
@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 4 Nov 2021 15:56:03 +0100

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;To: <
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>; 1<

|@utrecht.nl>;
Acties Programmateam Sport 4 november 2021

|@utrecht.nl><
Subject:

4 november 2021

Onderwerp, actie, evt. toelichting/voortgang Voorbereid
door:

Status + Actiepunten:

Voorbereiden Staf (15 minuten):

• Onderwerp
• Probleemschets
• Besluiten / Bespreken / Informeren
• Hoeveel tijd is nodig op de agenda?
• Wie leest mee voor integraal stafstuk? 

Concept opleqvel al op Diqiplaza?

Staf 17/11/2021 (woensdag)
• Harvo’s (zie bespreekpunt 1)

Mag
mondeling

• ..
25 nov. samen met 
29 nov: laatste staf voor besluitvorming college 
13 dec

Liever alvast 
concept
opleqvel

Bespreekpunten dit overleg (40 minuten):

Horeca in sporthallen, en voorstel Nieuw
Welgelegen
Cangaroes en sporthal David Lloyd

Subsidie of overnemen huurovereenkomst. Hoe gaan we 
dat betalen?

bij uitgaven miste ik energie, schoonmaak en 
personeel. Ze verwachten nogal wat van de gemeente, 
subsidie en wedstrijden plannen. Hoe gaan we vervolgens 
om met volleybal?

qua opbrengst moet de hal 6 dagen p.wk 9 uur 
gebruikt worden, uitgaande van 50 euro p.uur.
De gemeente wordt waarschijnlijk verantwoordelijk voor 
het risico?
Welke afspraken zijn er tussen David Lloyd en Cangaroes?

ze hebben ook ambitie, betalen wij hen dan om te 
kunnen groeien?

Vergelijken met constructie 
Verplichting op een maximale bijdrage afspreken, maar het 
risico bij hen laten 
Actie zelf contact opnemen met David Lloyd en
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verkennen van mogelijkheid huurovereenkomst 
overnemen. Financiën voor groei verkennen met VGU, VGE 
en MO.
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| horecamogelijkheden op een sportpark?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Fri, 5 Nov 2021 14:45:56 +0100

|@utrecht.nl>; 
|@utrechtcangeroes.nl" 

@gmail.com' 
Bespreken Cangeroes in David Uoyd

|@sportutrecht.nlTo:
|@sportutrecht.nl>;"<

@gmail.com>|@| >
Subject:

Goedemiddag allen,
Bij deze stuur ik jullie een agendaverzoek met Teamslink om de mogelijkheden/onmogelijkheden voor langer verblijf 
in David Lloyd te bespreken.
Vriendelijke groet,

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Tue, 9 Nov 2021 15:33:12 +0100

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Utrecht Cangeroes in nood

Hoi

Donderdag spreken
aan hen. Ondertussen hebben we intern ook een aantal scenario's bedacht die we ook donderdag nog een keer intern bespreken voorafgaand 
aan het overleg met Cangeroes.
Maar ik zal alvast aan de slag gaan met een reactie.

en ik met o.a. van Cangeroes en| van SportUtrecht hierover. Wij hebben namelijk nog een aantal vragen

■Oorspronkelijk bericht-
|(®,utrecht.nl>Van:

Verzonden: dinsdag 9 november 2021 14:51
|(®,utrecht.nl>; 

Onderwerp: FW: Utrecht Cangeroes in nood
Aan: >utrecht.nl>

Ha beiden.

Zie onder, hoe staat het ervoor? Kunnen jullie een conceptreactie maken?

Groet van

---- Oorspronkelijk bericht-
Van:  
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 14:48

|(®,utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Utrecht Cangeroes in nood

|(@,utrecht.nl>

Aan:

Hallo

Onderstaande mail is bij Maarten en bij bgm binnengekomen. Kan Sport dit oppakken?

Met vriéndelijke groet.

.utrecht, nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
Aanwezig: ditmvr

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

De agenda van wethouder Van Ooijen is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte termijn worden gewijzigd. Onder dit 
voorbehoud worden afspraken in de agenda van de wethouder opgenomen.

■Oorspronkelijk bericht-
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Van: Ooijen, Maarten van 
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 14:31 
Aan:  
Onderwerp: FW: Utrecht Cangeroes in nood

>utrecht.nl>

>utrecht.nl>

Met vriendelijke groet.

U@ntrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
Aanwezig: ditmvr

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

De agenda van wethouder Van Ooijen is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte termijn worden gewijzigd. Onder dit 
voorbehoud worden afspraken in de agenda van de wethouder opgenomen.

■Oorspronkelijk bericht----
Utrecht Cangeroes 

Verzonden: zaterdag 6 november 2021 18:31 
Aan: Ooijen, Maarten van

!utrechtcangeroes.nl>Van:

>utrecht.nl>; 
!utrechtcangeroes.nl>

|(®,utrecht.nl>
CC:
Onderwerp: Utrecht Cangeroes in nood

Geachte burgemeester en wethouder, beste en

Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accoimnodatie nood!

Utrecht Cangeroes is een succesvolle basketball club in Utrecht ontstaan uit de fusie een paar jaar terug tussen BC Utrecht en BV De 
Cangeroes. Utrecht Cangeroes telt momenteel 40 competitiespelende teams en heeft meer dan 500 leden. Ze is daannee één van de grootste 
basketball verenigingen in Nederland. En Utrecht Cangeroes groeit nog elk jaar! Met name door de steeds grotere instroom van jeugd, groeit 
de vereniging met 3 teams per jaar!

Naast regulier 5 tegen 5 basketball bieden we 3x3 basketball, basketball voor recreanten, basketball voor niet verenigingsgebonden 
basketballers (OpenCourt), G-basketball (voor basketballers met een verstandelijke beperking), BasketballsCool (laagdrempelige 
kennismaking met basketball in wijken als Overvecht en Kanaleneiland voor jeugd van 6 tot 12 jaar) en Wallibees (basketball voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar).

Via de Buurtsportcoach van de vereniging dragen we bovendien bij aan sport activatie in de wijken in Utrecht en ons solidariteitsfonds maakt 
het mogelijk voor mensen die dat nodig hebben om te kunnen basketballen. 1% van onze contributie reserveren we om leden te ondersteunen 
die niet zelf de (volledige) contributie kunnen opbrengen.

Sportief gezien doet Utrecht Cangeroes het met name bijzonder goed in het vrouwenbasketball: Utrecht Cangeroes is de enige vereniging in 
Nederland die zowel in de Eredivisie Vrouwen, Promotiedivisie als Eredivisie Vrouwen Onder 20 vertegenwoordigd is.

Wat ons nog meer bijzonder maakt is dat we al meer dan 5 jaar sporthal Lunetten in eigen beheer hebben. Deze hal is de “thuishaf’ van de 
vereniging, maar biedt ook ruimte aan onder andere judo, volleyball en badmintonverenigingen uit de wijk Lunetten.

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E



Kortom, Utrecht Cangeroes is een succesvolle vereniging - sociaal en sportief - waar plezier en (basketball)ontwikkeling hand in hand gaan. 
En Utrecht Cangeroes is een vereniging die in alle opzichten bij draagt aan sport voor iedereen in de stad!

Waarom is Utrecht Cangeroes dan toch in nood?

Utrecht Cangeroes maakt voor trainingen en wedstrijden primair gebruik van sporthal Lunetten die we, zoals genoemd, in eigen beheer 
hebben. Maar één hal, die we ook nog moeten delen met andere verenigingen, is bij lange na niet genoeg om al onze trainingen in te kunnen 
onderbrengen. Al meer dan 12 jaar maakt Utrecht Cangeroes (en rechtsvoorganger BC Utrecht) gebruik van twee basketball velden in de hal 
van sportclub David Lloyd (gelegen aan de Mississippidreef). Deze situatie is destijds ontstaan door het gebrek aan trainingsruimte in de stad. 
Omdat het accommodatietekort nog steeds bestaat, maken we dus nog steeds gebruik van de hal van David Lloyd (let op: de hal wordt verder 
nauwelijks gebruikt).

David Lloyd heeft te kennen gegeven ons per 1 januari aanstaande (dus in minder dan 2 maanden) uit de hal te zullen zetten. De exploitatie 
van de hal is niet rendabel voor David Lloyd. Zij zijn daarom voornemens de hal te verhuren aan een commerciële partij, tenzij Utrecht 
Cangeroes bereid is om de hal langjarig volledig te gaan huren tegen een huursom (inclusief kosten) van ~€| perjaar.

Deze huursom is door de vereniging natuurlijk zonder steun van de gemeente niet op te brengen. Een logische alternatief, namelijk het huren 
van andere (gemeentelijke) accommodaties, is er echter ook niet. De stad kent nog steeds een groot tekort aan binnensportaccommodaties. 
Tegelijkertijd kost het de gemeente significant meer om een nieuwe (blaas?)hal te stichten of zelfs maar te exploiteren. Kortom het behouden 
van een basketball hal voor €| perjaar is een win-win voor iedereen!

Utrecht Cangeroes heeft nu een plan gemaakt om - met hulp van de gemeente - de accommodatie van David Lloyd te blijven huren. Dat zou 
goed zijn voor Utrecht Cangeroes (want we kunnen blijven basketballen en de groeiende vraag bedienen) en voor de gemeente (want het 
vergroot de druk op bestaande accommodaties niet en biedt de mogelijkheid om meer jeugd en andere doelgroepen in Overvecht aan het 
sporten te krijgen).

Het bestuur van Utrecht Cangeroes zou daarom graag op korte termijn met het gemeentebestuur om tafel willen om onze oplossing te 
presenteren.

Utrecht Cangeroes is in nood, maar samen kunnen we iets moois creëren voor de sport en de stad. We kijken uit naar de dialoog!

Utrecht Cangeroes
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From:
Sent: Wed, 10 Nov 2021 11:48:10 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Vragen aan David Uoyd

Ja, precies. Hou ik die vraag achter de hand afhankelijk hoe het gesprek loopt.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 10 november 2021 11:31

|@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: RE: Vragen aan David Uoyd

volgens mij de juiste vragen, ik zou ook even informeren - ligt er ook een beetje aan hoe het gesprek verloopt - of t 
optie is dat de gemeente als hoofdhuurder optreedt
Ha

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 10 november 2021 11:22

|@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: Vragen aan David Uoyd

Ha

Ik had nog op mijn lijstje staan om David Lloyd te bellen en dat wil ik vandaag doen. Even een paar vragen die ik aan hen wil 
stellen:

• Welke verhuurvoorwaarden zijn er aan Cangeroes voor belegd?
• Is het huurbedrag all-in, dus inclusief beheer- en servicekosten?
• Is de 10 jaar een voorstel vanuit David Lloyd of komt dit van Cangeroes zelf?
• Is er ruimte om Cangeroes in ieder geval het seizoen te laten afmaken in DL, zodat er ook meer tijd is om een goede 

oplossing te vinden?
• Zijn er concrete andere partijen die in de hal willen?

Heb jij nog aanvullende vragen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 08:55:54 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: David UoydRE: Vragen aan

Top, klinkt goed allemaal en mooi datje m gesproken hebt voor de gesprekken van vandaag

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

ooo®
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 10 november 2021 17:15

|@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: RE: Vragen aan David Uoyd

Ha

Ik heb vanmiddag contact gehad met 
samengevat hieronder de belangrijkst info:

van David Lloyd. Het was echt een prima gesprek. Even

Het huurbedrag dat aan de Cangeroes is voorgelegd is inclusief beheer- en servicekosten, dus all-in. Er is wel 
onderhandelingsruimte voor bijvoorbeeld gebruik van kleedruimtes die van David Lloyd zijn. Ter vergelijking gaf hij 
aan dat het bod van Peakz is om voor 
belastingen en zij hebben geen eigen ingang.
De tien jaar is vooral de voorkeur van Cangeroes omdat zij zelf gaan investeren en in die termijn de investeringen 
beter te verantwoorden en af te schrijven zijn. David Lloyd had de voorkeur voor 5 jaar en dan een optie voor nog 
eens 5 jaar verlengen (eventueel langer dan 10 jaar is ook nog mogelijk).
Peakz Padel heeft een optie per 1-1-2022 en willen deze hal ook nog steeds graag, dus dat is wel een harde 
deadline. Naast Peakz zijn er geen andere partijen die interesse hebben.
Voor David Lloyd zou het heel interessant zijn als gemeente Utrecht de hal huurt, want dat zorgt voorde garantie dat 
er een partij een lange huurperiode kan afnemen. Hij noemde nog wel het risico dat in het geval de Cangeroes om 
wat voor reden dan ook uit DL gaan, wij dan met de invulling van de hal zitten.
Het liefst ziet hij dat de Cangeroes in de hal blijven. Behalve dat hij het een leuke en fijne vereniging vindt is het ook 
altijd een prettige huurder geweest en is het goed voorde kantine. Maar huren tegen het lage bedrag dat ze nu 
doen, kunnen ze voor hun eigen omzet niet meer doen. Peakz Padel is daarmee een partij die voor een goede

|- per jaar kaal te huren, dat is exclusief service- en beheerkosten en
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marktconforme huur kan huren. Dus hij was ook wel verbaasd dat Cangeroes nu pas met concrete actie komt en dat 
hij er een hard hoofd in heeft dat het ze gaat lukken.

Als we nog vragen hadden, dan kunnen we zeker contact met hem opnemen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
'Mi

Gemeente Utrecht

|(g)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 10 november 2021 11:31

|@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: RE: Vragen aan David Uoyd

volgens mij de juiste vragen, ik zou ook even informeren - ligt er ook een beetje aan hoe het gesprek verloopt - of t 
optie is dat de gemeente als hoofdhuurder optreedt
Ha

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 11:13:42 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject: Besproken punten Cangeroes in DL

Ha

Hieronder kort de punten die we net hebben besproken:

Cangeroes heeft zich officieel niet gemeld bij het verhuurloket of de zaalverdelingscommissie dat er mogelijk per 1-1- 
2022 andere zaalruimte nodig is. Was handiger geweest als ze dit voor 1 juli gedaan hadden.
Er zijn twee scenario’s mogelijk die gemeente verder wil uitzoeken: Teams Cangeroes onderbrengen in bestaande 
accommodaties en gemeente die zelfde hal gaat huren.
Exploitatiesubsidie of andere bijdrage zodat Cangeroes exclusief gebruik kunnen maken van DL is niet mogelijk.
In het geval gemeente de hal gaat huren, wordt het een multifunctionele hal en zal deze hal worden gevoegd bij de 
hallen die bij de ZVC verdeeld worden.
Dat betekent dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de hal. Toch is dit een betere optie omdat er veel 
meer uren voor basketbal beschikbaar blijven dan wanneer de hal überhaupt niet gebruikt kan worden.
MBO Utrecht zoekt ook nog sportruimte overdag. Dus in het geval er interesse is, kan de combi sport-onderwijs hier 
gemaakt worden.
In het geval dat dit een akkoord wordt, kan Cangeroes het huidige seizoen afmaken, maar de ZVC gaat in het nieuwe 
seizoen in.
Gemeente wil met DL in overleg over de investeringen in de hal: voorstel is vloer en beheer en servicekosten voor David 
Lloyd. Verdisconteren in de huur.
Voorstel huurperiode: 5 jaar en dan wanneer dit nodig is verlengen met x jaar.
Deze optie is te verantwoorden omdat er op korte termijn extra zaalruimte gecreëerd wordt, tot het moment dat de 
nieuwe hallen gerealiseerd zijn.
Vanmiddag gesprek met Cangeroes en SportUtrecht. Hierin de opties bespreken en horen wat zij ervan vinden. Daarna 
plan van aanpak maken voor het vervolg.

Heb jij nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur/ Projectleider

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 11:30:54 +0100

@utrecht.nl> 
RE: Besproken punten Cangeroes in DL

To:
Subject:

Ha dank voor de voorzet, ik heb nog wat korte aanvullingen gedaan, mail jij het dan ook rond naar groepje van vanmorgen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 11:14

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: Besproken punten Cangeroes in DL

Van:

Aan:

Ha

Hieronder kort de punten die we net hebben besproken:

Cangeroes heeft zich officieel niet gemeld bij het verhuurloket of de zaalverdelingscommissie dat er mogelijk per 1-1- 
2022 andere zaalruimte nodig is. Was handiger geweest als ze dit voor 1 juli gedaan hadden, dan waren er nu 
waarschijnlijk nog wel mogelijkheden geweest om de Cangeroes onder te brengen in andere accommodaties.
Er zijn twee scenario’s mogelijk die gemeente verder wil uitzoeken: Teams Cangeroes onderbrengen in bestaande 
accommodaties en gemeente die zelfde hal gaat huren.
Exploitatiesubsidie of andere bijdrage zodat Cangeroes exclusief gebruik kunnen maken van DL is niet wenselijk, 
daarmee krijgen ze namelijk een bevoorrechtte positie t.o.v andere verenigingen
In het geval gemeente de hal gaat huren, wordt het een multifunctionele hal en zal deze hal worden gevoegd bij de 
hallen die bij de ZVC verdeeld worden.
Dat betekent dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de hal. Toch is dit een betere optie omdat er veel 
meer uren voor basketbal beschikbaar blijven dan wanneer de hal überhaupt niet gebruikt kan worden.
MBO Utrecht zoekt ook nog sportruimte overdag. Dus in het geval er interesse is, kan de combi sport-onderwijs hier 
gemaakt worden.
In het geval dat dit een akkoord wordt, kan Cangeroes het huidige seizoen afmaken, maar de ZVC gaat in het nieuwe 
seizoen in.
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• Gemeente wil met DL in overleg over de investeringen in de hal: voorstel is vloer en beheer en servicekosten voor David 
Lloyd. Verdisconteren in de huur.

• Voorstel huurperiode: 5 jaar en dan wanneer dit nodig is verlengen met x jaar.
• Deze optie is te verantwoorden omdat er op korte termijn extra zaalruimte gecreëerd wordt, tot het moment dat de 

nieuwe hallen gerealiseerd zijn.
• Vanmiddag gesprek met Cangeroes en SportUtrecht. Hierin de opties bespreken en horen wat zij ervan vinden. Daarna 

plan van aanpak maken voor het vervolg.

Heb jij nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 12:21:34 +0100

|@utrecht.nl>;To: <
|@utrecht.nl>;" 

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;" 

|@utrecht.nl>;
Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd 
High

<
@utrecht.nl><

Subject:
Importance:

Ha allemaal,

en ik hebben even de besproken punten van vanmorgen op een rij gezet.

Cangeroes heeft zich officieel niet gemeld bij het verhuurloket of de zaalverdelingscommissie dat er mogelijk per 1-1- 
2022 andere zaalruimte nodig is. Was handiger geweest als ze dit voor 1 juli gedaan hadden, dan waren er nu 
waarschijnlijk nog wel mogelijkheden geweest om de Cangeroes onder te brengen in andere accommodaties.
Er zijn twee scenario’s mogelijk die gemeente verder wil uitzoeken: Teams Cangeroes onderbrengen in bestaande 
accommodaties en gemeente die zelfde hal gaat huren.
Exploitatiesubsidie of andere bijdrage zodat Cangeroes exclusief gebruik kunnen maken van DL is niet wenselijk, 
daarmee krijgen ze namelijk een bevoorrechtte positie t.o.v andere verenigingen
In het geval gemeente de hal gaat huren, wordt het een multifunctionele hal en zal deze hal worden gevoegd bij de 
hallen die bij de ZVC verdeeld worden.
Dat betekent dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de hal. Toch is dit een betere optie omdat er veel 
meer uren voor basketbal beschikbaar blijven dan wanneer de hal überhaupt niet gebruikt kan worden.
MBO Utrecht zoekt ook nog sportruimte overdag. Dus in het geval er interesse is, kan de combi sport-onderwijs hier 
gemaakt worden.
In het geval dat dit een akkoord wordt, kan Cangeroes het huidige seizoen afmaken, maar de ZVC gaat in het nieuwe 
seizoen in.
Gemeente wil met DL in overleg over de investeringen in de hal: voorstel is vloer en beheer en servicekosten voor David 
Lloyd. Verdisconteren in de huur.
Voorstel huurperiode: 5 jaar en dan wanneer dit nodig is verlengen met x jaar.
Deze optie is te verantwoorden omdat er op korte termijn extra zaalruimte gecreëerd wordt, tot het moment dat de 
nieuwe hallen gerealiseerd zijn.
Vanmiddag gesprek met Cangeroes en SportUtrecht. Hierin de opties bespreken en horen wat zij ervan vinden. Daarna 
plan van aanpak maken voor het vervolg.

Hebben jullie nog aanvullingen? Vanmiddag spreken we om 16:00 met de Cangeroes en SportUtrecht.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 14:58:45 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in

Hoi

Precies. Dit is een scenario dat we willen onderzoeken en is daarmee zeker nog geen toezegging. Maar we willen ze wel alvast 
het scenario voorleggen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

'Mii\v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 11 november 2021 13:26

|@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in
Aan:

Ha

Ik heb geen aanvullingen. Wel nog een vraag: er staat “In het geval dat de gemeente de hal gaat huren”. Ik denk dat jullie het 
ook zo gaan presenteren toch? Dus dat we deze optie gaan uitzoeken en als er ineens hele gekke eisen komen vanuit david loyd 
dat we nog wel de mogelijkheid hebben om het niet te doen? Succes vanmiddag!

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 11 november 2021 12:22

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;Aan: < <
@utrecht.nl>; 't <1 @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;<

@utrecht.nl><
Onderwerp: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd 
Urgentie: Hoog

Ha allemaal,

en ik hebben even de besproken punten van vanmorgen op een rij gezet.

Cangeroes heeft zich officieel niet gemeld bij het verhuurloket of de zaalverdelingscommissie dat er mogelijk per 1-1- 
2022 andere zaalruimte nodig is. Was handiger geweest als ze dit voor 1 juli gedaan hadden, dan waren er nu 
waarschijnlijk nog wel mogelijkheden geweest om de Cangeroes onder te brengen in andere accommodaties.
Er zijn twee scenario’s mogelijk die gemeente verder wil uitzoeken: Teams Cangeroes onderbrengen in bestaande 
accommodaties en gemeente die zelfde hal gaat huren.
Exploitatiesubsidie of andere bijdrage zodat Cangeroes exclusief gebruik kunnen maken van DL is niet wenselijk, 
daarmee krijgen ze namelijk een bevoorrechtte positie t.o.v andere verenigingen
In het geval gemeente de hal gaat huren, wordt het een multifunctionele hal en zal deze hal worden gevoegd bij de 
hallen die bij de ZVC verdeeld worden.
Dat betekent dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de hal. Toch is dit een betere optie omdat er veel 
meer uren voor basketbal beschikbaar blijven dan wanneer de hal überhaupt niet gebruikt kan worden.
MBO Utrecht zoekt ook nog sportruimte overdag. Dus in het geval er interesse is, kan de combi sport-onderwijs hier 
gemaakt worden.
In het geval dat dit een akkoord wordt, kan Cangeroes het huidige seizoen afmaken, maar de ZVC gaat in het nieuwe 
seizoen in.
Gemeente wil met DL in overleg over de investeringen in de hal: voorstel is vloer en beheer en servicekosten voor David 
Lloyd. Verdisconteren in de huur.
Voorstel huurperiode: 5 jaar en dan wanneer dit nodig is verlengen met x jaar.
Deze optie is te verantwoorden omdat er op korte termijn extra zaalruimte gecreëerd wordt, tot het moment dat de 
nieuwe hallen gerealiseerd zijn.
Vanmiddag gesprek met Cangeroes en SportUtrecht. Hierin de opties bespreken en horen wat zij ervan vinden. Daarna 
plan van aanpak maken voor het vervolg.

Hebben jullie nog aanvullingen? Vanmiddag spreken we om 16:00 met de Cangeroes en SportUtrecht.
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Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 15:17:32 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd

Top! Heb ik het goed begrepen. Ben benieuwd wat de heren ervan vinden.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 11 november 2021 14:59
Aan:
Onderwerp: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd

Van:

@utrecht.nl>

Hoi

Precies. Dit is een scenario dat we willen onderzoeken en is daarmee zeker nog geen toezegging. Maar we willen ze wel alvast 
het scenario voorleggen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 11 november 2021 13:26

|@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd
Aan:

Ha

Ik heb geen aanvullingen. Wel nog een vraag: er staat “In het geval dat de gemeente de hal gaat huren”. Ik denk dat jullie het 
ook zo gaan presenteren toch? Dus dat we deze optie gaan uitzoeken en als er ineens hele gekke eisen komen vanuit david loyd 
dat we nog wel de mogelijkheid hebben om het niet te doen? Succes vanmiddag!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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Gesprek Cangeroes in David Loyd

Datum: 11 november 2021

Aanwezig:
- gemeente Utrecht

- SportUtrecht
- Utrecht Cangeroes

Inleiding door Cangeroes:
• Cangeroes huurt al sinds jaren uren bij David Uoyd omdat hun groei niet in gemeentelijke 

hallen opgevangen kon worden. De vereniging groeit de laatste jaren circa 10% per jaar. Er 
zijn veel samenwerkingsverbanden met andere basketbalverenigingen en basketbal 
initiatieven in de stad. Dames 1 speelt eredivisie.

• De laatste jaren heeft Cangeroes een huurcontract met te huren uren en het aantal uren is 
de laatste jaren steeds meer geworden.

• Deze huur is een last voor David Uoyd geworden (te lage huurprijs) en het plan was om 
nieuwe huurder te vinden. Dit is Peakz Padel geworden in twee hallen. Maar David Uoyd ziet 
Cangeroes graag blijven.

• Daarom is het huidige voorstel aan Cangeroes voorgelegd. Dit is hoog, maar er moet ook een 
percentage van de huur naar eigenaar Nedstede. Dit zorgt voor een hoge kostenpost.

• De huursom is all-in. Er staat nog niks zwart op wit en sportactiviteiten breder dan basketbal 
zijn waarschijnlijk mogelijk, zolang deze niet concurreren met de huidige sportschool.

Plannen:
Buurtsportcoach/commercieel persoon kan programmering kan regelen en zorgen voor 
breder activatieprogramma. Volgens Cangeroes kan dit bedragen opleveren die kunnen 
bijdragen aan de kostendekking.
Dames 1 kan ook voor extra middelen zorgen.
Meerdere scholen hebben behoefte aan gymruimte, basketbalruimte. Er is ook vraag naar 
meer basketbal in Overvecht.
€  wordt gemist in de exploitatie volgens het gepresenteerde plan.
Qua programmering is er in wedstrijden voor andere verenigingen nog iets mogelijk en dit 
kan andere zalen ontlasten. Ook zijn er mogelijkheden voor toernooien, bijvoorbeeld 3x3 in 
de winter is mogelijk.

Gemeentelijk verhaal:
Er zijn 3 scenario's bekeken:
Cangeroes gaan naar bestaande gemeentelijke accommodaties: dit wordt verdelen over 
meerdere sporthallen en gymzalen. Dit is niet ideaal. Er moeten 25 uren worden opgevangen 
in deze locaties. Ter overbrugging tot er nieuwe sporthallen komen, zou dit dan een 
mogelijkheid zijn.
Exploitatiesubsidie: dit doen we in de basis niet. Er zijn enkele uitzonderingen voor 
bijzondere functies. Als we dit voor basketbal doen, ontstaat precedentwerking voor andere 
verenigingen. Een gelijk speelveld is dan lastig te verantwoorden. Die dekking hebben we ook 
niet.
Gemeente huurt de hal bij David Uoyd als hoofdhuurder. Er moet wel dekking voor gevonden 
worden. Maar het verhaal om tijdelijk sportruimte te creëren is te verantwoorden. Die hal 
komt dan in het verhuurloket en wordt meegenomen in ZVC. Dit zou dan ingaan na de 
zomer als het nieuwe seizoen begint, dus het huidige seizoen kan afgemaakt worden. Als
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gemeente gaat huren wordt het een multifunctionele vloer. David Lloyd heeft aangegeven 
dat dit scenario bespreekbaar is.

• Cangeroes staat er voor open om scenario 3 te onderzoeken. Wel moet er gekeken worden 
naar het aantal uren dat Cangeroes in David Lloyd kan blijven gebruiken.

• Voorstel is gedaan dat gemeente dit intern gaat uitwerken, de wethouder sport vragen voor 
akkoord en met David Lloyd in gesprek gaat.

• Parallel zal een lijntje worden uitgegooid bij het Makelpunt of er bedrijfsruimte over is 
waarin een basketbalhal gerealiseerd zou kunnen worden, als plan B in het geval gemeente 
de hal niet kan/wil huren.

• Op korte termijn spreken we opnieuw af.



From:
Sent: 11 Nov 2021 20:17:32 +0100

|@utrecht.nl>; ml |i m |@|To: >
Subject:
Attachments:

Verslag gesprek met Cangeroes
211111 Gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht.docx

Ha en

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek met Cangeroes. Hebben jullie nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

■n.

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 11 Nov 2021 21:22:01 +0100

|@utrecht.nl>;To: <
1|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>;
RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd 
Utrecht - Ground Floor Plan_December 2018.pdf

<
@utrecht.nl><

Subject:
Attachments:

Hoi allemaal,

Ons gesprek met Cangeroes en SportUtrecht verliep eigenlijk wel goed. Heel kort komt het erop neer dat ze positief aankijken 
tegen ons scenario om uit te zoeken of wij als gemeente de hal kunnen huren. Wat betreft de voorwaarden dat alle uren via het 
verhuurloket en ZVC verdeeld gaan worden, waren ze iets minder enthousiast over aangezien zij deze hal zelf gevonden hadden 
om hun groeiende vereniging in onder te brengen.

We hebben ze meegegeven dat in het geval gemeente de hal kan en wil huren, de zaalverdeling pas in het nieuwe seizoen 
ingaat.

gaat morgen Maarten op de hoogte brengen van dit plan en vragen of hij ook akkoord is om dit verder uit te werken. Daarna
kunnen we een afspraak met David Lloyd maken om mee te horen over de voorwaarden.

Ik heb nog aangeboden om bij het Makelpunt te inventariseren of er nog ergens een tijdelijke hal is die Cangeroes eventueel 
kunnen huren voorde time being tot de nieuwe hallen gerealiseerd worden, als een soort back-up voor het geval ons plan geen 
succes wordt.

