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www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht

k®utrechtn|>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:45

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

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
(5)utrecht.nl>;<

Oke helder. Dan zou ik dat zo ook formuleren in het beslispunt en de argumenten. Dus van welke doelstelling naar 
welke doelstelling willen we het overhevelen. En bij de argumenten dan vermelden dat dit een College bevoegdheid is 
en waarom we het dus overhevelen (om het goed te kunnen volgen oid).

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:36:28
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

<

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel ik inderdaad. Omdat het om een 4 jarige subsidie gaat zou mijn voorstel zijn om het budget wel 
over te hevelen. Anders blijkt ook nergens uit de begroting dat er bij VGU de komende 4 jaar budget over zou moeten blijven 
t.b.v. de subsidie aan de Cangeroes.

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: maandag 20 december 2021 10:31

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

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
(5)utrecht.nl>;<

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel je? Dat kan wel, maar de afdelingen (VGU en MO) hebben daar in principe niets mee te maken. 
We vragen dan aan het college om het te dekken uit het programma Sport en Samenleven, doelstelling 
budget overhevelen voor een incidentele subsidie neem ik aan?

Want we gaan geen

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:32:34
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

<

Ha

Omdat het een collegebevoegdheid is om te besluiten tot een wijziging tussen 2 producten hebben we dit als expliciet beslispunt 
toegevoegd.

Als dat volgens jou niet gebruikelijk is en er geen aanvullende besluitvorming nodig is voor een begrotingswijziging, dan kan dit 
punt wat mij betreft vervallen.

Met vriendelijke groet,

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

|@utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:53
Aan:
CC:

Van:

|@utrecht.nl>; 
tutrecht.nl>

Onderwerp: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

|@utrecht.nl>

Hoi

Ik heb nog wel een vragen over dit voorstel.

Zie bijgevoegd,: last minute maar dat is het voorstel ook:

• Overheveling van programma naar programma? Toch niet van afdeling naar afdeling? De overheveling van 
budget vindt binnen het programma Samenleven & Sport plaats (het gaat dus van afdeling naar afdeling).

• En hoe zit het met mogelijke huurinkomsten (verrekening) daarvan.

Dat is een goede vraag. Het is inderdaad de bedoeling dat Cangeroes de hal ook aan andere verenigingen beschikbaar gaat 
stellen. Hoe dit financieel wordt verrekend weet ik niet. Dit zouden we bij kunnen navragen.

maar moet toch | zijn?• Subsidie gaat over

Zoals ik het lees staat het bedrag nog niet helemaal vast. Er wordt over een maximum bedrag gesproken.

Graag even contat en of aanpassing.

Groeten
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From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 17:29:49 +0100

"Stafbureau Gemeentesecretaris" <J@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

To:
Cc:
Subject:
Attachments:

RE: FW: iBabs - Parafering akkoord
Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes 20122021.docx

Goedemiddag,

Vrijdag heb ik een aangepaste versie van het collegevoorstel parafering voor het dossier 'Incidentele subsidie 
basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes' gestuurd. Vandaag werden daarvoor nog wat aanpassingen gevraagd, die ik heb 
aangebracht in bijgevoegde versie. Inhoudelijk is er niks veranderd. Het zijn aanscherpingen.

Willen jullie dit s.v.p. in iBabs omwisselen voor het huidige collegevoorstel?

Alvast bedankt!

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

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <G@utrecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 15:10

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

Onderwerp: RE: FW: iBabs - Parafering akkoord

Aan:
CC:

Hoi

Dankje. E.e.a. is omgewisseld op de agenda.
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Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stafbureau Gemeentesecretaris
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 14:52
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris <B@utrecht.nl>

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: FW: iBabs - Parafering akkoord
CC:

Beste

Bij deze stuur ik het aangepaste collegevoorstel en raadsbrief. Zou jij deze willen omwisselen in iBabs.

Alvast bedankt!

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®®

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E



l\v

Gemeente Utrecht

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <B(g)utrecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 10:53

|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: FW: iBabs - Parafering akkoord
Aan:

Hoi

Dat is goed. Als je ons een nieuwe versie van het voorstel stuurt, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zullen wij deze in iBabs 
omwisselen.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Stafbureau Gemeentesecretaris
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
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Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 10:25 
Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris <B(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: iBabs - Parafering akkoord 
Urgentie: Floog

Van:

Goedemorgen,

Vanmorgen ontving ik akkoord parafering voor het dossier 'Incidentele subsidie basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes'. In 
de parafering zie ik de parafen van stafbureau, wethouder en gemeentesecretaris, maar nog niet van onze business controller en 
IRM.
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Van onze business controller kregen we nog een paar verzoeken en tips om iets aan te scherpen. Kan ik dit nog aanpassen nu 
er al wel geparafeerd is door stafbureau, wethouder en gemeentesecretaris? Het stuk verandert daardoor niet inhoudelijk, want 
het gaat om aanscherpingen. Maar ik wil het wel even checken voor de zekerheid.

We hebben de afgelopen dagen geschakeld met 
jullie.

maar ik zag in zijn mail dat hij vandaag afwezig is, dus daarom mail ik

Alvast bedankt!

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

|(g)mail.ibabs.eu |(g)mail.ibabs.eu>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 09:16
Aan:
Onderwerp: iBabs - Parafering akkoord

|(5)utrecht.nl>

IBABS

iBabs - Parafering akkoord

Dag

Parafering akkoord op site Utrecht voor dossier'Incidentele subsidie basketbalvereniging BC 
Utrecht Cangeroes' op agenda B&W vergadering 21-12-2021.
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Met vriendelijke groet,

iBabs

Naar iBabs.eu | Mijn account

U ontvangt deze e-mail, omdat u gebruik maakt van het 
papierloos vergadersysteem van iBabs.

iBabs B. V. 
De Factorij 33, 

1689 AK Zwaag. 
supporttêbjbabs. eu

+31 (0)229-275850
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht de afzender te informeren en het bericht te 
wissen.



Utrecht Cangeroes |@|From:
Sent:

>
Mon, 20 Dec 2021 22:42:15 +0100

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

|@gmail.com>;" @gmail.comCc:
@gmail.com>
Re: Documenten
David Uoyd Exploitatie Begroting (2021-1219 - 2).xlsx

Subject:
Attachments:

Hi

Dank voor de vragen. Ik zal proberen deze hieronder te beantwoorden.

Investering sportvloer:
We hebben het er steeds over gehad dat een investering in een sportvloer noodzakelijk is en dat een gietvloer geen 
restwaarde heeft. Je jullie ook steeds aangegeven dat als de gemeente zou kunnen huren, de gemeente een investering 
in vloer en materialen zou doen. Wij minimaliseren in ons voorstel die investering tot het hoogst noodzakelijke: een 
simpele sportvloer en 2 baskets.
NB: op basis van de offertes die we nu hebben gehad, is de investering in de vloer Dit bedrag hebben we 
opgenomen.

Huuropbrengst vereniging:
De begroting bevat wel degelijk een opbrengst van Die opbrengst (regel 22) wordt niet anders als anderen dan 
Utrecht Cangeroes gaan huren in de avond. We rekenen immers met gemeentelijk tarief.

Goed om overigens ook te benoemen dat alle verenigingen die wij nu gesproken hebben op advies van SportUtrecht 
allemaal op zoek naar of een betere accommodatie dan hun huidige accommodatie of uitbreiding i.v.m. groei van de 
vereniging. Onze situatie is natuurlijk significant anders: wij vragen primair niet om betere locatie of uitbreiding, maar 
om ons huidige gebruik veilig te stellen! Zoals we gezegd hebben, willen wij zeker meehelpen om ook andere 
verenigingen een plek te bieden, ik zou het echter gek vinden dan wij uren moeten inleveren zodat anderen kunnen 
groeien!

De verhuur overdag of in het weekeinde is inderdaad voorzichtig geschat. Allereerst heeft David Lloyd laten weten dat 
zij geen vaste huurder willen zijn van de hal. Zij zijn voornemens om de squashbanen te verbouwen om daar 
groepsleden onder te brengen. Ten tweede is de behoefte van verenigingen die zich gemeld hebben (via SportUtrecht) 
primair naar uren doordeweeks in de avond (en dat hebben we al gebudgetteerd in de eerder genoemde

Ik denk niet dat het aan een sportvereniging is om een “ondernemersrisico” aan te gaan en optimistische inschattingen 
te maken over opbrengsten van onderhuur. Alle risico’s liggen toch al bij ons in deze constructie (oh ja, we hadden al 
een hal in eigen beheer).

Huurkorting David Lloyd:
Ik heb van David Lloyd begrepen dat zij twee maanden huurvrij geven in 2022. Dat is begreep ik ook zo met jullie 
besproken. De huurvrij is meegenomen in de calculatie voorjaar 1 (cel F7 respectievelijk G7).

Looptijd:
Ik denk dat dit niet waar is. Allereerst is de investering voor de gemeente niet anders dan wat we in 5 jaar zouden 
vragen. Het 5 kalenderjaar scenario eindigt dan met een kleine plus, want het saldo huurkosten (eerste halve jaar kost 

huur aan David Lloyd) en -opbrengsten (€^| van Utrecht Cangeroes op) levert een verschil op van Als je 
dit overigen omrekent naar bijdrage per maand door de gemeente is het 5 jaar scenario minder aantrekkelijk dan het 5 
seizoenen scenario.
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Voor de volledigheid sluit ik de laatste budgetsheet bij. Ik heb naast het 5 seizoenen scenario ook een 5 jaren scenario
In het 5toegevoegd. De bijdrage van de gemeente die we vragen is voor beide scenario’s gelijk en bedraagt 

seizoenen scenario is dit minder per jaar!

Hoe laat zit jij morgen met de wethouder? Misschien goed om vooraf nog even af te stemmen? Of aanhaken bij het 
gesprek met de wethouder?

Utrecht Cangeroes

Op 20 dec. 2021 om 15:54 heeft 
geschreven:

utrecht.nl> het volgende

Hallo

Dank voorde exploitatie begroting, ik heb er even naar gekeken en de volgende vragen erbij:

Ik begrijp je toelichting over de sportvloer, maar begrijp ik nu dat je in de begroting de 
volledige investering bij de gemeente Utrecht legt? Dat lijkt me niet reëel.

Ik zie in deze begroting niet de 
volledige avondhuur? Dat lijkt me dan weer niet kloppen omdat we ook gesteld 
hebben dat de haar aan meer verenigingen tegoed moet komen dan aan jullie eigen 
vereniging. Daarnaast lijkt me 
voorzichtig.

terug die jullie zelf kunnen opbrengen, of is dat de

eur aan verhuur aan derden ook wel weer erg

Ik zie dat onze subsidie (mede door de indexering) uitkomt rond 
haalbaar.

dat lijkt me

(1eIn het eerste voorstel van okt werd nog gesproken over een ingroei huur van 
jaar), (2e jaar) naar (jaar 3 t/m), waarom is dat niet verwerkt?

Zoals ook aan de telefoon aangegeven, we zijn altijd uitgegaan in de gesprekken van 
5 jaar, nu gaat het om 5,5 jaar en dus een extra kostenpost van ruim

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Mon, 20 Dec 2021 23:20:44 +0100 

"Ooijen, Maarten van" <|
<secretaris@|

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

@gmail.com>;"
@utrecht.nl>
Re: Update: Utrecht Cangeroes in nood

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

Subject:

Beste en Maarten,

Morgen is een spannende dag voor ons. Als ik het goed begrepen heb, bespreken jullie in het College namelijk een voorstel om het mogelijk te 
maken dat wij kunnen blijven sporten in de sporthal van David Lloyd.

Ik denk dat wij een mooi en robuust voorstel hebben kunnen neerleggen bij de gemeente: voor nog geen per jaar kunnen we 5,5 jaar
blijven sporten en met die investering creëren we bovendien nieuwe mogelijkheden voor sporters in de wijk Overvecht en andere zaalsport 
verenigingen die ook plek zoeken. Ik schat zo in dat er maar weinig sporthallen zijn in de stad waar de gemeente jaarlijks minder bij hoeft te 
leggen voor zoveel uren sportgebruik.

