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De vragen 

  

De gemeente Rotterdam heeft in 2009 het besluit tot ‘invoering kostendekkende huur (kdh) voor 

sportverenigingen’ genomen met als startdatum 1 januari 2014. De leden van het BurgerPanelRot-

terdam maakten zich zorgen over de toekomstige vitaliteit van de (circa 370) Rotterdamse sport-

clubs. Er heerste grote onduidelijkheid, daarom bogen zij zich over de vragen:  

 

 Wat zijn de consequenties voor de amateursportverenigingen van het komende nieuwe 

huurbeleid van de gemeente? 

 Valt dit te rijmen met de target ‘verhogen sportparticipatie’? 

 

 

LANG LEVE DE SPORT??? 

 

 

Aanpak 

 

De werkgroep Sport & Cultuur van het BurgerPanelRotterdam heeft het onderwerp ‘kdh’ van ver-

schillende kanten benaderd. Zoals: deskresearch, vergelijking grondprijzen, informatievergaring van 

o.a. deelgemeenten, standpunten van politieke partijen, gesprekken met DSO en sportclubs.  

 

 

Bevindingen 

 

Het is een gecompliceerd onderwerp met vele haken en ogen. De sportclubs kunnen de gevolgen 

van de kdh niet overzien, er heerst(e) grote onzekerheid. De levensvatbaarheid van meerdere ver-

enigingen lijkt hierdoor te worden aangetast, de desbetreffende inkomsten van de gemeente zullen 

bij slinking aantal alleen maar afnemen. De gemeente Rotterdam heeft dit ingezien en de invoering 

minder rigoureus gemaakt. Er is 6.3 miljoen euro beschikbaar gesteld ter compensatie, en de huur-

stijging ‘mag de draagkracht niet te boven gaan’. Voor verschillende takken van sport zijn modellen 

samengesteld, ter ‘kostenreductie door zelfwerkzaamheid’, met als motto ‘sober en doelmatig’.  

 

  



Conclusies & Aanbevelingen  

 

 

Conclusies: 

 

1. Het draagkrachtbeginsel is subjectief. Welke keuzes maakt een club, c.q. moet een club 

maken? Ja/nee professionele trainer, verwarming lager, verfbeurt overslaan, verhogen con-

tributie, bomen zelf snoeien? 

2. De vitaliteit van een vereniging is niet constant, er zijn hoogte- en dieptepunten. 

3. Het voorlopige besluit kdh levert niet de gewenste lange-termijn zekerheid op. Na vijf jaar? 

4. De maatregel ontbeert de prikkel tot innovatie en verandering. 

 

 

Aanbevelingen, uit te voeren in 2014: 

  

1. Wijs op de kansen. Zet de mogelijkheden, regelingen, ‘potjes’ e.d. overzichtelijk op een rij. 

2. Vraag een aanvaardbare, gemiddelde huur, rekeninghoudend met de bergen en dalen. 

3. Help en enthousiasmeer bij het op eigen benen staan, met toegesneden cursussen, etc..  

4. Zet aan tot creatieve oplossingen, zoals het oprichten van een steunstichting en stimuleer 

eigendomverwerving. 

       

 