In de bijlage heb ik de oude plattegrond van David Lloyd gevoegd, toen er alleen nog tennis en squash zat. Oppervlaktes staan 
er niet in, maar dit geeft wel een beeld van de indeling van het sportcentrum.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 16:36

|@utrecht.nl>;

Van: <

|@utrecht.nl>;Aan: <
II@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd

Te laat, maar dat maakt niet zoveel uit in dit geval: ik kan er niks meer aan toevoegen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA
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Gemeente Utrecht

|(g)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 12:54
Aan:

Van: <

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd

Paar aanvullingen

Gr

(g)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 12:22

|@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>;Aan: <
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

(5)utrecht.nl>
Onderwerp: Besproken punten m.b.t. Cangeroes in David Uoyd 
Urgentie: Hoog

Ha allemaal,

 en ik hebben even de besproken punten van vanmorgen op een rij gezet.
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Cangeroes heeft zich officieel niet gemeld bij het verhuurloket of de zaalverdelingscommissie dat er mogelijk per 1-1- 
2022 andere zaalruimte nodig is. Was handiger geweest als ze dit voor 1 juli gedaan hadden, dan waren er nu 
waarschijnlijk nog wel mogelijkheden geweest om de Cangeroes onder te brengen in andere accommodaties.
Er zijn twee scenario’s mogelijk die gemeente verder wil uitzoeken: Teams Cangeroes onderbrengen in bestaande 
accommodaties en gemeente die zelfde hal gaat huren.
Exploitatiesubsidie of andere bijdrage zodat Cangeroes exclusief gebruik kunnen maken van DL is niet wenselijk, 
daarmee krijgen ze namelijk een bevoorrechtte positie t.o.v andere verenigingen
In het geval gemeente de hal gaat huren, wordt het een multifunctionele hal en zal deze hal worden gevoegd bij de 
hallen die bij de ZVC verdeeld worden.
Dat betekent dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de hal. Toch is dit een betere optie omdat er veel 
meer uren voor basketbal beschikbaar blijven dan wanneer de hal überhaupt niet gebruikt kan worden.
MBO Utrecht zoekt ook nog sportruimte overdag. Dus in het geval er interesse is, kan de combi sport-onderwijs hier 
gemaakt worden.
In het geval dat dit een akkoord wordt, kan Cangeroes het huidige seizoen afmaken, maar de ZVC gaat in het nieuwe 
seizoen in.
Gemeente wil met DL in overleg over:
De investeringen in de hal: voorstel is vloer (door gemeente aanleggen incl. gewenste belijning, dus niet in de huur, wij 
hebben scherp raamcontract)
Incl dagelijks beheer zoals openen en sluiten en schoonmaak, bij voorkeur door David Lloyd. dit uit te onderhandelen in 
huurbespreking
Huur ook bij voorkeur incl. vaste component voor servicekosten als warmte en verlichting verzekeringen...dit dus bij de 
huurbesprekingen uit te onderhandelen,.
Voorstel huurperiode: 5 jaar en dan wanneer dit nodig is verlengen met x jaar.
Deze optie is te verantwoorden omdat er op korte termijn extra zaalruimte gecreëerd wordt, tot het moment dat de 
nieuwe hallen gerealiseerd zijn.
Vanmiddag gesprek met Cangeroes en SportUtrecht. Hierin de opties bespreken en horen wat zij ervan vinden. Daarna 
plan van aanpak maken voor het vervolg.

Hebben jullie nog aanvullingen? Vanmiddag spreken we om 16:00 met de Cangeroes en SportUtrecht.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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AREA SCHEDULE - GROUND FLOOR

Ground Floor GIA (red line) 8093 m2

Entrance Lobby 
10.6 m2

Reception 
74. m2

Member Circulation 
403.3 m2
Escape Staircases 
8.1 m2
Plant / Services 
128.5 m2

Offices 
##.# m2

Storage 
18.1 m2

Lounge 
222 m2

Bar
28.4 m2

Kitchen 
91.5 m2

Toilet 
26.6 m2

DL Kids GIA-199.7 m2

DL Kids Seating / Circulation 
82.3 m2

DL Kids Toilets 
15.6 m2

DL Kids Store
2.1 m2

DL Kids Activity 1
30.5 m2

DL Kids Activity 2
25.6 m2

DL Kids Activity 3
19.1 m2

DL Kids Activity 4 
##.# m2

Female Change GIA -184.1 m2

Female Change Toilets 
13.3 m2

Female Change Lockers
132.8 m2

Female Change Showers & Pool Access
35.8 m2

Male Change GIA -184.4 m2

Male Change Toilets 
12.3 m2

Male Change Lockers 
132.8 m2

Male Change Showers & Pool Access 
36.1 m2

Pool Hall 
409.4 m2

Sauna 
10.9 m2

Steam 
6.4 m2

Sunbeds 
13.9 m2

Squash & Squash Viewing 
311.9 m2

Indoor Courts 
5155.5 m2

Restaurant 
359 m2
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DO NOTSCALE FROM THIS DRAWING.
VERIFY ALL DIMENSIONS AND SETTING OUT ON SITE. 
NOTIFY ANY DISCREPANCIES TO THE ARCHITECT. 
FOR STRUCTURAL INFORMATION, REFER TO 
STRUCTURAL ENGINEER'S DRAWINGS.
FOR M&E INFORMATION, REFER TO M&E ENGINEER'S 
AND SUB-CONTRACTOR'S DRAWINGS.
FOR HEALTH & SAFETY INFORMATION, REFER TO 
HEALTH & SAFETY RISK ASSESSMENTS.

THIS DRAWING IS A GENERAL AREA CHECK ONLY 
BASED UPON THE CAD INFORMATION PROVIDED.
IT IS NOT A FORMAL MEASURED BUILDING SURVEY IN 
ACCORDANCE WITH THE RICS GUIDELINES.

FOR THOSE CLUBS THAT HAVE BEEN VISITED DURING 
THE EXERCISE, ONLY KEY DIMENSIONS HAVE BEEN 
TAKEN. THOSE AREAS WHERE ACCESS WAS NOT 
POSSIBLE DURING THE VISIT ARE IDENTIFIED.

NO VERTICAL DIMENSIONS, LEVELS, M&E EQUIPMENT, 
FIXED OR LOOSE FURNITURE HAVE BEEN CHECKED.

iel I Cawkwell Davidson
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 12 Nov 2021 09:11:10 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Verslag gesprek met Cangeroes

Ik heb vanmorgen de uitkomst van gister met Maarten besproken;
-hij volgt onze lijn en vraagt ons dit verder uit te werken en in gang te zetten 
-hij vroeg om goede financiële onderbouwing uit te werken 
-hij benoemde ook even Nedstede/mn 
inderdaad eigenaar is, dat de huur wel marktconform is en dat ik me afvraag of kopen (gezien de houding en positie van 
reeël is
-voorstel is dat we verder gaan en de volgende staf (niet aankomende woensdag) hem verder informeren (13 nov)

en vroeg of we de hal niet konden kopen (ik heb genoemd dat Nedstede

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 20:18

|@utrecht.nl>; 
Onderwerp: Verslag gesprek met Cangeroes

Van:

|@sportutrecht.nl>Aan:

en

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek met Cangeroes. Hebben jullie nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
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@1From:
Sent:

>
Fri, 12 Nov 2021 11:52:32 +0100

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

RE: Verslag gesprek met Cangeroes
Gesprek Cangeroes SportUtrecht Gemeente Utrecht met opmerkingen docxen

Dag beiden

Bedankt voor jullie tijd gister en het meedenken in een constructieve oplossing.

Ik heb na afloop nog even kort contact gehad met en hij was erg blij met het perspectief.

In de bijlage nog wat kleine opmerkingen van mijn kant.

stuur je dit ook naar Cangeroes?

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
www.sportutrecht.nl

rSPORT
UTRECHT

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: vrijdag 12 november 2021 08:48

|@utrecht.nl>; | 
Onderwerp: RE: Verslag gesprek met Cangeroes

@1Aan: >

Prima volgens mij, ik heb 2 kleine aanvullingen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 20:18

|(5)utrecht.nl>; 
Onderwerp: Verslag gesprek met Cangeroes

Van:

Aan: >

en

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek met Cangeroes. Hebben jullie nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Fri, 12 Nov 2021 17:32:08 +0100

Utrecht Cangeroes 
@gmail.com

MlTo:
|@utrechtcangeroes.nl>;

@gmail.com>

III |@gmail.com>;"

|@utrecht.nl>;
Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht 
211112 Gesprek Cangeroes SportUtrecht Gemeente Utrecht .pdf

II l| 1111Cc: |@| >
Subject:
Attachments:

Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van gisteren. Als jullie nog vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan 
zie ik die graag tegemoet.

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend en we spreken snel af vooreen vervolggesprek.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente

2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E

2E

2E 2E 2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E



From:
Sent: Tue, 23 Nov 2021 16:52:26 +0100

|@utrecht.nl>; @1To:
@davidlloyd.nl>

Subject: Bespreken mogelijkheden huur gemeente bij David Uoyd

Ha
Onderstaand de Teamslink voor ons gesprek van morgen. Ik heb mijn college 
het handig vindt als een directe collega van jou ook aanhaakt, stuur deze uitnodiging gerust ook naar die persoon. 
Vriendelijke groet,

ook uitgenodigd en als jij

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 2021 15:26:58 +0100

|@utrecht.nl>;To: <
|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;"

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>

<
<

Subject: Vervolg onderzoek huur David Uoyd hal

Ha iedereen,
Vanmiddag hebben
voor hen een optie. Wel moet dit voor 1 januari duidelijk zijn. We hebben nog gevraagd of iets meer uitstel mogelijk is 
als we deze maanden bijvoorbeeld al huren. Dit zou nog intern bij DL besproken worden.
Maar het is zaak om zo snel mogelijk de zaken concreet te krijgen. Bij deze een moment om die zaken verder op een 
rij te zetten. Twee van jullie kunnen er niet een heel uur bij zijn, maar ik weet ook niet of we dat nodig hebben.

en ik met David Lloyd gesproken over de mogelijkheid of gemeente de hal kan huren. Dit is

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 2021 17:16:31 +0100

|@utrecht.nl> 
RE: Aantekeningen overleg David Uoyd

To:
Subject:

Klopt. En ik bedacht me dat contract van 5 jaar met optie tot nog eens 5 jaar de ideale termijn voor hen is.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 24 november 2021 17:10

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Aantekeningen overleg David Uoyd

Van:

Aan:

1 aanvulling, volgens DL is een gebruik door een beperkt aantal verenigingen via hun ingang nog wel bespreekbaar

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:31

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: Aantekeningen overleg David Uoyd

Van:

Aan:

Ha

Hierbij de aantekeningen die ik vanmiddag heb gemaakt:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine.
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur betaalt in de

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Wil je dit waar nodig aanvullen? Dan kunnen we die ter voorbereiding vast naar onze collega’s sturen voor het overleg volgende 
week.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 25 Nov 2021 12:15:32 +0100

|@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

< <

@utrecht.nl> 
Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Cc: <
Subject:

Hoi allemaal,

Bij deze de belangrijkste punten die we met van David Lloyd besproken hebben:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig. Gebruik door een beperkt aantal 
verenigingen via hun ingang is echter wel bespreekbaar.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
betaalt in de tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine. Hier ligt dus nog ruimte in de huurprijs
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.
Ideale huurtermijn is 5 jaar en dan eventueel met 5 jaar verlengen.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur/compensatie

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Deze info voor als input voor ons overleg dinsdag.

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur/ Projectleider

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 25 Nov 2021 12:15:32 +0100

|@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

< <

r <i @utrecht.nl> 
Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Cc:
Subject:

Hoi allemaal,

Bij deze de belangrijkste punten die we met van David Lloyd besproken hebben:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig. Gebruik door een beperkt aantal 
verenigingen via hun ingang is echter wel bespreekbaar.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
betaalt in de tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine. Hier ligt dus nog ruimte in de huurprijs
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.
Ideale huurtermijn is 5 jaar en dan eventueel met 5 jaar verlengen.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur/compensatie

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Deze info voor als input voor ons overleg dinsdag.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 25 Nov 2021 21:32:18 +0100

Utrecht Cangeroes Ml l>;"|@|To:
|@utrecht.nl>

@gmail.com |@gmail.com>;"Cc:
@gmail.com>;
RE: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

|@| >
Subject:

Beste

Gisteren hebben
overleg om een aantal zaken/voorwaarden door te spreken. Ik verwacht dat we dinsdag ook een inschatting kunnen geven 
wanneer we kunnen afspreken. Ik laat het dan weten.

en ik met David Lloyd gesproken. Zij staan open voor huur door gemeente. Dinsdag hebben we een intern

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente

|@|Van: Cangeroes <
Verzonden: donderdag 25 november 2021 21:25
Aan:

>

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
@gmail.com; @gmail.com>;CC:

|@|<rune.|
Onderwerp: Re: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

>

Beste

Hebben jullie al zicht op wanneer we verder kunnen spreken over een oplossing voor het David Lloyd probleem? Mijn 
werkagenda zit al erg vol. Ik plan graag snel twee of drie vervolgafspraak (dan staan ze alvast maar). Dank!
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Utrecht Cangeroes

Op 17 nov. 2021 om 22:06 heeft 
het volgende geschreven:

|(5)utrechtcangeroes.nl>Cangeroes

Beste

Veel dank voor het constructieve gesprek vorige week. Het was voor ons goed te horen dat jullie mogelijkheden 
zien om samen met ons een oplossing te vinden voor ons probleem. We kijken dan ook uit naar een vervolg op 
korte termijn. Wat ons betreft zouden we deze maand nog een tweede gesprek kunnen hebben.

Dank ook voor het verslag.

Voor de volledigheid en ter verduidelijking hieronder drie aanvullingen van ons:
- BC Utrecht (als een van de twee verenigingen die gefuseerd zijn tot Utrecht Cangeroes) huurt al sinds 2008 
zaalruimte bij David Lloyd, omdat de vereniging nadat zij de trainingslocatie in De Meerstroom moest verlaten 
geen nieuwe ruimte kon vinden in gemeentelijke locaties. Na de fusie is Utrecht Cangeroes gebruik blijven maken 
van de zaalruimte van David Lloyd, onder andere om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar 
trainingsruimte vanwege de groei van de vereniging.
- De exploitatie van de drie sporthallen is voor David Lloyd altijd verlieslatend geweest. De onderhuur die David 
Lloyd heeft afgesproken met Utrecht Cangeroes is nooit bedoeld geweest om een sluitende exploitatie te 
realiseren. Pas de afgelopen periode heeft David Lloyd besloten te streven naar kostendekkende exploitatie. Eerst 
leek te kunnen volstaan worden met onderverhuur van twee van de drie hallen aan Peakz Padel, maar later bleek 
dat (o.a. vanwege aanvullende financiële eisen van eigenaar Nedstede) dat ook de derde hal onderverhuurd dient 
te worden.
- De vereniging maakt momenteel nog gebruik van andere zaalruimte naast sporthal Lunetten en David Lloyd. Dit 
betreft (tot aan de kerstvakantie tenminste) 10,5 uur die we uiteraard graag consolideren in sporthal Lunetten 
en/of David Lloyd. Daarnaast zijn er concrete vragen voor extra capaciteit voor o.a. recreanten teams. Het is 
realistisch te veronderstellen dat Utrecht Cangeroes in David Lloyd 3 velden van maandag tot en met vrijdagavond 
kan vullen en op zaterdag David Lloyd zal nodig hebben als overloop voor competitiewedstrijden.

Ik wil nogmaals benadrukken dat we blij zijn met de ondersteuning vanuit de gemeente. Voor ons als vereniging is 
het cruciaal dat we David Lloyd kunnen blijven gebruiken zoals we dat alle vele jaren doen: een plek waar we 
tegen acceptabele kosten onze huidige en toekomstige behoefte aan trainingsuren kunnen onderbrengen. Het is 
fijn te weten dat de gemeente ons hierbij wil helpen.

Vanzelfsprekend denken we graag mee hoe we een win-win-win kunnen uitwerken die haalbaar is voor de 
gemeente, recht doet aan de behoefte van de verenging en andere sporters in de stad extra 
trainingsaccommodatie biedt. We horen graag wanneer we volgende week of de week daarna verder kunnen 
praten.

Met vriendelijke groet,
Utrecht Cangeroes

Op 12 nov. 2021 om 17:32 heeft |(5)utrecht.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag allen,
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Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van gisteren. Als jullie nog vragen, opmerkingen of 
aanvullingen hebben, dan zie ik die graag tegemoet.

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend en we spreken snel af vooreen vervolggesprek.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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From:
Sent: Tue, 30 Nov 2021 16:21:11 +0100

Utrecht Cangeroes Ml l>;"|@|To:
|@utrecht.nl>

@gmail.com |@gmail.com>;"Cc:
@gmail.com>;
RE: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

|@| >
Subject:

Hallo

Zou het uitkomen om komende donderdag van 9:00 tot 9:30 of van 15:30 tot 16:00 even kort de laatste stand van zaken door te 
nemen? En anders maandag 6 december van 16:00 tot 16:30? Voor komende donderdag hoeven we niet allemaal compleet te 
zijn.

En dan een tweede afspraak op dinsdag 14 december van 9:00-10:00 of 16:00-17:00?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0
h>v

Gemeente

|@|Cangeroes <
Verzonden: donderdag 25 november 2021 21:25
Aan:

Van: >

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
@gmail.com; @gmail.com>;CC:

|@|<rune.|
Onderwerp: Re: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

>

Beste
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Hebben jullie al zicht op wanneer we verder kunnen spreken over een oplossing voor het David Uoyd probleem? Mijn 
werkagenda zit al erg vol. Ik plan graag snel twee of drie vervolgafspraak (dan staan ze alvast maar). Dank!

Utrecht Cangeroes

Op 17 nov. 2021 om 22:06 heeft 
het volgende geschreven:

Utrecht Cangeroes |@| >

Beste

Veel dank voor het constructieve gesprek vorige week. Het was voor ons goed te horen dat jullie mogelijkheden 
zien om samen met ons een oplossing te vinden voor ons probleem. We kijken dan ook uit naar een vervolg op 
korte termijn. Wat ons betreft zouden we deze maand nog een tweede gesprek kunnen hebben.

Dank ook voor het verslag.

Voor de volledigheid en ter verduidelijking hieronder drie aanvullingen van ons:
- BC Utrecht (als een van de twee verenigingen die gefuseerd zijn tot Utrecht Cangeroes) huurt al sinds 2008 
zaalruimte bij David Uoyd, omdat de vereniging nadat zij de trainingslocatie in De Meerstroom moest verlaten 
geen nieuwe ruimte kon vinden in gemeentelijke locaties. Na de fusie is Utrecht Cangeroes gebruik blijven maken 
van de zaalruimte van David Uoyd, onder andere om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar 
trainingsruimte vanwege de groei van de vereniging.
- De exploitatie van de drie sporthallen is voor David Uoyd altijd verlieslatend geweest. De onderhuur die David 
Uoyd heeft afgesproken met Utrecht Cangeroes is nooit bedoeld geweest om een sluitende exploitatie te 
realiseren. Pas de afgelopen periode heeft David Uoyd besloten te streven naar kostendekkende exploitatie. Eerst 
leek te kunnen volstaan worden met onderverhuur van twee van de drie hallen aan Peakz Padel, maar later bleek 
dat (o.a. vanwege aanvullende financiële eisen van eigenaar Nedstede) dat ook de derde hal onderverhuurd dient 
te worden.
- De vereniging maakt momenteel nog gebruik van andere zaalruimte naast sporthal Lunetten en David Uoyd. Dit 
betreft (tot aan de kerstvakantie tenminste) 10,5 uur die we uiteraard graag consolideren in sporthal Lunetten 
en/of David Lloyd. Daarnaast zijn er concrete vragen voor extra capaciteit voor o.a. recreanten teams. Het is 
realistisch te veronderstellen dat Utrecht Cangeroes in David Lloyd 3 velden van maandag tot en met vrijdagavond 
kan vullen en op zaterdag David Lloyd zal nodig hebben als overloop voor competitiewedstrijden.

Ik wil nogmaals benadrukken dat we blij zijn met de ondersteuning vanuit de gemeente. Voor ons als vereniging is 
het cruciaal dat we David Lloyd kunnen blijven gebruiken zoals we dat alle vele jaren doen: een plek waar we 
tegen acceptabele kosten onze huidige en toekomstige behoefte aan trainingsuren kunnen onderbrengen. Het is 
fijn te weten dat de gemeente ons hierbij wil helpen.

Vanzelfsprekend denken we graag mee hoe we een win-win-win kunnen uitwerken die haalbaar is voor de 
gemeente, recht doet aan de behoefte van de verenging en andere sporters in de stad extra 
trainingsaccommodatie biedt. We horen graag wanneer we volgende week of de week daarna verder kunnen 
praten.

Met vriendelijke groet,
Utrecht Cangeroes

Op 12 nov. 2021 om 17:32 heeft |(5)utrecht.nl> het volgende geschreven:
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Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van gisteren. Als jullie nog vragen, opmerkingen of 
aanvullingen hebben, dan zie ik die graag tegemoet.

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend en we spreken snel af vooreen vervolggesprek.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

%

Gemeente
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From:
Sent: Wed, 1 Dec 2021 10:04:56 +0100

|@utrecht.nl>;"rune.| 
|@utrechtcangeroes.nl" 

@gmail.com

|@|To:
|@sportutrecht.nl>;" 

|@utrechtcangeroes.nl>;"
<

|@gmail.com>;" @gmail.com
@gmail.com>
Vervolg Cangeroes in David UoydSubject:

Goedemorgen,
Bij deze de teamslink voor morgenochtend waarin we even een korte update geven van de stand van zaken. 
Vriendelijke groet,

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Wed, 1 Dec 2021 10:17:55 +0100

|@utrecht.nl>; |@|To:
|@|< >;

l>;" @gmail.com |@gmail.com>;" @gmail.com|@|
@gmail.com>
Vervolg Cangeroes in David UoydSubject:

Goedemorgen,
En bij deze de teamslink voor de afspraak van 14 december. 
Vriendelijke groet,

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Wed, 1 Dec 2021 10:33:58 +0100

Ml |@|To: Cangeroes 
@utrecht.nl>;'

>
@gmail.comCc:

|@gmail.com>;" @gmail.com>;
|@|< >

Subject: RE: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

Goedemorgen

De uitnodigingen met link heb ik net verstuurd. Voor morgen hoeven jullie niks voor te bereiden. Dan lichten 
we nu staan en zullen we even bespreken wat jullie in de komende weken kunnen doen.

en ik toe waar

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

ooo®
■■JjjJv

Gemeente

|@|Van: Cangeroes
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 23:00

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

>

Aan:
@gmail.com;CC:

@gmail.com>;
Onderwerp: Re: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

@1 >

Beste

Fijn dat we verder kunnen praten. Wij kunnen donderdag om 9 uur. Ook dinsdag 14 december om 9 uur past.stuur jij 
uitnodigingen?
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Is er nog iets dat wij ter voorbereiding kunnen doen?

Utrecht Cangeroes

Op 30 nov. 2021 om 16:21 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Hallo

Zou het uitkomen om komende donderdag van 9:00 tot 9:30 of van 15:30 tot 16:00 even kort de laatste stand van 
zaken door te nemen? En anders maandag 6 december van 16:00 tot 16:30? Voor komende donderdag hoeven we 
niet allemaal compleet te zijn.

En dan een tweede afspraak op dinsdag 14 december van 9:00-10:00 of 16:00-17:00?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente

|@|Cangeroes <
Verzonden: donderdag 25 november 2021 21:25
Aan:

Van: >

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
@gmail.com; @gmail.com>;CC: <
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< >
Onderwerp: Re: Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht

Beste

Hebben jullie al zicht op wanneer we verder kunnen spreken over een oplossing voor het David Uoyd probleem? 
Mijn werkagenda zit al erg vol. Ik plan graag snel twee of drie vervolgafspraak (dan staan ze alvast maar). Dank!

Utrecht Cangeroes

Op 17 nov. 2021 om 22:06 heeft Cangeroes
[> het volgende geschreven:

Beste

Veel dank voor het constructieve gesprek vorige week. Het was voor ons goed te horen dat jullie 
mogelijkheden zien om samen met ons een oplossing te vinden voor ons probleem. We kijken dan 
ook uit naar een vervolg op korte termijn. Wat ons betreft zouden we deze maand nog een tweede 
gesprek kunnen hebben.

Dank ook voor het verslag.

Voor de volledigheid en ter verduidelijking hieronder drie aanvullingen van ons:
- BC Utrecht (als een van de twee verenigingen die gefuseerd zijn tot Utrecht Cangeroes) huurt al 
sinds 2008 zaalruimte bij David Uoyd, omdat de vereniging nadat zij de trainingslocatie in De 
Meerstroom moest verlaten geen nieuwe ruimte kon vinden in gemeentelijke locaties. Na de fusie is 
Utrecht Cangeroes gebruik blijven maken van de zaalruimte van David Uoyd, onder andere om 
tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar trainingsruimte vanwege de groei van de vereniging.
- De exploitatie van de drie sporthallen is voor David Uoyd altijd verlieslatend geweest. De 
onderhuur die David Uoyd heeft afgesproken met Utrecht Cangeroes is nooit bedoeld geweest om 
een sluitende exploitatie te realiseren. Pas de afgelopen periode heeft David Uoyd besloten te 
streven naar kostendekkende exploitatie. Eerst leek te kunnen volstaan worden met onderverhuur 
van twee van de drie hallen aan Peakz Padel, maar later bleek dat (o.a. vanwege aanvullende 
financiële eisen van eigenaar Nedstede) dat ook de derde hal onderverhuurd dient te worden.
- De vereniging maakt momenteel nog gebruik van andere zaalruimte naast sporthal Lunetten en 
David Uoyd. Dit betreft (tot aan de kerstvakantie tenminste) 10,5 uur die we uiteraard graag 
consolideren in sporthal Lunetten en/of David Uoyd. Daarnaast zijn er concrete vragen voor extra 
capaciteit voor o.a. recreanten teams. Het is realistisch te veronderstellen dat Utrecht Cangeroes in 
David Uoyd 3 velden van maandag tot en met vrijdagavond kan vullen en op zaterdag David Uoyd zal 
nodig hebben als overloop voor competitiewedstrijden.

Ik wil nogmaals benadrukken dat we blij zijn met de ondersteuning vanuit de gemeente. Voor ons als 
vereniging is het cruciaal dat we David Lloyd kunnen blijven gebruiken zoals we dat alle vele jaren 
doen: een plek waar we tegen acceptabele kosten onze huidige en toekomstige behoefte 
aan trainingsuren kunnen onderbrengen. Het is fijn te weten dat de gemeente ons hierbij wil helpen.

Vanzelfsprekend denken we graag mee hoe we een win-win-win kunnen uitwerken die haalbaar is 
voor de gemeente, recht doet aan de behoefte van de verenging en andere sporters in de stad extra 
trainingsaccommodatie biedt. We horen graag wanneer we volgende week of de week daarna 
verder kunnen praten.
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Met vriendelijke groet,
Utrecht Cangeroes

Op 12 nov. 2021 om 17:32 heeft 
volgende geschreven:

|@utrecht.nl> het

Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van gisteren. Als jullie nog vragen, 
opmerkingen of aanvullingen hebben, dan zie ik die graag tegemoet.

Voor nu wens ik jullie een fijn weekend en we spreken snel af vooreen vervolggesprek.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Gemeente
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Huurbedrag all-in

verzekering casco plus inboedel
afvalstoffenheffing
rioolrechten
gebouwonderhoud
onvoorzien/beheer
BTW compensatie **
water en energie
gebruikersonderhoud
schoonmaak

Inkomsten globale inschatting training 4 verenigingen 
ad hoe dag gebruik 
ad hoe weekend gebruik

Resultaat huur + investering - inkomsten prijspeil 2021jaar 1 t/m 5 €

Resultaat huur + investering - inkomsten indien verlengingjaar 6 t/m 1 0 €

Uitgangspunten:
BTW en Spuk vallen tegen elkaar weg, spuk ook geldig bij investering in vastgoed van derden.
Geen aanvullende bouwkundige aanpassingen voor toiletten of extra ingang.
Geen schoolgebruik overdag, indien wel dan eerst vervolgoverleg met de eigenaar

Bandbreedte op te nemen in stafstuk ivm globale inschatting, indien huuronderhandeling een verschuiving geeft 
ten aanzien van inclusief huurbedrag. Bedragen aan te passen.

Voor intern gebruik, i december 202I

financieel overzicht trainings-sporthal David Loyd

Investering pulastik sportvloer en vloerpotten € ? m2 wo

Advieskosten, verenigingsoverleg 

Diverse, kosten juridisch advies.

m2 bvo€ ?

€

totaal te maken investering na verrekening spuk€ kosten per jaar

afschrijvings-
periode rente en afschrijving

Investeringsbedrag sportvloer € 5 €
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 1 Dec 2021 14:34:22 +0100

|@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>To:
't" <1Cc:

|@utrecht.nl>;" 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl> 

RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal 
2021-12-01 david loyd berekening.pdf

<

Subject:
Attachments:

Beste en

Hierbij de globale berekening om in het stafstuk op te nemen. 
Kies zelf even welke bandbreedte jullie zouden willen benoemen.

Als er uit de besprekingen toch nog onderdelen af te prijzen zijn, laat me dat weten dan pas ik het overzicht aan.

Met vriendelijke groet

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 12:16

|@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>'t <1CC:

Onderwerp: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Hoi allemaal,

Bij deze de belangrijkste punten die we met van David Lloyd besproken hebben:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig. Gebruik door een beperkt aantal 
verenigingen via hun ingang is echter wel bespreekbaar.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
betaalt in de tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine. Hier ligt dus nog ruimte in de huurprijs
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.
Ideale huurtermijn is 5 jaar en dan eventueel met 5 jaar verlengen.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur/compensatie

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Deze info voor als input voor ons overleg dinsdag.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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From:
Sent: Thu, 2 Dec 2021 17:20:53 +0100

't" <1 @utrecht.nl>;To:
|@utrecht.nl>;" @utrecht.nl>

II l| @davidlloyd.nl IIICc: @1 >
Subject: Bezoek David Uoyd

Goedemiddag allen,

Ik kreeg net van
proberen erbij aanwezig te zijn. Dus bij deze het agendaverzoek. Ik neem

doordat dinsdag van 11:30 tot 12:30 prima is om langs te komen. Hij zal zelf ook
ook mee in dit agendaverzoek.

Vriendelijke groet,
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Sun, 5 Dec 2021 20:01:52 +0100

|@utrecht.nl>;" |@utrecht.nl>;To:
|@sportutrecht.nl>;"
@gmail.com>
Hal DL
cidEBE283ED-E7A2-4EF5-8009-38737093A2AD.pdf

|@gmail.com>;"<

Subject:
Attachments:

Hi

Bijgaand de plattegrond van DL. De door ons gemeten maten van hal 1 zijn 48x33 m.

Groet,

Utrecht Cangeroes
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Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Huur sporthal David Lloyd door gemeente
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Akkoord te gaan met de huur van 1 sporthal bij David Lloyd voor de periode van 5 jaar, welke 
gefinancierd vanuit het programma Sport.

[Beschrijf zo concreet en compleet mogelijk de gevraagde beslissing waarvan de bevoegdheid bij het 
college van B&W ligt, met daarbij de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen of uitgangspunten, 
bijvoorbeeld:

• De Nota <titel> vastte stellen waarmee/waardoor/waarin ...
• De Beleidsregels 

wijziging(en)/uitgangspunt(en): a
vast te stellen, waarin .... of met als belangrijkste 

b.....c....]

Instructie bij hetformat:
• Houd het voorstel kort en bondig: het ligt voor in de B&W vergadering
• Maak je voorstel direct in dit format:
• Vul eerst blz. 2 en verder in; knip de beslispunten en plak ze dan op blz 1.
• Knip alle arceringen weg uit het voorstel;

Het zijn toelichtingen die helpen bij het invullen van de je voorstel
• Zie voor instructies de Checklist voor bestuursadviezen
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Samenvatting
[Wat is de essentie van het voorgestelde besluit?
Schrijf dit in enkele zinnen (maximaal 3) eenvoudig en helder op.]
Gemeente huurt één sporthal bij David Lloyd voor een periode van ten minste 5 jaar per 1 januari 
2022. Daarmee heeft gemeente op korte termijn extra zaalcapaciteit ter beschikking om de krapte in 
sporthallen op te vangen en kan BC Utrecht Cangeroes blijven basketballen in die sporthal. Dit is 
tijdelijk, totdat een nieuwe sporthal in Overvecht in gebruik genomen wordt, waarvoor nu naar een 
locatie wordt gezocht.