Ik hoop, namens al onze ruim 500 leden en 40 teams, dat de gemeente ons deze plek gunt. We sporten al meer dan een decennium in deze hal 
en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen om naast sporthal Lunetten (die we al in eigen beheer hebben) een tweede hal te gaan 
beheren. Tegelijkertijd hoop ik ook dat de gemeente niet van ons gaat vragen om een stap opzij te doen in David Lloyd zodat andere 
verenigingen daar kunnen groeien of dat wij als sportvereniging onverantwoord “ondememersrisico” moeten gaan lopen om te kunnen blijven 
sporten.

In de wetenschap dat er voor ons geen alternatief is voor David Lloyd, hoop ik dat de ratio prevaleert en dat we samen mooie kansen kunnen 
creëren en realiseren in de sporthal van David Lloyd!

Ik bereid om burgemeester en wethouder een nadere toelichting te geven op ons voorstel. Ik hoop op een positieve uitkomst.

Groet,
| Utrecht Cangeroes

> Op 10 dec. 2021 om 16:32 heeft Utrecht Cangeroes >utrechtcangeroes.nl> het volgende geschreven:
>
> Beste en
>
> 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 
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 temg 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.
>
>
> Voorzitter |
>
»
» Op 6 nov. 2021 om 18:31 heeft Utrecht Cangeroes >utrechtcangeroes.nl> het volgende geschreven:
»
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» Geachte burgemeester en wethouder, beste en
»
» 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!
»
» 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 jam) en Wallibees (basketball voor kinderen 
van 3 tot 6 jam).
»
» 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 “thuishal” 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 bijdraagt aan sport voor iedereen in de stad!
»
» Wamom 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 jam 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 damom 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 jam.
»
» 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 mam te 
exploiteren. Kortom het behouden van een basketball hal voor €| per jam 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: Tue, 21 Dec 2021 09:50:55 +0100

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl> 

|@utrecht.nl>

To:
@utrecht.nl>;

Cc:
Subject: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Mogelijk een misverstand, ik heb hier geen betrokkenheid bij

Met vriendelijke groet,

utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Stadsplateau 1
maandag tot en met donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OQ©0
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 08:55
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
|@utrecht.nl>

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
CC:

Dag allen,

Ik ben nog niet akkoord met het voorstel.

bellenLaten we zo even met

Beslispunt 2 kan er volgens mij uit. Doordat het binnen het programma zit zijn de afspraken die we als afdelingen 
onderling maken niet relevant voor het College.

Mvg,
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 21 Dec 2021 09:53:07 +0100

Utrecht Cangeroes Ml |@utrechtcangeroes.nl>;To:
|@utrecht.nl>; @1< >

|@gmail.com>;" @gmail.comCc:
@gmail.com>
RE: DocumentenSubject:

Ha

Dank voor de aanvullende info.
Zoals net aan de telefoon al aangegeven stel ik voor om de discussie niet verder via de mail voort te zetten.

Eerste stap is nu behandeling in het college, die is vandaag tussen 9:30 en 14:00 u.
Ik verwacht daar vanmiddag ook direct uitsluitsel over, dat zullen we natuurlijk zsm aan jullie terugkoppelen.

Verder hebben we afgesproken om morgen 16-17 u nog even door te praten over de uitkomsten van het college en de 
onderstaande mailwisselingen.
Ik stuur daarvoor nog een vergaderverzoek,

Met vriendelijke groet,

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

Utrecht Cangeroes 
Verzonden: maandag 20 december 2021 22:42

|@utrecht.nl>;

|@utrechtcangeroes.nl>Van:

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

@gmail.com>; @gmail.comCC:
Onderwerp: Re: Documenten

Hi

Dank voor de vragen. Ik zal proberen deze hieronder te beantwoorden.
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Investering sportvloer:
We hebben het er steeds over gehad dat een investering in een sportvloer noodzakelijk is en dat een gietvloer geen restwaarde 
heeft. Je jullie ook steeds aangegeven dat als de gemeente zou kunnen huren, de gemeente een investering in vloer en 
materialen zou doen. Wij minimaliseren in ons voorstel die investering tot het hoogst noodzakelijke: een simpele sportvloer en 
2 baskets.
NB: op basis van de offertes die we nu hebben gehad, is de investering in de vloer Dit bedrag hebben we opgenomen.

Huuropbrengst vereniging:
De begroting bevat wel degelijk een opbrengst van 
Cangeroes gaan huren in de avond. We rekenen immers met gemeentelijk tarief.

Die opbrengst (regel 22) wordt niet anders als anderen dan Utrecht

Goed om overigens ook te benoemen dat alle verenigingen die wij nu gesproken hebben op advies van SportUtrecht allemaal 
op zoek naar of een betere accommodatie dan hun huidige accommodatie of uitbreiding i.v.m. groei van de vereniging. Onze 
situatie is natuurlijk significant anders: wij vragen primair niet om betere locatie of uitbreiding, maar om ons huidige gebruik 
veilig te stellen! Zoals we gezegd hebben, willen wij zeker meehelpen om ook andere verenigingen een plek te bieden, ik zou 
het echter gek vinden dan wij uren moeten inleveren zodat anderen kunnen groeien!

De verhuur overdag of in het weekeinde is inderdaad voorzichtig geschat. Allereerst heeft David Uoyd laten weten dat zij geen 
vaste huurder willen zijn van de hal. Zij zijn voornemens om de squashbanen te verbouwen om daar groepsleden onder te 
brengen. Ten tweede is de behoefte van verenigingen die zich gemeld hebben (via SportUtrecht) primair naar uren 
doordeweeks in de avond (en dat hebben we al gebudgetteerd in de eerder genoemde

Ik denk niet dat het aan een sportvereniging is om een "ondernemersrisico" aan te gaan en optimistische inschattingen te 
maken over opbrengsten van onderhuur. Alle risico's liggen toch al bij ons in deze constructie (oh ja, we hadden al een hal in 
eigen beheer).

Huurkorting David Uoyd:
Ik heb van David Uoyd begrepen dat zij twee maanden huurvrij geven in 2022. Dat is begreep ik ook zo met jullie besproken. De 
huurvrij is meegenomen in de calculatie voorjaar 1 (cel F7 respectievelijk G7).

Looptijd:
Ik denk dat dit niet waar is. Allereerst is de investering voor de gemeente niet anders dan wat we in 5 jaar zouden vragen. Het 5 
kalenderjaar scenario eindigt dan met een kleine plus, want het saldo huurkosten (eerste halve jaar kost huur aan David 
Uoyd) en -opbrengsten (€^| van Utrecht Cangeroes op) levert een verschil op van
bijdrage per maand door de gemeente is het 5 jaar scenario minder aantrekkelijk dan het 5 seizoenen scenario.

Als je dit overigen omrekent naar

Voor de volledigheid sluit ik de laatste budgetsheet bij. Ik heb naast het 5 seizoenen scenario ook een 5 jaren scenario 
toegevoegd. De bijdrage van de gemeente die we vragen is voor beide scenario's gelijk en bedraagt 
seizoenen scenario is dit minder per jaar!

In het 51

Hoe laat zit jij morgen met de wethouder? Misschien goed om vooraf nog even af te stemmen? Of aanhaken bij het gesprek 
met de wethouder?

Utrecht Cangeroes

Op 20 dec. 2021 om 15:54 heeft |@utrecht.nl> het volgende geschreven:

Hallo

Dank voorde exploitatie begroting, ik heb er even naar gekeken en de volgende vragen erbij:
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Ik begrijp je toelichting over de sportvloer, maar begrijp ik nu datje in de begroting de 
volledige investering bij de gemeente Utrecht legt? Dat lijkt me niet reëel.

Ik zie in deze begroting niet de 
volledige avondhuur? Dat lijkt me dan weer niet kloppen omdat we ook gesteld 
hebben dat de haar aan meer verenigingen tegoed moet komen dan aan jullie eigen 
vereniging. Daarnaast lijkt me 
voorzichtig.

Ik zie dat onze subsidie (mede door de indexering) uitkomt rond 
haalbaar.

terug die jullie zelf kunnen opbrengen, of is dat de

eur aan verhuur aan derden ook wel weer erg

dat lijkt me

(1eIn het eerste voorstel van okt werd nog gesproken over een ingroei huur van 
jaar),

Zoals ook aan de telefoon aangegeven, we zijn altijd uitgegaan in de gesprekken van 5 
jaar, nu gaat het om 5,5 jaar en dus een extra kostenpost van ruim

(2e jaar) naar (jaar 3 t/m), waarom is dat niet verwerkt?

Met vriendelijke groet,

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

iv

Gemeente Utrecht

Utrecht Cangeroes 
Verzonden: maandag 20 december 2021 12:04

|@utrecht.nl>; |

|@|Van: >

@gmail.com;Aan:
|@utrecht.nl>; @gmail.com>;<
|@sportutrecht.nl> 

Onderwerp: Fwd: Documenten
<
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Ik begreep van dat de documenten niet te openen waren. Nieuwe poging...

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:
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"Stafbureau Gemeentesecretaris" <^@utrecht.nl> 
Tue, 21 Dec 2021 13:45:23 +0100

From:
Sent:

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

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>
21 december 2021 Collegebesluit Mandaat: Incidentele subsidie basketbalvereniging BC UtrechtSubject:

Cangeroes
Attachments:
Cangeroes.docx

Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.docx, Raadsbrief Incidentele subsidie

Beste

Het voorstel Incidentele subsidie basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes lag vandaag ter besluitvorming voor aan het college 
van B&W. Wethouder Van Ooijen heeft mandaat gekregen voor aanscherpingen. Je wordt over de inhoud van deze 
aanpassingen geïnformeerd door de secretaris van het college en/of de bestuursadviseur.

Bijgevoegd het voorstel zoals dit in het college voor lag. Graag in deze versie verder werken, wij ontvangen graag het 
aangepaste voorstel en alle aangepaste bijlagen via de bestuursadviseur retour met wijzigingen bijhouden.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
maandag, dinsdag, donderdag
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Gemeente Utrecht
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Tue, 21 Dec 2021 14:10:31 +0100

@utrecht.nl>
FW: URGENT Terugkoppeling: 21 december 2021 Collegebesluit Mandaat: Incidentele subsidie

To:
Subject:
basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes
Attachments: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.docx, Raadsbrief Incidentele subsidie
Cangeroes.docx

Met vriendelijke groet,

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

GO®©
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:09
Aan: @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

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

Onderwerp: URGENT Terugkoppeling: 21 december 2021 Collegebesluit Mandaat: Incidentele subsidie basketbalvereniging BC 
Utrecht Cangeroes

Van wethouder Sport kreeg ik het volgende terug: het is mandaat geworden en besproken nodig is om door te kunnen:

1. Check check dubbelcheck hoeveel vergelijkbare situaties met private hallen naast david loyd zijn er in Utrecht waarbij 
we vergelijkbare vraag van verenigingen kunnen verwachten. Maarten noemde zelf als voorbeeld de hal oudenrrijn in 
Vleuten? Misschien zijn er meer. Graag overzicht maken en risico-inschatting gemotiveerd of maw precedentwerking te 
verwachten is.

|; In hoeverre is dit bedrag uitlegbaar. Maarten heeft uitgelegd dat in publieke hallen de huur 50 % 
kostendekkend is en met de gegeven rekensom relatief gezien aanvaardbaar om met dit maximale bedrag bij te 
springen.

3. Als het zo kan en uitlegbaar is, dan ook als argument toevoegen in voorstel en mogelijk ook brief.

2. Vraag

Graag wijzigingen voorafstemming via deze versies retour naar maarten en mij en
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Als het zo met wijzigingen door kan en afgehandeld kan worden dan wil maarten ook nog wat persaandacht, 
pakken dit op.

Met vriendelijke groet,

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

Van: Stafbureau Gemeentesecretaris <B@utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 13:45

|(5)utrecht.nl>Aan:
(5)utrecht.nl>; 

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

Onderwerp: 21 december 2021 Collegebesluit Mandaat: Incidentele subsidie basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes

Beste

Het voorstel Incidentele subsidie basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes lag vandaag ter besluitvorming voor aan het college 
van B&W. Wethouder Van Ooijen heeft mandaat gekregen voor aanscherpingen. Je wordt over de inhoud van deze 
aanpassingen geïnformeerd door de secretaris van het college en/of de bestuursadviseur.

