordt veroorzaakt door de verplichte afschrijving van de verschillende boekwaarden, in 

combinatie met de door de partijen uit onderhandelde bruidsschat. Deze financiële effecten zijn inherent 

aan het overdragen van sportaccommodaties in erfpacht of eigendom.  

Deze financiële gevolgen zijn voor de PvdA echter niet aanvaardbaar.  

In 2025 is er nog een negatief saldo van € 950.000, wat in de drie daaropvolgende jaren zou moeten 

worden ingelopen naar € 0. Het is maar de vraag of dat lukt. Er wordt bovendien geen rekening gehouden 

met tegenvallers. Als bijvoorbeeld een voetbalclub onverhoopt in financiële problemen zou komen en bij 

de gemeente aanklopt voor verdere financiële steun, zeggen we dan: “jammer, geen voetbalclub meer in 

Brummen”?  Hoe zit het dan met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sport voor iedereen? 

Daarnaast is het overigens, bij de optie van eigendomsoverdracht, ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke 

ordening de vraag of het gratis weggeven van grond een goede beslissing is.  

Daarom kiezen wij niet voor overdracht in eigendom of erfpacht. 

  

De PvdA heeft daarom samen met het CDA en Lokaal Belang een amendement ingediend, met de strekking 

om sportaccommodaties niet in erfpacht of eigendom aan de buitensportverenigingen over te dragen. Het 

amendement geeft het College de opdracht om in samenspraak met de buitensportverenigingen de 

mogelijkheid te onderzoeken om verenigingen, als zij dat willen, de budgetten voor onderhoud in eigen 

beheer te geven. Als verenigingen deze onderhoudswerkzaamheden met vrijwilligers uitvoeren, zullen zij 

geld overhouden en dat naar eigen inzicht kunnen besteden. Op deze manier wordt voorkomen dat de 

gemeente de komende jaren met forse schokbewegingen op de begroting wordt geconfronteerd en 

worden verenigingen in hun kracht gezet. 

 