Context
Aanleiding
[Waarom ligt dit voorstel er? Bijvoorbeeld coalitieakkoord 
Waarom nu?
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint circa 15 jaar in een van de drie sporthallen bij David 
Lloyd. Deze locatie heeft de vereniging destijds zelf gevonden om hun vereniging verder te laten 
groeien en deze huren zij voor een voordelig tarief. De huidige huurovereenkomst wordt per 31 januari 
beëindigd en vanaf 1 januari moet Cangeroes voor de hal een huursom van |- per jaar gaan
huren en heeft de hal dan 24/7 ter beschikking. Als Utrecht Cangeroes geen oplossing heeft per 1 
januari 2022, kan de vereniging geen gebruik meer maken van de hal.

Dit bedrag kan de vereniging niet zelf dragen, dus hebben ze in de zomer via SportUtrecht gevraagd 
of gemeente hierbij kan helpen. Wij hebben toen aan Cangeroes gevraagd om het financiële gat dat 
zij in de exploitatie hebben inzichtelijk te maken, zodat wij weten om welke omvang het gaat.
In de tweede helft van oktober ontvingen wij een uitwerking waarbij het gaat om een gat van ca.

We hebben vervolgens naar drie scenario’s gekeken:
1. Geen financiële ondersteuning geven en zien of de teams ondergebracht kunnen worden in 

gemeentelijke sporthallen, sport- en gymzalen: Het is niet mogelijk om alle teams op te 
vangen in de gemeentelijke sporthallen, sport- en gymzalen, omdat dit over te veel 
verschillend locaties moet gebeuren en alleen eind van de middag.

2. Een exploitatiesubsidie van 
geen financiële ruimte om dit aan te bieden en ook vanuit het gelijkheidsbeginsel is het niet 
naar andere verenigingen te verantwoorden.

3. Gemeente gaat zelf de sporthal huren: door als gemeente zelf de sporthal te huren, kan op 
korte termijn extra zaalcapaciteit worden gerealiseerd die via het gemeentelijk verhuurloket 
beschikbaar komt. Tevens kan Cangeroes dan voor een groot deel van de hal gebruik blijven 
maken.

|- per jaar bieden voor een periode van 10 jaar: hiervoor is

Juridische context
Op basis van welke regelgeving nemen we dit besluit (noem de wet/verordening)?
Waarom beslist het college van B&W dan wel de raad erover?
Is er een juridische reden waarom het college van B&W vóór een bepaalde datum een besluit moet 
nemen?
Is er bezwaar/beroep/rechtsgang mogelijk tegen dit besluit?
Welke rechten of plichten ontstaan door dit besluit en voor wie?
Speelt er iets op het gebied van aanbesteding, staatssteun, subsidie, verbonden partijen, regelgeving 
enz.? Zie hiervoor evt. de checklist juridische toets, of de juridische A-Z voor achtergrondinformatie en 
standaarddocumenten.
Is er afgestemd met een jurist? Zo ja, vermeld dit in Ibabs bij “afgestemd met”. Zo niet, neem dan 
contact op met juridische dienstverlening of mail naar 
Moet dit nog gebeuren?

|@utrecht.nl

Beoogd effect
[Wat is het effect dat je feitelijk voor de stad wil bereiken?
Beschrijf de beoogde eindsituatie waar het besluit toe leidt.
Als Gemeente per 1 januari de sporthal van David Lloyd gaat huren is er voor een periode van ten
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minste 5 jaar direct extra zaalcapaciteit ter beschikking. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal deze hal ook 
via het gemeentelijk verhuurloket te huren zijn door andere verenigingen. Met name in de 
wintermaanden (november-februari) wordt er door veel verenigingen krapte ervaren. Met deze hal 
komt er ook in die maanden extra zaalcapaciteit vrij. Op dit moment wordt de hal alleen door 
Cangeroes gehuurd. Wanneer gemeente de hal huurt, zal Cangeroes het huidige seizoen afmaken in 
de hal en zal door SportUtrecht en de zaalverdelingscommissie gewerkt worden aan een plan om tot 
een goede verdeling van uren te komen, waarbij zowel Cangeroes als ook andere verenigingen goed 
gezamenlijk van de hal gebruik kunnen maken.

Het Mulier Instituut voert momenteel het onderzoek Ruimte voor zaalsport in Utrecht uit waarin onder 
meer het planologisch kengetal 1 sporthal op 17.500 inwoners wordt onderzocht. Dit onderzoek is 
bijna afgerond en een van de aanbevelingen is het zoeken naar alternatieve oplossingen om in de 
piekmaanden extra zaalcapaciteit te creëren. De hal van David Lloyd huren sluit hierbij aan.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
[Hoe past dit voorstel in het besluitvormingstraject: wat ging er vooraf, waar staan we in het 
bestuurlijke proces?]
Wat zijn eerdere besluiten van college en raad die met dit onderwerp te maken hebben?
Benoem ook de raadsbrieven, antwoorden op schriftelijke vragen en reacties op moties en/of 
toezeggingen die van belang zijn.
Neem doorklikbare hyperlinks fzie instructief op, voeg bij lang lopende trajecten ook een aparte bijlage 
besluitvormingshistorie bij.
Het vraagstuk van BC Cangeroes staat niet in relatie met eerdere besluitvorming en 
informatievoorziening. Hier nog noemen dat nieuwe sporthallen pas vanaf 2022/2023 verwacht 
worden?

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s
[Argument(en) bestaan uit een kop met het kernargument (1 zin) en de onderbouwing.
Beschrijf per beslispunt waarom voor deze beslissing wordt gekozen; of het afwijkt of overeenkomt 
met vastgesteld beleid en waarom. Beschrijf ook de inhoudelijke afweging, waarom niet gekozen voor 
alternatieven/andere scenario’s.]

• Beslispunt en argumenten kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt’ WANT 
‘kernargument’.

• Beslispunt en kernargumenten zijn binnen 60 seconden te lezen.
• Onderbouwing geeft uitleg over (en bewijs voor) het kernargument

Kanttekening(en)/Risico’ bestaan uit een kop met de kern van het risico (1 zin) en de onderbouwing; 
Beschrijf per argument eventueel te benoemen risico’s en dilemma’s. In de onderbouwing leg je het 
risico nader uit waarbij je ingaat op de risicogebeurtenis zelf, de oorzaken hiervan en de mogelijke 
gevolgen voor de doelstellingen. Geef ook aan welke maatregelen je treft om het risico te 
verkleinen/voorkomen of om de gevolgen te dempen.

• Beslispunt en kanttekeningen/risico’s kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt ’ MAAR 
‘risico’s’.

• Onderbouwing geeft uitleg op de kop: omschrijving van het risico zelf, oorzaken en gevolgen 
van het risico, en de maatregelen.

Beslispunt

Tekst beslispunt 1 Akkoord met huur van sporthal David Lloyd door gemeente.1

Argumenten

3



1e argument bij eerste beslispunt
daarmee komt per direct extra zaalcapaciteit ter beschikking voor een periode van
ten minste vijf iaar.

want1.1

Toelichting argument De sporthalcapaciteit van de bestaande sporthallen is vooral 
tussen november-februari vol. Van de vijf nieuwe sporthallen in de planning wordt 
naar verwachting de eerste in 2022 opgeleverd. Op deze manier ontstaat per direct 
zaalcapaciteit voor verenigingen. Dit sluit aan het advies in het onderzoek Ruimte 
voor zaalsport in Utrecht door Mulier Instituut.

2e argument bij eerste beslispunt Want zo kan Cangeroes gebruik blijven maken van
de hal in David Lovd

1.2

Toelichting argument. De teams van Cangeroes kunnen hiermee in Overvecht 
blijven sporten en hoeven hiermee niet of in beperkte mate in andere 
accommodaties ondergebracht te worden.

3e argument bij eerste beslispunt [in Overvecht wordt momenteel gezocht naar een
VO school locatie met sporthal. De hal van David Llovd kan gebruikt worden todat
de hal in Overvecht opgeleverd wordt. I

1.3

Toelichting argument Hiermee is er direct extra sporthalcapaciteit in Overvecht 
aanwezig.

Kanttekeningen/
Risico’s

1e risico bij eerste beslispunt (onderstreep elk argument en risico) Door deze hal te 
huren wordt de optimale bezetting van andere sporthallen mogelijk iets lager.

1.1

Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen In de Utrechtse 
sporthallen, sportzalen en gymzalen wordt gestreefd naar optimale bezetting. Door 
deze sporthal te gebruiken ontstaat er meer ruimte, vooral ook in de piekmaanden 
november-februari. Dit kan tot gevolg hebben dat door een betere spreiding meer 
uren in andere sporthallen vrijkomt. Echter is dit geen groot risico, omdat veel 
verenigingen behoefte/ambities hebben om te groeien.

[2e risico bij eerste beslispunt Gemeente huurt van David Llovd. David Llovd huurt
van Netstede, de eigenaar van Vechtsebanen. Indirect wordt er van Nedstede
gehuurd. |

1.2

Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen Aangezien 
Gemeente werkt aan een exploitatiesubsidie voor Vechtsebanen. Met deze huur 
wordt, weliswaar indirect want via David Lloyd, ook aan Nedstede betaald.

Beslispunt

Tekst beslispunt 22

Argumenten

1e argument bij tweede beslispunt2.1
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Toelichting argument

2e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

2.2

3e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

2.3

Kanttekeningen/
Risico’s

1e risico bij eerste beslispunt2.1
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2.2

3e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2.3

Beslispunt

3

Argumenten

1e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

3.1

2e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

3.2

3e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

3.3

Kanttekeningen/
Risico’s

1e risico ■ eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

3.1

2e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

3.2

3e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

3.3

Financiën
[Wat kost de uitvoering van dit voorstel of wat levert het op? Denk ook aan de inzet van personele 
capaciteit.
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Hoe worden de kosten gedekt, uit welke begrotingspost?
Gaat het om eenmalige kosten of betreft het structurele kosten ?
Welke financiële risico’s brengt het voorstel met zich mee?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: ‘Dit voorstel heeft geen financiële 
consequenties’.]
Nog aanvullen

Vervolg
[Hoe ziet het vervolgproces er uit na besluitvorming?
Afhankelijk voor het voorstel kan hierbij gedacht worden aan:

• Wat zijn volgende bestuurlijke momenten, wat kan de college van B&W wanneer verwachten?
• Wat gaat er concreet gebeuren (uitvoering op hoofdlijn)?
• Hoe meten we of we het beoogde effect behalen, hoe evalueren we dat?]

Als college akkoord is met voorgesteld plan wordt een huurovereenkomst van David Lloyd getekend. 
Deze gaat per 1 januari 2022 in. Vervolgens kan BC Utrecht Cangeroes het seizoen uitspelen

Participatie
[Vermeld het participatieproces en het resultaat. Geen participatie? Zet dan hier. ‘Er heeft geen 
participatie plaatsgevonden over dit voorstel’, onder het kopje ‘communicatie’ hoe je gaat/ging 
informeren.

• Op welke wijze wordt er/is er invulling gegeven aan participatie? (zie de participatieleidraad op 
intranet)

• Is/was er sprake van raadplegen, adviseren en/of co-creëren? (meerdere vormen mogelijk)
• Welk(e) participatiemiddel(en) worden/zijn er ingezet?
• Wat heeft het opgeleverd, wat is meegenomen en wat niet en waarom niet?

Maak gebruik van de 'Checklist Startdocument Participatie’ en 'Checklist Eindverslag Participatie’, om 
te voldoen aan artikel 4 en 7 van de Participatie- en Inspraakverordening.
Let op: Participatie is een verplicht onderdeel van een Omgevingsvisie.]
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie
[Hoe worden/zijn specifieke belanghebbenden geïnformeerd?
Hoe wordt er over het besluit gecommuniceerd? Door wie en met wie?
Recht op inspraak? Zo ja, hoe wordt daarover gecommuniceerd?
Waar kunnen mensen met hun vragen terecht?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: ‘Er is geen aanvullende communicatie voorzien.]
In gezamenlijk overleg met Utrecht Cangeroes en SportUtrecht is dit voorstel besproken. Beide 
partijen hebben ingestemd om dit voorstel verder uit te werken. Over dit besluit wordt naar Utrecht 
Cangeroes, SportUtrecht en David Lloyd gecommuniceerd in ingeplande overleggen en mails.

[Gemeenteraad wordt geïnformeerd als het hele plan inclusief vervolg helemaal is uitgewerkt. En dit 
kan gecombineerd worden gedaan wanneer de raad wordt geïnformeerd over het Mulier onderzoek 
Ruimte voor Zaalsport en bijbehorend actieplan. |______________________________________________

Bijlage(n)
[Wat zijn bijlage(n) bij dit voorstel, welke maken onderdeel uit van de besluitvorming en worden door 
het college van B&W vastgesteld en welke zijn informatief? ]
Bijlagen besluitvorming

xxxx
xxxx

Bijlagen informatief
xxxx (indien geen bijlagen streepje laten staan)
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From:
Sent: Mon, 6 Dec 2021 17:13:24 +0100

|@utrecht.nl>; 
Eerste aanzet collegevoorstel huur sporthal DL 
211201 Collegeadvies David Lloyd.docx

|@utrecht.nl>To: <
Subject:
Attachments:

en

Bij deze stuur ik jullie mijn eerste aanzet voor het collegevoorstel voor huur van de hal bij David Lloyd. Het financiële plaatje moet 
nog toegevoegd worden en ik vind dat dat argumentatie ook nog strakker kan. Maar dit is in ieder geval een eerste opzet.
Vul/pas graag aan waar nodig.

Ter info: morgen gaan en ik even bij de hal kijken.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 7 Dec 2021 15:34:11 +0100

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>

RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

To: <
Cc:
Subject:

Hi

Zoals zojuist besproken zijn we net bij David Loyd geweest, 
gebruik van de hal en de kleedkamers. De overige servicekosten zitten hier niet bij. We hebben nog geen uitgekristalliseerde 
aanbieding van hem gekregen , maar mijn inschatting is dat zij in ieder geval de volgende kosten aan ons door zullen berekenen:

• Schoonmaak
• Klein dagelijks onderhoud
• Water en energie

Ik ben me er van bewust dat het heel moeilijk is om hier een inschatting van te maken, maar zou je op basis van de andere 
sporthallen per onderdeel aan kunnen geven welke extra kosten dit al met zich meebrengt?

gaf aan dat de all-in prijs alleen bestaat uit het

Investering:
De afmeting van de hal bedraagt 48 bij 35 meter.

• Is dus een vrij grote hal. Komen we dan nog uit met de investering van 
worden? En zo ja wat zou het betekenen in de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving?

• Er is geen berging in de hal aanwezig. Moeten we nog een extra investering opnemen voor het bouwen/ plaatsen van 
een berging/ kast om de spullen in op te bergen? Of is dit een niet noemenswaardige investering? Indien dit 
noemenswaardig is zou je aan kunnen geven wat dit eventueel zou kosten?

• Als er ook andere sporten in gaan (bijvoorbeeld volleybal) moeten we daar ook materialen voor aanschaffen. Zou jij een 
inschatting kunnen maken van de kosten van de inventaris die we aan moeten schaffen? En zo ja, vind jij dat we die mee 
moeten nemen in de investering?

voor de vloer? Of moet die verhoogd

Bij bovenstaande gaan we er nog vanuit dat we gebruik mogen maken van de kleedkamers die er al zijn. Mochten ze hier niet 
mee instemmen moeten we ook nog investeren in het omzetten van de squashbanen naar kleedkamers. Maar mocht dit het 
geval zijn, dan zou deze investering ook nog mee opgeteld moeten worden. Maar dat zou wat mij betreft een PM post zijn, omdat 
het heel moeilijk in te schatten is wat de kosten van een dergelijke verbouwing zijn.

Dank alvast voorde beantwoording.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 1 december 2021 14:34

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

Van: <

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

Aan:
|t <|CC:

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

@utrecht.nl>;

Beste en

Hierbij de globale berekening om in het stafstuk op te nemen. 
Kies zelf even welke bandbreedte jullie zouden willen benoemen.

Als er uit de besprekingen toch nog onderdelen af te prijzen zijn, laat me dat weten dan pas ik het overzicht aan.

Met vriendelijke groet

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 12:16

|(5)utrecht.nl>;

Van:

|(5)utrecht.nl>;Aan: <
|(Sutrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;< <

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>

<
IICC:

Onderwerp: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Hoi allemaal,

Bij deze de belangrijkste punten die we met van David Lloyd besproken hebben:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig. Gebruik door een beperkt aantal 
verenigingen via hun ingang is echter wel bespreekbaar.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
betaalt in de tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine. Hier ligt dus nog ruimte in de huurprijs
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.
Ideale huurtermijn is 5 jaar en dan eventueel met 5 jaar verlengen.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur/compensatie

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Deze info voor als input voor ons overleg dinsdag.

Met vriendelijke groet,
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 7 Dec 2021 20:08:59 +0100

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>Cc:

Subject: RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Hoi en

Cijfers die ik noem zijn globaal, ken het pand niet..
Zie mijn reactie ertussen

Gr

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:34
Aan: |@utrecht.nl><

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal
CC:

Hi

Zoals zojuist besproken zijn we net bij David Loyd geweest, 
gebruik van de hal en de kleedkamers. De overige servicekosten zitten hier niet bij.
Check hoe het in de presentatie/opgave van de basketbal vereniging zat! Gaat van

gaf aan dat de all-in prijs alleen bestaat uit het

naar ????

We hebben nog geen uitgekristalliseerde aanbieding van hem gekregen , maar mijn inschatting is dat zij in ieder geval de 
volgende kosten aan ons door zullen berekenen:

• Schoonmaak (zeer afhankelijk van gebruikers schatting 
wordt)

• Klein dagelijks onderhoud (gebruikersonderhoud maar geen totale verlichting vervangen in de zaal bijvoorbeeld)

|- per jaar als de zaal overdag niet gebruikt

€
• Water en energie (heel lastig oud gebouw, kan de eigenaar hier iets over vertellen, vast geen tussenmeters enz., 

ik zou echt inclusief afspreken) €
Ik ben me er van bewust dat het heel moeilijk is om hier een inschatting van te maken, maar zou je op basis van de andere 
sporthallen per onderdeel aan kunnen geven welke extra kosten dit al met zich meebrengt? (onvoorzien I-)
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wekenuren
Inkomsten globale inschatting training 4 verenigingen 

ad hoe dag gebruik 
ad hoe weekend gebruik

25 40
0 40
0 40

Resultaat huur - investering - inkomsten perjaar 1 t m 5 prijspeil 2021 € 183.963

Resultaat huur - investering - inkomsten perjaar 6 t m 1 0 indien verlenging € 161.800

Uitgangspunten:

BTW en Spuk vallen tegen elkaar weg, spuk ook geldig bij investering in vastgoed van derden.

Geen verhuur overdag aan de eigenaar tegen gemeentelijk tarief, eventueel tegen €
Aanvullende bouwkundige aanpassingen voor extra ingang.

Geen aanvullende bouwkundige aanpassingen voor toiletten of kleedkamers.

Geen schoolgebruik overdag, indien wel dan eerst vervolgoverleg met de eigenaar

Bandbreedte op te nemen in stafstuk ivm globale inschatting, indien huuronderhandeling een verschuiving 
geeft ten aan zien van inclusief huurbedrag. Bedragen aan gepas rt nav overleg 7 december en aangepast. Maar 
nog steeds een bandbreedte aan te houden.

- per uur of meer.

Voor intern gebruik, 7 december 2021

financieel overzicht trainings-sporthal David Loyd

Investering pulastik sportvloeren 
vloerpotten

€ ? m- wo

Aanpassing entree /sleutelsysteem €

Advieskosten, verenigingsoverleg € ? m: bvo

Diverse, kosten juridisch advies. €

totaal te maken investering € 106.000 na verrekening spuk kosten perjaar

afschrijvings
periode

rente en 
afschrijving

nvesteringsbedrag sportvloer € 106.000 5

Huurbedrag alI — in
extra inschatting na overleg

verzekering casco plus inboedel 
afval stoffen heffi ng 
rioolrechten
gebouwonderhoud (gebruikersdeel) 
onvoorzien. beheer 
BTW compensatie 
water en energie 
gebruikersonderhoud 
schoonmaak

in cl 
in cl 
in cl 
in cl

afge prijst 
in cl

afge prijst 
afge prijst 
afge prijst
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Investering:
De afmeting van de hal bedraagt 48 bij 35 meter.

• Is dus een vrij grote hal. Komen we dan nog uit met de investering van voor de vloer? Of moet die verhoogd 
worden? En zo ja wat zou het betekenen in de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving? (ja dat zal wel had het al iets 
opgehoogd, maar is zeker een grote zaal)

• Er is geen berging in de hal aanwezig. Moeten we nog een extra investering opnemen voor het bouwen/ plaatsen van 
een berging/ kast om de spullen in op te bergen? Of is dit een niet noemenswaardige investering? Indien dit 
noemenswaardig is zou je aan kunnen geven wat dit eventueel zou kosten? (extra buiten zou ik niet aan beginnen, 
raar dat dit er niet is, heb ik verder niet afgeprijsd!)

• Als er ook andere sporten in gaan (bijvoorbeeld volleybal) moeten we daar ook materialen voor aanschaffen. Zou jij een 
inschatting kunnen maken van de kosten van de inventaris die we aan moeten schaffen? En zo ja, vind jij dat we die mee 
moeten nemen in de investering? (ja heb ik nog niet gedaan maar zal ook wel iets van I-)

Bij bovenstaande gaan we er nog vanuit dat we gebruik mogen maken van de kleedkamers die er al zijn. Mochten ze hier niet 
mee instemmen moeten we ook nog investeren in het omzetten van de squashbanen naar kleedkamers. Maar mocht dit het 
geval zijn, dan zou deze investering ook nog mee opgeteld moeten worden. Maar dat zou wat mij betreft een PM post zijn, omdat 
het heel moeilijk in te schatten is wat de kosten van een dergelijke verbouwing zijn. (Ik zou het dan niet meer doen omdat we 
er dan max 5 jaar gebruik van maken en de eigenaar er daarna profijt van heeft.)

De inschatting van 1000 uur avondgebruik om te trainen maakt dat de geschatte uur prijs op 
Dat is niet erg voor verenigingen maar wel voor andere huurders die moeten zo wie zo een commercieel tarief betalen! 
Maar volgens mij is dat gemeentelijk lager tarief commercieel.

I- euro uitkomt.

Dank alvast voor de beantwoording. Graag gedaan!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 1 december 2021 14:34

|@utrecht.nl>;

<

|@utrecht.nl>
@utrecht.nl>;

Aan:
l<l @utrecht.nl>;CC:
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@utrecht.nl>; 
l@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

@utrecht.nl>;<
<

Beste en

Hierbij de globale berekening om in het stafstuk op te nemen. 
Kies zelf even welke bandbreedte jullie zouden willen benoemen.

Als er uit de besprekingen toch nog onderdelen af te prijzen zijn, laat me dat weten dan pas ik het overzicht aan.

Met vriendelijke groet

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 12:16

|@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>;Aan: <
|(Sutrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;< <

|@utrecht.nl><
II @utrecht.nl>CC:

Onderwerp: Besproken punten met David Uoyd over sporthal

Hoi allemaal,

Bij deze de belangrijkste punten die we met van David Lloyd besproken hebben:

Huren door gemeente is mogelijk, maar dan zou er een aparte ingang gebruikt moeten worden. Niet langs de balie van 
DL, aangezien zij een ledenclub zijn. Er is een aparte ingang in het pand aanwezig. Gebruik door een beperkt aantal 
verenigingen via hun ingang is echter wel bespreekbaar.
Kleedkamers zijn nu wel beschikbaar voor Cangeroes omdat dit een beperkte externe gebruiker is die ze kennen. Bij 
meer verenigingen of scholen kan dit onwenselijk zijn voor DL leden. Dus er moet ook nagedacht worden over aparte 
kleedkamers. Dit zou nog ingepast kunnen worden, bijv. op de plek van de squash banen.
Deadline van 31 -12 is wel een harde, aangezien er een door het bestuur goedgekeurde optie is van Peakz Padel.
Wel wil
betaalt in de tussenliggende periode. Wachten op akkoord hierop duurt zo’n twee weken.
Bod kale huur door Peakz Padel is 
kantine. Hier ligt dus nog ruimte in de huurprijs
De vloer heeft nu tennis en basketbal belijning. Maar multicourt kan ook.
De oppervlakte van de hal wordt nog nagestuurd.
Ideale huurtermijn is 5 jaar en dan eventueel met 5 jaar verlengen.

intern de vraag uitzetten of een paar maanden extra mogelijk is als gemeente al huur/compensatie

|-, huur Cangeroes wordt |- all-in, dus incl. gebruik kleedkamers en

Deze info voor als input voor ons overleg dinsdag.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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From:
Sent: Wed, 8 Dec 2021 17:39:47 +0100

ml @davidlloyd.nl III @davidlloyd.nl>To:
Subject:
Importance:

Vragen n.a.v. gesprek gisteren sporthal Utrecht 
High

Beste

Goed om elkaar gisteren gesproken te hebben en de sporthal te kunnen bekijken. Hieronder kort de punten die we besproken 
hebben:

De hal wordt als geheel verhuurd, dus wat nu de twee basketbalvelden en het tennisveld zijn (hal is 48x35 meter); 
Het huurbedrag dat Cangeroes is voorgelegd is €| 
maken van centrale ingang, aanwezige kleedkamers en kantine. Maar is exclusief energiekosten en 
schoonmaakkosten;
In het contract moet bekend zijn welke andere verenigingen dan Cangeroes van de hal gebruik gaan maken, als 
deze via de ingang van David Lloyd naar binnen gaan;
Er kan sowieso geen zaalvoetbal in, vanwege nare ervaringen op andere vestigingen;
Het is nog niet bekend of het spelen van wedstrijden in de hal mogelijk is, i.v.m. de uitspelende teams;
Peakz Padel moet het ook eens zijn met de optie dat gemeente de hal gaat huren, aangezien Peakz de eerste optie 
heeft;
Er is geen uitstel mogelijk vanwege deze optie;
Nu heeft Cangeroes een gebruikersovereenkomst en geen huurovereenkomst, zij betalen 
de schoonmaak bij i.v.m. gebruikersovereenkomst;
Lengte contract wat eerder besproken is, betreft 5 jaar met optie nog eens 5 jaar, net zoals eerder ook aan 
Cangeroes was voorgelegd. Gisteren werd aangegeven dat het liever een langere verbintenis moet worden.
David Lloyd zou graag voor 20% gebruik blijven maken voor eigen events en dit via terughuur willen regelen. Deze 
flexibiliteit is een meerwaarde voor David Lloyd.

|- all-in. Het all-in watje gisteren noemde betreft gebruik

|- per uur, daar zit wel

Zoals gisteren ook aangegeven zitten we maandag bij de wethouder sport met een voorstel. Maar door gisteren zijn er bij 
collega’s toch een aantal vragen die we graag willen meenemen:

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren hebben wij het aanbod van David Loyd als volgt geïnterpreteerd: het gebruik 
maken van de hal van 48x35 meter, centrale ingang, de aanwezige kleedkamers en kantine. Naast het huurbedrag (zie 
tweede bullit voor de hoogte) is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten en uitvoering van de schoonmaak van de 
hal en de energiekosten van de hal. De overige kosten zijn in de totale huur inbegrepen. De investering in de vloer van 
de hal en eventueel vloerpotten/ berging zijn voor rekening van de gemeente. Is deze verwoording juist?
Hoe ziet David Lloyd het gezamenlijk gebruik van de kleedkamers in combinatie met de vermenging van de 
bezoekersstromen?

|- het tweede jaar, en vanaf jaar drie
|- per jaar i.v.m. investeringen in de hal. Geldt dit model ook voor gemeente, aangezien wij ook moeten 

investeren in o.a. de vloer.
M.b.t. de eerste optie huur van de hal: valt de constructie dat gemeente de hal huurt, zodat ook Cangeroes er kan blijven 
sporten onder de eerste optie en dat daarna de optie van Peakz Padel komt. Of is dit een nieuwe optie die na Peakz 
komt?
Op basis van ons gesprek is onze conclusie dat zaalvoetbal niet mogelijk is, alle andere sporten wel. Klopt dit?
Bij het maximum van hoeveel verschillende verenigingen mag ervan David Loyd geen gebruik meer gemaakt worden 
van de centrale ingang en de aanwezige kleedkamers?
Is het wel of niet mogelijk om wedstrijden waarbij uit spelende teams op bezoek komen in de hal plaats te laten vinden? 
Is het gebruik overdag door scholen?
Is de huurperiode van 5 jaar, met optie nog eens 5 jaar bespreekbaar of gaat het nu sowieso om een langere 
verbintenis? En indien het laatste het geval is, wat is dan de minimale huurperiode?
Is de parkeerplaats ook voor bezoekers van de sporthal kosteloos te gebruiken?
Hoe wil David Lloyd de 20% eigen gebruik regelen: wordt dit een korting op huur of boekt David Lloyd dit weer bij 
gemeente?

Cangeroes heeft een ingroei model van |- het eerste jaar,

Zou je hier s.v.p. morgen voor 11 uur op kunnen reageren? Dan kunnen we dit nog meenemen in het stuk dat naar onze 
wethouder gaat. Ik hoor graag van je.

2E

2E 2E

2E

2G

2G

2G 2G

2G



Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 8 Dec 2021 17:42:18 +0100

't" <1 @utrecht.nl>;To:
|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>

<

Cc:
Subject: RE: Conceptmail naar David Lloyd

Dank voor jullie kleurrijke aanvullingen © Ik heb ze verwerkt en de mail verstuurd. Hopelijk hebben we morgen eind van de 
ochtend meer duidelijkheid.

Fijne avond.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:54
Aan:

't <1Van:

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptmail naar David Lloyd
CC: <

Ik doe het vandaag dan in groen @

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Stadsbedrijven
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:41

|@utrecht.nl>;

<

@utrecht.nl>;Aan:
|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; 't <1 @utrecht.nl>

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptmail naar David Lloyd
CC: <

Goede samenvatting en aanpassingen. 
En inderdaad hij heeft alleen wat over zaalvoetbal gezegd.