Bijgevoegd het voorstel zoals dit in het college voor lag. Graag in deze versie verder werken, wij ontvangen graag het 
aangepaste voorstel en alle aangepaste bijlagen via de bestuursadviseur retour met wijzigingen bijhouden.

Met vriendelijke groet,

iutrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Bestuursondersteuning 
maandag, dinsdag, donderdag
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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. Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. 
per jaar (in totaal
en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|-) aan BC Utrecht Cangeroes voorde huur van de locatie David Lloyd

2. Middelen voorde incidentele subsidie overhevelen van Prestatiedoelstelling 
Binnensportaccommodaties (19-2-2-2) naar Prestatiedoelstelling Accommodatiebeleid (19-2-2-4).

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsbrief‘Incidentele subsidie aan 
basketbalvereniging Cangeroes’.
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Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes heeft gemeente Utrecht verzocht hen financieel te 
ondersteunen bij de huur van de locatie David Lloyd. Cangeroes kan - vanwege een wijziging in de 
voorgestelde huurconstructie - zelfstandig de gevraagde huur niet opbrengen en zou zonder steun 
van gemeente Utrecht op 1 januari voor ongeveer 25 uur per week geen accommodatie meer hebben. 
Aan het college wordt voorgesteld om Cangeroes te ondersteunen met een incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar voor een bedrag van €
in de wijk Overvecht overeind gehouden voor een termijn van ten minste 5 jaar (minimale eis David 
Lloyd). Met de subsidie van vier jaar kan de periode overbrugd worden tot er meerdere nieuwe 
sporthallen in de gemeente opgeleverd worden en de Cangeroes daar hun activiteiten kunnen 
voortzetten.

|- per jaar. Hiermee worden de verenigingsactiviteiten

Context

Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook al ruim 12 jaar in 
een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit vijf avonden per week op basis 
van een gebruikersovereenkomst (huren en betalen per uur) wat jaarlijks neerkomt op ca.
David Lloyd heeft begin 2021 aan Utrecht Cangeroes gemeld de gebruiksovereenkomst op te zeggen 
en per 1 januari 2022 toe te willen naar een huurovereenkomst voor volledig gebruik van de hal voor 
een huursom van € ,- voor een termijn van minimaal 5 jaar. David Lloyd heeft de hal voor een 
lange periode (12 jaar) vooreen lager tarief verhuurd aan Cangeroes(verlieslatend voor hen), maar wil 
per 1 januari 2022 een marktconform tarief voor de hal ontvangen.

Hierbij heeft Cangeroes het eerste recht om gebruikte maken van deze huur overeenkomst. 
Daarnaast is er een tweede optant voor deze hal: Peakz Padel. Zij maken al gebruik van de andere 
twee sporthallen en willen graag uitbreiden naar de derde hal. Met de wijziging in de huurconstructie

I- naarwordt Cangeroes per 1 januari as. geconfronteerd met een huurverhoging van
|- per jaar.

Utrecht Cangeroes heeft aangegeven zelf ongeveer € 
verhuur aan derden) te kunnen genereren en heeft in samenspraak met SportUtrecht de gemeente 
gevraagd te helpen om een oplossing te vinden voorde ontstane situatie. Hiervoor zijn drie scenario’s 
verkend:

|- per jaar aan dekking (uit contributie en

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk sportaccommodaties: er is gebleken dit 
geen reële optie is, aangezien onze sporthallen allemaal volledig bezet zijn op de uren dat 
Cangeroes haar activiteiten heeft;
De gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan 
bij gemeente: ook dit is geen optie, aangezien er een tweede optant (Peakz Padel) is het 
eerste recht van huur heeft, wanneer Cangeroes vertrekken.
Cangeroes blijft huurder en verzoekt gemeente Utrecht om financiële steun: deze optie 
blijft voor nu over en is verder verkend.

2.

3.

Voor het derde scenario geldt dat de gemeente Utrecht de Cangeroes kan ondersteunen met een 
incidentele subsidie. Een incidentele subsidie kan ingezet worden voor bijzondere situaties waarvoor 
geen algemene subsidieregeling bestaat. Een dergelijke subsidie kent een looptijd van maximaal vier 
jaar en kan eenmalig ingezet worden. Voor het inzetten van de subsidie pleit dat dit een bijzondere 
situatie betreft: we kennen geen andere sportaanbieders die op dit moment voor een dergelijke 
omvang van uren huurt bij een commerciële aanbieder. Daarnaast hebben we op dit moment geen 
ruimte om de Cangeroes op te vangen in de gemeentelijke accommodaties. De verwachting is dat hier 
in de komende jaren wel ruimte ontstaat vanwege de realisatie van nieuwe sporthallen. Verder kan 
beredeneerd worden dat wanneer Cangeroes 25 uren zaalsport zou huren in onze gemeentelijke 
accommodatie zij ook indirect een subsidiebijdrage zouden ontvangen aangezien de huurprijs van een 
hal slechts 30% van de kostprijs bedraagt. Aangezien de ruimte er in de gemeentelijke 
accommodaties niet is, kan beargumenteerd worden dat een incidentele subsidie voor deze unieke 
casus gepast is. Tot slot pleit de locatie van de activiteiten van de Cangeroes voor het inzetten van de 
incidentele subsidie, omdat David Lloyd in de wijk Overvecht gevestigd is en waar juist ingezet wordt 
op het verhogen van sportdeelname en het versterken van het sportaanbod.

Aan het toekennen van de incidentele subsidie aan Cangeroes worden een aantal voorwaarden
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verbonden. Dit heeft betrekking op het zorgdragen dat de subsidie ook ten goede komt aan andere 
gebruikers van de binnensport in Utrecht. Maar ook dat kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht 
extra basketbalactiviteiten krijgen aangeboden. Ten derde betreft het een eenmalige en maximale 
subsidie en Cangeroes zijn verder zelf verantwoordelijk voor dekking van de huurovereenkomst.

Juridische context
De voorgestelde incidentele subsidie is juridisch getoetst en kent de volgende grondslag en 
voorwaarden.
■ Om de overdracht van gelden voor een dergelijke casus mogelijk te maken bestaat alleen 

subsidie als optie. Er is voor dergelijke vraagstukken geen nadere regel dus blijft incidentele 
subsidie over. Nadeel van deze vorm is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen biedt aan een ieder. Het is selectief: je wijst maar één ontvanger aan. Wanneer voor de 
incidentele subsidie gekozen wordt, moet duidelijk gemotiveerd worden waarom dit een incident is 
en het kan maar voor maximaal 4 jaar. Het verstrekken van een dergelijke subsidie mag ook geen 
bestuurspraktijk zijn; dat in het verleden voor dit soort activiteiten subsidie hebben versterkt.

■ In het geval van een incidentele subsidie is er sprak is van selectieve steun en 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 een 
ander element van staatssteun moeten worden uitgesloten. Dat is in dit geval het element van “de 
beïnvloeding van de tussenstaatse handel”. Hiervan is geen sprake aangezien 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. In de 
uiteindelijke beschikking van de incidentele subsidie zal nadrukkelijk beschreven worden waarom 
het hier een unieke situatie is en waarom de subsidie daarom toegekend wordt en welke 
voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daarbij gaat het om het eenmalige karakter van de subsidie 
en de maximale looptijd van vier jaar.

Beoogd effect
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.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
In de afgelopen weken zijn college- en raadsleden door Cangeroes op de hoogte gebracht van hun 
situatie met het verzoek mee te werken aan een oplossing. Dit heeft geleid tot mondelinge vragen aan 
het college op donderdag 16 december jl..

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt

1 Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van 
max.
huur van de locatie David Lloyd en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

|- per jaar (in totaal |-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de

Argumenten

1.1 Dit betreft een unieke situatie die vraagt om een derqeliike subsidie.

Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 
volledig huren. Er is voor deze vereniging geen mogelijkheid om de activiteiten
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voort te zetten in een gemeentelijke of andere sporthal in de stad. De vereniging 
zou dus met hun activiteiten en leden (28 teams en circa 330 leden) per 1 januari 
2022 ‘op straat’ komen te staan.

1.2 Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarden verbonden die de
subsidie een bredere uitwerking geven dan zuiverde vereniging Cangeroes.
Als voorwaarde voor de subsidie moet Cangeroes in de hal bij David Lloyd op de 
'prime time’ uren ruimte bieden aan meerdere andere binnensportverenigingen. 
Daarnaast moet Cangeroes - bijvoorbeeld middels de inzet van de 
buurtsportcoach basketbal - inzetten om meer kinderen en jongeren deel te laten 
nemen aan basketbalactiviteiten.

1.3 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.

1.4 Het bedrag dat in gemeentelijke sporthallen wordt gesubsidieerd is hoger dan de
voorgestelde subsidie.
Utrecht Cangeroes huurt bij David Lloyd ca. 25 uur per week en dit ca. 40 weken
per jaar. In een gemeentelijke hal zou dit neerkomen op:
weken = I-, Dit is het verenigingstarief en dat dekt 30% van de kosten. Dit 
betekent dat 70% gesubsidieerd is: Dit is
Voor een periode van 4 iaar is dit 
voorgestelde subsidie te verantwoorden.

= €l I- per iaar.
I-, Hiermee vergeleken is de

Kanttekeningen/
Risico’s

1.1 Deze incidentele subsidie wordt toegekend zonder nadere regel.
Met het ontbreken van een nadere regel maakt de toekenning van deze subsidie 
minder transparant. Het betreft hier echter een unieke situatie voor Cangeroes 
waarin eenmalig een taakstellende subsidie gerechtvaardigd is. In de beschikking 
aan de Cangeroes worden de kenmerken van de unieke situatie op basis waarvan 
de subsidie wordt toegekend en welke voorwaarden daaraan verbonden worden 
vastgelegd.

1.2 Met het verstrekken van de genoemde incidentele subsidie bestaat het risico dat
ook andere verenigingen de gemeente zullen benaderen met een dergeliik
verzoek.
Door het ontbreken van een nadere regel en daarmee het inzetten van een nadere 
regel ontbreekt het aan een algemeen kader waarop dergelijke verzoeken worden 
getoetst. Het bepalen van de hoogte van de uiteindelijke subsidie zal dus 
gerelateerd moeten worden aan vergelijkbare huur bij gemeente Utrecht. Voorde 
Cangeroes zou de huurlast in een gemeentelijke hal ongeveer € 
bedragen. Om de hal gebruiksklaar te maken en te kunnen verhuren zullen er 
investeringen gedaan moeten worden die drukken op de exploitatie. De 
huurinkomsten van de verhuur aan derden zijn onderdeel van hun 
exploitatiebegroting en worden ook meegenomen in de afweging van de 
subsidiebijdrage. Tot slot kent de incidentele subsidie een looptijd van vier jaar (dit 
is maximaal toegestaan), terwijl de Cangeroes een huurovereenkomst van vijfjaar 
aan gaan (dit is de minimale termijn die David Lloyd wil verhuren). Er zal dus een 
bestemmingsreserve opgebouwd moeten worden. Het hiervoor genoemde zal dus 
de hoogte van de uiteindelijke subsidie moeten bepalen en die hoogte moet 
gerelateerd zijn aan huur en gebruik van gemeentelijke hallen om ongewenste 
precedentwerking te vermijden.

Beslispunt
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2 Middelen voor de incidentele subsidie overhevelen van Prestatiedoelstelling 
Binnensportaccommodaties (19-2-2-2) naar Prestatiedoelstelling 
Accommodatiebeleid (19-2-2-4).

Argumenten

2.1 Overhevelen tussen prestatiedoelstellingen is een collegebevoegdheid.
Het college heeft de bevoegdheid om akkoord te geven voor overhevelen tussen 
prestatiedoelstellingen. Door dat op deze manier te doen, blijft ook transparant 
waarde veranderingen plaatsvinden.

2.2 Binnen de post kapitaallasten Binnensportaccommodaties is ruimte om deze
subsidie te dekken
Binnen de post kaptaallasten Binnensportaccommodaties (product 19-2-2-2) is 
ruimte de kosten van deze subsidie te dekken. De besteding van deze middelen 
voor het betreffende doeleinde is passend aangezien het hier investeringen in 
binnensportaccommodaties betreft en middels deze subsidie de middelen alsnog 
ten goede komen aan het in realiseren van binnensportgelegenheid.

