Afwegingscriteria voor verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties
Onderstaande criteria hebben betrekking op aanvragen voor aanvang van het komende
sportseizoen (2018 – 2019). De volgorde waarop de criteria zijn opgesteld geeft de
prioritering aan.
Deze afwegingscriteria worden gebruikt voor de toekenning van binnensportaccommodaties
door de gemeentelijke organisatie. Indien er sprake is van conflicterende aanvragen, worden
op basis van deze afwegingscriteria binnensportaccommodaties toegekend en het besluit
nader toegelicht aan desbetreffende partijen.
Evenwichtigheid in toekennen
Met deze afwegingscriteria in hoofdlijnen beoogt de gemeente een objectieve toekenning
van binnensportaccommodaties. Hierbij is het uitgangspunt een evenwichtige verdeling
tussen de verschillende sporten en onderlinge sportverenigingen. Ook wordt hiermee een
evenwichtige verdeling tussen trainings-en wedstrijdcapaciteit bewerkstelligd.
Indien aanvragen van dezelfde type sportverenigingen conflicteren, is het mogelijk dat aantal
spelende leden binnen de sportverenigingen wordt meegewogen bij de toekenning.
Afwegingscriteria
1. Onderwijs
Op basis van de wet1 voor primair en voortgezet onderwijs heeft het onderwijs tijdens de
schooluren voorrang ten opzichte van overige gebruikers. De schooluren kunnen per
school verschillen. Hierbij heeft het primair onderwijs voorrang op andersoortig onderwijs.
2. Gebruikers
Sportgebruik heeft in principe* voorrang op andersoortige activiteiten.
Prioritering:
1. Delftse sportverenigingen (inclusief competitie en training), statutair gevestigd in
de gemeente Delft en ingeschreven bij de desbetreffende sportbond en/of
Sportraad van Delft.
i. In voorkomende gevallen heeft de competitiecapaciteit voorrang op de
trainingscapaciteit.
ii. De gemeente streeft een evenwichtige verdeling na bij aanvragen van
dezelfde type sportverenigingen, zodat elke sportvereniging in dezelfde
mate wordt gefaciliteerd.
2. Maatschappelijke partners van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Delft voor Elkaar
en de Buurtsportcoaches, en de Buitenschoolse opvang / Naschoolse opvang
hebben voor de uitvoering van hun taken (sport)ruimtes nodig. In dat kader
hebben deze maatschappelijke partners in voorkomende gevallen voorrang op
ongebonden recreantengroepen en ongebonden sporters uit de eigen gemeente.
3. Ongebonden recreantengroepen en ongebonden sporters uit de eigen gemeente.
Sportverenigingen en recreantenclubs zijn even waardevol. Sportverenigingen
zijn meer dan recreantenclubs gebonden aan voorwaarden vanuit de sportbond.
In dat kader krijgen sportverenigingen in voorkomende gevallen voorrang;
4. Commerciële partijen** uit de eigen gemeente met sporten als activiteit;
5. Nederlandse Sportbonden;
6. Delftse studentensportverenigingen, statutair gevestigd in de gemeente Delft;
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7. Sportverenigingen uit andere gemeenten en ongebonden recreantengroepen en
ongebonden sporters uit andere gemeenten;
8. Commerciële partijen ** uit ander gemeenten met sporten als activiteit;
9. Overige commerciële partijen uit de eigen gemeente;
10. Overige commerciële partijen uit andere gemeenten.
*) ‘In principe’ betekent dat in voorkomende gevallen gedurende het sportseizoen niet-sportevenementen
plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van het sportgebruik. Denk aan kattenshow(s), Artistieke handen,
vlooienmarkten, paranormaalbeurzen, etc. Dit zijn evenementen die lang van te voren kunnen worden
ingepland op basis van afstemming met het sportgebruik, zonder dat het voor de sport een nadeel oplevert.
**) Onder commerciële partijen worden partijen verstaan die sport aanbieden om er geld aan te verdienen.

3. Huurperiode
Een jaarhuurder heeft voorrang op een seizoenhuurder.
Een seizoenhuurder heeft voorrang op een incidentele huurder.
Hierbij is het uitgangspunt dat een sportjaar circa 12 maanden betreft en een seizoen
een kortere periode gedurende het sportjaar betreft (3-4 maanden).
4. Voortgang rooster lopende sportseizoen
De gemeente bepaalt ieder jaar voor aanvang van het seizoen, op basis van de
ingediende aanvragen, de verdeling van de binnensportvoorzieningen. Gebruikers
kunnen geen rechten ontlenen aan het gebruik van voorgaande jaren. Indien de
afwegingscriteria geen aanleiding geven om een tweede aanvrager voor een bepaald uur
af te wijzen, pas dan wordt gekeken naar gebruik van voorgaande jaren.
5. Volledig ruimtebeslag gaat boven gedeeltelijk ruimtebeslag
Om een efficiënte zaalverhuring te realiseren, hebben in principe*** huurders die de
volledige gemeentelijke binnensportaccommodatie benutten voorrang op huurders die
slechts een gedeelte van de accommodatie willen huren. Het is verder mogelijk dat de
sportaccommodatie gelijktijdig door meerdere huurders gebruikt wordt.
***) In principe betekent dat jaarlijks vanaf 15 september wordt gekeken of gedeeltelijke verhuur mogelijk is.

6. Toewijzen van gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente beoordeelt en bepaalt uiteindelijk welke binnensportaccommodatie wordt
toegewezen, zodat de accommodatie optimaal efficiënt wordt benut. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar de (sport)technische eisen en de inrichting binnen het bestaande
areaal.
7. Economisch en maatschappelijk criterium
In voorkomende gevallen kan de gemeente bij zwaarwegende economische en/of
maatschappelijke redenen afwijken van eerdergenoemde criteria.
De gemeente zal in dergelijke gevallen tijdig in gesprek treden met de betreffende
gebruikers. De gebruiker dient zich ervan van bewust te zijn dat de gemeente geen
vergoeding voor eventuele schade in welke vorm dan ook zal geven. Wel zal de
gemeente zich inspannen om indien mogelijk compensatie in (verhuur)tijd te regelen.
8. Recht om te weigeren
De gemeente behoudt het recht voor om verhuur op grond van maatschappelijke
overwegingen en het strijdig zijn in het kader van de openbare orde en veiligheid te
weigeren.