Met vriendelijke groet,

(dinsdag niet aanwezig)

T
l@utrecht.nl

www.utrecht.nl/verhuur
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedexploitatie
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Gemeente Utrecht
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|(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:22
Aan:

Van: <

(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>'t< <

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptmail naar David Lloyd
CC: <

Hoi hoi, zie onder. Mijn aanpassingen rood gemaakt.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA

OOO0
i\v

Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:06

|(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; 'tAan:
@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; @utrecht.nl>< <

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptmail naar David Lloyd
CC: <

Hi (en anderen),

Volgens mij prima opzet. Onderstaand suggesties om zijn aanbod nog concreter te krijgen (in blauw). Normaal gesproken zou ik 
dat niet zo doen maar in gesprek/onderhandeling, maar gezien de tijdsdruk en de antwoorden die we snel moeten hebben, denk 
ik dat het handig is om al zijn kaarten maar op tafel te krijgen. Hoe zien jullie dat?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
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Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:21

|@utrecht.nl>;

Van:

@utrecht.nl>; 'tAan:
@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; @utrecht.nl>< <

|@utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: Conceptmail naar David Lloyd

Ha allen,

Bij deze de mail die ik naar David Lloyd wil sturen:

Beste

Goed om elkaar gisteren gesproken te hebben en de sporthal te kunnen bekijken. Hieronder kort de punten die we besproken 
hebben:

De hal wordt als geheel verhuurd, dus wat nu de twee basketbalvelden en het tennisveld zijn (hal is 48x35 meter); 
Het huurbedrag dat Cangeoroes is voorgelegd is 
maken van centrale ingang, aanwezige kleedkamers en kantine. Maar is exclusief (o. a weggehaald) 
energiekosten(ik denk dat ze hier energiekosten ipv elektra) bedoelen en schoonmaakkosten;

In het contract moet bekend zijn welke andere verenigingen dan Cangeroes van de hal gebruik gaan maken, als 
deze via de ingang van David Lloyd naar binnen gaan;
Er kan sowieso geen zaalvoetbal in, vanwege nare ervaringen op andere vestigingen;
Het is nog niet bekend of het spelen van wedstrijden in de hal mogelijk is, i.v.m. de uitspelende teams;
Peakz Padel moet het ook eens zijn met de optie dat gemeente de hal gaat huren, aangezien Peakz de eerste optie 
heeft;
Er is geen uitstel mogelijk vanwege deze optie;
Nu heeft Cangeroes een gebruikersovereenkomst en geen huurovereenkomst, zij betalen €^~ Per uur> daar zit wel 
de schoonmaak bij i.v.m. gebruikersovereenkomst;
Lengte contract wat eerder besproken is, betreft 5 jaar met optie nog eens 5 jaar, net zoals eerder ook aan 
Cangeroes was voorgelegd. Gisteren werd aangegeven dat het liever een langere verbintenis moet worden.
David Lloyd zou graag voor 20% gebruik blijven maken voor eigen events en dit via terughuur willen regelen. Deze 
flexibiliteit is een meerwaarde voor David Lloyd.

- all-in. Het all-in wat je gisteren noemde betreft gebruik

Zoals gisteren ook aangegeven zitten we maandag bij de wethouder sport met een voorstel. Maar door gisteren zijn er bij 
collega’s toch een aantal vragen die we graag willen meenemen:

• Welke elementen zitten er volgens het aanbod van David Lloyd in het all-in gedeelte? Ik zou het wellicht als volgt 
verwoorden: Naar aanleiding van ons gesprek gisteren hebben wij het aanbod van David Loyd als volg geïnterpreteerd: 
het gebruik maken van de hal van 48x35 meter, centrale ingang, de aanwezige kleedkamers en kantine. Naast het
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huurbedrag (zie tweede bullit voor de hoogte) is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de kosten en uitvoering van 
de schoonmaak van de hal en de energiekosten van de hal. De overige kosten zijn in de totale huur inbegrepen. De 
investering in de vloer van de hal en eventueel vloerpotten/ berging zijn voor rekening van de gemeente. Is deze 
verwoording juist?

Hoe ziet David Lloyd het gezamenlijk gebruik van de kleedkamers in combinatie met de vermenging van de 
bezoekersstromen ?

- het tweede jaar, en vanaf jaar drie
- per jaar i. v.m. investeringen in de hal. Geldt dit model ook voor gemeente, aangezien wij ook moeten 

investeren in o.a. de vloer.
• Welke sporten zouden volgens David Lloyd wel in de hal kunnen en passen bij het clubgevoel? Ik zou deze vraag 

helemaal weglaten (want gaan we werkelijk ruimte geven aan deze mogelijkheid)? Of ook stellend maken: Op basis van 
ons gesprek is onze conclusie dat zaalvoetbal niet mogelijk is, alle andere sporten wel. Klopt dit? Zou deze inderdaad 
zo stellen.
- Bij het maximum van hoeveel verschillende verenigingen mag er van David Loyd geen gebruik meer gemaakt worden 
van de centrale ingang en de aanwezige kleedkamers?

- Is het wel of niet mogelijk om wedstrijden waarbij uit spelende teams op bezoek komen in de hal plaats te laten vinden? 
- Is het gebruik overdag door scholen mogelijk eventueel bespreekbaar?

• Is de huurperiode van 5 jaar, met optie nog eens 5 jaar bespreekbaar of gaat het nu sowieso om een langere 
verbintenis? En indien het laatste het geval is, wat is dan de minimale huurperiode?

• Cangeroes heeft een ingroei model van - het eerste jaar,

Misschien hier nog een zinnetje over wanneer je reactie verwacht? JA

Nog een vraag toevoegen het het nu met de eerste optie zit?

Is de parkeerplaats ook voor bezoekers van de sporthal kosteloos te gebruiken? (wellicht overbodig, maar dan is het 
duidelijk)

En hoe zien ze de 20% eigen gebruik, korting op huur/of gaan ze deze boeken (wellicht al te gedetaillerd)

Hebben jullie nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 9 Dec 2021 10:59:48 +0100

@utrecht.nl>;'
|@utrecht.nl>;"
|@utrecht.nl>;

'tTo:
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
<

|@utrecht.nl>< <
Subject: Update David Uoyd

Goedemorgen allen,

Vanmorgen heb ik
gaf aan dat Peakz van hun 1e optie tot huur gebruik wil maken. Dit betekent dat wij als gemeente de hal niet kunnen huren.

van David Lloyd gesproken. Hij heeft gisteren met Peakz Padel overleg gehad en hij

De gebruikersovereenkomst van Cangeroes kan wel omgezet worden naar een huurovereenkomst, maar dan moeten zij 
hoofdhuurder zijn. En daarvoor hebben ze garantstelling nodig. Dat was hun eerste vraag aan ons, maar dat kunnen we niet 
bieden i.v.m. gelijkheidsbeginsel.

Ik heb wel gevraagd of besproken kan worden dat Cangeroes het seizoen in de hal kan afmaken, in het geval Cangeroes geen 
financiële dekking vindt. Die optie achtte hij wel bespreekbaar omdat Peakz ook de verbouwingsplannen moet voorbereiden en 
dit kost ook tijd.

Het is waardeloos dat we dit pas in dit stadium weten, want dan hadden we de hele constructie dat wij als gemeente gaan huren 
niet hoeven optuigen...

Dan zijn jullie hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht

Onderwerp: Stand van zaken verkennen huur 
gemeente hal David LloydVOORBLAD

Staf: Sport

Stafdatum: 1 3 december 2021
Portefeuillehouder: Maarten van Ooijen
Manager:
Opsteller:
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:

Doel: informeren, bespreken 
en/of besluiten

Informeren

Geheim:
Bijlagen:

Bestuurlijk:
Afgestemd met en akkoord 
met de inhoud: Ambtelijke:

Extern:
Bestuurlijk:Nog

afstemming/communicatie 
nodig met:

Ambtelijke:
Extern:

Gevraagd besluit:
Kennis nemen van stand van zaken Cangeroes in David Lloyd

Aanleiding voor dit voorstel:
Utrecht Cangeroes heeft tot 31 december een gebruikersovereenkomst voor een van de hallen van David Lloyd. 
Per 1 januari 2022 moet Cangeroes de hal gaan huren voor€|
i.v.m. investeringen die de vereniging moet doen afgesproken dat zij het eerste jaar €| 

betalen en vanaf het derde jaar €|

per jaar voor 10 jaar. Daarbij is er
- en het tweede

jaar
Zij kunnen dit bedrag niet alleen dekken en hebben gemeente gevraagd of zij kunnen helpen. Een 
garantstelling of exploitatiesubsidie is vanuit het gelijkheidsbeginsel geen optie. Daarom hebben we verkend 
of wij als gemeente de hal zelf kunnen huren, waarmee de Cangeroes kunnen blijven, en er per direct extra 
zaalcapaciteit beschikbaar komt waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. Dit sluit aan bij het 
onderzoek van Mulier voor de toekomst zaalsport in Utrecht dat bijna afgerond is en waarin een van de 
aanbevelingen is om tijdelijke zaalsportmogelijkheden te onderzoeken.

Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.
Verkend is of gemeente de hal kan huren, maar Peakz Padel die de andere twee hallen bij David Lloyd huurt, 
heeft het recht van eerste optie huur van de hal, waar ze gebruik van willen maken. Dat betekent dat gemeente 
deze hal niet kan huren.
Tijdens de staf willen we de meest actuele stand van zaken bespreken.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College
Raad sinformatie bijeen komst 
(eventueel)
Commissie
Raad
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From:
Sent: Thu, 9 Dec 2021 13:32:03 +0100

@utrecht.nl>To:
|@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:

Voorblad David Lloyd
211209 Voorblad Stand van zaken huur sporthal David Lloyd.docx

Hoi

Ik heb het voorblad m.b.t. de stand van zaken David Lloyd ook al in Digiplaza gezet, maar voor de volledigheid ook even zo.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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Agenda
Staf Sport - wethouder van Ooijen

maandag 13 december 2021 
14.15 tot 15.30 uur

Datum:
Tijdstip:

Locatie: digitaal

Tijd Agenda 
punt

Onderwerp Type stuk Aan te leveren door

Openma en mededelingen
Mededelingen

14.15 1.
1.1

1.2 Verslag Staf Sport 29 november 
Actielijst
Lange termijnagenda 
Toezeggingen en moties 
Openbare activiteiten

1 bijlage 
1 bijlage 
mondeling 
1 bijlage 
1 bijlage

1.3
1.4
1.5
1.6

2. Bespreekpunten

Cangaroes in David Lloyd

14.25 2.1
14:35 2.2

2 bijlagen
3 bijlagen

14.40 2.3
14.55 2.4
15.05 2.5
15.15 2.6
15.20 2.7

1 bijlage 
1 bijlage
1 bijlage
2 bijlagen 
2 bijlagen

/

3. Rondvraag

Sluiting4.
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Agenda
Staf Sport - wethouder van Ooijen

maandag 13 december 2021 
14.15 tot 15.30 uur

Datum:
Tijdstip:

Locatie: digitaal

Tijd Agenda 
punt

Onderwerp Type stuk Aan te leveren door

Openma en mededelingen14.15 1.
1.1

1.2 1 bijlage 
1 bijlage 
mondeling 
1 bijlage 
1 bijlage

1.3
1.4
1.5
1.6

2. Bespreekpunten
14.25 2.1
14:35 2.2

2 bijlagen
3 bijlagen

14.40 2.3
14.55 2.4
15.05 2.5
15.15 2.6
15.20 2.7

Cangaroes in David Lloyd 1 bijlage 
1 bijlage
1 bijlage
2 bijlagen 
2 bijlagen

/

3. Rondvraag

Sluiting4.
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feb - mrt 2022
Gemeente maakt 
meerjarenplanningen maakt 
de jaarlijkse kosten voor de 
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Gemeente verantwoordt zich naar 

gemeenteraad, inwoners m.b.t. 
realisatie extra sportruimte

ONDERZOEK NAAR EXTRA SPORTRUIMTE
EN WAT DE GEMEENTE DAARMEE DOET
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Gemeente Utrecht

Onderwerp: Stand van zaken verkennen huur 
gemeente hal David LloydVOORBLAD

Staf: Sport

Stafdatum: 1 3 december 2021
Portefeuillehouder: Maarten van Ooijen
Manager:
Opsteller:
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:

Doel: informeren, bespreken 
en/of besluiten

Informeren

Geheim:
Bijlagen:

Bestuurlijk:
Afgestemd met en akkoord 
met de inhoud: Ambtelijke:

Extern:
Bestuurlijk:Nog

afstemming/communicatie 
nodig met:

Ambtelijke:
Extern:

Gevraagd besluit:
Kennis nemen van stand van zaken Cangeroes in David Lloyd

Aanleiding voor dit voorstel:
Utrecht Cangeroes heeft tot 31 december een gebruikersovereenkomst voor een van de hallen van David Lloyd. 
Per 1 januari 2022 moet Cangeroes de hal gaan huren voor
i.v.m. investeringen die de vereniging moet doen, afgesproken dat zij het eerste jaar 
jaar

per jaar voor 10 jaar. Daarbij is er
en het tweede

betalen en vanaf het derde jaar

Zij kunnen dit bedrag niet alleen dekken en hebben de gemeente gevraagd of zij kunnen helpen. Een 
garantstelling of exploitatiesubsidie is vanuit het gelijkheidsbeginsel geen optie. Daarom hebben we verkend 
of wij als gemeente de hal zelf kunnen huren, waarmee de Cangeroes kunnen blijven, en er per direct extra 
zaalcapaciteit beschikbaar komt waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. Dit sluit aan bij het 
onderzoek van Mulier voor de toekomst zaalsport in Utrecht dat bijna afgerond is en waarin een van de 
aanbevelingen is om tijdelijke zaalsportmogelijkheden te onderzoeken.
Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.
Verkend is of gemeente de hal kan huren, maar Peakz Padel die de andere twee hallen bij David Lloyd huurt, 
heeft het recht van eerste optie huur van de hal, waar ze gebruik van willen maken. Dat betekent dat de 
gemeente deze hal niet kan huren (zodat de Cangeroes kunnen blijven).

Tijdens de staf willen we de meest actuele stand van zaken bespreken.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College
Raad sinformatie bijeen komst 
(eventueel)
Commissie
Raad
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Maarten van Ooijen
Wethouder voor Maatschappelijke Ondersteuning, 
Welzijn, Asiel en Integratie, Sport,
Wijk Vleuten de Meern
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

m i?rm}
Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum 21 december 2021
Doorkiesnummer Kenmerk 9556021
E-mail |@utrecht.nl Onderwerp

Beleidsveld
Diverse vragen sport 
SportBijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Tijdens het debat in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport van 2 december heb ik u beloofd 
om per brief nog voor het kerstreces een tweetal vragen te beantwoorden.

U vroeg naar het verschil tussen de coronamaatregelen voortopsport en amateursport. Voortopsport 
geldt dat binnen de huidige maatregelen er wél gesport mag worden na 17.00, en dat geldt voor de 
amateursport niet. Wij volgen ook hierin het beleid van de Rijksoverheid. Met sportaanbieders en 
SportUtrecht zijn we continu in gesprek om binnen de huidige maatregelen sport en bewegen voor 
onze inwoners zo goed mogelijk te faciliteren, of het nu om topsport of amateursport gaat.

Ook vroeg u of het jeugdsportfonds in 2022 gecontinueerd wordt. In Utrecht is het basisaanbod voor 
sport via de U-pas en het Paul Verweel Sportfonds georganiseerd, met Stichting Leergeld als 
vangnet. Op dit moment werken wij in Utrecht alleen op het gebied van cultuur samen in een 
subsidierelatie met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Rijksoverheid heeft extra middelen 
beschikbaar gesteld om in te zetten op het stimuleren van kinderen en jongeren om te gaan sporten 
en bewegen, en hiermee is het Jeugdfonds Sport en Cultuur wel actief in Utrecht. Voor aanvragen 
werkt het Jeugdfonds Sport en Cultuur met intermediairs. Dat kunnen bijvoorbeeld leerkrachten of 
buurtsportcoaches zijn. Stichting Leergeld werkt ook als intermediair samen met het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. Deze extra middelen lopen in 2022 door. Er lopen daarnaast gesprekken met het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur over hun inzet in 2022, ook voor sport.

Met vriendelijke groet,

van Ooijen
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Gemeente Utrecht

Onderwerp: Stand van zaken verkennen huur 
gemeente hal David LloydVOORBLAD

Staf: Sport

Stafdatum: 1 3 december 2021
Portefeuillehouder: Maarten van Ooijen
Manager:
Opsteller:
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:

Doel: informeren, bespreken 
en/of besluiten

Informeren

Geheim:
Bijlagen:

Bestuurlijk:
Afgestemd met en akkoord 
met de inhoud: Ambtelijke:

Extern:
Bestuurlijk:Nog

afstemming/communicatie 
nodig met:

Ambtelijke:
Extern:

Gevraagd besluit:
Kennis nemen van stand van zaken Cangeroes in David Lloyd

Aanleiding voor dit voorstel:
Utrecht Cangeroes heeft tot 31 december een gebruikersovereenkomst voor een van de hallen van David Lloyd. 
Per 1 januari 2022 moet Cangeroes de hal gaan huren voor€|
i.v.m. investeringen die de vereniging moet doen, afgesproken dat zij het eerste jaar €| 
jaar

per jaar voor 10 jaar. Daarbij is er
- en het tweede

betalen en vanaf het derde jaar €|

Zij kunnen dit bedrag niet alleen dekken en hebben de gemeente gevraagd of zij kunnen helpen. Een 
garantstelling of exploitatiesubsidie is vanuit het gelijkheidsbeginsel geen optie. Daarom hebben we verkend 
of wij als gemeente de hal zelf kunnen huren, waarmee de Cangeroes kunnen blijven, en er per direct extra 
zaalcapaciteit beschikbaar komt waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. Dit sluit aan bij het 
onderzoek van Mulier voor de toekomst zaalsport in Utrecht dat bijna afgerond is en waarin een van de 
aanbevelingen is om tijdelijke zaalsportmogelijkheden te onderzoeken.
Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.
Verkend is of gemeente de hal kan huren, maar Peakz Padel die de andere twee hallen bij David Lloyd huurt, 
heeft het recht van eerste optie huur van de hal, waar ze gebruik van willen maken. Dat betekent dat de 
gemeente deze hal niet kan huren (zodat de Cangeroes kunnen blijven).

Tijdens de staf willen we de meest actuele stand van zaken bespreken.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College
Raad sinformatie bijeen komst 
(eventueel)
Commissie
Raad
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Ml 111 @utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 9 Dec 2021 14:26:58 +0100

Ml |M @utrecht.nl>; Ml |M @utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

MlTo:
|M @utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

M |M @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

Ml |M Ml<
|M Ml |M Ml |M

Ml |M |@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

Ml |M @utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>;

Ml |M<
Ml |M Ml |M Ml |M<

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

Ml |M |@utrecht.nl>; Ml |M<
M |M @utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>;

Ml |M<
Ml |M Ml |M< <

Ml |M @utrecht.nl>; Ml |M @utrecht.nl>; Ml<
|@utrecht.nl>; Ml |M @utrecht.nl>; Ml |M<

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

Ml M |@utrecht.nl>; li |M<
II lil |@utrecht.nl>; li lil |@utrecht.nl>; lil<

lil @utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; lil lil

@utrecht.nl>
Agenda en stukken staf 13 december 2021 (digitaal, 14.15 -15.30 uur)

 

 
 

 

 

Subject:
Attachments:

Dag allemaal,

Hierbij de agenda en de stukken voorde laatste staf sport van het jaar: maandag 13 december van 14:15 tot 15.30 uur

sluit je aan vanaf het begin? 
sluiten jullie aan om 14:35?en

| sluit je aan om 15:10?

Microsoft Teams-vergadering
Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Meer informatie | Opties voor vergadering

Met vriendelijke groet,

(zij / haar)

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
maandag, dinsdag, donderdag

GO®©
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Toezeggingen en moties per 13 december 2021

Planning
afhandeling

Afhandel-
datum

tekst Stavaza stafnummer wie

bmt
01-10-21 01-10-21 19/T573 Raadsbrief Evaluatie tarievenbeleid 

sportaccommodaties. Het college neemt vanaf 
2020 een aantal nieuwe maatregelen t.a.v. het 
tarievenbeleid sportaccommodaties. In het 
najaar 2021 informeert het college de raad 
over de resultaten van de nieuwe 
maatregelen.
M244: Oplossing Overvecht-Noord

Wordt collegevoorstel 13/12

Wanneer raad informeren en hoe? 
Afhandeldatum in bmt in de gaten 
houden

30-11-21 30-09-21 21/M244

01-12-21 31-12-21 21/T320 Cie 23/06: in Q4 brief over openbare ruimte en 
sport, en neemt daarin ook de samenwerking 
met VTH mee

Wordt in januari 2022 verzonden

31-01-22 14-10-21 20/T597 Raadsbrief Onderzoek buitenzwemwater. In 
het najaar van 2021 informeert het college de 
raad over de (eerste) uitkomsten van de 
aanvullende monitoring naar het gebruik en de 
capaciteit van buitenzwemwater.

31-03-22 31-03-22 21/T197 Cie sportagenda 27/05: In Q1 2022 ontvangt 
de raad een brief over de balans tussen groen 
en sporten (samen met wethouder Van 
Hooijdonk).
Sportagenda: M115 Vergroot sportdeelname 
van vrouwen met migratie achtergrond

31-03-22 31-03-22 21/T201 Uitkomsten van onderzoek uit 2018 in 
brief opschrijven, en hoe we dat een 
plek hebben gegeven - let op link met 
T21/270

31-03-22 14-04-22 21/T232 M202: Vechtsebanen (VJN)
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11-05-22 11-05-22 21/M356 M356: naar een eerlijk en transparant 
wachtlijstsysteem voor zwemlessen

30-05-22 31-12-21 21/T204 Sportagenda: M120 Uitwerking sport voor 
iedereen

Wordt opgepakt in de 
spiegelgesprekken Sport voor 
Iedereen. Uitkomsten landen in 
‘rapportage’ voorafgaand aan 
spiegelgesprek raad.

30-05-22 05-11-21 20/T203 Sportagenda: M119 Praat met 
sportverenigingen en gebruik hun goede 
ideeën

Wordt opgepakt in de 
spiegelgesprekken per thema. 
Uitkomsten landen in ‘rapportage’ 
voorafgaand aan spiegelgesprek 
raad. Let op: link met 
gebiedsontwikkelingen

30-05-22 31-12-21 21/T208 Sportagenda: M125 De stad als speelveld Meenemen in spiegelgesprek(ken) 
sport openbare ruimte.
Uitkomsten landen in ‘rapportage’ 
voorafgaand aan spiegelgesprek raad

30-05-22 31-12-21 21/T202 Sportagenda: M117 Uitvoeringsagenda sport Wordt opgepakt in de 
spiegelgesprekken per thema. 
Uitkomsten landen in ‘rapportage’ 
voorafgaand aan spiegelgesprek 
raad. Let op: link met 
gebiedsontwikkelingen

16-05-22 16-05-22 21/T321 Cie 23/06: wethouder komt voor de VJN 2022 
terug op de financiële middelen voor het 
sportakkoord
In de brief spiegelnota ,die komt voorde 
voorjaarsnota 2022, komt de wethouder terug 
op de mogelijkheden voor een indicator over 
breedtesportdeelname, mogelijk op 
wijkniveau.___________________________

16-05-22 16-05-22 21/T319 Meenemen in spiegelgesprek raad
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30-06-22 24-03-22 21/T446 De wethouder komt in Q2 2022 bij de raad 
terug over het capaciteitsonderzoek 
sportbehoeften

30-06-2022 21/T328 Cie M&S 10 juli 2021: De wethouder komt in 
een brief terug (voor zomerreces 2022) op 1) 
hoe de gemeente de proceskwaliteit tussen 
sportverenigingen en de gemeente gaat 
verbeteren en 2) de samenwerking tussen 
verschillende afdelingen van de gemeente en 
3) de evaluatie van het locatie-onderzoek 
Voordorp.

30-06-22 30-06-22 21/T270 Wethouder Van Ooijen zal voor de volgende 
voorjaarsnota terugkoppelen wat er is gedaan 
met de aanbevelingen uit 
het onderzoek uit 2018 over de 
sportdeelname van vrouwen met een 
migratieachtergrond.

Let op link met M115 21/T201

22-08-22 22-08-22 21/T445 De vitaliteitsscan sportverenigingen wordt 
herhaald en de raad wordt over de uitkomsten 
geïnformeerd in Q3 2022________________
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Maarten van Ooijen
Wethouder voor Maatschappelijke Ondersteuning, 
Welzijn, Asiel en Integratie, Sport,
Wijk Vleuten de Meern
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

m i?rm}
Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum 21 december 2021
Doorkiesnummer Kenmerk 9556021
E-mail |@utrecht.nl Onderwerp

Beleidsveld
Diverse vragen sport 
SportBijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Tijdens het debat in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport van 2 december heb ik u beloofd 
om per brief nog voor het kerstreces een tweetal vragen te beantwoorden.

U vroeg naar het verschil tussen de coronamaatregelen voortopsport en amateursport. Voortopsport 
geldt dat binnen de huidige maatregelen er wél gesport mag worden na 17.00, en dat geldt voor de 
amateursport niet. Wij volgen ook hierin het beleid van de Rijksoverheid. Met sportaanbieders en 
SportUtrecht zijn we continu in gesprek om binnen de huidige maatregelen sport en bewegen voor 
onze inwoners zo goed mogelijk te faciliteren, of het nu om topsport of amateursport gaat.

Ook vroeg u of het jeugdsportfonds in 2022 gecontinueerd wordt. In Utrecht is het basisaanbod voor 
sport via de U-pas en het Paul Verweel Sportfonds georganiseerd, met Stichting Leergeld als 
vangnet. Op dit moment werken wij in Utrecht alleen op het gebied van cultuur samen in een 
subsidierelatie met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Rijksoverheid heeft extra middelen 
beschikbaar gesteld om in te zetten op het stimuleren van kinderen en jongeren om te gaan sporten 
en bewegen, en hiermee is het Jeugdfonds Sport en Cultuur wel actief in Utrecht. Voor aanvragen 
werkt het Jeugdfonds Sport en Cultuur met intermediairs. Dat kunnen bijvoorbeeld leerkrachten of 
buurtsportcoaches zijn. Stichting Leergeld werkt ook als intermediair samen met het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. Deze extra middelen lopen in 2022 door. Er lopen daarnaast gesprekken met het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur over hun inzet in 2022, ook voor sport.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Ooijen
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 10 Dec 2021 08:11:20 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Terugkoppeling gesprek

Ok, dank voor de terugkoppeling
moeten we dan maar (met de feedback) vanDie maar even aan Maarten voorleggen of hij die kant op wil

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 21:01

|@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek

Ha

Bij deze stuur ik nog even een beknopte terugkoppeling van het gesprek met
Hij was net als wij verbaast dat het proces deze wending nam, zeker omdat hij op basis van een gesprek eerder deze 
week met niet deze signalen kreeg. Bij hen was o.a. all-in wel inclusief alles, zoals in hun presentatie
aangegeven.
Hij vroeg wat nu te doen, waarop ik aangaf dat zij bij Peakz Padel moeten navragen of in ieder geval het uitspelen van 
het seizoen mogelijk is.
Hij vroeg ook of het nog een optie is om een scenario uit te werken waarbij Cangeroes hoofdhuurder is en dat wij als 
gemeente onderhuren. En of er dan iets van een garantiesubsidie mogelijk is van 
van 5 jaar, tot het moment dat er nieuwe sporthallen beschikbaar komen. Van de 
wel een oplossing vinden, maar de andere
Ik gaf aan dat subsidies vanuit gelijkheidsbeginsel niet mogelijk zijn, waarop hij nog vroeg of dit ook bestuurlijk zo 
besloten is. Ik gaf aan dat dit ambtelijk was, dus mogelijk gaat hij met deze vraag nog naar Maarten.
Ik heb ook aangegeven dat ik het Makelpunt al geseind heb met de vraag voor mogelijke basketbalruimte.
En we laten de afspraak dinsdag gewoon doorgaan.

|- per jaar voor een periode
I- kan voor nog

I- niet.

2E 2E 2E

2E 2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2G

2G

2G 2G

2G



Ik denk dat we maandagochtend nog even moeten kijken naar het scenario van Cangeroes als hoofdhuurder en wat wij daarin 
dan kunnen doen. De vraag van de subsidie moeten we ook nog even bekijken en Maarten daarover informeren, zeker als daar 
nog een vraag over komt.

Ik plan wel even iets in.

Fijn weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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From:
Sent: Mon, 13 Dec 2021 12:31:35 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject:
Importance:

FW: Update: Utrecht Cangeroes in nood 
High

Ha

Vrijdag ontvingen we onderstaande mail van basketbalvereniging Utrecht Cangeroes gericht aan de burgemeester en Maarten. Zij willen graag 
op zoek naar een mogelijkheid waarbij Cangeroes hoofdhuurder wordt en van de gemeente een garantiesubsidie willen om dit mogelijk te 
maken. Vanmiddag zitten we in de staf en bespreken dit vraagstuk met Maarten.

Donderdag spraken wij elkaar nog even over de juridische kant van de mogelijkheden van garantstelling en subsidies. Jij gaf toen aan dat dit 
juridisch gezien heel lastig is. Zou jij heel kort kunnen aangeven waarom dit juridisch gezien lastig is of onder welke voorwaarden dit wél 
mogelijk kan zijn?

Dan kan ik die punten vanmiddag meenemen in de staf. De staf start 14:30. Lukt het jou om voor die tijd hier nog even naar te kijken? En 
anders bel ik je straks nog wel even.

Alvast bedankt!

Groet,

■Oorspronkelijk bericht-
Utrecht Cangeroes 

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 16:33 
Aan: Ooijen, Maarten van

>utrechtcangeroes.nl>Van:

>utrecht.nl>; 
|@utrechtcangeroes.nl>;

|@utrecht.nl>
CC: !gmail.com>;

!utrecht.nl>|@gmail.com>;
Onderwerp: Update: Utrecht Cangeroes in nood

>utrecht.nl>;

Beste en Maarten,

Ruim een maand geleden stuurde ik jullie onderstaande e-mail waarin ik jullie informeerde over de netelige situatie waarin we ons als 
Basketball Club Utrecht Cangeroes bevinden. Ik maakte mij toen veel zorgen over de toekomst van onze vereniging. Helaas weten we sinds 
gisteren dat de door de gemeente beoogde oplossing (juridisch) niet haalbaar is. Het leek me goed jullie hierover te informeren.

In de weken na mijn e-mail hebben we goede gesprekken gehad met
van David Lloyd over de oplossing die de gemeente voor ogen heeft (gemeente als hoofdhuurder van David Lloyd en Utrecht 

Cangeroes als onderhuurder van de gemeente). Helaas werden we gisteren geïnformeerd dat er een kink in de kabel is gekomen en dat de 
gemeente niet rechtstreeks kan huren van de David Lloyd. Peakz Padel heeft blijkbaar na Utrecht Cangeroes het eerste recht van huur bij 
David Lloyd; Peakz Padel heeft laten weten gebruik van dat recht te zullen maken.

van de gemeente Utrecht enen

Deze ongewenste en onverwachte ontwikkeling betekent dat we terug bij af zijn. De optie die overblijft is dat Utrecht Cangeroes de 
hoofdhuurder van David Lloyd blijft en een meeijarige huurovereenkomst (denk aan 5 jaar) aangaat voor de volledige hum van de sporthal 
van David Lloyd. Als de gemeente Utrecht Cangeroes dan bij staat middels garantiesubsidie of onderhuur is dit een haalbare optie (en in 
essentie niet veel anders dan een omdraaiing van het originele plan van de gemeente). We weten uit contact met David Lloyd dat zij met zo’n 
optie akkoord zullen gaan.

De situatie voor ons is nijpend en wij geloven dat de voorgestelde optie realistisch, goed uitvoerbaar en met hulp van de gemeente betaalbaar 
is. We doen graag wat nodig is om dit probleem op te lossen en vertrouwen op de steun van burgemeester en wethouder.