2.3 Het organisatie onderdeel Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU) is geen
beleidsafdeling en verleent om die reden geen subsidies.
VGU verleent geen subsidies maar kan wel voorziening in de benodigde dekking 
voor de incidentele subsidie. MO Sport en samenleving is de betreffende 
beleidsafdeling voor het vraagstuk van de Cangeroes. MO SES kan de subsidie 
wel verlenen. Om die reden wordt voorgesteld het betreffende budget over te 
hevelen.

Kanttekeningen/
Risico’s

2.1 De besteding van de middelen - kapitaallasten binnensportaccommodaties - is
anders dan waarvoor zij begroot waren.
Ondanks dat de genoemde middelen binnen VGU een andere bestemming hadden 
(kapitaallasten) valt te beargumenteren dat ze met de overheveling naar MO SES 
met dezelfde beleidsdoelstelling worden besteed. Namelijk het realiseren van 
binnensportgelegenheid voor aanbieders en inwoners van gemeente Utrecht.

Beslispunt

3 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief.

Argumenten

3.1

Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal 
de budgettaire ruimte voor investeringen in binnensport accommodaties. De IRM-er MO is 
gemandateerd om de subsidie te verlenen, daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar 
MO.

|- per jaar voor een periode van 
|-.. Deze kosten worden incidenteel gedekt vanuit

Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken.
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Zelf zal BC Utrecht Cangeroes 
sponseren, ledenbijdragen (contributie) en verhuur aan derden. De huurinkomsten van de verhuur aan 
derden zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de 
subsidiebijdrage.

|- per jaar bijdragen uit eigen middelen op te brengen uit

Vervolg
Wanneer het college instemt met het voorstel zal dit bekend gemaakt worden aan Cangeroes. Met 
deze toezegging kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst gaan afsluiten met David Lloyd 
voor een periode van 5 jaar. Tegelijk kan Cangeroes een formele subsidieaanvraag indienen op basis 
waarvan de incidentele subsidie verleend kan worden. In de beschikking van deze subsidie zullen de 
eerder genoemde voorwaarden opgenomen worden alsmede de unieke aanleiding voor het verlenen 
van de subsidie.

Participatie
Sinds eind oktober zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokkenen; Utrecht Cangeroes, 
SportUtrecht en David Lloyd om tot een oplossing voor de ontstane situatie te komen.

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad middels een 
raadsbrief geïnformeerd worden over dit besluit.

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming

Bijlagen informatief
Raadsbrief ‘Incidentele subsidie aan basketbalvereniging Cangeroes’
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Burgemeester en wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl
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Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum
Kenmerk
Onderwerp

21 december 2021 
9580800
Incidentele subsidie aan basketbalvereniging
Cangeroes
Sport

Doorkiesnummer
E-mail |@utrecht.nl

Bijlage(n) Beleidsveld

Geachte leden van de raad,

Enkele weken geleden heeft basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes de gemeente Utrecht 
verzocht om hulp bij het voortzetten van hun basketbalactiviteiten in één van de sporthallen van David 
Lloyd in Overvecht. De betreffende vereniging heeft hun oproep ook aan verschillende leden van uw 
Raad gedaan. Hierover heeft uw Raad op donderdag 16 december enkele mondelinge vragen 
gesteld. In deze brief ontvangt u onze reactie.

BC Utrecht Cangeroes maakt al 12 jaar gebruik van één van de drie sporthallen van David Lloyd in 
Overvecht. Door een voorgenomen wijziging in de verhuurconstructie vanuit David Lloyd voorziet 
Utrecht Cangeroes een stijging van de huurlast per 1 januari 2022 van € 25.000,- naar€ 100.000,- per 
jaar. De stijging wordt veroorzaakt door de wijziging van een gebruiksovereenkomst (huren en betalen 
per gebruikt uur) naar een huurovereenkomst als hoofdgebruiker, dus de volledige huur van de hal 
per jaar. De huurperiode is 5 jaar en dit is de minimale termijn van David Lloyd.

In de zoektocht naar een oplossing zijn verschillende scenario’s verkend, waaronder het 
onderbrengen van de Cangeroes in één van onze gemeentelijke sporthallen. Vanwege de hoge 
bezettingsgraad in onze gemeentelijke accommodaties blijkt dit geen optie. Om te voorkomen dat de 
vereniging per 1 januari voor 25 uur per week (en daarmee 28 teams en circa 330 leden) geen 
accommodatie meer zou hebben^ is besloten om Cangeroes te ondersteunen middels een incidentele 
en maximale subsidie van € 75.000,- per jaar voor een periode van maximaal vier jaar. Een 
incidentele subsidie kan maximaal vier jaar verleend worden. De uiteindelijke hoogte van de subsidie 
zal bepaald worden aan de hand van de beoogde exploitatie door Cangeroes en gerelateerd worden 
aan de vergelijkbare huurkosten van een gemeentelijke accommodatie.

Er is gekozen voor het middel van een incidentele subsidie omdat hier sprake is van een unieke 
situatie. Dit is de enige situatie waarin één vereniging een volledige hal het gehele jaar bij een
commerciële verhuurder moet huren. Bij andere niet-qemeenteliike hallen maken meerdere
verenigingen gebruik van de hal en deze huren op basis van gebruikt uur.
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Burgemeester en wethouders

Datum
Ons kenmerk

21 december 2021 
9580800

Daarbij wordt dDe vereniging wordTgeconfronteerd met een forse verhoging van de huurlast terwijl 
voor hen het alternatief (huren van een gemeentelijke of andere accommodatie in de stad) ontbreekt. 
HierOaarmee komt het voortbestaan van een aanzienlijk deel van het breedtesportaanbod van deze 
vereniging in de wijk Overvecht in direct gevaar. Bij de afweging van het inzetten van deze subsidie 
wegen we mee dat juist in de wijk Overvecht we een belangrijke opgave zien om sportdeelname te 
verhogen en het sportaanbod te ondersteunen.

Met de incidentele subsidie voor basketbalvereniging Cangeroes overbruggen we een periode van in 
elk geval vier jaar. Na deze periode worden er in de gemeente meerdere nieuwe sporthallen 
opgeleverd en ontstaat erop die termijn ruimte om de vereniging weer onder te brengen in de 
gemeentelijke binnensportaccommodatie.
Financieel is deze incidentele subsidie ook te verantwoorden omdat de huur van een gemeentelijke
sporthal door verenigingen voor 70% gesubsidieerd is (kostendekking is 30%). Als de vereniging een
gemeentelijke hal zou huren, is het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel hoger dan het
voorgestelde subsidiebedrag.

Aan het verlenen van de subsidie aan Cangeroes verbinden we verschillende voorwaarden: De 
Cangeroes gaan zich extra inspannen om het basketballen onder de aandacht te brengen bij kinderen 
en jongeren uit de wijk Overvecht.
De subsidie is een maximale subsidie en geen garantstelling voor de dekking van de totale huurlast. 
Naast de subsidie zal Cangeroes de overige lasten moeten dekken uit het verhogen van de 
contributie en het verhuren van de sporthal aan derden. Daarmee zorgen we er ook voor, dat met 
deze subsidie, ook ruimte voor andere binnensportverenigingen ontstaat op de locatie David Lloyd. 
Tot slot is de subsidie uitsluitend bedoeld voor de breedtesportactiviteiten van Cangeroes.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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From:
Sent: Tue, 21 Dec 2021 17:17:59 +0100

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

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

Subject: RE: URGENT Terugkoppeling: 21 december 2021 Collegebesluit Mandaat: Incidentele subsidie
basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes
Attachments: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes - aangepast.docx, Raadsbrief Incidentele
subsidie Cangeroes - aangepast.docx

Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik de aangepaste versies van het collegevoorstel en de raadsbrief. In het collegevoorstel heb ik argument 1.4 
toegevoegd met een rekensom waarin de subsidie wordt afgezet tegen het gemeentelijk gesubsidieerde uurtarief van een 
sporthal. In de brief heb ik dit wel genoemd, maar niet de hele som toegevoegd. Als dit wel gewenst is, kan ik dat toevoegen.

Verder heb ik in de brief extra beargumenteerd dat het om een unieke situatie gaat. Ik heb daarin niet expliciet opgenomen welke 
commerciële/niet-gemeentelijke sporthallen we hebben, maar wel benoemd waar het verschil in de situatie zit. Voorde 
volledigheid staan hieronder deze hallen:

• Sporthal Oudenrijn (1 hal)
• Sportcentrum Olympos (3 hallen)
• Sporthal Hercules (1 hal)

Voor alle hallen geldt dat er meerdere verenigingen gebruik maken van de hal en die huren de hallen per gebruikt uur. In 
Oudenrijn zijn dit o.a. verschillende basketbalverenigingen, in Olympos verschillende studentensportverenigingen en in Hercules 
is dit o.a. zaalvoetbal en badminton van Hercules zelf.
De verwachting is bij deze hallen niet dat er een vergelijkbare situatie optreedt zoals bij David Lloyd en dus is de kans op 
precedentwerking ook klein.

Als er nog vragen naar aanleiding van de aanpassingen zijn, dan zie ik die graag tegemoet.

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

OOO0

2E

2E 2E 2E 2E 2E

2E 2E 2E 2E

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

2E

2E

2E

2E

2E

2E



@utrecht.nl>From:
Sent:

<
Tue, 21 Dec 2021 19:36:50 +0100

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

RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>

Subject:

Hoi

Ik heb nog 2 aandachtspunten:
• Soms staat er in de nota dat de subsidie €| k per jaar bedraagt en soms staat er dat het bedrag maximaal €| k per 

jaar bedraagt. Volgens mij kan het woord maximaal overal worden verwijderd (één lijn trekken). Het wordt toch een 
bedrag van k per jaar?

• Daarnaast vind ik onderstaande toelichting verwarrend:

wordt Cangeroes per 1 januari as. geconfronteerd met een huurverhoging van - naar
€|______ |- per jaar.
Utrecht Cangeroes heeft aangegeven zelf ongeveer € 
verhuur aan derden) te kunnen genereren en heeft in samenspraak met §pgfmjj££bJde gemeente

[z per jaar aan dekking (uit contributie en

Dit kan vragen oproepen, want waarom verlenen we geen subsidie van €| k als ze zelf ook €| k per jaar kunnen opbrengen. 
Ik weet dat het wat genuanceerder ligt en ze 5 i.p.v. 4 jaar moeten overbruggen, maar dit kan wel vragen oproepen. Mogelijk kan 
je dit anders formuleren.

Verder heb ik geen opmerkingen.

Groeten,

@utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 15:01

|@utrecht.nl>;

Van:

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

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;

Goedemiddag allen,

Bij deze stuur ik jullie de versie met het aangepaste beslispunt. Staat het zo helder geformuleerd? Als jullie akkoord zijn stuur ik 
deze versie naar het stafbureau om het in iBabs te zetten (dat scheelt hen weer aangepaste versies wisselen).

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

|(5)utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:11
Aan:

Van:

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;
|(5)utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Ah, ok, dan gaan we dat weer terug aanpassen naar hoe t was. 
kun jij dat aanpassen in t voorstel?

Met vriendelijke groet,

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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 11:10

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

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Dan wel. Beslispunt is dus het overhevelen van de ene doelstelling naar de ander.

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

2E



Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:59:05
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Ok, maar voor de duidelijkheid, moeten we er nu wel of niet een apart beslispunt van maken?

Met vriendelijke groet,

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

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:45

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

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Oke helder. Dan zou ik dat zo ook formuleren in het beslispunt en de argumenten. Dus van welke doelstelling naar 
welke doelstelling willen we het overhevelen. En bij de argumenten dan vermelden dat dit een College bevoegdheid is 
en waarom we het dus overhevelen (om het goed te kunnen volgen oid).

@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:36:28
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van: <

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel ik inderdaad. Omdat het om een 4 jarige subsidie gaat zou mijn voorstel zijn om het budget wel 
over te hevelen. Anders blijkt ook nergens uit de begroting dat er bij VGU de komende 4 jaar budget over zou moeten blijven 
t.b.v. de subsidie aan de Cangeroes.

