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Toewijzingscriteria binnensportaccommodaties gemeente Landerd

Inleiding
-

-

-

-

Als eigenaar en beheerder van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, is het de
taak van de gemeente om de binnensportaccommodaties toe te wijzen aan de
gebruikers en het verhuurrooster op te stellen.
De toewijzingscriteria zullen in beginsel worden toegepast, indien zich dubbele
aanvragen voordoen bij het toewijzen van de binnensportaccommodaties, dan wel het
samenstellen van de verhuurroosters hiervan.
De onderstaande criteria kennen een dwingend karakter. In geval van dubbele
aanvragen voor de verhuur zal steeds zorgvuldig afgewogen worden welke criteria van
doorslaggevend belang zijn voor de uiteindelijke toewijzing, hetgeen met argumenten
omkleed wordt.
Als het toepassen van de onderstaande criteria nog geen uitsluitsel biedt over
toewijzing, zal het verhuurrooster van het voorgaande jaar als uitgangspunt dienen.
De hieronder genoemde toewijzingscriteria zijn van toepassing op sporthal De Hekel,
sporthal De Eeght en de gymzaal Reek.

Toewijzingscriteria
1. Landerdse verenigingen hebben voorrang op gebruikers van buiten de gemeente.
Onder Landerdse verenigingen wordt hierbij verstaan:
a. Verenigingen die statutair afkomstig zijn uit de gemeente Landerd
b. Verenigingen die een ruimte aanvragen voor (sport) activiteiten gericht op
Landerdse inwoners.
2. Gebruik van de binnensportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs gaan voor op
al het andere gebruik, mits binnen de reguliere schooltijden en behoudens de officiële
schoolvakanties. Verenigingen en stichtingen hebben voorrang op particuliere
gebruikers en/of commerciële instellingen.
3. De toewijzing van de sportvoorzieningen kent een volgorde in prioriteit, waarbij het doel
van de activiteiten een rol speelt. De volgorde waarin toewijzing geschiedt:
a. Wedstrijd- en competitieverplichtingen
b. Reguliere verenigingsactiviteiten c.q. trainingen en structurele toernooien
c. Overige sporttoernooien
d. Nevenactiviteiten die geen direct verband houden met de sport.
Sportieve activiteiten gaan te allen tijde voor op andersoortige activiteiten
4. Bij verhuurbare uren tot 20.00 uur krijgen activiteiten gericht op jeugd tot 16 jaar
voorrang op andere activiteiten.
5. De geschiktheid van de accommodatie voor de activiteit en beschikbaarheid van een
alternatieve accommodatie kan mede bepalend zijn voor het toewijzen van een
accommodatie.
a. Een sporthal is bij uitstek geschikt voor de zogenaamde ‘grotere’ sporten
(bijvoorbeeld handbal, korfbal, voetbal, hockey, tennis, badminton, basketbal,
volleybal, wedstrijdturnen).
b. De gymzaal is bij uitstek geschikt voor (recreatieve) gymnastiek en aanverwante
activiteiten (bijvoorbeeld kinderfeestjes).

6. Een jaarhuurder (huurtermijn van een aaneengesloten periode van een jaar, exclusief
de zomervakantieperiode) heeft voorrang op een seizoenhuurder (huurtermijn voor een
periode van het jaar). Met uitzondering van seizoenhuurders die een binnen- en
buitencompetitie hebben.
Een seizoenhuurder heeft voorrang op een incidentele huurder (eenmalig gebruik).
7. De gemeente streeft naar het aaneensluitend verhuren van de
binnensportaccommodaties, zodat er geen inefficiënte ‘gaten’ ontstaan in het rooster die
niet verhuurbaar zijn.
8. De gemeente streeft er naar de huurders zo veel als mogelijk is de in de woonkernen
gelegen binnensportaccommodaties toe te wijzen, daar waar het grootste gedeelte van
de bezoekers/leden afkomstig is. De mobiliteit van de doelgroep kan daarin een rol van
betekenis spelen.
Slotopmerkingen
-

-

Gebruikers kunnen in onderling overleg afwijken van de aan hen toegewezen
binnensportaccommodaties, nadat de gemeente hiervoor schriftelijke toestemming heeft
gegeven.
Bestaande regels ten aanzien van het toewijzen van de sporthallen komen hiermee te
vervallen.
De gemeente Landerd behoudt zich te allen tijde het recht voor om in voorkomende
gevallen, beargumenteerd, af te wijken van de hierboven opgestelde criteria.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Landerd, d.d. 2 februari 2010.