Groet,
| Utrecht Cangeroes

>
> Op 6 nov. 2021 om 18:31 heeft Utrecht Cangeroes !utrechtcangeroes.nl> het volgende geschreven:
>
> Geachte burgemeester en wethouder, beste en Maarten,
>
> Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!
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>
> Utrecht Cangeroes is een succesvolle basketball club in Utrecht ontstaan uit de fusie een paar jaar terug tussen BC Utrecht en BV De 
Cangeroes. Utrecht Cangeroes telt momenteel 40 competitiespelende teams en heeft meer dan 500 leden. Ze is daarmee één van de grootste 
basketball verenigingen in Nederland. En Utrecht Cangeroes groeit nog elk jaar! Met name door de steeds grotere instroom van jeugd, groeit 
de vereniging met 3 teams per jaar!
>
> Naast regulier 5 tegen 5 basketball bieden we 3x3 basketball, basketball voor recreanten, basketball voor niet verenigingsgebonden 
basketballers (OpenCourt), G-basketball (voor basketballers met een verstandelijke beperking), BasketballsCool (laagdrempelige 
kennismaking met basketball in wijken als Overvecht en Kanaleneiland voor jeugd van 6 tot 12 jaar) en Wallibees (basketball voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar).
>
> Via de Buurtsportcoach van de vereniging dragen we bovendien bij aan sport activatie in de wijken in Utrecht en ons solidariteitsfonds 
maakt het mogelijk voor mensen die dat nodig hebben om te kunnen basketballen. 1% van onze contributie reserveren we om leden te 
ondersteunen die niet zelf de (volledige) contributie kunnen opbrengen.
>
> Sportief gezien doet Utrecht Cangeroes het met name bijzonder goed in het vrouwenbasketball: Utrecht Cangeroes is de enige vereniging in 
Nederland die zowel in de Eredivisie Vrouwen, Promotiedivisie als Eredivisie Vrouwen Onder 20 vertegenwoordigd is.
>
> Wat ons nog meer bijzonder maakt is dat we al meer dan 5 jaar sporthal Lunetten in eigen beheer hebben. Deze hal is de “thuishaf’ van de 
vereniging, maar biedt ook ruimte aan onder andere judo, volleyball en badmintonverenigingen uit de wijk Lunetten.
>
> Kortom, Utrecht Cangeroes is een succesvolle vereniging - sociaal en sportief - waar plezier en (basketball)ontwikkeling hand in hand gaan. 
En Utrecht Cangeroes is een vereniging die in alle opzichten bij draagt aan sport voor iedereen in de stad!
>
> Waarom is Utrecht Cangeroes dan toch in nood?
>
> Utrecht Cangeroes maakt voor trainingen en wedstrijden primair gebruik van sporthal Lunetten die we, zoals genoemd, in eigen beheer 
hebben. Maar één hal, die we ook nog moeten delen met andere verenigingen, is bij lange na niet genoeg om al onze trainingen in te kunnen 
onderbrengen. Al meer dan 12 jaar maakt Utrecht Cangeroes (en rechtsvoorganger BC Utrecht) gebruik van twee basketball velden in de hal 
van sportclub David Lloyd (gelegen aan de Mississippidreef). Deze situatie is destijds ontstaan door het gebrek aan trainingsruimte in de stad. 
Omdat het accommodatietekort nog steeds bestaat, maken we dus nog steeds gebruik van de hal van David Lloyd (let op: de hal wordt verder 
nauwelijks gebruikt).
>
> David Lloyd heeft te kennen gegeven ons per 1 januari aanstaande (dus in minder dan 2 maanden) uit de hal te zullen zetten. De exploitatie 
van de hal is niet rendabel voor David Lloyd. Zij zijn daarom voornemens de hal te verhuren aan een commerciële partij, tenzij Utrecht 
Cangeroes bereid is om de hal langjarig volledig te gaan huren tegen een huursom (inclusief kosten) van ~€| per jaar.
>
> Deze huursom is door de vereniging natuurlijk zonder steun van de gemeente niet op te brengen. Een logische alternatief, namelijk het huren 
van andere (gemeentelijke) accommodaties, is er echter ook niet. De stad kent nog steeds een groot tekort aan binnensportaccommodaties. 
Tegelijkertijd kost het de gemeente significant meer om een nieuwe (blaas?)hal te stichten of zelfs maar te exploiteren. Kortom het behouden 
van een basketball hal voor €| per jaar is een win-win voor iedereen!
>
> Utrecht Cangeroes heeft nu een plan gemaakt om - met hulp van de gemeente - de accommodatie van David Lloyd te blijven huren. Dat zou 
goed zijn voor Utrecht Cangeroes (want we kunnen blijven basketballen en de groeiende vraag bedienen) en voor de gemeente (want het 
vergroot de druk op bestaande accommodaties niet en biedt de mogelijkheid om meer jeugd en andere doelgroepen in Overvecht aan het 
sporten te krijgen).
>
> Het bestuur van Utrecht Cangeroes zou daarom graag op korte termijn met het gemeentebestuur om tafel willen om onze oplossing te 
presenteren.
>
> Utrecht Cangeroes is in nood, maar samen kunnen we iets moois creëren voor de sport en de stad. We kijken uit naar de dialoog!
>
> Groet,

Utrecht Cangeroes>
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 13 Dec 2021 14:39:02 +0100

@utrecht.nl>
RE: Juridische argumenten bij garantie en subsidie

To:
Subject:

Prima, helder lijkt me

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

ooo®
■JjjAv

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:37

|@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: Juridische argumenten bij garantie en subsidie

Ha

Ik heb nog even met 
handig voor de staf straks.

afgestemd naar aanleiding van die mail en bij deze nog even de belangrijkste argumenten. Dat is ook

Een garantstelling kan niet conform het Kader geldverstrekking, omdat:
• Dit alleen bij een geldlening kan waarbij sprake is van onderpand, zoals een clubgebouw of lichtmasten, maar er is hier 

geen sprake van onderpand;
• Vereniging zal geen lening afsluiten om huur te betalen, wat ook niet logisch is.

Een subsidie kan niet, omdat:
• Er hier sprake zou zijn van rechtstreekse steun aan één partij. Door deze selectiviteit krijg je dan te maken met 

staatssteun;
• Als de toekenning niet transparant is, kunnen ook andere verenigingen aanspraak maken;
• Dus hiervoor zullen we een heel goed reden moeten hebben om het toch toe te kennen, of redenen hebben onder welke 

condities verenigingen aanspraak kunnen maken.
• Daarvoor zou dan een nadere regel opgesteld moeten worden, daarmee is ook meteen de overdracht (geldverstrekking) 

geregeld.
• Zonder een nadere regel is de overdracht niet geregeld.
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De belangrijkste redenen om dit niette doen, zitten in de argumenten van transparantie en gelijkheidsbeginsel. Waarvan ik het 
laatste ook al aan heb gemeld.

 
 

Dit dus even in het kort.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Mon, 13 Dec 2021 16:55:43 +0100

|@utrecht.nl>;" |@utrecht.nl>To:
Subject: Vraag subsidie Utrecht Cangeroes

Ha allebei,
Bij deze prik ik even een moment in om de subsidievraag van Utrecht Cangeroes te bespreken.
Vanmiddag in de staf is afgesproken dat we alles in beeld moeten brengen voor de (on)mogelijkheden van een 
subsidie als Cangeroes hoofdhuurder gaat worden.
Dit was het enige moment dat we alle drie geen overleg hebben morgen.
Groet,

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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From:
Sent: Tue, 14 Dec 2021 12:02:09 +0100

|@utrecht.nl>; 
|@utrechtcangeroes.nl" 

@gmail.com

|@|To:
|@|< >

|@utrechtcangeroes.nl>;" |@gmail.com>;" @gmail.com
@gmail.com>
Vervolg Cangeroes David UoydSubject:

Hallo allen,
Bij deze de link voor ons overleg van donderdag. 
Groet,

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 14 Dec 2021 14:31:15 +0100

|@utrecht.nl>;" |@utrecht.nl>To:
Subject: Steun aan cangeroes

Hallo en

Jullie vroegen mij naarde mogelijkheden voor steun en de Cangeroes. Dit is binnen bepaalde kaders en risico’s mogelijk.

In het kort spelen er 2 vragen. Hoe draag ik het geld over en is er sprake van staatssteun.

Overdracht van gelden in de vorm van een incidentele subsidie
Om de overdracht van gelden mogelijk te maken kan dit enkel via subsidie. Er is geen nader regel dus blijft incidentele subsidie 
en begrotingssubsidie over. Groot nadeel van deze beide vormen is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen bied aan een ieder. Sterker nog het is selectief je wijst maar 1 ontvanger aan de andere potentiële ontvangers kunnen 
niet meedoen. De begrotingssubsidie is geen optie meer, dan zal je deze subsidie voor de cangoroes op de begroting voor 2022 
moeten krijgen Als je de vorm van incidentele subsidie kiest zal je duidelijk moeten motiveren waarom dit een incident is en het 
kan maar voor maximaal 4 jaar. Er mag ook geen bestuurspraktijk zijn, dat we eerder in het verleden voor dit soort activiteiten 
subsidie hebben versterkt.

Je kan incidentele subsidie op 2 manieren benaderen: Dit is zo’n incident met alle omstandigheden erbij, dit gaat nooit meer 
plaatsvinden. De verwachting is dus dan er nooit een vergelijkbare aanvraag komt. Tweede mogelijkheid is dat het nu nog een 
incident is omdat zij de eerste zijn die een aanvraag doen, maar in de toekomst gaan we een nadere regel maken omdat we nog 
meer potentiële aanvragers mogelijk te maken. Het is goed hierover na te denken, zeker als je in de toekomst nog meer van 
dergelijke verzoeken denkt te krijgen.

Staatssteun
Bij het gebruik van een nadere regel voor de verstrekking van subsidie speelt de staatssteun vaak geen rol, want de nadere regel 
neemt de vorm van selectiviteit van de verstrekking weg. Een ieder kan immers aanvragen. Nu dit niet het geval is en er sprak is 
van selectieve steun, kan er sprake zijn van staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat 
verrichten. Dat zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal je een ander element van staatssteun 
moeten weghalen om het geen steun te maken. Dat is in dit geval het element van “de beïnvloeding van de tussenstaatse 
handel”. Hiervan is geen sprake als er een zuiver lokaal belang is. Als een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de 
breedtesport, is het argument dat de tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk. Zoals aangegeven, 
activiteiten die slechts een zuiver lokaal karakter hebben, beïnvloeden de handel tussen lidstaten over het algemeen niet 
negatief. Hierbij kijkt de Europese Commissie ook naar de ligging van de sportinfrastructuur. Indien deze niet dichtbij de grens 
met een andere lidstaat ligt en slechts klanten uit een beperkt gebied worden aangetrokken, kan over het algemeen goed worden 
verdedigd dat de interstate lijke handel niet ongunstig wordt beïnvloed.

Conclusie
Incidentele subsidie is mogelijk, maar let wel door het gebrek aan transparantie en gelijke kansen kunnen er meerdere van 
dergelijke verzoeken binnen gaan komen. Van staatssteun is waarschijnlijk geen sprake. Ik zeg waarschijnlijk aangezien de 
beoordeling van de Europese Commissie of er sprake is van een zuiver lokaal belang erg casuïstisch is. De kans dat de 
Europese Commissie dit zal moeten beoordelen door een klacht of door een eigen onderzoek is nihil.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 14 Dec 2021 15:39:37 +0100

|@utrecht.nl>
RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie 
spelregel Begrotingswijzigingen en Budgetteringsproces (l).doc

To: <
Subject:
Attachments:

Antwoord: Ja, als het college besluit om dit te doen. Ervan uitgaande dat de subsidie vanuit het programma 
Samenleven en Sport wordt verstrekt.
O.b.v. bijgevoegde spelregel m.b.t. begrotingswijzigingen
Samenvattend:
Volgens het BBV moeten wijzigingen in de omvang van de lasten en/of baten van het programma en mutaties in reserves en wijzigingen tussen 
programma’s door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wijzigingen tussen producten van hetzelfde programma moeten door het college worden vastgesteld. 
Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:38
Aan: |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
Onderwerp: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

@utrecht.nl>
@utrecht.nl>CC:

Ha en
over de situatie David Llyod / Cangeroes.en ik hebben net overlegd met

Om de Cangeroes te helpen hun activiteiten in DL voort te zetten kunnen we eenmalig een incidentele subsidie van max 4 jaar verlenen. 
We maken deze subsidie (middels de voorwaarden in de beschikking) specifiek gericht op deze situatie zodat we geen nadere regel (en dus 
langs college) hoeven vast te stellen.
Naar het oordeel van |) gemachtigd voor een dergelijke subsidie.is de directeur MO 
Voorwaarden die we aan de subsidie kunnen verbinden zijn:
-zelf zorgdragen voor een rendabele exploitatie (dus geen garantstelling of extra verzoeken om steun) 
-x aantal dagen/uren beschikbaar stellen (ook prime time) aan andere verenigingen/gebruikers 
-inzet gericht op kinderen/jongeren Overvecht
We ontvangen van Cangeroes op korte termijn de laatste cijfers en hun financiële verzoek.
Op basis van de laatste gesprekken gaan we uit van een subsidie van| tot| k per jaar voor 4 jaar. 
Vanmorgen heb ik bij 
subsidie tot de mogelijkheden behoort, 

ga aan dit te checken bij
vast het verzoek om dit komende donderdag met

al even gevraagd of de eerdere mogelijke dekking (toen nog voor de optie GU als hoofdhuurder) ook voor deze

te bespreken. Nadere info volgt dan nog,Aan
Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
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Spelregel Begrotingswijzigingen en budgetteringsproces

Wijziging (4 april 2019)
De instructie is geactualiseerd op basis van de nieuwe organisatiestructuur. Ook zijn teksten aangepast om de 
leesbaarheid te vergroten. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

Wijziging ( 4 maart 2019):
De spelregel is grondig herzien. De volgende onderdelen zijn opgenomen in separate stukken op het handboek:
• instructie opstellen BCW
• instructie opstellen administratieve wijzigingen

Daarnaast is de spelregel geactualiseerd aan de hand van de herziene financiële spelregels 
Belangrijkste wijzigingen die daar het gevolg van zijn:
• hogere lasten in verband met hogere baten valt niet langer onder techniek
• nadruk op expliciete besluiten i.v.m. het vervallen van automatismen

Doel: De spelregel budgetteringsproces bevat richtlijnen voor de totstandkoming van de begroting en 
begrotingswijzigingen evenals de vastlegging daarvan in het financiële systeem (LIAS en SAP).

Auteur: concernfinancien, voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij l@utrecht.nl

Versie 26 augustus 201 9
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1 Wijzigen van de begroting en 

meerjarenraming

Elk jaar zijn er drie momenten waarop de lopende begroting en de meerjarenraming gewijzigd kunnen worden. Dit 
vindt plaats via de zogenaamde begrotingswijzigingen (BCW-en) , die worden vastgesteld door het college en de raad.

De deadline voor de aanlevering van eerste begrotingswijziging ligt meestal rond december. Het bestuursadvies wordt 
meestal begin in januari behandeld in het college en in februari in de raad. Het is het laatste moment waarop de 
meerjarenraming bijgesteld kan worden voordat we beginnen met de voorbereiding van het opstellen van de nieuwe 
begroting. Mutaties die worden verwerkt in de eerste technische wijziging worden nog in de administratie verwerkt 
vóórdat de herziening van de loon- en prijscompensatie van het lopende jaar en de toe te kennen loon- en 
prijscompensatie voor de nieuwe begroting worden berekend. Deze technische wijziging bevat ook de administratieve 
verwerking van de moties en amendementen die zijn aangenomen bij de voorafgaande begrotingsbehandeling.

De deadline voor de aanlevering van de tweede begrotingswijziging ligt rond mei. Het bestuursadvies wordt in juni 
behandeld in het college en in juli in de raad. Deze technische wijziging is hét moment om wijzigingen op het lopende 
jaar die gevolgen hebben voor het uit te voeren beleid voor te leggen aan het college. De besluitvorming rond de 
bestuursrapportage loopt namelijk via deze technische wijziging. Ook de besluitvorming rond de voorjaarsnota loopt 
via de tweede technische wijziging. De tweede technische wijziging is het laatste moment om de nieuwe nominale 
begroting van jaar t+1 te actualiseren.

De deadline voor de aanlevering van de derde begrotingswijziging ligt rond augustus. Het bestuursadvies wordt in 
september behandeld in het college en in november in de raad. De besluitvorming rond de begroting loopt via de 
derde technische wijziging. De derde technische wijziging is het laatste moment om de begroting van het lopende jaar 
te wijzigen. Deze technische wijziging bevat ook de administratieve verwerking van de moties en amendementen die 
zijn aangenomen bij de voorafgaande behandeling van de voorjaarsnota en bestuursrapportage.

Via de begrotingsbrief, die ongeveer 3-4 weken voor de deadline van de BCW wordt verstuurd, worden de 
organisatieonderdelen geïnformeerd over de (verplicht) te verwerken posten bij de verschillende BCW.

De instructies voor het opstellen van de BCW vindt u hier. De voorwaarden waaraan de begrotingswijzigingen moeten 
voldoen zijn opgenomen in deze spelregel, zie paragraaf 3.

Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om buiten de momenten van de BCW een extra begrotingswijziging voor te 
leggen aan de raad. In dergelijke gevallen moet de begrotingswijziging plus de actuele begroting na mutatie samen 
met het bijbehorende bestuursadvies aan de raad worden voorgelegd.

Niet alle technische begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan het bestuur. Er zijn ook wijzigingen die zonder 
bestuursadvies in de begroting verwerkt kunnen worden, (indien ze voldoen aan de eisen die daarvoor gelden). 
Dergelijke wijzigingen noemen we administratieve wijzigingen. De instructie voor het opstellen van de administratieve 
wijzigingen vindt u op het handboek financiën/TW. De voorwaarden waaraan een administratieve wijziging moet 
voldoen zijn opgenomen in deze spelregel, zie paragraaf 4.

Met behulp van onderstaand schema kunt u nagaan of een begrotingswijziging voorgelegd moet worden aan het 
bestuur of dat volstaan, kan worden met een administratieve wijziging:
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►mutatie baten of lasten RaadJA ►

I
NEE

I
verschuiving tussen programma's RaadJA> >

I
NEE

I
*•verschuiving tussen producten 

binnen programma
CollegeJA*•

I
NEE

I
RaadMutatie in reserves JA> *•

I
NEE

verschuiving tussen categorieën 
(inclusief kostenplaatsen)

OnderdeelJA >>

I
NEE

geen wijziging

Samenvattend:
Volgens het BBV moeten wijzigingen in de omvang van de lasten en/of baten van het programma en mutaties in 
reserves en wijzigingen tussen programma’s door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wijzigingen tussen producten 
van het zelfde programma moeten door het college worden vastgesteld.
Wijzigingen binnen categorieën (met uitzondering van categorie 471 en 472) kunnen via een administratieve wijziging 
worden doorgevoerd.

2 Begrotingsbrief en 

begrotingsopstelling

Coördinator BCW IBFin verstuurt drie maal per jaar een begrotingsbrief. Eén voorafgaand aan elke begrotingswijziging.

Het opstellen van de begroting van het volgende jaar eindigt met de tweede begrotingswijziging van het jaar daarvoor. 
Dus in de Programmabegroting zijn de mutaties tot en met de 2-e BCW verwerkt. Coördinator BCW IBFin informeert de
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organisatieonderdelen van tevoren via de begrotingsbrief tweede BCW over de posten die gemeentebreed 
meegenomen moeten/mogen worden bij deze wijziging. De begrotingsbrief 2-e BCW is uitgebreider dan die bij de 
andere begrotingswijzigingen. Begrotingsbrieven bevatten:

Onderdeel A: is gericht op de besluitvorming bij de “Voorjaarsnota 20XX”, de budgettair neutrale 
bijsturingsvoorstellen voor de raad en de bestedings- en dekkingsvoorstellen(techniek alleen 2e BCW). 
Onderdeel B: betreft de begrotingswijzigingen voor techniek verplicht waaronder het groeikader Leidsche 
Rijn, de loon- en prijscompensatie(alleen 2e BCW) en de verplichte posten.
Onderdeel C: bevat de begrotingsmutaties voor techniek algemeen, de budgettair neutrale 
bijsturingsvoorstellen voor het college en de reeds genomen budgettair neutrale raadsbesluiten.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota kan de Raad moties en amendementen aannemen die invloed hebben op de 
beschikbare middelen en de te realiseren doelstellingen, dan wel de te ondernemen activiteiten in de nieuwe begroting 
Deze worden nog verwerkt in het boek van de begroting, zoals dat in september van hetjaart-1 aan de raad ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. Dit boek noemen we de nominale begroting.

Wijzigingen ten opzichte van deze nominale begroting en de Meerjarenraming (dus ten opzichte van het boekwerk van 
de begroting) moeten via begrotingswijzigingen aan de Raad worden voorgelegd (de drie BCW). Na het vaststellen van 
de nominale begroting van jaar t in jaar t-1 en vóór het einde van het jaar t zijn er nog vier momenten waarop 
wijzigingen in de begroting verwerkt kunnen worden. Dit zijn:

• 3e BCW jaar t-1 (wordt tegelijk met de nominale begroting jaar t in de raad vastgesteld)
• 1e BCW jaar t
• 2e BCW jaar t
• 3e BCW jaar t

In de volgende paragrafen vindt u de richtlijnen voor het opstellen van de begrotingswijzigingen (waarin mutaties 
moeten worden opgenomen die aan de raad of het college moeten worden voorgelegd) en de administratieve 
wijzigingen (waarin mutaties worden opgenomen die het onderdeel zelf mag doorvoeren).

3 Richtlijnen BGW

Van belang is het onderscheid te weten tussen de BCW en de wijzigingen die besluitvorming vereisen (maar die ook in 
de BCW worden verwerkt).

• De verplichte posten uit de begrotingsbrief zijn techniek.
• Financieel technische wijzigingsvoorstellen, die geen beslag op de algemene middelen leggen én die geen 

gevolgen hebben voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, zijn techniek.
• De administratieve verwerking van eerder genomen bestuurlijke besluiten is techniek. Dit kan de administratieve 

verwerking van een apart raadsbesluit zijn, of de administratieve verwerking van een besluit in het kader van de 
cyclus. Deze laatste posten worden meestal meteen in de BCW verwerkt onder journaalgroep besluiten B&W.

• Budgettair neutrale bijstellingen, die geen beslag op de algemene middelen, maar wel gevolgen hebben voor de 
uitvoering van het vastgestelde beleid, vallen niet onder techniek. Hiervoor is een besluit nodig, omdat het 
vastgestelde beleid wordt aangepast. Bij de Voorjaarsnota kan het beslispunt worden aangeleverd. Na 
besluitvorming wordt de mutatie in de BCW verwerkt.

• Voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota (knelpunten, oplossingen, autonome ontwikkelingen ed), die niet 
budgettair neutraal zijn, vergen besluitvorming. Na de besluitvorming worden de mutaties verwerkt in de BCW.

Deze paragraaf bevat de richtlijnen die gelden voor de verschillende typen wijzigingen. Is er sprake van uitwerking 
binnen vastgestelde kaders, dan zijn daarvoor beschikbaar de journaalgroepen Techniek (zie 3.1). Als er nog 
bestuurlijke besluitvorming 
Besluitvorming (zie 3.2).

en/of het college nodig is, dan maken we gebruik van de journaalgroepen
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3.1 Journaalgroepen Techniek

3.1.1 Verplichte posten

In de journaalgroep Verplichte posten worden de posten uit de begrotingsbrief verwerkt..

3.1.2 Techniek Algemeen

Administratieve verwerking eerder genomen bestuurlijke besluiten
Wanneer een raadsbesluit al is genomen en het moet nog administratief worden verwerkt dan kan dat. Bij de 
administratieve verwerking is dan immers geen sprake meer van een beleidswijziging. Het besluit om het beleid te 
wijzigen is dan in een eerder stadium al genomen. Het gaat nu puur om de administratieve verwerking daarvan. 
Daarvoor geldt als voorwaarde dat de wijziging al is aangekondigd en toegelicht in een cyclusdocument of separaat 
raadsbesluit. Eerder genomen bestuurlijke besluiten kunnen bij elke technische wijziging administratief verwerkt 
worden, mits op het moment van aanlevering van de technische wijziging het raadsbesluit ook daadwerkelijk genomen 
is. In de toelichting komt een verwijzing naar betreffende besluit (bij cyclusstukken ook de pagina).

Financieel technische wijzigingsvoorstellen
Algemeen uitgangspunt is dat de wijzigingen geen invloed hebben op de uitvoering van de in de programmabegroting 
gemaakte afspraken. Concreet betekent dit:

• Verschuiving van product van programma A naar programma B in verband met reorganisatie o.i.d. is techniek, 
mits dit géén invloed heeft op de realisatie van de gemaakte afspraken.

• Financieel technische wijzingen kunnen een storting of onttrekking aan een reserve betreffen, mits dit geen 
beleidsmatige gevolgen heeft (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een activiteit overgaat van het ene naar 
het andere programma en een deel van de programmareserve mee verhuist).

Voorts geldt dat financieel BCW altijd budgettair neutraal zijn.
Voor de administratieve verwerking van eerder genomen bestuurlijke besluiten en financieel technische 
wijzigingsvoorstellen is de journaalgroep Techniek Algemeen(College of Raad) beschikbaar.

3.1.3 B&D voorstellen verantwoording

Bij de Verantwoording stelt de Raad de bestedings- en dekkingsvoorstellen vast. De administratieve verwerking vindt 
plaats bij de 2e BCW. Hiervoor is de journaalgroep B&D voorstellen beschikbaar in LIAS. De 2e BCW. 1e en 3e BCW 
bevatten die journaalgroep niet.

3.1.4 Verdeling loon- en prijscompensatie

In het begin van het jaar wordt zowel voor het lopende jaar als voor de nieuwe begroting de aanpassing voor lonen en 
prijzen berekend. Verdeling daarvan over de producten is techniek. Hiervoor is bij de Tweede technische wijziging een 
aparte journaalgroep loon en prijs compensatie beschikbaar in LIAS. Voor de eerste en de derde BCW bevat die 
journaalgroep niet.

3.1.5 Verdeling groeikader Leidsche Rijn
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Jaarlijks wordt de aanpassing en de verdeling van de groeikader Leidsche Rijn berekend. Ook hier geldt dat de 
verdeling over de producten techniek is. Verwerking vindt plaats in een aparte journaalgroep Budgetten LR in LIAS bij 
de 2e BCW. De 1e en 3e BCW bevatten deze journaalgroep niet.

3.2 Journaalgroepen Besluitvorming

3.2.1 Moties en amendementen voorjaarsnota en begroting

De organisatieonderdelen hebben het voortouw bij het aanleveren van de mutatie van door de raad aangenomen 
moties en amendementen.

• Wanneer overeenstemming bestaat over de verwerking van de moties en amendementen, kunnen deze direct op 
de programma’s worden verwerkt. De betrokken onderdelen leveren de mutatie aan bij concernfinanciën.

• Wanneer geen overeenstemming bestaat, of wanneer er niet gedekte amendementen zijn aangenomen, zal dit 
aan het college worden voorgelegd bij de besluitvorming over de begrotingswijziging.

Administratieve verwerking in LIAS vindgt plaats in een aparte journaalgroep Moties en Amendementen.

In het hoofdstuk financieel beeld van de Voorjaarsnota en de Begroting zal worden aangegeven hoe de moties en 
amendementen zijn verwerkt.

3.2.2 (Budgettair neutrale) bijsturingsvoorstellen

(Budgettair neutrale) bijsturingsvoorstellen kunnen alleen worden voorgesteld bij de tweede BCW. Bij uitzondering 
kunnen ze ook bij de Programmabegroting worden aangeleverd.

Het kan gaan om bijsturingsvoorstellen op het lopende jaar en voor de komende begroting. Wanneer het gaat om 
bijsturingsvoorstellen op het lopende jaar, maakt deze toelichting onderdeel uit van de rapportage over de afwijkingen 
op de programma’s. Bij de voorstellen moet u ook beslispunten aanleveren. Het kan gaan om:

• Voorstellen om tekorten op het ene product te dekken met overschotten op een ander product.
• Voorstellen voor stortingen en onttrekkingen aan reserves in verband met bijv. vertragingen in de uitvoering. 

Voorwaarde hierbij is dat het gaat om stortingen en onttrekkingen binnen de kaders van de nota reserves en 
voorzieningen.

• Bij de overschotten kan het gaan om onderbesteding, maar ook om extra inkomsten, efficiencyvoordelen of 
mutaties in reserves. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om het afdekken van financiële knelpunten binnen het 
bestaande beleid.

Voorstellen voor nieuw beleid, nieuwe wensen of intensivering van bestaand beleid vallen niet onder deze 
bijsturingsvoorstellen, maar moeten door de collegeleden zelf worden ingebracht (zie richtlijnen voorjaarsnota). Nieuw 
voor oud voorstellen vallen daarmee niet in deze categorie. In deze journaalgroep kunnen dus geen voorstellen 
voorkomen die een budgettair effect hebben op de algemene middelen.

3.2.3 Extra tarief i.v.m. kostendekkingspercentage

Concernfinanciën zal bij de opstelling van de begroting standaard adviseren om alle tarieven met het vastgestelde 
loon- en prijspercentage te verhogen. Indien de kostenontwikkeling op de tarieven daarvan afwijkt, kan het onderdeel 
beargumenteerd een afwijkend tariefsvoorstel doen. Hiervoor moet journaalgroep extra tarief ingevuld worden (LIAS). 
In die journaalgroep moet u de financiële gevolgen van de tariefsverhogingen in beeld brengen. Bij deze posten hoort 
een goede toelichting. De toelichting maakt deel uit van de paragraaf lokale heffingen in de begroting.
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3.2.4 Besluiten B&W t.b.v. VJN/begroting

Uitwerking Voorstellen en Besluiten voorjaarsnota
Dit proces wordt volledig verzorgd door BCS-FC De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de daarvoor benoemde 
Journaalgroep Besluiten BenW t.b.v. VJN en Begroting

Verdeling beschikbare ruimte/tekorten door College
Bij de voorjaarsnota spreekt het college over de hoofdlijnen voor de komende begroting. Hier vindt via de integrale 
afweging de verdeling van eventuele beschikbare financiële ruimtes/tekorten plaats. Concernfinanciën verwerkt deze 
besluitvorming in de tweede BCW. De besluitvormingstabellen wordt aan de onderdelen voorgelegd om de juiste 
kostenplaatsen in aan te geven. Wanneer deze nog niet bekend zijn, worden de posten op de ‘parkeerplaats - 999 
serie’ van het onderdeel geboekt.

4 Richtlijnen administratieve 

wijzigingen

Administratieve wijzigingen bevatten per definitie alleen financieel technische wijzigingsvoorstellen (geen beslag op de 
algemene middelen) en hebben geen gevolgen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Het gaat dan om verschuivingen tussen categorieën binnen het product (totaal lasten gelijk aan nul en totaal baten ook 
gelijk aan nul). Onderdelen mogen deze wijzingen zelf doorvoeren. Dergelijke wijzigingen hoeven daarom niet 
noodzakelijkerwijs tegelijk plaats te vinden met de bovengenoemde drie momenten voor begrotingswijzigingen, maar 
mogen ook tussentijds.

Voor de te volgen procedure voor het invoeren van een administratieve wijziging is een aparte instructie 
administratieve wijziging opgesteld, zie handboek.

5 Overige richtlijnen

5.1 Inrichting programmabegroting
Bij de begroting wordt de benodigde financiële informatie gegenereerd uit LIAS .

Uitgangspunt bij de inrichting van de programmabegroting:
• de financiële tabel uit de 3e w bevat (maximaal zes) prestatiedoelstellingen per programma
• een prestatiedoelstelling hoort bij maximaal één effectdoelstelling van één programma;
• de prestatiedoelstellingen zijn te herleiden tot één of meer producten;
• een product hoort bij maximaal één prestatiedoelstelling.
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Als er aanleiding bestaat om de administratieve opbouw van de begroting (dit kan ook het toevoegen van een product 
zijn) te wijzigen dan moet deze goed onderbouwd, worden aangeleverd bij de reactie bij de Voorjaarsnota. U levert 
dan een nieuwe opbouw van het programma aan, met daarbij de effectdoelstellingen, de prestatiedoelstellingen en de 
hieraan gekoppelde producten. U levert deze wijziging aan bij de BCS
De reden dat dit uiterlijk bij de Voorjaarsnota moet plaatsvinden, is dat de cijfers voor de 3-e W voor de 
Programmabegroting (Boek) in juli worden gedraaid.