Met vriendelijke groet,
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Vastgoedorganisatie Utrecht 
Ma t/m do
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 december 2021 10:31

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

Onderwerp: Re: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf
@utrecht.nl>;<

Hoi

Tussen doelstellingen bedoel je? Dat kan wel, maar de afdelingen (VGU en MO) hebben daar in principe niets mee te maken. 
We vragen dan aan het college om het te dekken uit het programma Sport en Samenleven, doelstelling 
budget overhevelen voor een incidentele subsidie neem ik aan?

Want we gaan geen

(5)utrecht.nl>
Verzonden: maandag 20 december 2021 09:32:34
Aan:
Onderwerp: RE: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes.pdf

Van: <

Ha

Omdat het een collegebevoegdheid is om te besluiten tot een wijziging tussen 2 producten hebben we dit als expliciet beslispunt 
toegevoegd.

Als dat volgens jou niet gebruikelijk is en er geen aanvullende besluitvorming nodig is voor een begrotingswijziging, dan kan dit 
punt wat mij betreft vervallen.

Met vriendelijke groet,
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Utrecht Cangeroes |@utrechtcangeroes.nl>From:
Sent: Wed, 22 Dec 2021 15:10:07 +0100

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

Fwd: Document
David Uoyd Exploitatie Begroting (20211220 - 2).xlsx

Nog een poging dan...

Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl> 
Wed, 22 Dec 2021 15:46:04 +0100

From:
Sent:

@utrecht.nl>;"Stafbureau Gemeentesecretaris'To:
<^@utrecht.nl>; @utrecht.nl>

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

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

Cc:
|@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>
Subject: Graag vandaag tegen 1600 uur doorzetten naar de raad Mandaat 21-12: Incidentele subsidie
basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes
Attachments: Collegevoorstel Incidentele subsidie Utrecht Cangeroes - aangepast.docx, mandaat Raadsbrief 22-12-21 
Incidentele subsidie Cangeroes - aangepast na collegebespreking.docx

Ha collega’s,
Graag tegen 1600 uur doorzetten naar de raad. De brief is gewijzigd en dit is de schone versie. De wijzigingen in het 
collegevoorstel zijn met wijzigingen bijhouden
Er vindt dan ook een gesprek met de Cangaroes plaats en communicatie

Met vriendelijke groet,

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht
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Burgemeester en wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl

m i?rm}
Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum
Kenmerk
Onderwerp

22 december 2021 
9580800
Incidentele subsidie aan basketbalvereniging
Cangeroes
Sport

Doorkiesnummer
E-mail |@utrecht.nl

Bijlage(n) Beleidsveld

Geachte leden van de raad,

Enkele weken geleden heeft basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes de gemeente Utrecht 
verzocht om hulp bij het voortzetten van hun basketbalactiviteiten in één van de sporthallen van David 
Lloyd in Overvecht. De betreffende vereniging heeft hun oproep ook aan verschillende leden van uw 
Raad gedaan. Hierover heeft uw Raad op donderdag 16 december enkele mondelinge vragen 
gesteld. In deze brief ontvangt u onze reactie.

BC Utrecht Cangeroes maakt al 12 jaar gebruik van één van de drie sporthallen van David Lloyd in 
Overvecht. Door een voorgenomen wijziging in de verhuurconstructie vanuit David Lloyd voorziet 
Utrecht Cangeroes een stijging van de huurlast per 1 januari 2022 van € 25.000,- naar€ 100.000,- per 
jaar. De stijging wordt veroorzaakt door de wijziging van een gebruiksovereenkomst (huren en betalen 
per gebruikt uur) naar een huurovereenkomst als hoofdgebruiker, dus de volledige huur van de hal 
per jaar. De huurperiode is 5 jaar en dit is de minimale termijn van David Lloyd.

In de zoektocht naar een oplossing zijn verschillende scenario’s verkend, waaronder het 
onderbrengen van de Cangeroes in één van onze gemeentelijke sporthallen. Vanwege de hoge 
bezettingsgraad in onze gemeentelijke accommodaties blijkt dit geen optie. Om te voorkomen dat de 
vereniging per 1 januari voor 25 uur per week (en daarmee 28 teams en circa 330 leden) geen 
accommodatie meer zou hebben, is besloten om Cangeroes te ondersteunen middels een incidentele 
en maximale subsidie van € 75.000,- per jaar voor een periode van maximaal vier jaar. Een 
incidentele subsidie kan maximaal vier jaar verleend worden. De uiteindelijke hoogte van de subsidie 
zal bepaald worden aan de hand van de beoogde exploitatie door Cangeroes en gerelateerd worden 
aan de vergelijkbare huurkosten van een gemeentelijke accommodatie.

Er is gekozen voor het middel van een incidentele subsidie omdat hier sprake is van een unieke 
situatie. Dit is de enige situatie waarin één vereniging een volledige hal het gehele jaar bij een 
commerciële verhuurder moet huren. Bij andere niet-gemeentelijke hallen maken meerdere 
verenigingen gebruik van de hal en deze huren op basis van gebruikt uur.

2E

2E

2E



Burgemeester en wethouders

Datum
Ons kenmerk

22 december 2021 
9580800

Daarbij wordt de vereniging geconfronteerd met een forse verhoging van de huurlast terwijl voor hen 
het alternatief (huren van een gemeentelijke of andere accommodatie in de stad) ontbreekt. Hiermee 
komt het voortbestaan van een aanzienlijk deel van het breedtesportaanbod van deze vereniging in 
de wijk Overvecht in direct gevaar. Bij de afweging van het inzetten van deze subsidie wegen we mee 
dat juist in de wijk Overvecht we een belangrijke opgave zien om sportdeelname te verhogen en het 
sportaanbod te ondersteunen.
Met de incidentele subsidie voor basketbalvereniging Cangeroes overbruggen we een periode van in 
elk geval vier jaar. Na deze periode worden er in de gemeente meerdere nieuwe sporthallen 
opgeleverd en ontstaat erop die termijn ruimte om de vereniging weer onder te brengen in de 
gemeentelijke binnensportaccommodatie.
Financieel is deze incidentele subsidie ook te verantwoorden omdat de huur van een gemeentelijke 
sporthal door verenigingen voor 70% gesubsidieerd is (kostendekking is 30%). Als de vereniging een 
gemeentelijke hal zou huren, is het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel hoger dan het 
voorgestelde subsidiebedrag.

Aan het verlenen van de subsidie aan Cangeroes verbinden we verschillende voorwaarden: De 
Cangeroes gaan zich extra inspannen om het basketballen onder de aandacht te brengen bij kinderen 
en jongeren uit de wijk Overvecht.
De subsidie is een maximale subsidie en geen garantstelling voor de dekking van de totale huurlast. 
Naast de subsidie zal Cangeroes de overige lasten moeten dekken uit het verhogen van de 
contributie en het verhuren van de sporthal aan derden. Daarmee zorgen we er ook voor, dat met 
deze subsidie, ook ruimte voor andere binnensportverenigingen ontstaat op de locatie David Lloyd. 
Tot slot is de subsidie uitsluitend bedoeld voor de breedtesportactiviteiten van Cangeroes.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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D66
utrecht

UTRECHT

Actuele motie: Leg de basis voor 

basketbal in Overvecht
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021,

Constaterende dat:
Utrecht Cangeroes een bloeiende basketbalvereniging is in Utrecht, die mogelijkheden tot gebruik 
van binnensportaccommodatie beperkt ziet als gevolg van een prijsverhoging bij David Lloyd;
De gemeente Utrecht een subsidie heeft toegezegd van € 
om de Utrecht Cangeroes tegemoet te komen;
Van Utrecht Cangeroes een commitment van vijfjaar wordt gevraagd, als voorwaarde om de zaal 
bij David Lloyd te kunnen huren;
De deadline voor Utrecht Cangeroes om een overeenkomst met David Lloyd te sluiten op 31-12- 
2021 verloopt;

1.

2. - perjaar, voor duur van vierjaar,

3.

4.

Overwegende dat:
1. De raad in de motie ‘Samen scoren in Overvecht’ zich uit heeft gesproken vóór het pakken van 

kansen voor meer sporten en bewegen in Overvecht;
2. Dit moment de gemeente een unieke kans biedt om een investering te doen voor basketbal en 

andere sporten in Overvecht;
3. De toegezegde subsidie door de gemeente aan Utrecht Cangeroes een late, maar belangrijke stap 

is, maar hiermee alleen deels de huur kan worden voldaan, maar nog geen financiële ruimte 
ontstaat om een voor basketbal en andere sporten geschikte vloer te leggen;

4. Het college in de raadsbrief d.d. 22 december schrijft: “Als de vereniging een gemeentelijke hal zou 
huren, is het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel hoger dan het voorgestelde subsidiebedrag.”.

5. Een nieuwe vloer noodzakelijk is om de zaal langdurig geschikt te maken voor een sport als 
basketbal en het niet fair is om deze investering volledig van Utrecht Cangeroes te vragen;

6. Utrecht Cangeroes met het nieuwe contract er als vereniging hoe dan ook op achteruit gaan, door 
hogere kosten en het nemen van verantwoordelijkheid voor het beheer en de onderhuur van de 
zaal bij David Lloyd;

7. Utrecht Cangeroes in Lunetten laat zien dat zelfbeheer van een sportaccommodatie (door hen) 
meerwaarde biedt, maar dit wel het nodige vraagt van een vereniging;

Draagt het college op:
Op zeer korte termijn met Utrecht Cangeroes een voor hen haalbare en betaalbare oplossing te 
vinden voor het plaatsen van een nieuwe vloer in de sporthal door bijv. het bieden van co
financiering en garantstelling, aangezien het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel lager is dan 
wanneer Utrecht Cangeroes een gemeentelijke hal zou gebruiken;
Hiermee sporten in Overvecht en het gebruik van de betreffende zaal ook voor andere sporten op 
langere termijn aantrekkelijk te maken;
Utrecht Cangeroes niet verder in de problemen te brengen door hen te verplichten de 
doordeweekse avonduren met andere sportclubs te laten delen, maar hen samen met Sport Utrecht 
te laten zoeken naar onderverhuur vóór 18u en in het weekeind aan andere gebruikers, passend bij 
de uitvoering van de motie ‘Samen scoren in Overvecht’;

1.

2.

3.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Ingediend door:
• , CDA
• , D66
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 23 Dec 2021 09:28:12 +0100

@utrecht.nl>
FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in

To:
Subject:
Overvecht
Attachments: Actuele motie Leg de basis voor basketbal in Overvecht.docx

Ha

Hierbij mijn concept beantwoording voorde motie:

Advies: ontraden

We zijn als college al enige weken constructief in gesprek met basketbalvereniging Cangeroes. Zoals in de Raadsbrief vermeld 
hebben we Cangeroes een incidentele subsidie in het vooruitzicht gesteld. Een uitzonderlijke stap waarmee we de Cangeroes 
ondersteunen en het belang van deze sportaanbieders op deze plek in de stad onderstrepen. De exacte hoogte van de subsidie 
zullen we bepalen op basis van een haalbare exploitatie begroting. Als blijkt dat de eerder genoemde subsidie van € 
geen realistische dekking biedt zijn we bereid deze eventueel te verhogen. De investering in een vloer en andere materialen zal 
onderdeel vormen van deze begroting. Als college hebben we gesteld dat de gemeente Utrecht niet de volledige investering van 
de vloer op zich kan nemen. Deze zal ook gedekt moeten worden uit andere middelen als contributie van de gebruikers of 
bijvoorbeeld een crowdfunding of benefiet. Verder hebben we in de Raadsbrief aangegeven dat de incidentele subsidie ten 
goede moet komen aan meerdere binnensportverenigingen. Voor binnensportverenigingen ligt de vraag naarzaaluren 
logischerwijs in de avond. We blijven er om die reden bij - als voorwaarde van de subsidie - dat Cangeroes in alle redelijkheid 
ook doordeweeks in de avonden ruimte biedt aan andere verenigingen.

Met vriendelijke groet,

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

oo®@
%

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: donderdag 23 december 2021 08:38
Aan: |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

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

@utrecht.nl>
Onderwerp: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

bijgaand de actuele motie van  CDA mede namens D66  waarvan ik verwacht dat deze 
in de (na)middag door maarten van een reactie moet worden voorzien. Graag deze reactie voorbereiden motie ontraden of 
overnemen met een korte motivatie erbij.

Ha en

Met vriendelijke groet,

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

GO®0

Gemeente Utrecht

@raad.utrecht.nl>Van: <
Verzonden: woensdag 22 december 2021 23:12 
Aan: IMoties @utrecht.nl>; Moties <|

|@raad.utrecht.nl> 
Onderwerp: Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

@raad.utrecht.nl>
(Raad) <|CC:

Beste allen,

Bijgevoegd een actuele motie ter bespreking in de raad morgen over de zaalaccomodatie van Utrecht Cangeroes,

Met vriendelijke groet,

,

Raadslid CDA Utrecht

Samen verantwoordelijk voor Utrecht!

E-mail: l@raad.utrecht.nl

Telefoon:
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 23 Dec 2021 10:29:53 +0100

@utrecht.nl>
Re: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in

To:
Subject:
Overvecht

Prima, stuur jij t door naar I?

Outlook voor Android downloaden
@utrecht.nl>

Sent: Thursday, December 23, 2021 10:25:40 AM
|@utrecht.nl>

Subject: RE: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

From:

To:

Ha

Prima tekst wat mij betreft. Ik heb in rood nog een paar aanvullingen gedaan. Zie hieronder. En ik twijfelde nog om te benoemen 
dat Cangeroes hun financiële plaatje ook nog niet scherp heeft en niet gezocht heeft naar andere oplossingen buiten de 
gemeente.

Kun jij je in deze aanvullingen vinden? Zo ja, dan stuur ik dit naar

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 23 december 2021 09:28
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|@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht
Aan:

Ha

Hierbij mijn concept beantwoording voorde motie:

Advies: ontraden

We zijn als college al enige weken constructief in gesprek met basketbalvereniging Cangeroes. Zoals in de Raadsbrief vermeld, 
hebben we Cangeroes een incidentele subsidie in het vooruitzicht gesteld. Dit is een uitzonderlijke stap waarmee we de 
Cangeroes ondersteunen en het belang van deze sportaanbieders op deze plek in de stad onderstrepen. De exacte hoogte van 
de subsidie zullen we bepalen op basis van een haalbare exploitatie begroting. Deze moet Cangeroes nog sluitend maken. Als 
blijkt dat de eerder genoemde subsidie van €
De investering in een vloeren andere materialen zal onderdeel vormen van deze begroting. Als college hebben we gesteld dat 
de gemeente Utrecht niet de volledige investering van de vloer op zich kan nemen, mede omdat dit een investering in een 
commerciële sporthal is. Deze investering zal ook gedekt moeten worden uit andere middelen als contributie van de gebruikers 
of bijvoorbeeld een crowdfunding of benefiet. Verder hebben we in de Raadsbrief aangegeven dat de incidentele subsidie ten 
goede moet komen aan meerdere binnensportverenigingen. Voor binnensportverenigingen ligt de vraag naarzaaluren 
logischerwijs in de avond. We blijven er om die reden bij - als voorwaarde van de subsidie - dat Cangeroes in alle redelijkheid 
ook doordeweeks in de avonden ruimte biedt aan andere verenigingen. Hiervoor heeft SportUtrecht ook aangeboden om in de 
komende periode te zoeken naar een goede invulling en oplossing.

|- geen realistische dekking biedt zijn we bereid deze eventueel te verhogen.

Met vriendelijke groet,

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

GO®0
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Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van: <
Verzonden: donderdag 23 december 2021 08:38
Aan: |(5)utrecht.nl>; |(5)utrecht.nl>;

(5)utrecht.nl>
(5)utrecht.nl>; (5)utrecht.nl>;CC:

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

2E 2E

2E

2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

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

2E

2E 2E 2E 2E

2E 2E

2G

2E

2E



(5)utrecht.nl>
Onderwerp: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

bijgaand de actuele motie van  CDA mede namens D66  waarvan ik verwacht dat deze 
in de (na)middag door maarten van een reactie moet worden voorzien. Graag deze reactie voorbereiden motie ontraden of 
overnemen met een korte motivatie erbij.

Ha en

Met vriendelijke groet,

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

GO®©
.w

Gemeente Utrecht

@raad.utrecht.nl>Van:  <|
Verzonden: woensdag 22 december 2021 23:12 
Aan: IMoties @utrecht.nl>; Moties <|

|@raad.utrecht.nl> 
Onderwerp: Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

@raad.utrecht.nl>
(Raad) <|CC:

Beste allen,

Bijgevoegd een actuele motie ter bespreking in de raad morgen over de zaalaccomodatie van Utrecht Cangeroes,

Met vriendelijke groet,

,

Raadslid CDA Utrecht

Samen verantwoordelijk voor Utrecht!

E-mail: l@raad.utrecht.nl

Telefoon:

Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
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@utrecht.nl> 
23 Dec 2021 11:26:53 +0100

From:
Sent:

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

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

Subject:
Overvecht

FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in

Maarten kun je hiermee uit de voeten. De verwachting is nu dat de actuele moties begin avonddeel besproken worden.
Gr

Verzonden vanaf mijn Galaxy

Oorspronkelijk bericht
|@utrecht.nl>Van:

Datum: 23-12-21 10:49 (GMT+01:00)
|@utrecht.nl>, utrecht.nl>,Aan:

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

|@utrecht.nl>, 
en@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>,

Onderwerp: RE: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in 
Overvecht

Ha

Hierbij onze reactie op de motie:

Advies: ontraden

We zijn als college al enige weken constructief in gesprek met basketbalvereniging Cangeroes. Zoals in de Raadsbrief staat 
vermeld, hebben we Cangeroes een incidentele subsidie in het vooruitzicht gesteld. Dit is een uitzonderlijke stap waarmee we de 
Cangeroes ondersteunen en het belang van deze sportaanbieders op deze plek in de stad onderstrepen. De exacte hoogte van 
de subsidie zullen we bepalen op basis van een haalbare exploitatie begroting. Deze moet Cangeroes nog sluitend maken. Als 
blijkt dat de eerder genoemde subsidie van € 
verhogen. De investering in een vloeren andere materialen zal onderdeel vormen van deze begroting. Als college hebben we 
gesteld dat de gemeente Utrecht niet de volledige investering van de vloer op zich kan nemen, mede omdat dit een investering in 
een commerciële sporthal is. Deze investering zal ook gedekt moeten worden uit andere middelen zoals contributie van de 
gebruikers of bijvoorbeeld een crowdfunding of benefiet. Verder hebben we in de Raadsbrief aangegeven dat de incidentele 
subsidie ten goede moet komen aan meerdere binnensportverenigingen. Voor binnensportverenigingen ligt de vraag naar 
zaaluren logischerwijs in de avond. We blijven er om die reden bij - als voorwaarde van de subsidie - dat Cangeroes in alle 
redelijkheid ook doordeweeks in de avonden ruimte biedt aan andere verenigingen. Hiervoor heeft SportUtrecht ook aangeboden 
om in de komende periode te zoeken naar een goede invulling en oplossing.

|- geen realistische dekking biedt, zijn we bereid deze eventueel te

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
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|@utrecht.nl>From:
Sent: 23 Dec 2021 13:02:04 +0100

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

@utrecht.nl>Cc:
Subject: RE: Gewijzigde motie basketbal in Overvecht

Nee, naar mijn idee niet, strekking en opdracht van de motie blijft gelijk. 
Wordt alleen door meer partijen (waaronder) coalitie ondersteund. 
Advies blijft hetzelfde

Met vriendelijke groet,

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

GO®0

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:47
Aan: |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

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

@utrecht.nl><
CC:
Onderwerp: FW: Gewijzigde motie basketbal in Overvecht

Leidt dit tot aanpassingen in ons advies aan maarten. Gr

Verzonden vanaf mijn Galaxy

Oorspronkelijk bericht
@raad.utrecht.nl>Van: <

Datum: 23-12-21 12:44 (GMT+01:00) 
Aan: IMoties <1 @utrecht.nl>. Moties @raad.utrecht.nl>
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(Raad) |(g)raad.utrecht.nl> 
Onderwerp: Gewijzigde motie basketbal in Overvecht
Cc:

Goedemiddag,

Bijgevoegd een wijziging van de eerder ingediende actuele motie in verband met de ondertekening,

Met vriendelijke groet,

,

Raadslid CDA Utrecht

Samen verantwoordelijk voor Utrecht!

E-mail: l@raad.utrecht.nl

Telefoon:

Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Website: https://www.cda.nl/utrecht/utrecht/afdelinq/

@Twitter:
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 23 Dec 2021 14:52:10 +0100

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

FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in

@utrecht.nl>To: <
Cc:
Subject:
Overvecht
Attachments: Motie Leg de basis voor basketbal in Overvecht .docx

Ha en

Zie bijgevoegde actuele motie en onderstaand advies.
Maarten probeert het vanmiddag om te laten zetten in een toezegging. 
Betekent misschien wel dat we er met de eerder geraamde nog niet zijn.

Met vriendelijke groet,

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

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:27
Aan: @utrecht.nl>; SecretariaatvanOoijen @utrecht.nl><

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

CC:
@utrecht.nl>;

Onderwerp: FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

Maarten kun je hiermee uit de voeten. De verwachting is nu dat de actuele moties begin avonddeel besproken worden. Gr

Verzonden vanaf mijn Galaxy
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 23 Dec 2021 15:03:42 +0100

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

FW: Gewijzigde motie basketbal in Overvecht
@utrecht.nl>Cc: <

Subject:

Ha Maarten, hierbij nog even de kanttekeningen bij de genoemde motie;

-we gaan als gemeente niet de volledige investering in de vloer voor onze rekening nemen in de hal van een derde (in dit geval 
een commerciële partij)
-we verwachten van de Cangeroes ook andere dekking voor deze investering (bv contributie van leden, verhuur aan derden, 
crowdfunding en eventuele andere fondsen/subsidies)
-we beoordelen de uiteindelijke subsidie op basis van een sluitende en realistische exploitatiebegroting, subsidie zal de sluitpost 
van die begroting vormen en eventuele niet-gebruikte subsidie zal terugbetaald moeten worden
-in ruil voorde subsidie is het een voorwaarden dat ook andere verenigingen op primetime (doordeweeks in de avond) gebruik 
kunnen maken van de hal
-daarnaast verwachten we van Cangeroes dat zij zich inzetten voorsportstimulering in Overvecht

Met het huren van de hal krijgt de Cangeroes de ruimte in de hal om uit te breiden van 2 naar 3 velden. Dat geeft ook ruimte om 
‘in te dikken’ en op de meest gewenste uren (prime-time) de hal beschikbaar te stellen aan derden.

Met vriendelijke groet,

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

Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2021 13:02
Aan: @utrecht.nl>; 

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

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

Onderwerp: RE: Gewijzigde motie basketbal in Overvecht

Nee, naar mijn idee niet, strekking en opdracht van de motie blijft gelijk. 
Wordt alleen door meer partijen (waaronder) coalitie ondersteund. 
Advies blijft hetzelfde
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Gemeente Utrecht

Onderwerp: Sportaccommodaties David Lloyd bij 
Vechtse BanenVOORBLAD

Staf: Sport

Stafdatum: 20 april 2020
Portefeuillehouder: Maarten van Ooijen
Manager:
Opsteller: |/|
Bestuurlijk contactpersoon:
Bestuursadviseur:

Doel: informeren, bespreken 
en/of besluiten

Bespre ken

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 de ontwikkelingen bij de sporthallen van David Lloyd bij de Vechtsebanen. 
Bespreken of het onderzoeken van de capaciteit van de sporthallen van David Lloyd een bijdrage kan 
leveren aan de Utrechtse opgave voor ruimte voor sporthallen binnen het budget dat de gemeente 
hiervoor beschikbaar heeft of daarvoor wil vrijmaken.