5.2 Spelregel indexeren
De spelregel indexeren is separaat opgenomen op het handboek Financiën. 
Klik hier voor de spelregels indexeren
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 14 Dec 2021 16:08:46 +0100

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

To: <
@utrecht.nl>;Cc:

@utrecht.nl>
RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidieSubject:

Ok, dank je voor het snelle antwoord.en

Wat betreft de vraag van 
aangaan.
De subsidie van vier jaar kunnen ze dan onder strikte voorwaarden inzetten en verdelen over 5 jaar.

we kunnen dit maar eenmalig doen, dus Cangeroes kunnen voor max 5 jaar een verplichting

Wat betreft de dekking, ik snap de systematiek. Als dat een collegebesluit vraagt dan moeten we dat doen.
Vraag is even of we dat met spoed voor volgende week dinsdag moeten doen of dat we dat ook na het kerstreces kan wetende 
dat de middelen er zijn en dat we het op deze manier willen besteden en inzetten.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 16:02
Aan: |@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; I @utrecht.nl>;CC:
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Hallo
Ik vrees dat ik geen heel vrolijk antwoord heb.

Als MO/
sportaccommodatie middelen van VGU komen door deze over te hevelen van vgu naar mo. MAAR dit vergt een collegebesluit.

tekent, moet de dekking ook vanuit MO komen. Als er geen dekking is voor deze uitgave, kan het uit

Als VGU geven we geen subsidie, dus rechtstreeks kunnen we dit volgens mij niet oplossen.
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Bovenstaande is mijn lekenverwoording van onderstaand officiële beleid:

Samenvattend:
Volgens het BBV moeten wijzigingen in de omvang van de lasten en/of baten van het programma en mutaties in reserves en 
wijzigingen tussen programma’s door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wijzigingen tussen producten van het zelfde 
programma moeten door het college worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA

oo®®
'Mii\v

Gemeente Utrecht

|(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:38
Aan: |(5)utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
Onderwerp: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

(5)utrecht.nl>
@utrecht.nl>CC: <

Ha en

en ik hebben net overlegd met over de situatie David Llyod / Cangeroes.

Om de Cangeroes te helpen hun activiteiten in DL voort te zetten kunnen we eenmalig een incidentele subsidie van max 4 jaar 
verlenen.
We maken deze subsidie (middels de voorwaarden in de beschikking) specifiek gericht op deze situatie zodat we geen nadere 
regel (en dus langs college) hoeven vast te stellen.
Naar het oordeel van is de directeur MO |) gemachtigd voor een dergelijke subsidie.

Voorwaarden die we aan de subsidie kunnen verbinden zijn:
-zelf zorgdragen voor een rendabele exploitatie (dus geen garantstelling of extra verzoeken om steun) 
-x aantal dagen/uren beschikbaarstellen (ook prime time) aan andere verenigingen/gebruikers 
-inzet gericht op kinderen/jongeren Overvecht

We ontvangen van Cangeroes op korte termijn de laatste cijfers en hun financiële verzoek.
Op basis van de laatste gesprekken gaan we uit van een subsidie van | tot| k per jaar voor 4 jaar. 
Vanmorgen heb ik bij
voor deze subsidie tot de mogelijkheden behoort.

al even gevraagd of de eerdere mogelijke dekking (toen nog voorde optie GU als hoofdhuurder) ook
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ga aan dit te checken bij

Aan vast het verzoek om dit komende donderdag met te bespreken. Nadere info volgt dan nog,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Tue, 14 Dec 2021 19:00:27 +0100

|@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;

RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>

To:
Cc:
Subject:

Redenig klinkt wel logisch, risico ligt dan bij cangeroes,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA

O O CD©
h>v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 18:33

|@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

Onderwerp: Re: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Van:

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>

Aan: <
CC:

Ja, goed om dat morgenochtend even te bekijken.

Groet

|@utrecht.nl> 
Sent: Tuesday, December 14, 2021 6:06:43 PM

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;

From:

To: <
@utrecht.nl>;Cc:

@utrecht.nl>
Subject: RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Ja, snap je riedel, @| laten wij morgenochtend overleggen of dat haalbaar is.

Andere optie is:
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-Maarten reageert op de mail van Cangeroes dat de gemeente Utrecht de vereniging eenmalig onder voorwaarden wil helpen 
een subsidie van XXX EUR voor een looptijd van vier jaar
-subsidie kan in 2022 aangevraagd worden, is aan Cangeroes om dit in gang te zetten 
-zij kunnen - met voorgaande - bepalen of zij de overeenkomst met David Lloyd aangaan
-wij kunnen zsm - maar niet perse al aankomende dinsdag - het college laten besluiten de middelen over te hevelen van VGU 
naar MO, ter dekking van de beschikking

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

l@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 17:54
Aan: |@utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; | @utrecht.nl>;CC: <
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Wanneer het moet, heb ik geen antwoord op. Ik ben ervan uitgegaan dit jaar, dus volgende week, want de subsidiedatum komt 
ook op dit jaar, want de cangeroes moet de beschikking hebben voor ze zelf kunnen tekenen.

Maar misschien zit ik ernaast met bovenstaande riedel

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 16:09
Aan: |@utrecht.nl>

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;CC: <
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Ok, dank je voor het snelle antwoord.en

Wat betreft de vraag van 
aangaan.
De subsidie van vier jaar kunnen ze dan onder strikte voorwaarden inzetten en verdelen over 5 jaar.

we kunnen dit maar eenmalig doen, dus Cangeroes kunnen voor max 5 jaar een verplichting

Wat betreft de dekking, ik snap de systematiek. Als dat een collegebesluit vraagt dan moeten we dat doen.
Vraag is even of we dat met spoed voor volgende week dinsdag moeten doen of dat we dat ook na het kerstreces kan wetende 
dat de middelen er zijn en dat we het op deze manier willen besteden en inzetten.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht
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I@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 16:02
Aan: |(5)utrecht.nl> 

@utrecht.nl>; | @utrecht.nl>;CC: <
@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

Hallo
Ik vrees dat ik geen heel vrolijk antwoord heb.

Als MO/
sportaccommodatie middelen van VGU komen door deze over te hevelen van vgu naar mo. MAAR dit vergt een collegebesluit.

tekent, moet de dekking ook vanuit MO komen. Als er geen dekking is voor deze uitgave, kan het uit

Als VGU geven we geen subsidie, dus rechtstreeks kunnen we dit volgens mij niet oplossen.

Bovenstaande is mijn lekenverwoording van onderstaand officiële beleid:

Samenvattend:
Volgens het BBV moeten wijzigingen in de omvang van de lasten en/of baten van het programma en mutaties in reserves en 
wijzigingen tussen programma’s door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wijzigingen tussen producten van het zelfde 
programma moeten door het college worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:38
Aan: |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
Onderwerp: Cangeroes - David Lloyd: mogelijke oplossing een incidentele subidie

@utrecht.nl>
@utrecht.nl>CC:

Ha en

en ik hebben net overlegd met over de situatie David Llyod / Cangeroes.
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Om de Cangeroes te helpen hun activiteiten in DL voort te zetten kunnen we eenmalig een incidentele subsidie van max 4 jaar 
verlenen.
We maken deze subsidie (middels de voorwaarden in de beschikking) specifiek gericht op deze situatie zodat we geen nadere 
regel (en dus langs college) hoeven vast te stellen.
Naar het oordeel van is de directeur MO |) gemachtigd voor een dergelijke subsidie.

Voorwaarden die we aan de subsidie kunnen verbinden zijn:
-zelf zorgdragen voor een rendabele exploitatie (dus geen garantstelling of extra verzoeken om steun) 
-x aantal dagen/uren beschikbaarstellen (ook prime time) aan andere verenigingen/gebruikers 
-inzet gericht op kinderen/jongeren Overvecht

We ontvangen van Cangeroes op korte termijn de laatste cijfers en hun financiële verzoek.
Op basis van de laatste gesprekken gaan we uit van een subsidie van | tot| k per jaar voor 4 jaar. 
Vanmorgen heb ik bij
voor deze subsidie tot de mogelijkheden behoort, 

ga aan dit te checken bij

al even gevraagd of de eerdere mogelijke dekking (toen nog voorde optie GU als hoofdhuurder) ook

Aan vast het verzoek om dit komende donderdag met  te bespreken. Nadere info volgt dan nog,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Tue, 14 Dec 2021 22:36:16 +0100

|@utrecht.nl>;
|@gmail.com>;"

Fwd: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@utrecht.nl>To:
@gmail.com>Cc:

Subject:

Hi

Veel dank weer voor jullie meedenken en inzet in het vinden van een oplossing. We zijn hier enorm blij en dankbaar 
voor. We hebben nog een weg te gaan, maar ik blijf optimistisch!

Ik heb vanavond via WhatApp contact gehad met 
aan het werk gezet. Hij ziet 3 belangrijke contract items: contractduur, ingroei huurprijs en afspraken toegang.
- Contractduur: DL heeft een voorkeur voor 10 jaar. Ik denk dat wij steeds gesproken hebben over 5+5 jaar. Is 10 jaar 
een breekpunt voor jullie?
- Ingroei huurprijs: lager bedrag is niet bespreekbaar, maar wel huurvrij periode. DL heeft het over 2 maanden. Dat ligt 
dicht bij wat wij dachten.
- Afspraken toegang: DL wil controle op wie binnenkomt. Dat lijkt me legitiem en hierover zijn goede afspraken te 
maken. Wellicht kunnen we dit een digitaal proces maken.

Ik spreek hem morgen uitgebreider. Hij heeft zijn jurist

Kortom: ik denk dat als het hier bij blijft, we er wel uit moeten komen.

Tot slot, zodat jullie niet verrast zijn, hieronder de “brandbrief’ die we aan de raadsleden hebben gestuurd. Misschien 
kunnen die helpen met een duwtje in de goede richting (niet dat dit richting jullie nodig is natuurlijk).

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:

Utrecht Cangeroes 
Datum: 14 december 2021 om 22:21:36 CET 

|@utrecht.nl

Van: >

Aan:
Kopie:
Onderwerp: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@gmail.com>, |@utrechtcangeroes.nl>

Beste Raadsleden van de gemeente

Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Utrecht Cangeroes is een succesvolle basketball club in Utrecht ontstaan uit de fusie een paar jaar terug 
tussen BC Utrecht en BV De Cangeroes. Utrecht Cangeroes telt momenteel 40 competitiespelende teams 
en heeft meer dan 500 leden. Ze is daarmee één van de grootste basketball verenigingen in Nederland. En 
Utrecht Cangeroes groeit nog elk jaar! Met name door de steeds grotere instroom van jeugd, groeit de 
vereniging met 3 teams per jaar!

Wat ons nog meer bijzonder maakt is dat we al meer dan 5 jaar sporthal Lunetten in eigen beheer hebben. 
Deze hal is de “thuishaf’ van de vereniging, maar biedt ook ruimte aan onder andere judo, volleyball en 
badmintonverenigingen uit de wijk Lunetten. Het eigen beheer van sporthal Lunetten wordt binnen 
Utrecht, maar ook daar buiten gezien als een zeer succesvol voorbeeld - als vereniging zijn we enorm trots
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op de bijdrage die we zo kunnen leveren aan de stad.

Kortom, Utrecht Cangeroes is een succesvolle vereniging - sociaal en sportief - waar plezier en 
(basketball)ontwikkeling hand in hand gaan. En Utrecht Cangeroes is een vereniging die in alle opzichten 
bij draagt aan sport voor iedereen in de stad!

Waarom is Utrecht Cangeroes dan toch in nood?

Utrecht Cangeroes maakt voor trainingen en wedstrijden primair gebruik van sporthal Lunetten. Maar één 
hal, die we ook nog moeten delen met andere verenigingen, is bij lange na niet genoeg om al onze 
trainingen in te kunnen onderbrengen. Al meer dan 12 j aar maakt Utrecht Cangeroes (en rechtsvoorganger 
BC Utrecht) gebruik van twee basketball velden in de hal van sportclub David Lloyd (gelegen aan de 
Mississippidreef). Deze situatie is destijds ontstaan door het gebrek aan trainingsruimte in de stad. Omdat 
het accommodatietekort nog steeds bestaat, maken we dus nog steeds gebruik van de hal van David 
Lloyd.

David Lloyd heeft enige tijd terug te kennen gegeven ons per 1 januari aanstaande (dus over 14 dagen!) 
uit de hal te zullen zetten. De exploitatie van de hal is niet rendabel voor David Lloyd. Zij zijn daarom 
voornemens de hal te verhuren aan een commerciële partij, tenzij Utrecht Cangeroes bereid is om de hal

per j aar.langjarig volledig te gaan huren tegen een huursom (inclusief kosten) van ~€

Gedurende een langere periode zijn we in gesprek met de gemeente en Sport Utrecht over het vinden van 
een oplossing. Met het huidige tekort aan sporthallen in Utrecht is het duidelijk dat verhuizen naar een 
andere locatie geen optie is en dat de oplossing dus gezocht moet worden in de huur van David Lloyd 
door Utrecht Cangeroes (de gemeente kan niet zelf huren, omdat een commerciële partij een 
voorkeursrecht heeft na Utrecht Cangeroes).

huur
per j aar opbrengen voor de huur van deze locatie voor onze trainingen op doordeweekse avonden Maar 
voor de overige uren en budgetten zijn we afhankelijk van de gemeente.

Als vereniging kunnen we een belangrijk deel van het probleem oplossen: we kunnen zo’n

Utrecht Cangeroes heeft daarom een plan gemaakt om - met hulp van de gemeente - de accommodatie van 
David Lloyd te kunnen blijven huren. Dat zou goed zijn voor Utrecht Cangeroes (want we kunnen blijven 
basketballen en de groeiende vraag bedienen), voor de gemeente (want het vergroot de druk op bestaande 
accommodaties niet) en het is goed voor de jeugd en andere doelgroepen in Overvecht die we via de 
basketball buurtsportcoach aan het sporten hebben weten te krijgen (en dat kunnen we met behoud van de 
trainingslocatie van David Lloyd verder uitbouwen).

Als de gemeente ons financieel wil bij staan als onderhuurder of subsidiegever is het plan haalbaar; in 
financieel opzicht is de bijdrage die we vragen niet anders dan wat de gemeente aan elke andere 
sportaccommodatie in de stad moet bijdragen (en in absolute bedragen zelfs veel kleiner).

Utrecht Cangeroes is in nood, maar samen kunnen we iets moois creëren voor de sport en de stad. We 
roepen de raadsleden daarom op om het College uit te dagen om samen met ons een oplossing te vinden.

Mochten er vragen zijn of behoefte aan nadere toelichting, dan geven we die graag.

Groet,

Utrecht Cangeroes 
Utrecht Cangeroes
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 10:11:01 +0100

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;
Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
Steun aan cangeroes
High

To: <
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

|@utrecht.nl>;Cc:
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>< <

Subject:
Attachments:
Importance:

Goedemorgen en

Excuus voor het late moment waarop we jullie betrekken bij het onderstaande collegevoorstel. We zijn echter zelf ook laat 
geconfronteerd met deze situatie waardoor we genoodzaakt zijn om alsnog op 21 december een voorstel aan het college voor te 
leggen. Aangezien het een belangrijke financiële voorwaarde kent leg ik het voorgenomen besluit nu vast kort aan jullie voor.

Het gaat om het volgende:

Aanleiding
■ basketbalvereniging Cangeroes speelt momenteel in sporthal DavidLIyod (DL)
■ per 1 januari worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (van 

al kenbaar gemaakt is aan Cangeroes
■ David Lloyd heeft de hal voor een lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd (verlieslatend voor DL), maar wil per 

1-1-2022 naar een marktconformtarief (beslissing van hoofdkantoor DL in de UK)
■ we hebben verschillende scenario’s verkend:

o Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: geen optie, want onze sporthallen zitten allemaal 
vol, over enkele jaren komen er meerdere hallen bij

o Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij gemeente: geen optie, er is 
een tweede optant die eerste rechten heeft na Cangeroes

o Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie blijft voor nu over en hebben 
we (op verzoek van wh Van Ooijen) verder verkend

, wat overigens begin 2021naar

Voorstel
■ we kunnen hiervoor een incidentele subsidie verlenen (op basis van advies van jurist
■ het gaat dan om een subsidie van maximaal vier jaar voor een bedrag van naar verwachting
■ onderbouwing is dan dat dit een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie:

o we hebben geen andere verenigingen die een dergelijke commerciële voorziening huurt en geconfronteerd wordt 
met een dergelijke huurverhoging

o we kunnen Cangeroes momenteel niet onderbrengen in onze gemeentelijke accommodatie, de druk op binnensport 
is al erg hoog

o Cangeroes speelt/traint in Overvecht en juist in die wijk willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen 
en houden

o Binnen nu en enkele jaren komen er verschillende sporthallen bij en kunnen we Cangeroes onderbrengen in een 
gemeentelijke hal

, zij bijlage

Collegevoorstel 21 dec
■ het verlenen van een dergelijke incidentele subsidie is mandaat van directeur MO 

stellen we voor het als beslispunt aan het college (21 dec) voor te leggen
■ de middelen die we als dekking voor de genoemde subsidie zien staan momenteel bij VGU en zullen (om de subsidie te 

kunnen beschikken) moeten worden overgeheveld naar MO, wat ook een collegebesluit vraagt

maar gezien de situatie

Verzoek
Zoals al aangegeven is het allemaal erg kort dag om dit op 21 dec gedegen aan het college voor te leggen. 
Vandaar nu alvast op hoofdlijnen het collegevoorstel aan jullie voor te leggen.
Aan het verzoek om deze lijn af te stemmen met de collega’s van concern financiën 
op de hoogte zijn van deze oplossing en dit voorstel.

|) zodat zijen

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 10:44:14 +0100

|@utrecht.nl>;" @utrecht.nl>To:
Subject: RE: Steun aan cangeroes

Ha

Dank voor de info en het meedenken.

We gaan nu alsnog een collegevoorstel voor komende dinsdag voorbereiden, met 2 besluiten: 
-incidentele subsidie verlenen aan Cangeroes, mandaat verlenen aan IRM MO 
-middelen hiervoor overhevelen van VGU naar MO

Ik had vanmorgen contact met stafbureau, zij gaan helpen om dit alsnog richting college van dinsdag te loodsen.
Zij vroegen mij nog wel of dit met de concern jurist afgestemd is. Schat jij nog in dat we dat apart moeten doen in aanloop naar 
het college.
Of is dit een gangbare lijn en kunnen we volstaan met jouw advies?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

ooo®
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:31
Aan:
Onderwerp: Steun aan cangeroes

Van:

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>

Hallo en

Jullie vroegen mij naarde mogelijkheden voor steun en de Cangeroes. Dit is binnen bepaalde kaders en risico’s mogelijk.

In het kort spelen er 2 vragen. Hoe draag ik het geld over en is er sprake van staatssteun.

Overdracht van gelden in de vorm van een incidentele subsidie
Om de overdracht van gelden mogelijk te maken kan dit enkel via subsidie. Er is geen nader regel dus blijft incidentele subsidie 
en begrotingssubsidie over. Groot nadeel van deze beide vormen is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen bied aan een ieder. Sterker nog het is selectief je wijst maar 1 ontvanger aan de andere potentiële ontvangers kunnen
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niet meedoen. De begrotingssubsidie is geen optie meer, dan zal je deze subsidie voor de cangoroes op de begroting voor 2022 
moeten krijgen Als je de vorm van incidentele subsidie kiest zal je duidelijk moeten motiveren waarom dit een incident is en het 
kan maar voor maximaal 4 jaar. Er mag ook geen bestuurspraktijk zijn, dat we eerder in het verleden voor dit soort activiteiten 
subsidie hebben versterkt.

Je kan incidentele subsidie op 2 manieren benaderen: Dit is zo’n incident met alle omstandigheden erbij, dit gaat nooit meer 
plaatsvinden. De verwachting is dus dan er nooit een vergelijkbare aanvraag komt. Tweede mogelijkheid is dat het nu nog een 
incident is omdat zij de eerste zijn die een aanvraag doen, maar in de toekomst gaan we een nadere regel maken omdat we nog 
meer potentiële aanvragers mogelijk te maken. Het is goed hierover na te denken, zeker als je in de toekomst nog meer van 
dergelijke verzoeken denkt te krijgen.

Staatssteun
Bij het gebruik van een nadere regel voor de verstrekking van subsidie speelt de staatssteun vaak geen rol, want de nadere regel 
neemt de vorm van selectiviteit van de verstrekking weg. Een ieder kan immers aanvragen. Nu dit niet het geval is en er sprak is 
van selectieve steun, kan er sprake zijn van staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat 
verrichten. Dat zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal je een ander element van staatssteun 
moeten weghalen om het geen steun te maken. Dat is in dit geval het element van “de beïnvloeding van de tussenstaatse 
handel”. Hiervan is geen sprake als er een zuiver lokaal belang is. Als een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de 
breedtesport, is het argument dat de tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk. Zoals aangegeven, 
activiteiten die slechts een zuiver lokaal karakter hebben, beïnvloeden de handel tussen lidstaten over het algemeen niet 
negatief. Hierbij kijkt de Europese Commissie ook naar de ligging van de sportinfrastructuur. Indien deze niet dichtbij de grens 
met een andere lidstaat ligt en slechts klanten uit een beperkt gebied worden aangetrokken, kan over het algemeen goed worden 
verdedigd dat de interstate lijke handel niet ongunstig wordt beïnvloed.

Conclusie
Incidentele subsidie is mogelijk, maar let wel door het gebrek aan transparantie en gelijke kansen kunnen er meerdere van 
dergelijke verzoeken binnen gaan komen. Van staatssteun is waarschijnlijk geen sprake. Ik zeg waarschijnlijk aangezien de 
beoordeling van de Europese Commissie of er sprake is van een zuiver lokaal belang erg casuïstisch is. De kans dat de 
Europese Commissie dit zal moeten beoordelen door een klacht of door een eigen onderzoek is nihil.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Wed, 15 Dec 2021 10:50:47 +0100

|@utrecht.nl>
RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

To:
Subject:

Ik mis in de argumenten of beter kanttekening hoe we het bezwaar van precedentwerking en gelijke kansen tussen verenigingen 
opvangen... namelijk door uren op te eisen voor andere verenigingen als voorwaarde voorde subsidie of zoiets 
Verder zou ik wel helder maken dat het om per jaar gaat. Nu lijkt het een totaal bedrag van en dat is niet zo.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Onderwijs, Sport & MFA
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:11

@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl><
Onderwerp: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Urgentie: Hoog

en

Excuus voor het late moment waarop we jullie betrekken bij het onderstaande collegevoorstel. We zijn echter zelf ook laat 
geconfronteerd met deze situatie waardoor we genoodzaakt zijn om alsnog op 21 december een voorstel aan het college voor te 
leggen. Aangezien het een belangrijke financiële voorwaarde kent leg ik het voorgenomen besluit nu vast kort aan jullie voor.

Het gaat om het volgende:

Aanleiding
■ basketbalvereniging Cangeroes speelt momenteel in sporthal DavidLIyod (DL)
■ per 1 januari worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (van 

al kenbaar gemaakt is aan Cangeroes
, wat overigens begin 2021naar
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■ David Lloyd heeft de hal voor een lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd (verlieslatend voor DL), maar wil per 
1-1-2022 naar een marktconformtarief (beslissing van hoofdkantoor DL in de UK)

■ we hebben verschillende scenario’s verkend:
o Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: geen optie, want onze sporthallen zitten allemaal 

vol, over enkele jaren komen er meerdere hallen bij
o Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij gemeente: geen optie, er is 

een tweede optant die eerste rechten heeft na Cangeroes
o Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie blijft voor nu over en hebben 

we (op verzoek van wh Van Ooijen) verder verkend

Voorstel
■ we kunnen hiervoor een incidentele subsidie verlenen (op basis van advies van jurist
■ het gaat dan om een subsidie van maximaal vier jaar voor een bedrag van naar verwachting
■ onderbouwing is dan dat dit een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie:

o we hebben geen andere verenigingen die een dergelijke commerciële voorziening huurt en geconfronteerd wordt 
met een dergelijke huurverhoging

o we kunnen Cangeroes momenteel niet onderbrengen in onze gemeentelijke accommodatie, de druk op binnensport 
is al erg hoog

o Cangeroes speelt/traint in Overvecht en juist in die wijk willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen 
en houden

o Binnen nu en enkele jaren komen er verschillende sporthallen bij en kunnen we Cangeroes onderbrengen in een 
gemeentelijke hal

, zij bijlage

Collegevoorstel 21 dec
■ het verlenen van een dergelijke incidentele subsidie is mandaat van directeur MO 

stellen we voor het als beslispunt aan het college (21 dec) voor te leggen
■ de middelen die we als dekking voor de genoemde subsidie zien staan momenteel bij VGU en zullen (om de subsidie te 

kunnen beschikken) moeten worden overgeheveld naar MO, wat ook een collegebesluit vraagt

maar gezien de situatie

Verzoek
Zoals al aangegeven is het allemaal erg kort dag om dit op 21 dec gedegen aan het college voor te leggen. 
Vandaar nu alvast op hoofdlijnen het collegevoorstel aan jullie voor te leggen.
Aan
op de hoogte zijn van deze oplossing en dit voorstel.

het verzoek om deze lijn af te stemmen met de collega’s van concern financiën |) zodat zijen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 10:58:03 +0100

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Steun aan cangeroes

Hallo

Altijd leuk om met jullie mee te puzzelen. Dat jullie het via een collegebesluit doen was toch een bewuste keuze? Dit even ter 
check want het is op zich niet nodig. In het kader van de transparantie wel handig want zo komt het op de besluitenlijst. Besluit 
voor mandaat is niet nodig, dat heeft de IRM. Ik zou het nog even langs sturen. Hij is de concernjurist.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:44

|@utrecht.nl>;

Van:

@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: RE: Steun aan cangeroes

Ha

Dank voor de info en het meedenken.

We gaan nu alsnog een collegevoorstel voor komende dinsdag voorbereiden, met 2 besluiten: 
-incidentele subsidie verlenen aan Cangeroes, mandaat verlenen aan IRM MO 
-middelen hiervoor overhevelen van VGU naar MO

Ik had vanmorgen contact met stafbureau, zij gaan helpen om dit alsnog richting college van dinsdag te loodsen.
Zij vroegen mij nog wel of dit met de concern jurist afgestemd is. Schat jij nog in dat we dat apart moeten doen in aanloop naar 
het college.
Of is dit een gangbare lijn en kunnen we volstaan met jouw advies?

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht

|(g)utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 14:31
Aan:
Onderwerp: Steun aan cangeroes

Van:

|(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>

Hallo en

Jullie vroegen mij naarde mogelijkheden voor steun en de Cangeroes. Dit is binnen bepaalde kaders en risico’s mogelijk.

In het kort spelen er 2 vragen. Hoe draag ik het geld over en is er sprake van staatssteun.

Overdracht van gelden in de vorm van een incidentele subsidie
Om de overdracht van gelden mogelijk te maken kan dit enkel via subsidie. Er is geen nader regel dus blijft incidentele subsidie 
en begrotingssubsidie over. Groot nadeel van deze beide vormen is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen bied aan een ieder. Sterker nog het is selectief je wijst maar 1 ontvanger aan de andere potentiële ontvangers kunnen 
niet meedoen. De begrotingssubsidie is geen optie meer, dan zal je deze subsidie voor de cangoroes op de begroting voor 2022 
moeten krijgen Als je de vorm van incidentele subsidie kiest zal je duidelijk moeten motiveren waarom dit een incident is en het 
kan maar voor maximaal 4 jaar. Er mag ook geen bestuurspraktijk zijn, dat we eerder in het verleden voor dit soort activiteiten 
subsidie hebben versterkt.

Je kan incidentele subsidie op 2 manieren benaderen: Dit is zo’n incident met alle omstandigheden erbij, dit gaat nooit meer 
plaatsvinden. De verwachting is dus dan er nooit een vergelijkbare aanvraag komt. Tweede mogelijkheid is dat het nu nog een 
incident is omdat zij de eerste zijn die een aanvraag doen, maar in de toekomst gaan we een nadere regel maken omdat we nog 
meer potentiële aanvragers mogelijk te maken. Het is goed hierover na te denken, zeker als je in de toekomst nog meer van 
dergelijke verzoeken denkt te krijgen.

Staatssteun
Bij het gebruik van een nadere regel voor de verstrekking van subsidie speelt de staatssteun vaak geen rol, want de nadere regel 
neemt de vorm van selectiviteit van de verstrekking weg. Een ieder kan immers aanvragen. Nu dit niet het geval is en er sprak is 
van selectieve steun, kan er sprake zijn van staatssteun. Eerste vraag hierbij is of de ontvanger een economische activiteit gaat 
verrichten. Dat zou kunnen als zij de sporthal weer onderverhuren. Is dit het geval dan zal je een ander element van staatssteun 
moeten weghalen om het geen steun te maken. Dat is in dit geval het element van “de beïnvloeding van de tussenstaatse 
handel”. Hiervan is geen sprake als er een zuiver lokaal belang is. Als een steunmaatregel slechts ten goede komt aan de 
breedtesport, is het argument dat de tussenstaatse handel niet ongunstig wordt beïnvloed, aannemelijk. Zoals aangegeven, 
activiteiten die slechts een zuiver lokaal karakter hebben, beïnvloeden de handel tussen lidstaten over het algemeen niet 
negatief. Hierbij kijkt de Europese Commissie ook naar de ligging van de sportinfrastructuur. Indien deze niet dichtbij de grens 
met een andere lidstaat ligt en slechts klanten uit een beperkt gebied worden aangetrokken, kan over het algemeen goed worden 
verdedigd dat de interstate lijke handel niet ongunstig wordt beïnvloed.

Conclusie
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Incidentele subsidie is mogelijk, maar let wel door het gebrek aan transparantie en gelijke kansen kunnen er meerdere van 
dergelijke verzoeken binnen gaan komen. Van staatssteun is waarschijnlijk geen sprake. Ik zeg waarschijnlijk aangezien de 
beoordeling van de Europese Commissie of er sprake is van een zuiver lokaal belang erg casuïstisch is. De kans dat de 
Europese Commissie dit zal moeten beoordelen door een klacht of door een eigen onderzoek is nihil.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 11:09:26 +0100

|@utrecht.nl>;" @utrecht.nl>To:
Subject: RE: Steun aan cangeroes

Ja, is een bewuste keuze. Gezien de bijzondere situatie maar ook omdat de wethouder, de burgemeester en de raad inmiddels 
geïnformeerd zijn.

Ik zal de lijn ook alvast per mail aan voorleggen

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GO®0

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:58
Aan:
Onderwerp: RE: Steun aan cangeroes

Van:

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>

Hallo

Altijd leuk om met jullie mee te puzzelen. Dat jullie het via een collegebesluit doen was toch een bewuste keuze? Dit even ter 
check want het is op zich niet nodig. In het kader van de transparantie wel handig want zo komt het op de besluitenlijst. Besluit 
voor mandaat is niet nodig, dat heeft de IRM. Ik zou het nog even langs sturen. Hij is de concernjurist.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
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Gemeente Utrecht

|(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:44

|@utrecht.nl>;

Van:

@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: RE: Steun aan cangeroes

Ha

Dank voor de info en het meedenken.