Aanleiding voor dit voorstel:
heeft een langlopend huurcontract van de sporthallen bij De Vechtsebanen. Dit loopt door tot het 

erfpachtcontract van Vechtsebanen afloopt in 2045. Vechtsebanen en David Lloyd hebben gesprekken over de 
verhuur van dit deel van het complex, ook in relatie tot benodigde investeringen m.b.t. achterstallig 
onderhoud. Opzegging van het contract van David Lloyd was (tot voor kort) geen optie, maar onderverhuren 
wel.
Daarom is door David Lloyd aan Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes een voorstel gedaan om de zaal 
waar zij gebruik van maken onder te huren.
Cangeroes neemt voor ongeveer 20 uur per week af bij David Lloyd om te trainen. Dit doen zij al ruim 10 jaar 
en voor een gunstig tarief. Echter het huurbedrag dat nu door David Lloyd is voorgesteld is veel te hoog voor 
hen (ca. €1
hebben aan de gemeente gevraagd of er mogelijkheden zijn de hal over te nemen om zo meer capaciteit voor 
de Utrechtse verenigingen te creëren.
Daarnaast is David Lloyd ook aan het verkennen of er andere (particuliere) sportaanbieders zijn die de hallen 
willen onderhuren, eventueel meerdere huurders die gezamenlijk tot een goede bezetting komen. Momenteel 
ligt deze zoektocht stil omdat alle David Lloyd vestigingen zijn gesloten i.v.m. de COVID-1 9 crisis.

per jaar). De Cangeroes geven aan deze uren nodig te hebben voor hun vereniging en ze

De Vechtsebanen heeft inmiddels ook aangeven bij de gemeente dat zij moeite hebben hun exploitatie rond te 
krijgen. Zij hebben de gemeente gevraagd mee te denken over enkele scenario’s. Een daarvan is een 
mogelijkheid of de gemeente Utrecht de drie sporthallen overneemt. Het gaat om drie hallen van 35 X 48 
meter. Twee ervan hebben momenteel een tennisvloer en één een multifunctionele vloer. Ook zitten er vier 
squashbanen bij en een ontvangstruimte (horeca). Vooral de multifunctionele hal is in slechte staat, maar voor 
alle hallen geldt dat renovatie nodig is.
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Gemeente Utrecht
Onderbouwing: met knelpunten en/of risico’s.
Denk aan: politiek, financieel, participatie, communicatie, juridische en/of organisatie.
Voordat er een besluit kunnen nemen over het al dan niet in beheer nemen van de hallen van David Lloyd, 
dient vooraf een goed onderzoek gedaan te worden naar de staat van de hallen en de voorwaarden waaronder 
gebruik gemaakt kan worden van de hallen. Dit kan niet los gezien worden van de gesprekken die gemeente 
en De Vechtsebanen hebben over het erfpachtcontract.

In de capaciteitsbehoefte berekening van het Mulier Instituut staat vermeld dat de behoefte aan sporthallen in 
Overvecht op dit moment tot 2030 twee sporthallen is. Momenteel is alleen sporthal De Dreef in Overvecht 
gelegen, echter op de grens met Overvecht ligt ook Sporthal Loevenhout. Deze valt in het rapport onder de 
wijk Noordwest, maar bedient ook de wijk Overvecht. In 2040 is er behoefte aan drie sporthallen. Hierbij is de 
capaciteit van David Lloyd buiten beschouwing gelaten. Bij nieuw te bouwen sporthallen wordt gezocht naar 
een combinatie met onderwijs. In gesprek met UVO wordt momenteel verkend waar VO onderwijs 
gecombineerd kan worden met sporthallen. Zeer waarschijnlijk is dit mogelijk in Overvecht, maar is dit niet in 
de buurt van David Lloyd.

Na een eerste verkenning van de situatie na het verzoek van de Cangeroes zien wij aanzienlijke beperkingen de 
multifunctionele hal over te nemen. De hal is niet geschikt voor competitie en daardoor alleen door de weeks 
in de avonden te gebruiken. Bezetting overdag zal slechts sporadisch mogelijk zijn, er lijkt vooralsnog geen 
behoefte aan gymcapaciteit bij de scholen in Overvecht. Hierdoor zal nooit een sluitende begroting gemaakt 
kunnen worden binnen het voorgestelde huurbedrag.

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de tennis- en squash hallen. De gemeente heeft in het verleden alle 
tenniscomplexen overgedragen aan de tennisverenigingen. Ook indoor tennisfaciliteiten heeft de gemeente 
niet in eigendom/exploitatie. Wij zien het niet als logische stap om nu wel indoor tennishallen over te nemen.

Als de gemeente afziet om gebruik van de hallen van David Lloyd te maken bestaat het risico dat de Utrecht 
Cangeroes moeten uitwijken naar andere (gemeentelijke) sportaccommodaties om de trainingsuren op te 
vangen. 20 uur is een aanzienlijk aantal dat drukt op de huidige bezettingsgraad in de stad.
Om op dit scenario te anticiperen wordt momenteel verkend in welke gymzalen, sportzalen en sporthallen er 
nog plek is om verschillend teams onder te brengen. In eerste instantie wordt de focus gelegd op Overvecht, 
omdat daar nu ook getraind wordt.
Verder wordt gekeken naar het aantal trainingen, spelniveau, onderscheid jeugd en seniorenbasketbal etc.. 
Dit proces wordt nu gezamenlijk voorbereid tussen MO Sport, Vastgoedexploitatie en SportUtrecht en de 
zaalve rdelingscom missie.

Op basis van de huidige beschikbare informatie zien wij nu onvoldoende mogelijkheden en redenen om de 
sporthal(len) over te nemen.

Los van gebruik door de gemeente, is er een gesprek geweest met een vastgoedconsultant die namens David 
Lloyd verkent welke (andere) sportinitiatieven geïnteresseerd zijn om gebruikte maken van deze hallen. 
Hiervoor hebben we initiatieven zoals Sportbox en padel genoemd. Dit zou ook een mogelijkheid kunnen zijn 
voor sportinitiatieven die nu op tijdelijke locaties gevestigd zijn of zich in Utrecht willen vestigen.

Planning en vervolg (op intranet staan de aanlevertermijnen)
Vervolg stafbespreking
College
Raad sinformatie bijeen komst 
(eventueel)
Commissie
Raad



I@lFrom:
Sent:

>
23 Dec 2021 15:32:10 +0100

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

@gmail.com @gmail.com>;"Cc:
@gmail.com>

Subject:

Hi

Ik heb net telefonisch contact gehad met 
akkoord heeft gekregen op het uitwerken van een overeenkomst met ons op basis van het voorstel zoals hij dat van ons heeft gekregen, met 
twee aandachtspunten.

van David Lloyd. Hij kon mij vertellen dat hij vandaag van zijn baas

Allereerst (en enigszins verrassend en verontrustend voor ons) is dat David Lloyd bevestiging gaat zoeken bij Nedstede dat zij akkoord zijn 
met deze onderhuur.  

 David Lloyd wil nu de bevestiging dat voortzetting van het huurcontract met Utrecht 
Cangeroes akkoord is voor de verhuurder/eigenaar Nedstede.

Ten tweede willen zij concretere afspraken over toegang (via de receptie) tot de zaal. Dat is vooral praktische uitwerking die wij natuurlijk 
snappen en ook zullen doen.

Al met al denk ik positief nieuws dat we deze horde ook lijken genomen te hebben.

| Utrecht Cangeroes
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 23 Dec 2021 15:56:56 +0100

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

RE: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in

@utrecht.nl>To: <
Cc:
Subject:
Overvecht

Ha dat zullen we inderdaad juridisch moeten toetsen, vandaar ook het voorbehoud dat we maken.
Maar het is zeker geen blanco cheque, we zullen een en ander altijd toetsen aan hun nog aan te leveren exploitatiebegroting.

Met vriendelijke groet,

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

GO®0
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: donderdag 23 december 2021 15:29
Aan: |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>
@utrecht.nl>

CC:
Onderwerp: RE: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

Jeetje.
Wb advies aan maarten: staan we nu toe dat cangeroes investeert van de te geven subsidie? Mag dat juridisch gezien? Die 
investering is nagelvast ga ik van uit? Dan wordt het uiteindelijk een gift aan david loyd, vandaar dat ik vraag of dit juridisch 
gezien mag?

En hoezo zijn we er dan niet met omdat we via het advies nu een min of meer blanco cheque geven aan cangeroes?

Overigens was ik in het kader van mijn overdracht aan het zoeken naarstafstukken en viel mijn oog op het stafstuk in de bijlage. 
Kenden jullie dat?

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

|(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 23 december 2021 14:52
Aan: |@utrecht.nl>; (5)utrecht.nl>

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: FW: URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; Actuele motie leg basis voor basketbal in Overvecht

Ha en

Zie bijgevoegde actuele motie en onderstaand advies.
Maarten probeert het vanmiddag om te laten zetten in een toezegging. 
Betekent misschien wel dat we er met de eerder geraamde nog niet zijn.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht
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I@lFrom:
Sent:

>
Thu, 23 Dec 2021 16:05:48 +0100

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

@gmail.com

To:
Cc:

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

Subject: Re: David Lloyd

Hi

Ik heb in mijn financiële aanbod aan David Lloyd in de kleine lettertjes opgenomen dat wij in 2022 en 2023 2 maanden huurvrij krijgen voor 
de maanden juli en augustus. Effectief komt dat neer op 
daar hebben ze vandaag niets over gezegd.

Mijn verwachting is als gezegd dat ze 1 jaar huurvrij willen toestaan, maar

Ik heb natuurlijk nu alleen een mondelinge reactie en geen formele schriftelijke reactie. Even afwachten dus. ik doe mijn best.

Groet,
| Utrecht Cangeroes

> Op 23 dec. 2021 om 16:00 heeft !utrecht.nl> het volgende geschreven:
>
> Ha
>
> Dank voor de terugkoppeling en mooi dat het grotendeels positief lijkt uit te pakken.
>
> Gister hebben jullie aan te geven bij DL terug te komen op hun eerdere voorstel van de ingroei huur van 11 naar
> Wat was de reactie van DL daarop?

over driejaar.

>
> Gr
>
>

■Oorspronkelijk bericht->
Utrecht Cangeroes

> Verzonden: donderdag 23 december 2021 15:32
> Aan:

>utrechtcangeroes.nl>> Van:

!utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; |@sportutrecht. nl>
> CC:
> Onderwerp: David Lloyd

igmail.com; |@gmail.com>

>
> Hi
>
> Ik heb net telefonisch contact gehad met 
akkoord heeft gekregen op het uitwerken van een overeenkomst met ons op basis van het voorstel zoals hij dat van ons heeft gekregen, met 
twee aandachtspunten.

van David Lloyd. Hij kon mij vertellen dat hij vandaag van zijn baas

>
> Allereerst (en enigszins verrassend en verontrustend voor ons) is dat David Lloyd bevestiging gaat zoeken bij Nedstede dat zij akkoord zijn 
met deze onderhuur.  

. David Lloyd wil nu de bevestiging dat voortzetting van het huurcontract met Utrecht 
Cangeroes akkoord is voor de verhuurder/eigenaar Nedstede.
>
> Ten tweede willen zij concretere afspraken over toegang (via de receptie) tot de zaal. Dat is vooral praktische uitwerking die wij natuurlijk 
snappen en ook zullen doen.
>
> Al met al denk ik positief nieuws dat we deze horde ook lijken genomen te hebben.
>
> Groet,

| Utrecht Cangeroes>
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Fri, 24 Dec 2021 09:36:08 +0100

|@utrecht.nl> 
@utrecht.nl>

To:
Cc:
Subject:
Importance:

vraag advies Cangeroes 
High

Ha

Ik had gebeld. Wilde het onderstaande even overleggen.

We gaan de incidentele subsidie aan Cangeroes verlenen.
Nu vragen zij ook een bijdrage voor een nieuw aan te schaffen sportvloer.

Mijn vraag is of zij de subsidie die wij verlenen ook mogen gebruiken voor een investering in een voorziening (de vloer) bij een 
derde partij David Lloyd.
Waarbij de kans bestaat dat de vloer na 5 jaar uiteindelijk achterblijft.

Kun jij me even bellen en aangeven wat de (on)mogelijkheden hierbij zijn,

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling
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Gemeente Utrecht
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I@lFrom:
Sent:

>
Fri, 24 Dec 2021 20:15:19 +0100

|@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>To:
@gmail.com>;"Cc:

@gmail.com>; @1 >
Subject:
Attachments:

Follow up na gesprek van vandaag
Intentieverklaring inclusief bijlage David Uoyd - Utrecht Cangeroes.docx

Beste

Dank voor het gesprek vandaag na aanleiding van de discussie over de motie in de gemeenteraad gisteren en mijn 
contact hierover met de wethouder later vandaag.