We gaan nu alsnog een collegevoorstel voor komende dinsdag voorbereiden, met 2 besluiten: 
-incidentele subsidie verlenen aan Cangeroes, mandaat verlenen aan IRM MO 
-middelen hiervoor overhevelen van VGU naar MO

Ik had vanmorgen contact met stafbureau, zij gaan helpen om dit alsnog richting college van dinsdag te loodsen.
Zij vroegen mij nog wel of dit met de concern jurist afgestemd is. Schat jij nog in dat we dat apart moeten doen in aanloop naar 
het college.
Of is dit een gangbare lijn en kunnen we volstaan met jouw advies?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

oo®®
%

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Wed, 15 Dec 2021 12:38:58 +0100

|@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;"|

To:
Cc:

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>
Subject: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig hoge 
(accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. Dat blijkt niet 
uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:

• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt Cangaroes 
gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de gemeentelijke uurtarieven.

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren afgenomen 
(zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)?

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen dat je wel een deel bij de vereniging 
laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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|@ utrecht. nl>Van: <
Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22

@utrecht.nl>, |@ utrecht. nl>,Aan: < <
|@ utrecht.nl>

|@ utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben voor 
MO/Sport, maar Ik stuur het stuk hierbij aan hen door.en

Met vriendelijke groet,

1(5) utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control

OO©0
■n.Av

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:11

@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>;Aan: <
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl><
Onderwerp: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Urgentie: Hoog

Goedemorgen en

Excuus voor het late moment waarop we jullie betrekken bij het onderstaande collegevoorstel. We zijn echter zelf ook laat geconfronteerd 
met deze situatie waardoor we genoodzaakt zijn om alsnog op 21 december een voorstel aan het college voor te leggen. Aangezien het een 
belangrijke financiële voorwaarde kent leg ik het voorgenomen besluit nu vast kort aan jullie voor.

Het gaat om het volgende:

Aanleiding
■ basketbalvereniging Cangeroes speelt momenteel in sporthal DavidUyod (DL)
■ per 1 januari worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (van 

gemaakt is aan Cangeroes
■ David Uoyd heeft de hal voor een lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd (verlieslatend voor DL), maar wil per 1-1-2022 

naar een marktconformtarief (beslissing van hoofdkantoor DL in de UK)
■ we hebben verschillende scenario's verkend:

o Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: geen optie, want onze sporthallen zitten allemaal vol, over enkele 
jaren komen er meerdere hallen bij

|), wat overigens begin 2021 al kenbaarnaar
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o Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij gemeente: geen optie, er is een tweede 
optant die eerste rechten heeft na Cangeroes

o Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie blijft voor nu over en hebben we (op verzoek 
van wh Van Ooijen) verder verkend

Voorstel
we kunnen hiervoor een incidentele subsidie verlenen (op basis van advies van jurist 
het gaat dan om een subsidie van maximaal vier jaar voor een bedrag van naar verwachting 
onderbouwing is dan dat dit een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie: 
o we hebben geen andere verenigingen die een dergelijke commerciële voorziening huurt en geconfronteerd wordt met een dergelijke 

huurverhoging
o we kunnen Cangeroes momenteel niet onderbrengen in onze gemeentelijke accommodatie, de druk op binnensport is al erg hoog 
o Cangeroes speelt/traint in Overvecht en juist in die wijk willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen en houden 
o Binnen nu en enkele jaren komen er verschillende sporthallen bij en kunnen we Cangeroes onderbrengen in een gemeentelijke hal

|), zij bijlage

Collegevoorstel 21 dec
■ het verlenen van een dergelijke incidentele subsidie is mandaat van directeur MO 

voor het als beslispunt aan het college (21 dec) voor te leggen
■ de middelen die we als dekking voor de genoemde subsidie zien staan momenteel bij VGU en zullen (om de subsidie te kunnen 

beschikken) moeten worden overgeheveld naar MO, wat ook een collegebesluit vraagt

maar gezien de situatie stellen we

Verzoek
Zoals al aangegeven is het allemaal erg kort dag om dit op 21 dec gedegen aan het college voor te leggen. 
Vandaar nu alvast op hoofdlijnen het collegevoorstel aan jullie voor te leggen.
Aan
zijn van deze oplossing en dit voorstel.

|) zodat zij op de hoogtehet verzoek om deze lijn af te stemmen met de collega's van concern financiën en

Met vriendelijke groet,

t.wetselaargputrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OO©0
Av

Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 12:46:55 +0100

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

To:
Cc: <
Subject:

Hoi

Ik zit de hele dag in een cursus (financiën hahah).
Ik probeer er aan het einde van de middag naar te kijken.

Met vriendelijke groet,

lutrecht.nl

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
Utrecht
maandag t/m vrijdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOCKD
■jJjjv

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:27

|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Van:

Aan:

Hoi

Ik kan jouw vertaling wel gebruiken: kijk jij mee op het voorstel? Ik zag nog niets op dossiers...
? Dit was al lang bekend.... Snap dat doel

belangrijk is maar is dti niet te makkelijk?

Met vriendelijke groet,

I (tutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 12:48:37 +0100

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

To: <
Cc:

@utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>;

Subject: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

dank voor je snelle reactie.Beste
Zien mijn reactie tussen je vragen/opmerkingen in de onderstaande mail.
We zullen één en ander ook verwerken in het collegevoorstel (dat is in de maak)

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OO©0
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:39

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
@utrecht.nl>;CC:

|@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig hoge 
(accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. Eens, dat is een 
feit, kunnen we onderbouwen en zullen we opnemen

Dat blijkt niet uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:

• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt Cangaroes 
gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de gemeentelijke uurtarieven. 
Vraag is of dat zo 1 op 1 terug te rekenen is, maar zullen we in het college voorstel verwerken

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren afgenomen 
(zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)? David Lloyd wil voor de 
betreffende hal 1 hoofdhuurder, in dit geval dus basketbalvereniging Cangeroes

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen dat je wel een deel bij de vereniging 
laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al mogelijk is. Een deel van
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de verhoging vangt de vereniging zelf op, en een deel van hun uren zullen ze inderdaad ook in een andere hal moeten 
gaan onderbrengen omdat we als voorwaarde voor de subsidie stellen dat de hal ook ten goede moet komen aan 
andere verenigingen.

Met vriendelijke groet,

l(5)utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

o©®

1(5) utrecht.nl>Van: <
Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22

(5)utrecht.nl>. |(5)utrecht.nl>.Aan: < <
|(5)utrecht.nl>

|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben voor 
MO/Sport, maar Ik stuur het stuk hierbij aan hen door.en

Met vriendelijke groet,

1(5) utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control
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UTRECHT

Mondelinge vragen 

Cangeroes in nood
16 december 2021

Vragen:
Utrecht Q^ogjgfö^is een bloeiende vereniging en is met meer 
dan 500 leden één van de grootste basketbalverenigingen in 
Nederland. Naast de sportzaal in Lunetten die Cangeroes al 
meer dan vijfjaar in eigen beheer heeft, maakt zij gebruik van 
een zaal van David Lloyd. Deze accommodatie dreigt de 
vereniging te verliezen, om aan een commerciële aanbieder te 
worden verhuurd. Over deze situatie heeft de afgelopen tijd 
overleg plaatsgevonden met SpprtUtrecht en de gemeente. Dit 
heeft niet geleid tot een oplossing. De fractie van het CDA is hier 
zeer teleurgesteld over en heeft de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de situatie waarin Utrecht
Cangeroes op dit moment verkeert?

2. Welke stappen heeft de wethouder gezet om Utrecht 
Caog&r0O£ voldoende binnensportruimte te bieden?

3. Hoe beoordeelt de wethouder het aanbod dat Cangeroes 
bij te dragen aan de huur,heeft gedaan om zelf € 

waarbij de gemeente als onderhuurder optreedt?
4. Deelt de wethouder de mening dat de toekomst van 

basketbal in Utrecht moet worden veiliggesteld en dat dit in 
het belang is voor de Utrechtse sport en de stad als geheel? 
Zo ja, zal de wethouder een financiële oplossing bieden voor 
de Cangeroes?

Gesteld door:
• , CDA

a
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Stadsplateau 1
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 12:58:55 +0100

@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>To: <
|@utrecht.nl>Cc:

Subject: RE: mv CDA Cangeroes

Ah ja, moet afgelopen weken zijn

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

GOO©
■jjj

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:56

|@utrecht.nl>; | 
@utrecht.nl>;

Van:

|@utrecht.nl>Aan: <
@utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: mv CDA Cangeroes

Afgelopen week ? Mist een woord bij vraag 3

Met vriendelijke groet,

S H
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:50
Aan: @utrecht.nl><

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;CC:
|@utrecht.nl> 

Onderwerp: mv CDA Cangeroes

Ha

Hierbij de concept beantwoording van de mondelinge vragen over Cangeroes:

Is de wethouder bekend met de situatie1.
Ja
Welke stappen heeft de wethouder gezet om Utrecht Cangeroes voldoende binnensportruimte te bieden 
Cangeroes kan net als elke andere Utrechtse sportverenigingen gebruik maken van de gemeentelijke en niet
gemeentelijke sporthallen in Utrecht. Twee jaarlijks onderzoeken we de behoefte aan binnensportruimte in de stad, op 
basis daarvan programmeren we de benodigde binnensportvoorzieningen. Aanvullend daarop onderzoeken we 
momenteel het kengetal binnensport, we verwachten de Raad daarover begin volgend jaarte kunnen informeren.
Hoe beoordeelt de wethouder het aanbod dat Cangeroes gedaan heeft?
l/l/e hebben van Cangeroes het verzoek ontvangen om mee te werken aan een oplossing voor de ontstane situatie. 
Hierover zijn we de afgelopen intensief en constructief in gesprek. Daarbij is onze inzet om een oplossing te vinden voor 
de Cangeroes op de locatie David Lloyd die ook van toegevoegde waarde is voor andere Utrechtse 
binnensportverenigingen en daarnaast bijdraagt aan meer sportende kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht.
Zal de wethouder een financiële oplossing bieden voor Cangeroes
Zie vraag drie, onze inzet is voor de ontstane situatie een passende oplossing te vinden.

2.

3.

4.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 13:19:16 +0100

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;"

To:
@utrecht.nl>

RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David
Cc:
Subject:
Lloyds

Ha

Dank voor het meedenken en je snelle reactie.
Ik reageer gelijk even tussen je opmerkingen/vragen in de onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:11

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC:

Hoi

Nog even een vraag vooraf. Is uitgezocht of de DL een dergelijke exorbitante huurverhoging wel plots kan doorvoeren (dus in de 
huurverhouding tussen DL en Cangeroes). Is primair een aangelegenheid tussen huurder en verhuurder. Maar gelet op het 
bedrag vind ik voor het college wel van belang of de huurovereenkomst ruimte biedt voor een dergelijke verhoging (en is daar 
ook actie op ondernomen en onderhandeld).
Anders ligt het meer voor de hand om hen hierbij enigszins te ondersteunen.
Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ga ik direct uitzetten bij Cangeroes. Is er bij ons in huis een jurist die hierop 
kan adviseren dat jij weet?

Vraag me ook af of we automatisch het hele verschil moeten bijpassen (tussen 
mag verwachten.
Dit verkleint m.i. ook de precedentwerking. Als verenigingen met iets dergelijks worden geconfronteerd, dan hebben zij primair 
zelf een taak. Zeker omdat ze hierop konden anticiperen. En als dit niet haalbaar blijkt te zijn dan pas stapt de gemeente in voor

of dat je ook iets van de Cangeroesen
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het dan overblijvende benodigde bedrag. Misschien ook wel aardig om mee te geven wat de club zou kwijt zijn in een 
gemeentelijke accommodatie.
Ja, nemen we mee, dus Cangeroes gaat haar contributie verhogen om inkomsten te verhogen en deels de huurverhoging te 
compenseren. Dat kent natuurlijk in redelijkheid een grens, die we inderdaad kunnen relateren aan huren in een gemeentelijke 
accommodatie

Ten aanzien van het aspect Staatssteun.
• Eens, dat dit risico gering is als het gaat om breedtesport (niet commerciële activiteiten gericht op jeugd bewegen in 

Overvecht)
• Topsport en professionele sport vind ik daarentegen wel weerstaatsteun gevoelig. Cangeroes moet daar niet volop 

hun(semi)profs laten trainen
Eens, nemen we mee in de voorwaarden

Het incidentele karakter moet zoveel mogelijk worden dichtgetimmerd en het aspect dat het om een overbrugging gaat tot 
gemeentelijke plek beschikbaar is, is daarbij ook van belang. Belang voor continuiteit voor sport in deze wijk etc. Lekker veel 
argumenten voorde uniciteit.
En letwel incidenteel is incidenteel. Dus na ommekomst van de voorgenomen subsidieperiode is geen verlenging mogelijk. Dit 
moet echt worden bewaakt.
De tijd gaat razendsnel.
Eens, verwerken we in college voorstel en straks in de subsidie

Kortom. Is de huurverhoging echt onvermijdelijk (bood de huurrelatie/-overeenkomst wel ruimte voor een verhoging van 300%). 
Als dat het geval is, dan kan ik met in achtneming van het bovenstaande wel concluderen dat dit met het construct van een 
incidentele subsidie mogelijk is.
Waarbij ik even op jullie afga voorde inschatting over geen andere verenigingen zijn die hetzelfde kan overkomen.

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1, Utrecht

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

ooo®
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 11:29
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(5)utrecht.nl>
l@utrecht.nl>;

Aan:
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Urgentie: Hoog

CC:

Goedemorgen

Excuus voor het late moment waarop we je betrekken bij het onderstaande collegevoorstel. We zijn echter zelf ook laat 
geconfronteerd met deze situatie waardoor we genoodzaakt zijn om alsnog op 21 december een voorstel aan het college voor te 
leggen. Aangezien het een belangrijke juridische voorwaarde - het verlenen van een incidentele subsidie - kent leg ik het 
voorgenomen besluit nu vast kort voor.

Het gaat om het volgende:

Aanleiding
■ basketbalvereniging Cangeroes speelt momenteel in sporthal DavidLIyod (DL)
■ per 1 januari worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (van 

al kenbaar gemaakt is aan Cangeroes
■ David Lloyd heeft de hal voor een lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd (verlieslatend voor DL), maar wil per 

1-1-2022 naar een marktconformtarief (beslissing van hoofdkantoor DL in de UK)
■ we hebben verschillende scenario’s verkend:

o Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: geen optie, want onze sporthallen zitten allemaal 
vol, over enkele jaren komen er meerdere hallen bij

o Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij gemeente: geen optie, er is 
een tweede optant die eerste rechten heeft na Cangeroes

o Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie blijft voor nu over en hebben 
we (op verzoek van wh Van Ooijen) verder verkend

, wat overigens begin 2021naar

Voorstel
■ we kunnen hiervoor een incidentele subsidie verlenen (op basis van advies van jurist
■ het gaat dan om een subsidie van maximaal vier jaar voor een bedrag van naar verwachting
■ onderbouwing is dan dat dit een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie:

o we hebben geen andere verenigingen die een dergelijke commerciële voorziening huurt en geconfronteerd wordt 
met een dergelijke huurverhoging

o we kunnen Cangeroes momenteel niet onderbrengen in onze gemeentelijke accommodatie, de druk op binnensport 
is al erg hoog

o Cangeroes speelt/traint in Overvecht en juist in die wijk willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen 
en houden

o Binnen nu en enkele jaren komen er verschillende sporthallen bij en kunnen we Cangeroes onderbrengen in een 
gemeentelijke hal

■ Aan de subsidie verbinden we enkele voorwaarden:
o Ruimte bieden aan andere verenigingen op prime time uren, want ruimte voor binnensport is schaars
o Extra inzet van Cangeroes op het betrekken van kinderen/jongeren uit Overvecht bij basketbal
o Het is een eenmalige en taakstellende subsidie

, zie bijlage 
per jaar (in totaal dus

Collegevoorstel 21 dec
■ het verlenen van een dergelijke incidentele subsidie is mandaat van directeur MO 

stellen we voor het als beslispunt aan het college (21 dec) voor te leggen
■ de middelen die we als dekking voor de genoemde subsidie zien staan momenteel bij VGU en zullen (om de subsidie te 

kunnen beschikken) moeten worden overgeheveld naar MO, wat ook een collegebesluit vraagt

maar gezien de situatie

Vraag:
We hebben bovenstaande besproken met collega 
dec.
Kun jij meegaan in de voorgestelde lijn van het verstreken van een incidentele subsidie voor deze casus?

en gaan het nu verwerken in een college voorstel voor 21

Met vriendelijke groet,
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 14:21:49 +0100

|@utrecht.nl>
RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

To:
Subject:

Ho, dat ging te snel. Prima om vastte informeren. Misschien ook meteen even in de cc meenemen.en

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 14:19

|@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Van:

Aan:

Top, volgens mij hebben we de reacties van de concern jurist 
door.
Als jij een eerste versie hebt vandaag wil je die dan in ibabs zetten, aanbieden voor parafering en naar mij mailen, dan kan ik 
vanmiddag of morgen ermee verder.

|) en financiën |) nu binnen en kunnen we dus

Zal ik straks vast mailen dat dit eraan komt, zij moeten als eerste paraferen namelijken

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
i'v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 14:13

|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Van:

Aan:

Ja, ik neem reacties mee zodra ze binnen druppelen. Nog wel even puzzelen waar dit allemaal onder te brengen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:49
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|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
Aan:

Neem jij dit mee in het college voorstel?

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:49

|@utrecht.nl>Aan: <
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;CC:

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste
Zien mijn reactie tussen je vragen/opmerkingen in de onderstaande mail.
We zullen één en ander ook verwerken in het collegevoorstel (dat is in de maak)

dank voor je snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
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Gemeente Utrecht

|(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 12:39

|(5)utrecht.nl> 
l@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
@utrecht.nl>;CC:

|@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Beste

Ik zie dit collegevoorstel niet terug, maar adviseer hierbij in ieder geval inzicht te geven in de volgende zaken:

Ik denk belangrijk is om aan te tonen dat Cangaroes tov andere verenigingen geconfronteerd wordt met onevenredig 
hoge (accommodatie)kosten tov andere binnensportverenigingen die een vergelijkbaar voorzieningenniveau hebben. 
Eens, dat is een feit, kunnen we onderbouwen en zullen we opnemen

Dat blijkt niet uit onderstaande relaas. Vragen die hierbij bij mij opkomen:

• Volgens mij betalen de meeste verenigingen een uurtarief voor de huur van een hal. Hoeveel uren maakt 
Cangaroes gebruik van de sporthal van DL en wat is dan het uurtarief? Hoe verhoud zich dit tot de 
gemeentelijke uurtarieven. Vraag is of dat zo 1 op 1 terug te rekenen is, maar zullen we in het college voorstel 
ven/verken

• Is het noodzakelijk om de hal per jaar te huren (voor een vaast aantal uren), of worden bepaalde uren 
afgenomen (zoals bij andere binnensportverenigingen/gemeentelijke sporthallen ook gebruikelijk is)? David 
Lloyd wil voor de betreffende hal 1 hoofdhuurder, in dit geval dus basketbalvereniging Cangeroes

• Is het nodig om de gehele verhoging in subsidie om te zetten? Ik kan voorstellen datje wel een deel bij de 
vereniging laat landen en toch ook kijkt in hoeverre overheveling naar gemeentelijke sporthallen ook al 
mogelijk is. Een deel van de verhoging vangt de vereniging zelf op, en een deel van hun uren zullen ze 
inderdaad ook in een andere hal moeten gaan onderbrengen omdat we als voorwaarde voor de subsidie 
stellen dat de hal ook ten goede moet komen aan andere verenigingen.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
21e etage 
ma t/m vr-ochtend

Postbus 16200
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3500 CE Utrecht

l@utrecht.nl>Van: <

Datum: woensdag 15 december 2021 om 10:22
@utrecht.nl>. |@utrecht.nl>.Aan: < <

|@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC: <

Beste

Bij concerncontrol hebben we de aandachtsgebieden opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik niet meer de contactpersoon ben 
voor MO/Sport, maar Ik stuur het stuk hierbij aan hen door.en

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 10:11
Aan:

Van:

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;<
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl><

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; @utrecht.nl><
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Onderwerp: Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds 
Urgentie: Hoog

Goedemorgen en

Excuus voor het late moment waarop we jullie betrekken bij het onderstaande collegevoorstel. We zijn echter zelf ook laat 
geconfronteerd met deze situatie waardoor we genoodzaakt zijn om alsnog op 21 december een voorstel aan het college voor te 
leggen. Aangezien het een belangrijke financiële voorwaarde kent leg ik het voorgenomen besluit nu vast kort aan jullie voor.

Het gaat om het volgende:

Aanleiding
■ basketbalvereniging Cangeroes speelt momenteel in sporthal DavidLIyod (DL)
■ per 1 januari worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging (van 

al kenbaar gemaakt is aan Cangeroes
■ David Lloyd heeft de hal voor een lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd (verlieslatend voor DL), maar wil per 

1-1-2022 naar een marktconformtarief (beslissing van hoofdkantoor DL in de UK)
■ we hebben verschillende scenario’s verkend:

o Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: geen optie, want onze sporthallen zitten allemaal vol, 
over enkele jaren komen er meerdere hallen bij

o Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij gemeente: geen optie, er is een 
tweede optant die eerste rechten heeft na Cangeroes

o Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie blijft voor nu over en hebben we 
(op verzoek van wh Van Ooijen) verder verkend

, wat overigens begin 2021naar

Voorstel
■ we kunnen hiervoor een incidentele subsidie verlenen (op basis van advies van jurist
■ het gaat dan om een subsidie van maximaal vier jaar voor een bedrag van naar verwachting
■ onderbouwing is dan dat dit een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie: 

we hebben geen andere verenigingen die een dergelijke commerciële voorziening huurt en geconfronteerd wordt met een
dergelijke huurverhoging

we kunnen Cangeroes momenteel niet onderbrengen in onze gemeentelijke accommodatie, de druk op binnensport is al 
erg hoog

Cangeroes speelt/traint in Overvecht en juist in die wijk willen we zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen en 
houden

Binnen nu en enkele jaren komen er verschillende sporthallen bij en kunnen we Cangeroes onderbrengen in een 
gemeentelijke hal

, zij bijlage

o

o

o

o

Collegevoorstel 21 dec
■ het verlenen van een dergelijke incidentele subsidie is mandaat van directeur MO 

stellen we voor het als beslispunt aan het college (21 dec) voor te leggen
■ de middelen die we als dekking voor de genoemde subsidie zien staan momenteel bij VGU en zullen (om de subsidie te 

kunnen beschikken) moeten worden overgeheveld naar MO, wat ook een collegebesluit vraagt

maar gezien de situatie

Verzoek
Zoals al aangegeven is het allemaal erg kort dag om dit op 21 dec gedegen aan het college voor te leggen. 
Vandaar nu alvast op hoofdlijnen het collegevoorstel aan jullie voor te leggen.
Aan
op de hoogte zijn van deze oplossing en dit voorstel.

het verzoek om deze lijn af te stemmen met de collega’s van concern financiën |) zodat zijen

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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@1From:
Sent:

>
Wed, 15 Dec 2021 14:56:09 +0100

|@utrecht.nl>; Utrecht Cangeroes I MTo:
|@utrechtcangeroes.nl>; |@utrecht.nl>

|@gmail.com>;" @gmail.com>Cc:
Subject: RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Dag allen

Ik heb pas voor morgen een belafspraak kunnen maken met onze jurist.

Enig verwachtingsmanagement: hij is gespecialiseerd in Vereniging en Recht. Het kan dus zijn dat hij op onderstaande vraag 
(niet direct) een antwoord heeft.

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
www.sportutrecht.nl

rsport
UTRECHT

|@utrecht.nl]
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:27

Cangeroes'

[|Van:

|@utrecht.nl>|@|Aan: >;
@gmail.com>; @gmail.com>;CC:

|@| >
Onderwerp: RE: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood! 
Urgentie: Hoog

Hallo
We spreken elkaar morgen, vooruitlopend daarop een aantal vragen waarvan ik hoop datje vandaag of morgenochtend op kan 
reageren:
-wat betreft de contractduur, inderdaad hebben we eerder gesproken over 5 jaar met optie voor 5 jaar verlengen. Dat past voor 
ons ook bij de termijn (en dan heb ik het dus over de eerste 5 jaar) waarop er nieuwe hallen in de stad gerealiseerd worden en 
waarmee er ruimte ontstaat om jullie dan weer in een gemeentelijk accommodatie onder te brengen. Daarnaast broeden we nu 
op een financiële oplossing, maar die kent looptijd van 5 jaar en is die zin is 10 jaar op dit moment voor ons niet aan de orde 
-onze jurist stelde nog de vraag of de enorme huurverhoging die DL nu wil doorvoeren wel wettelijk toegestaan is, hebben jullie 
hier een jurist naar laten kijken? Anders graag zsm alsnog doen, hebben jullie hier juridisch advies voor beschikbaar? Anders 
wellicht via SportUtrecht? kunnen jullie hier wat in betekenen?
Ik vraag ook hier intern of een jurist kan meekijken in hoeverre dit mag.

dank voor je mail.

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OO®0
i'v

Gemeente

Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 22:36
Aan: |(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>

@gmail.com>; @gmail.com>CC: <
Onderwerp: Fwd: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Hi

Veel dank weer voor jullie meedenken en inzet in het vinden van een oplossing. We zijn hier enorm blij en dankbaar voor. We 
hebben nog een weg te gaan, maar ik blijf optimistisch!

Ik heb vanavond via WhatApp contact gehad met 
werk gezet. Hij ziet 3 belangrijke contract items: contractduur, ingroei huurprijs en afspraken toegang.
- Contractduur: DL heeft een voorkeur voor 10 jaar. Ik denk dat wij steeds gesproken hebben over 5+5 jaar. Is 10 jaar een 
breekpunt voor jullie?
- Ingroei huurprijs: lager bedrag is niet bespreekbaar, maar wel huurvrij periode. DL heeft het over 2 maanden. Dat ligt dicht bij 
wat wij dachten.
- Afspraken toegang: DL wil controle op wie binnenkomt. Dat lijkt me legitiem en hierover zijn goede afspraken te maken. 
Wellicht kunnen we dit een digitaal proces maken.

Ik spreek hem morgen uitgebreider. Hij heeft zijn jurist aan het

Kortom: ik denk dat als het hier bij blijft, we er wel uit moeten komen.

Tot slot, zodat jullie niet verrast zijn, hieronder de "brandbrief" die we aan de raadsleden hebben gestuurd. Misschien kunnen 
die helpen met een duwtje in de goede richting (niet dat dit richting jullie nodig is natuurlijk).

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:

Utrecht Cangeroes
Datum: 14 december 2021 om 22:21:36 CET
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

|@|Van: >

@utrecht.nl
@gmail.com>, @utrechtcangeroes.nl>
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Beste Raadsleden van de gemeente

Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Utrecht Cangeroes is een succesvolle basketball club in Utrecht ontstaan uit de fusie een paar jaar terug tussen BC 
Utrecht en BV De Cangeroes. Utrecht Cangeroes telt momenteel 40 competitiespelende teams en heeft meer dan 
500 leden. Ze is daarmee één van de grootste basketball verenigingen in Nederland. En Utrecht Cangeroes groeit 
nog elk jaar! Met name door de steeds grotere instroom van jeugd, groeit de vereniging met 3 teams per jaar!

Wat ons nog meer bijzonder maakt is dat we al meer dan 5 jaar sporthal Lunetten in eigen beheer hebben. Deze 
hal is de "thuishal" van de vereniging, maar biedt ook ruimte aan onder andere judo, volleybal! en 
badmintonverenigingen uit de wijk Lunetten. Het eigen beheer van sporthal Lunetten wordt binnen Utrecht, maar 
ook daar buiten gezien als een zeer succesvol voorbeeld - als vereniging zijn we enorm trots op de bijdrage die we 
zo kunnen leveren aan de stad.

Kortom, Utrecht Cangeroes is een succesvolle vereniging - sociaal en sportief - waar plezier en 
(basketball)ontwikkeling hand in hand gaan. En Utrecht Cangeroes is een vereniging die in alle opzichten bijdraagt 
aan sport voor iedereen in de stad!

Waarom is Utrecht Cangeroes dan toch in nood?

Utrecht Cangeroes maakt voor trainingen en wedstrijden primair gebruik van sporthal Lunetten. Maar één hal, die 
we ook nog moeten delen met andere verenigingen, is bij lange na niet genoeg om al onze trainingen in te kunnen 
onderbrengen. Al meer dan 12 jaar maakt Utrecht Cangeroes (en rechtsvoorganger BC Utrecht) gebruik van twee 
basketball velden in de hal van sportclub David Uoyd (gelegen aan de Mississippidreef). Deze situatie is destijds 
ontstaan door het gebrek aan trainingsruimte in de stad. Omdat het accommodatietekort nog steeds bestaat, 
maken we dus nog steeds gebruik van de hal van David Uoyd.

David Uoyd heeft enige tijd terug te kennen gegeven ons per 1 januari aanstaande (dus over 14 dagen!) uit de hal 
te zullen zetten. De exploitatie van de hal is niet rendabel voor David Uoyd. Zij zijn daarom voornemens de hal te 
verhuren aan een commerciële partij, tenzij Utrecht Cangeroes bereid is om de hal langjarig volledig te gaan huren

per jaar.tegen een huursom (inclusief kosten) van ~€|

Gedurende een langere periode zijn we in gesprek met de gemeente en Sport Utrecht over het vinden van een 
oplossing. Met het huidige tekort aan sporthallen in Utrecht is het duidelijk dat verhuizen naar een andere locatie 
geen optie is en dat de oplossing dus gezocht moet worden in de huur van David Uoyd door Utrecht Cangeroes 
(de gemeente kan niet zelf huren, omdat een commerciële partij een voorkeursrecht heeft na Utrecht Cangeroes).

Als vereniging kunnen we een belangrijk deel van het probleem oplossen: we kunnen zo'n 
opbrengen voor de huur van deze locatie voor onze trainingen op doordeweekse avonden Maar voor de overige 
uren en budgetten zijn we afhankelijk van de gemeente.

huur per jaarÜ

Utrecht Cangeroes heeft daarom een plan gemaakt om - met hulp van de gemeente - de accommodatie van David 
Uoyd te kunnen blijven huren. Dat zou goed zijn voor Utrecht Cangeroes (want we kunnen blijven basketballen en 
de groeiende vraag bedienen), voor de gemeente (want het vergroot de druk op bestaande accommodaties niet) 
en het is goed voor de jeugd en andere doelgroepen in Overvecht die we via de basketball buurtsportcoach aan 
het sporten hebben weten te krijgen (en dat kunnen we met behoud van de trainingslocatie van David Uoyd 
verder uitbouwen).

Als de gemeente ons financieel wil bijstaan als onderhuurder of subsidiegever is het plan haalbaar; in financieel 
opzicht is de bijdrage die we vragen niet anders dan wat de gemeente aan elke andere sportaccommodatie in de 
stad moet bijdragen (en in absolute bedragen zelfs veel kleiner).

Utrecht Cangeroes is in nood, maar samen kunnen we iets moois creëren voor de sport en de stad. We roepen de 
raadsleden daarom op om het College uit te dagen om samen met ons een oplossing te vinden.

2E

2G

2G



Mochten er vragen zijn of behoefte aan nadere toelichting, dan geven we die graag.

Groet

Utrecht Cangeroes 
Utrecht Cangeroes
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From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 17:10:15 +0100

|@utrecht.nl>;
Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes 
211215 Collegevoorstel Subsidie Utrecht Cangeroes.docx

|@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

Ha en

Bij deze stuur ik jullie mijn aanzet voor het collegevoorstel. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk argumenten die we hebben 
opgehaald te verwerken. Hopelijk heb ik dit zoveel mogelijk op de juiste plek gezet. Ik denk dat het nog niet volledig is op dit 
moment, dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®®
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Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Incidentele subsidie verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
(in totaal

|- per jaar
|-) aan BC Utrecht Cangeroes en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

2. Middelen voor incidentele subsidie overhevelen van VGU naar MO.

Instructie bij het format:
• Houd het voorstel kort en bondig: het ligt voor in de B&W vergadering
• Maak je voorstel direct in dit format:
• Vul eerst blz. 2 en verder in; knip de beslispunten en plak ze dan op blz 1.
• Knip alle arceringen weg uit het voorstel;

Het zijn toelichtingen die helpen bij het invullen van de je voorstel
• Zie voor instructies de Checklist voor bestuursadviezen

2E

2G

2G



Samenvatting
[Wat is de essentie van het voorgestelde besluit?
Schrijf dit in enkele zinnen (maximaal 3) eenvoudig en helder op.] Basketbalvereniging Utrecht 
Cangeroes krijgt per 1 januari een onevenredige huurverhoging voor het gebruik van de sporthal bij 
David Lloyd. Als zij deze huur niet kunnen betalen, kunnen zij per 1 januari 2022 geen gebruik meer 
maken van deze sporthal en daarom vragen zij aan de gemeente een subsidie. Het voorstel is een 
subsidie van maximaal vierjaar voor een bedrag van naar verwachting |- per jaar (in totaal

I-)-
Context
Aanleiding
[Waarom ligt dit voorstel er? Bijvoorbeeld coalitieakkoord 
Waarom nu?
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook in een van de drie 
sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit 5 avonden per week op basis van een 
gebruikersovereenkomst. Vanaf 1 januari as. worden zij geconfronteerd met een onevenredige 
huurverhoging van 
hoofdhuurder van de sporthal en betalen dus niet meer per uur.
David Lloyd heeft de hal vooreen lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd (verlieslatend 
voor hen), maar wil per 1 januari 2022 naar een marktconform tarief. Dit was een beslissing van het 
hoofdkantoor van David Lloyd in de UK. Utrecht Cangeroes heeft ons via SportUtrecht gevraagd te 
helpen om een oplossing te vinden voor het financiële gat dat de vereniging heeft om tot dit 
huurbedrag te komen en in een sportvloerte investeren. Er zijn door ons drie scenario’s verkend:

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk accommodaties: dit is geen optie, want 
onze sporthallen zitten allemaal vol, en verspreiden over gymzalen is niette organiseren 
en deze zijn voor seniorenteams te krap.

2. Gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan bij 
gemeente: dit is geen optie, omdat er een tweede optant (Peakz Padel) is die eerste 
rechten van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.

3. Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is (op verzoek van wethouder Van Ooijen) verder verkend.

|- per jaar. Hiervoor wordt Utrecht Cangeroes- naar

Juridische context
Op basis van welke regelgeving nemen we dit besluit (noem de wet/verordening)?
Waarom beslist het college van B&Wdan wel de raad erover?
Is er een juridische reden waarom het college van B&W vóór een bepaalde datum een besluit moet 
nemen?
Is er bezwaar/beroep/rechtsgang mogelijk tegen dit besluit?
Welke rechten of plichten ontstaan door dit besluit en voor wie?
Speelt er iets op het gebied van aanbesteding, staatssteun, subsidie, verbonden partijen, regelgeving 
enz.? Zie hiervoor evt. de checklist juridische toets, of de juridische A-Z voor achtergrondinformatie en 
standaarddocumenten.
Is er afgestemd met een jurist? Zo ja, vermeld dit in Ibabs bij “afgestemd met”. Zo niet, neem dan 
contact op met juridische dienstverlening of mail naar |@utrecht.nl.

College beslist hierover omdat het om een unieke situatie gaat, waarbij een vereniging te 
maken krijgt met een onevenredige huurverhoging bij een commerciële verhuurder. Dit is een 
unieke situatie omdat er geen andere sportvereniging is die een volledige sporthal 24/7 een 
jaar rond moet huren om er gebruik van te maken.
Verder beslist het college hierover omdat dit een transparant proces is, waarmee dit besluit op 
de besluitenlijst komt.
Het college moet hierover vóór 1 januari beslissen omdat deze subsidie een belangrijke 
voorwaarde is waarmee Utrecht Cangeroes het nieuwe huurcontract kan aangaan. De 
deadline hiervan ligt op 31 december.
Er is geen sprake van staatssteun omdat dit ondersteuning van breedtesport betreft.

Beoogd effect
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[Wat is het effect dat je feitelijk voor de stad wil bereiken?
Beschrijf de beoogde eindsituatie waar het besluit toe leidt.
Het beoogd effect is dat BC Utrecht Cangeroes de sporthal van David Lloyd kan blijven gebruiken 
totdat er nieuwe gemeentelijke sporthallen gerealiseerd zijn waar Cangeroes ondergebracht kan 
worden. Omdat er momenteel onvoldoende sporthallen zijn om de vereniging op te vangen, wordt 
middels deze incidentele subsidie een tijdelijke oplossing geboden. Op deze manier kunnen veel 
Utrechtse basketballeden blijven basketballen op één locatie en blijft het mogelijk om basketbal in 
verenigingsverband aan te bieden in de wijk Overvecht. Het behouden van deze vereniging in 
Overvecht is ook belangrijk onderdeel om kinderen in de wijk Overvecht makkelijker kennis te laten 
maken met de sport, naast het werk dat de buurtsportcoaches hiervoor doen.

Voorwaarden zijn wel dat Utrecht Cangeroes zelf ook investeert, dat in ruil voor deze subsidie ook 
andere sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sporthal (daar waar Cangeroes de hal nu 
vrijwel alleen ter beschikking heeft) en dat er extra inspanningen worden geleverd om kinderen en 
jongeren in Overvecht meer te betrekken bij basketbal.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
[Hoe past dit voorstel in het besluitvormingstraject: wat ging er vooraf, waar staan we in het 
bestuurlijke proces?]
Wat zijn eerdere besluiten van college en raad die met dit onderwerp te maken hebben?
Benoem ook de raadsbrieven, antwoorden op schriftelijke vragen en reacties op moties en/of 
toezeggingen die van belang zijn.
Neem doorklikbare hyperlinks (zie instructie) op, voeg bij lang lopende trajecten ook een aparte bijlage 
besluitvormingshistorie bij.
Dit betreft een unieke situatie. Er is geen voorafgaand bestuurlijk proces geweest. Op donderdag 16 
december zijn mondelinge vragen gesteld over deze kwestie (Mondelinge vragen Cangeroes in nood 
bijvoegen).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s
[Argument(en) bestaan uit een kop met het kernargument (1 zin) en de onderbouwing.
Beschrijf per beslispunt waarom voor deze beslissing wordt gekozen; of het afwijkt of overeenkomt 
met vastgesteld beleid en waarom. Beschrijf ook de inhoudelijke afweging, waarom niet gekozen voor 
alternatieven/andere scenario’s.]

• Beslispunt en argumenten kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt’ WANT 
‘kernargument’.

• Beslispunt en kernargumenten zijn binnen 60 seconden te lezen.
• Onderbouwing geeft uitleg over (en bewijs voor) het kernargument

Kanttekening(en)/Risico’ bestaan uit een kop met de kern van het risico (1 zin) en de onderbouwing; 
Beschrijf per argument eventueel te benoemen risico’s en dilemma’s. In de onderbouwing leg je het 
risico nader uit waarbij je ingaat op de risicogebeurtenis zelf, de oorzaken hiervan en de mogelijke 
gevolgen voor de doelstellingen. Geef ook aan welke maatregelen je treft om het risico te 
verkleinen/voorkomen of om de gevolgen te dempen.

• Beslispunt en kanttekeningen/risico’s kunnen tezamen zo worden gelezen: ‘Beslispunt’ MAAR 
‘risico’s’.

• Onderbouwing geeft uitleg op de kop: omschrijving van het risico zelf, oorzaken en gevolgen 
van het risico, en de maatregelen.

Beslispunt

1 Incidentele subsidie verlenen aan BC Utrecht Cangeroes en hiervoor mandaat 
verlenen aan IRM MO

Argumenten

1.1 Want dit betreft een unieke situatie is die vraagt om een dergelijke subsidie.
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Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
huurt, deze hal in het vervolg 24/7 het jaar rond moet huren en geconfronteerd 
wordt met een dergelijke huurverhoging.

1.2 Want hiermee blijft basketbal als verenigingssport behouden voor de wijk
Overvecht
Dit is belangrijk voor de uniciteit van de vereniging en voor het promoten van de 
sport in de wijk, waarbij basketbal als groeiende sport wordt gezien. Zonder deze 
subsidie kan Utrecht Cangeroes en daarmee basketbal als verenigingssport niet 
behouden blijven in Overvecht.

3e argument bij eerste beslispunt
Toelichting argument

1.3

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Het om een unieke situatie voor Cangeroes waarin eenmalig een subsdie wordt 
toegekend en waar we aantal voorwaarden aan stellen.

1.2 Er worden een 2 belangrijke voorwaarden gesteld aan deze subsidie.
Cangeroes moet ook andere verenigingen in de piekuren van de hal gebruik laten 
maken, omdat er veel krapte is in de gemeentelijke sporthallen. Ook moet 
Cangeroes zich extra inzetten om kinderen en jongeren te betrekken bij het 
basketbal.

Beslispunt

2 Middelen voor incidentele subsidie overhevelen van VGU naar MO

Argumenten

2.1 Want hiermee wordt de incidentele subsidie opgevangen binnen het Programma
Sport.
Het is een beleidsmatige keuze om de subsidie toe te kennen, dus dit moet via MO 
toegekend worden. Echter zijn de middelen beschikbaar bij VGU Sport.

2.2 VGU verleent geen subsidies.
MO verleent wel subsidies, daarom wordt het bedrag overgeheveld.

3e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

2.3

Kanttekeningen/
Risico’s

f F2.1 e risico bij eerste beslispunt
oelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2.2

3e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2.3

Beslispunt
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Argumenten

ï3.1 e argument bij tweede beslispunt
oelichting argument

2e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

3.2

3e argument bij tweede beslispunt
Toelichting argument

3.3

Kanttekeningen/
Risico’s

3.1 e risico bij eerste beslispunt
oelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

2e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

3.2

3e risico bij eerste beslispunt
Toelichting risico, oorzaken en gevolgen. Benoem maatregelen

3.3

Financiën
[Wat kost de uitvoering van dit voorstel of wat levert het op? Denk ook aan de inzet van personele 
capaciteit.
Hoe worden de kosten gedekt, uit welke begrotingspost?
Gaat het om eenmalige kosten of betreft het structurele kosten ?
Welke financiële risico’s brengt het voorstel met zich mee?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: ‘Dit voorstel heeft geen financiële 
consequenties’.]
Het betreft een incidentele subsidie van maximaal 
jaar. In totaal is dit maximaal 
middelen van VGU. De IRM is gemandateerd is om de subsidie te verlenen, en dat is in dit geval de 
IRM MO. Daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar MO.

|- per jaar voor een periode van maximaal 4 
|-, Deze kosten worden gedekt vanuit de sportaccommodatie

Vervolg
[Hoe ziet het vervolgproces er uit na besluitvorming?
Afhankelijk voor het voorstel kan hierbij gedacht worden aan:

• Wat zijn volgende bestuurlijke momenten, wat kan de college van B&W wanneer verwachten?
• Wat gaat er concreet gebeuren (uitvoering op hoofdlijn)?
• Hoe meten we of we het beoogde effect behalen, hoe evalueren we dat?

Wanneer de beschikking wordt toegekend, kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst sluiten 
met David Lloyd vooreen periode van 5 jaar. De vereniging kan dan investeren in een nieuwe 
sportvloer en nieuwe baskets.
Gezamenlijk met SportUtrecht wordt bekeken welke andere verenigingen ook gebruik kunnen maken 
van de hal. Dit is een belangrijke voorwaarde welke ook getoetst zal worden.
Utrecht Cangeroes zal zelf ook de contributie van de leden moeten verhogen om zelf een deel van de 
dekking op te vangen.

Participatie
[Vermeld het participatieproces en het resultaat. Geen participatie? Zet dan hier. ‘Er heeft geen 
participatie plaatsgevonden over dit voorstel’, onder het kopje ‘communicatie’ hoe je gaat/ging 
informeren.
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• Op welke wijze wordt er/is er invulling gegeven aan participatie? (zie de participatieleidraad op 
intranet)

• Is/was er sprake van raadplegen, adviseren en/of co-creëren? (meerdere vormen mogelijk)
• Welk(e) participatiemiddel(en) worden/zijn er ingezet?
• Wat heeft het opgeleverd, wat is meegenomen en wat niet en waarom niet?

Maak gebruik van de ‘Checklist Startdocument Participatie’ en ‘Checklist Eindverslag Participatie’, om 
te voldoen aan artikel 4 en 7 van de Participatie- en Inspraakverordening.
Let op: Participatie is een verplicht onderdeel van een Omgevingsvisie.j
Er heeft geen participatie plaatsgevonden. Er zijn wel gesprekken gevoerd met Utrecht Cangeroes, 
SportUtrecht en David Lloyd.

Communicatie
[Hoe worden/zijn specifieke belanghebbenden geïnformeerd?
Hoe wordt er over het besluit gecommuniceerd? Door wie en met wie?
Recht op inspraak? Zo ja, hoe wordt daarover gecommuniceerd?
Waar kunnen mensen met hun vragen terecht?
Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan op: ‘Er is geen aanvullende communicatie voorzien.]
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad een 
raadsbrief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
[Wat zijn bijlage(n) bij dit voorstel, welke maken onderdeel uit van de besluitvorming en worden door 
het college van B&W vastgesteld en welke zijn informatief? ]
Bijlagen besluitvorming 

xxxx 
xxxx

Bijlagen informatief
xxxx (indien geen bijlagen streepje laten staan)
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 17:26:25 +0100

@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>;"

To:
|@utrecht.nl>;Cc: <

|@utrecht.nl>
FW: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes
211215 Collegevoorstel Subsidie Utrecht Cangeroes.docx
High

<
Subject:
Attachments:
Importance:

Ha

Zie meegezonden college advies over de incidentele subsidie aan BC Cangeroes.
Wil jij even meelezen en graag de juist formulering en post uit de begroting van VGU waar dit vandaan komt en wat de reden van 
de ruimte hiervoor is?

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 17:10

|@utrecht.nl>; |

Van:

|@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes

en

Bij deze stuur ik jullie mijn aanzet voor het collegevoorstel. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk argumenten die we hebben 
opgehaald te verwerken. Hopelijk heb ik dit zoveel mogelijk op de juiste plek gezet. Ik denk dat het nog niet volledig is op dit 
moment, dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 17:50:04 +0100

|@utrecht.nl>;" 
RE: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes

|@utrecht.nl>To:
Subject:

Dat ga ik nog doen, maar ik stuurde de tekst alvast via de mail naar jullie.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
l'l'v'

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 17:31

|@utrecht.nl>; |

Van:

|@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: RE: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes

Ha dank voor het eerste concept,

Ik ga er morgen nog een keer in zn geheel doorheen. Alvast een paar dingen: 
-heb je m ook al in ibabs gezet en ter parafering aangebonden aan 
-grijze velden kunnen er sowieso allemaal uit 
-ik heb nog even bij

I?en

gevraagd om de juiste formulering voor het punt van de overheveling van het budget

Met vriendelijke groet,

2E 2E

2E 2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E 2E

2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E



I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

OOO0
i'v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 17:10

|(5)utrecht.nl>; |

Van:

|@utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes

Ha en

Bij deze stuur ik jullie mijn aanzet voor het collegevoorstel. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk argumenten die we hebben 
opgehaald te verwerken. Hopelijk heb ik dit zoveel mogelijk op de juiste plek gezet. Ik denk dat het nog niet volledig is op dit 
moment, dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO00
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Gemeente Utrecht
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|@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 18:43:49 +0100

|@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>;"

To:
|@gmail.com>;"Cc: van

@gmail.com>; |@|< >
Subject: Re: Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute accommodatie nood!

Hi

Ik heb weer gesproken.

Idee is dat we een intentieverklaring en termsheet afspreken (contract volgt dan in januari).

Contract termijn van 5+5 zal geen breekpunt zijn verwacht 
Dat moet goed geregeld zijn. Zij denken zelf dus primair aan basketball en secundair aan andere verenigingssporten.

Belangrijker is toegang voor andere huurders.

Ik snap het punt van enorme huurverhoging niet helemaal. Als je zou rekenen dat we 7 dagen per week 10 uur per dag 
52 weken per jaar huren, is de nieuwe huur
dan het gemeente tarief. Daarnaast vraag ik me af hoe dit nu gaat helpen. Als wij geen €| 
accepteren ze het bod van Peakz Padel. Maar ik ben sowieso benieuwd hoe de juristen hier tegen aan kijken.

per uur... Da’s nauwelijks een verhoging en nog altijd veel lager
op tafel leggen, dan

Wij gaan aan de slag met de termsheet. Ik zou wel graag hulp hebben met het opstellen daarvan. Als jullie daar bij 
kunnen helpen, graag!

Groet,

Utrecht Cangeroes

Op 15 dec. 2021 om 13:27 heeft utrecht.nl> het volgende geschreven:

Hallo
We spreken elkaar morgen, vooruitlopend daarop een aantal vragen waarvan ik hoop datje vandaag of 
morgenochtend op kan reageren:
-wat betreft de contractduur, inderdaad hebben we eerder gesproken over 5 jaar met optie voor 5 jaar verlengen. 
Dat past voor ons ook bij de termijn (en dan heb ik het dus over de eerste 5 jaar) waarop er nieuwe hallen in de 
stad gerealiseerd worden en waarmee er ruimte ontstaat om jullie dan weer in een gemeentelijk accommodatie 
onder te brengen. Daarnaast broeden we nu op een financiële oplossing, maar die kent looptijd van 5 jaar en is die 
zin is 10 jaar op dit moment voor ons niet aan de orde
-onze jurist stelde nog de vraag of de enorme huurverhoging die DL nu wil doorvoeren wel wettelijk toegestaan is, 
hebben jullie hier een jurist naar laten kijken? Anders graag zsm alsnog doen, hebben jullie hier juridisch advies 
voor beschikbaar? Anders wellicht via SportUtrecht? kunnen jullie hier wat in betekenen?
Ik vraag ook hier intern of een jurist kan meekijken in hoeverre dit mag.

dank voor je mail.

Met vriendelijke groet,
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 18:46:06 +0100

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;"

To:
@utrecht.nl>

Re: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David
Cc:
Subject:
Lloyds

Bij JZ zijn wel juristen met verstand van huurrecht.
weet vast n collega te strikken ... anders staat op intranet n lijst met juridisch adviseurs met hun expertises.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht 
Concerncontrol

l@utrecht.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 15 dec. 2021 om 13:19 heeft utrecht.nl> het volgende geschreven:

Ha

Dank voor het meedenken en je snelle reactie.
Ik reageer gelijk even tussen je opmerkingen/vragen in de onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling

ooo®
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:11

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David 
Lloyds

CC:

Hoi

Nog even een vraag vooraf. Is uitgezocht of de DL een dergelijke exorbitante huurverhoging wel plots kan 
doorvoeren (dus in de huurverhouding tussen DL en Cangeroes). Is primair een aangelegenheid tussen huurder en 
verhuurder. Maar gelet op het bedrag vind ik voor het college wel van belang of de huurovereenkomst ruimte biedt 
voor een dergelijke verhoging (en is daar ook actie op ondernomen en onderhandeld).
Anders ligt het meer voor de hand om hen hierbij enigszins te ondersteunen.
Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ga ik direct uitzetten bij Cangeroes. Is er bij ons in huis een 
jurist die hierop kan adviseren dat jij weet?

Vraag me ook af of we automatisch het hele verschil moeten bijpassen (tussen 
de Cangeroes mag verwachten.
Dit verkleint m.i. ook de precedentwerking. Als verenigingen met iets dergelijks worden geconfronteerd, dan hebben 
zij primair zelf een taak. Zeker omdat ze hierop konden anticiperen. En als dit niet haalbaar blijkt te zijn dan pas 
stapt de gemeente in voor het dan overblijvende benodigde bedrag. Misschien ook wel aardig om mee te geven 
wat de club zou kwijt zijn in een gemeentelijke accommodatie.
Ja, nemen we mee, dus Cangeroes gaat haar contributie verhogen om inkomsten te verhogen en deels de 
huurverhoging te compenseren. Dat kent natuurlijk in redelijkheid een grens, die we inderdaad kunnen relateren 
aan huren in een gemeentelijke accommodatie

of dat je ook iets vanen

Ten aanzien van het aspect Staatssteun.
• Eens, dat dit risico gering is als het gaat om breedtesport (niet commerciële activiteiten gericht op jeugd 

bewegen in Overvecht)
• Topsport en professionele sport vind ik daarentegen wel weerstaatsteun gevoelig. Cangeroes moet daar 

niet volop hun(semi)profs laten trainen
Eens, nemen we mee in de voorwaarden

Het incidentele karakter moet zoveel mogelijk worden dichtgetimmerd en het aspect dat het om een overbrugging 
gaat tot gemeentelijke plek beschikbaar is, is daarbij ook van belang. Belang voor continuiteit voor sport in deze 
wijk etc. Lekker veel argumenten voorde uniciteit.
En let wel incidenteel is incidenteel. Dus na ommekomst van de voorgenomen subsidieperiode is geen verlenging 
mogelijk. Dit moet echt worden bewaakt.
De tijd gaat razendsnel.
Eens, verwerken we in college voorstel en straks in de subsidie

Kortom. Is de huurverhoging echt onvermijdelijk (bood de huurrelatie/-overeenkomst wel ruimte voor een verhoging 
van 300%).
Als dat het geval is, dan kan ik met in achtneming van het bovenstaande wel concluderen dat dit met het construct 
van een incidentele subsidie mogelijk is.
Waarbij ik even op jullie afga voorde inschatting over geen andere verenigingen zijn die hetzelfde kan overkomen.

Met vriendelijke groet,

concerncontrol

l@utrecht.nl
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 15 Dec 2021 20:35:04 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject: Collegebesluit in iBabs

Ha

Ik heb het collegebesluit opgeslagen in iBabs onder de titel ‘Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes’ en heeft dossiernummer 
2394.

Ik heb nu onder het lijstje afgestemd de volgende collega’s gezet:

(MO Sport)
| (Manager MO Samenleven & Sport) 

(VGU Sport)
(Business Control MO)

(Business Control VGU)
(Concern Control)

(Juridisch adviseur MO Sport) 
(Concern jurist)

gaf vanmiddag nog aan dat het stuk uiterlijk vrijdag om 10 uur helemaal geparafeerd en al gereed moet zijn, omdat de 
stukken dan ter lezing naar college en gemeentesecretaris gaan. Dus eigenlijk moet morgen iedereen akkoord zijn. Ik kan er 
morgen tot 11 uur nog aan werken. En daarna morgenavond eventueel nog.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1 
8e etage Zuidwest 
maandag t/m donderdag

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 08:49:25 +0100 

@utrecht.nl>To: <
|@utrecht.nl>

beantwoording MV 3 Cangaroes in nood voor in iBabs 
MV 3 Cangeroes in nood.docx

Cc:
Subject:
Attachments:

Hierbij in het juiste format

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Stadsplateau 1
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Gemeente Utrecht
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DENK
UTRECHT

iD66 DEGROEN £f! 
LINKS \7\ UTRECHTSE PvdAi VVDUTRECHTutrecht UtrechtUTRECHT

Mondelinge vragen Cangeroes in nood
16 december 2021

Vragen:
Utrecht Cangeroes is een bloeiende vereniging en is met meer dan 500 leden één van de grootste 
basketbalverenigingen in Nederland. Naast de sportzaal in Lunetten die Cangeroes al meer dan 
vijfjaar in eigen beheer heeft, maakt zij gebruik van een zaal van David Lloyd. Deze 
accommodatie dreigt de vereniging te verliezen, om aan een commerciële aanbieder te worden 
verhuurd. Over deze situatie heeft de afgelopen tijd overleg plaatsgevonden met SportUtrecht en 
de gemeente. Dit heeft niet geleid tot een oplossing. De fracties van het CDA, D66, GroenLinks, 
WD, PvdA en Student & Starter zijn hier zeer teleurgesteld over en hebben de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de situatie waarin Utrecht Cangeroes op dit moment verkeert? 

Dank voor deze vragen.

Ja, wij zijn op de hoogte.

2. Welke stappen heeft de wethouder gezet om Utrecht Cangeroes voldoende 
binnensportruimte te bieden? Is de locatie bij David Lloyd de meest geschikte voor een club 
als Cangeroes?

De Cangeroes kunnen net als elke andere Utrechtse sportverenigingen gebruik 
maken van de gemeentelijke en niet-gemeentelijke sporthallen in Utrecht. Twee 
jaarlijks onderzoeken we de behoefte aan binnensportruimte in de stad, op basis 
daarvan programmeren we de benodigde binnensportvoorzieningen. Aanvullend 
daarop onderzoeken we momenteel het kengetal binnensport, we verwachten de 
Raad daarover begin volgend jaar te kunnen informeren.

3. Hoe beoordeelt de wethouder het aanbod dat Cangeroes heeft gedaan om zelf € 50.000 bij 
te dragen aan de huur, waarbij de gemeente als onderhuurder optreedt?

We hebben van Cangeroes het verzoek ontvangen om mee te werken aan een 
oplossing voor de ontstane situatie. Hierover zijn we de weken afgelopen 
intensief en constructief in gesprek. Daarbij is onze inzet om een oplossing te 
vinden voor de Cangeroes op de locatie David Lloyd die ook van toegevoegde
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waarde is voor andere Utrechtse binnensportverenigingen en daarnaast bijdraagt 
aan meer sportende kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht.

4. Deelt de wethouder de mening dat de toekomst van basketbal in Utrecht moet worden 
veiliggesteld en dat dit in het belang is voor de Utrechtse sport en de stad als geheel? Zo 
ja, welke oplossing kan de wethouder bieden vóór 1 januari en welke stappen zet hij 
richting een structurele oplossing?

Zoals geantwoord bij vraag 3, onze inzet is voor de ontstane situatie een passende 
oplossing te vinden.

Achtergrond voor wethouder

Dekking komt uit begroting VGU, middelen laten we met college besluit overhevelen 

naar MO

Breder gebruik door andere verenigingen leggen we als voorwaarde vast in de 

beschikking van de subsidie

Gesteld door:
• , CDA
• , D66
• , GroenLinks
• , WD
• , PvdA
• , Student & Starter
• , Denk
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 08:49:26 +0100

@utrecht.nl>;"
@utrecht.nl>

RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David

|@utrecht.nl>To:
Cc:
Subject:
Lloyds

Hallo

Je kan het beste contact opnemen met

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

oo®®
'Mii\v

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 18:46

|@utrecht.nl> 
|@utrecht.nl>;

Van:

Aan:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC:

Bij JZ zijn wel juristen met verstand van huurrecht.
weet vast n collega te strikken ... anders staat op intranet n lijst met juridisch adviseurs met hun expertises.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht 
Concerncontrol

(Sutrecht.nl
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 16 Dec 2021 10:39:00 +0100

|@utrecht.nl>
FW: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David

@utrecht.nl>;To: <
Subject:
Lloyds

Ter info

Met vriendelijke groet,

utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1 
Utrecht
maandag t/m vrijdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO©0
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 16 december 2021 10:34
Aan:
Onderwerp: FW: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds

Van:

|@utrecht.nl>

Met vriendelijke groet,

utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

OO©0
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Gemeente Utrecht

(5)utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 15 december 2021 13:11
Van:
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|(5)utrecht.nl>
l@utrecht.nl>;

Aan:
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: RE: College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalvereniging Cangeroes voor gebruik David Lloyds
CC:

Hoi

Nog even een vraag vooraf. Is uitgezocht of de DL een dergelijke exorbitante huurverhoging wel plots kan doorvoeren (dus in de 
huurverhouding tussen DL en Cangeroes). Is primair een aangelegenheid tussen huurder en verhuurder. Maar gelet op het bedrag vind ik 
voor het college wel van belang of de huurovereenkomst ruimte biedt voor een dergelijke verhoging (en is daar ook actie op ondernomen 
en onderhandeld).
Anders ligt het meer voor de hand om hen hierbij enigszins te ondersteunen.

Vraag me ook af of we automatisch het hele verschil moeten bijpassen (tussen 
verwachten.
Dit verkleint m.i. ook de precedentwerking. Als verenigingen met iets dergelijks worden geconfronteerd, dan hebben zij primair zelf een 
taak. Zeker omdat ze hierop konden anticiperen. En als dit niet haalbaar blijkt te zijn dan pas stapt de gemeente in voor het dan 
overblijvende benodigde bedrag. Misschien ook wel aardig om mee te geven wat de club zou kwijt zijn in een gemeentelijke accommodatie.

|) of dat je ook iets van de Cangeroes magen

Ten aanzien van het aspect Staatssteun.
• Eens, dat dit risico gering is als het gaat om breedtesport (niet commerciële activiteiten gericht op jeugd bewegen in Overvecht)
• Topsport en professionele sport vind ik daarentegen wel weer staatsteun gevoelig. Cangeroes moet daar niet volop hun(semi)profs 

laten trainen

Het incidentele karakter moet zoveel mogelijk worden dichtgetimmerd en het aspect dat het om een overbrugging gaat tot gemeentelijke 
plek beschikbaar is, is daarbij ook van belang. Belang voor continuiteit voor sport in deze wijk etc. Lekker veel argumenten voor de uniciteit. 
En let wel incidenteel is incidenteel. Dus na ommekomst van de voorgenomen subsidieperiode is geen verlenging mogelijk. Dit moet echt 
worden bewaakt.
De tijd gaat razendsnel.

Kortom. Is de huurverhoging echt onvermijdelijk (bood de huurrelatie/-overeenkomst wel ruimte voor een verhoging van 300%).
Als dat het geval is, dan kan ik met in achtneming van het bovenstaande wel concluderen dat dit met het construct van een incidentele 
subsidie mogelijk is.
Waarbij ik even op jullie afga voor de inschatting over geen andere verenigingen zijn die hetzelfde kan overkomen.

Met vriendelijke groet,

1(5) utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Concern Control 
Stadsplateau 1, Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrechtooo©
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Gemeente Utrecht

Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld
Portefeuillehouder
Organisatieonderdeel
Opsteller
Kenmerk
Vergaderdatum College 
Geheim

Sport
Maarten van Ooijen 
Maatschappelijke Ontwikkeling

9580800
21 december 2021 
Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Incidentele subsidie verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
(in totaal

|- per jaar
|-) aan BC Utrecht Cangeroes en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

2. Middelen voor incidentele subsidie overhevelen van VGU naar MO.

3. De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief (wordt nog toegevoegd).
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