Wat mij betreft kunnen aansturen op een subsidie aanvraag van ons ter grootte van 4 jaar 
van extra huurkosten die we als Utrecht Cangeroes hebben in de 5 jarige (5 seizoenen) huurovereenkomst met 
David Lloyd. Als besproken zullen wij als vereniging zelf de vloer financieren (mede gebruikmakend van de 
subsidiemogelijkheden onder de regeling “Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”). We 
zullen een nieuwe opzet van de exploitatiebegroting opstellen en delen met jullie.

ter dekking

Tevens hebben we afgesproken dat, conform de motie, Utrecht Cangeroes onder de subsidievoorwaarden geen 
verplichting krijgt de zaal te delen met andere verenigingen (natuurlijk zullen we de zaal niet onnodig leeg laten staan) 
en zullen we andere verenigingen ruimte aanbieden doordeweeks voor 18u en in het weekeinde.

Tot slot hebben we afgesproken dat een brief van de wethouder aan de raad waarin bovenstaande is verwoord 
voldoende is voor ons om een overeenkomst aan te gaan met David Lloyd. Ik begrijp dat we deze raadsbrief maandag 
of uiterlijk dinsdag kunnen verwachten.

Openstaande punten zijn nu met name nog rond de overeenkomst met David Lloyd en de schriftelijke bevestiging door 
hen van de voorgestelde contractvoorwaarden middels een intentieverklaring (en het voorbehoud op akkoord tot 
onderhuur van Nedstede). Ter informatie voeg ik deze intentieverklaring bij.

Laten volgende week contact houden om de puntjes op de i te zetten.

Groet,
Utrecht Cangeroes
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Burgemeester en wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl

m i?rm}
Gemeente Utrecht

Aan de gemeenteraad

Behandeld door Datum 28 december 2021
Doorkiesnummer Kenmerk 9608495
E-mail |@utrecht.nl Onderwerp

Beleidsveld
Oplossing basketbalvereniging Cangeroes 
SportBijlage(n)

Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd tijdens de Raadsvergadering van 23 december jl. bij de bespreking van de 
(ingetrokken) actuele motie ‘Leg de basis voor basketbal in Overvecht’ informeren we uw Raad nog 
voor het einde van het jaar over de gewenste oplossing voor basketbalvereniging Cangeroes in de 
situatie rond de sporthal David Lloyd.

Na de eerste toezegging van de mogelijke incidentele subsidie heeft Cangeroes ons verzocht deze 
subsidie te verhogen aangezien de Cangeroes voorzien dat zij moeten investeren in de sporthal om 
deze gebruiksklaar te maken voor hun eigen teams en voor verhuur aan derden. Deze investering 
drukt dusdanig op de exploitatiebegroting van de vereniging voor de hal dat een sluitende exploitatie 
niet haalbaar leek. Waardoor het aangaan van de huurovereenkomst met David Lloyd voor 
Cangeroes een onaanvaardbaar risico vormde. Dit risico leidde ertoe dat het voortbestaan van de 
verenigingsactiviteiten in Overvecht per 1 januari 2022 in gevaar kwamen.

Inmiddels heeft er opnieuw met Cangeroes overleg plaatsgevonden en hebben we nogmaals 
gezamenlijk naar een haalbare exploitatie voorde locatie gezocht. Hierbij hebben we als uitkomst 
aangegeven dat we als gemeente bereid zijn om de incidentele subsidie ruimhartiger toe te kennen 
zodat de exploitatie sluitend en haalbaar is. De uiteindelijke hoogte van de subsidie bepalen we op 
basis van de aanvraag die we van Cangeroes op korte termijn verwachten. In de beschikking stellen 
we daarbij als voorwaarde dat de subsidie aan Cangeroes ook ten goede moet komen aan zaalruimte 
voor andere binnensportverenigingen, ofwel direct bij de locatie David Lloyd of doordat de Cangeroes 
activiteiten op de locatie David Lloyd concentreren en er daardoor ruimte ontstaat elders in stad. 
Daarnaast verwachten we van Cangeroes inzet voor kinderen en jongeren van de wijk Overvecht. Op 
basis hiervan heeft de vereniging aangegeven de overeenkomst met David Lloyd te willen aangaan.
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Burgemeester en wethouders

Datum
Ons kenmerk

28 december 2021 
9608495

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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"Ooijen, Maarten van" <|
Mon, Tl Dec 2021 12:55:45 +0100

|@utrecht.nl>;"

@utrecht.nl>From:
Sent:

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

@utrecht.nl>
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;Cc:

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

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

Re: URGENT van wie komt def go start digitale collegerondje Raadsbrief oplossing basketbalvereniging

|@utrecht.nl>;"<
<
Subject:
Cangaroes

Wat mij betreft akkoord op nu het rondje starten. Ik zal de aankondiging in de college-app doen. Groeten, Maarten
Van: @utrecht.nl><
Verzonden: Monday, December 27, 2021 12:16:46 PM
Aan: @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;<

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

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

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

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

Onderwerp: URGENT van wie komt def go start digitale collegerondje Raadsbrief oplossing basketbalvereniging Cangaroes
@utrecht.nl>; @utrecht.nl><

Ha Maarten en
vandaag. Of wachten we nog op definitief go dat het contract tussen beide organisaties Cangaroes en David Loyd ook 
daadwerkelijk wordt aangegaan. Op zich biedt de tekst in de brief nu ruimte om dat niet verder af te wachten en kunnen we na 
rondje college voor instemming morgen naar buiten. Ik hoor graag.

deze concept-brief ligt nu klaar. Kan ik het digitale rondje college met bijgaande brief gaan opstarten

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
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Gemeente Utrecht
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@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:31
Aan: |@utrecht.nl>; 

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

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

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

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

Onderwerp: Re: URGENT Update Cangaroes na overleg met maarten vanochtend en secretaris college; moet collegebrief 
worden en voor verzending naar de raad eerst digitale afstemming langs het college.

@utrecht.nl>;<

Hoi allen

gesproken. Hij ziet het zitten en met hem de lijn (en proces) van de raadsbrief doorgesproken. We zijn er zo
hiervoor gaat liggen dan

Zojuist heb ik
uit, zij gaan tekenen met David Lloyd. Enige potentiële obstructie die overblijft is Nedstede. AIsJ
zullen we volgende week toch nog moeten opschalen. Maar laten we er vanuit gaan dat dat niet nodig is.

Goed werk zo vlak voor de kerstdagen! Dank allen!

Groet,
Maarten

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: Friday, December 24, 2021 1:07:28 PM
Aan: @utrecht.nl>; @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

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

(5)utrecht.nl>; 
(5)utrecht.nl>;

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

|(5)utrecht.nl>
Onderwerp: RE: URGENT Update Cangaroes na overleg met maarten vanochtend en secretaris college; moet collegebrief 
worden en voor verzending naar de raad eerst digitale afstemming langs het college.

@utrecht.nl>;<

Dag allen,

In de bijlage de concept Raadsbrief oplossing basketbalvereniging Cangeroes.

In heb vanmorgen contact gehad met Cangeroes. Daarbij aangegeven dat wij bereid zijn (dekking is gecheckt) de subsidie te 
verhogen (90k als mogelijke dekking genoemd).
Daarbij aangegeven dat het een subsidie is en blijft die het niet rendabele deel van de exploitatie compenseert. We gaan dus niet 
direct investeren in de vloeren leggen deze relatie ook niet in de Raadsbrief of straks in de beschikking. Deze lijn heb ik 
afgestemd met wil jij dit nog even bevestigen of aanscherpen?

@Maarten, wil jij mij laten weten als je Cangeroes, 
al wel laten weten) dat zij er op deze manier vertrouwen in hebben en het contract met David Lloyds aan kunnen gaan.

gesproken hebt en hij ook bij jou bevestigd (heeft hij mij ambtelijk

En @Maarten, 
naar

graag hoor ik of jullie akkoord zijn met de concept Raadsbrief, dan kan deze vervolgens dooren
voor het rondje College van maandag.

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

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 10:56
Aan: |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

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

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

|@utrecht.nl>; k®utrechtn|>;
@utrecht.nl>;<

@utrecht.nl>
Onderwerp: URGENT Update Cangaroes na overleg met maarten vanochtend en secretaris college; moet collegebrief worden 
en voor verzending naar de raad eerst digitale afstemming langs het college.

<

en collega’s,
Secretaris van het college
betekent ook voordat we het kunnen verzenden eerst rondje digitale afstemming van de brief met het college.

Ha
pleit voor een collegebrief zodat het hele college de afweging kan gaan maken. Dat

Mijn ideale planning zou zijn raadsbrief vandaag op inhoud + kenmerk panklaar te hebben staan ieg afgestemd met maarten, 
maandagochtend rondje collegeafstemming en dinsdag uit. Dan zijn we nog ruim op tijd voorde toegezegde datum van 31-12 
gisteren nav actuele motie. En voorkomen we onnodig haastwerk en fouten ten aanzien van de kwetsbaarheid van de oplossing 
rondom private hal-staatssteun en precedentwerking. De inhoud van de brief moet ook juridisch gecheckt en afgezegend zijn.

Ik ben vanmiddag vanaf 14.30 onderweg niet meer bereikbaar. Maandagochtend weer wel. Graag voor acties (overleg met 
maarten) vandaag nog via charlotte/gijs verder aanvliegen. Ik laat bij hen ook contactpersoon vanuit de BA mocht er vandaag 
nog iets moeten richting college en raad.

Met vriendelijke groet,

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

<
Mon, 27 Dec 2021 16:57:06 +0100

@utrecht.nl>;"!College |@utrecht.nl>;To: <
@utrecht.nl>;"Stafbureau Gemeentesecretaris" <^@utrecht.nl>;

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

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

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

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

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

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

Re: Collegeafstemming digitaal Raadsbrief (SPORT) inzake oplossing basketbalvereniging Cangeroes
<
Subject:

Grt

Outlook for Android downloaden
From:
Sent: Monday, December 21, 2021 2:07:37 PM 
To: ICollege <College@utrecht.nl>; 
<^@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl><

@utrecht.nl>; Stafbureau Gemeentesecretaris<
@utrecht.nl>

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

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

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

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

Subject: Collegeafstemming digitaal Raadsbrief (SPORT) inzake oplossing basketbalvereniging Cangeroes
|@utrecht.nl>; @utrecht.nl>< <

Geachte collegeleden,
Hierbij ontvangt u op verzoek van Wethouder Van Ooijen voor digitale collegeafstemming bijgaande raadsbrief 
SPORT met bovengenoemd onderwerp in verband met een toezegging naar aanleiding van een breed door de 
raad gesteunde actuele motie 'leg de basis voor basketbalvereniging Cangeroes' (status: ingetrokken) van de 
raad van 23 december jl. Graag uw akkoord voor verzenden dinsdagochtend 28 december na 10 uur in de 
ochtend. De raad kan dan nog worden geïnformeerd voor het einde van het jaar zoals ook is toegezegd. Rest 
mij u fijne dagen toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
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■« K.

&
17:26

7 december 2021

48x35 meter 13:35

Thanks!
15:05 V/

8 december 2021

_______ ik heb je net een
mail gestuurd met de besproken 
punten van gisteren en een aantal 
aanvullende vragen. Zou je die 
s.v.p. morgen voor 11 uur kunnen 
beantwoorden? Dan kan ik die info

Ha

nog meenemen in het voorstel naar 
onze wethouder. Alvast bedankt en 
een fijne avond. 18:06 s/y

___Bedankt voor je mail! Ik heb
vandaag een meeting gehad met de 
eigenaar van Peaks padel en hij staat 
erop dat hij zijn recht op eerste huur 
gebruikt^ laten we morgenochtend 
anders even bellen? Fijne avond

Hi

20:53

O© Bericht 0
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88% ■

El ■« K*
piarmen 13:55

Is goed 13:55 V/

Zal ik DL bellen? 13:55 V/

En afspraak met Cangeroes? 13:55 V/

De week erna? 13:55 V/

Als jij DL wil bellen graag. 13:56

Als jij DL wil bellen graag. 
Ja, prima 13:56 V/

Afspraak met Cangeroes volgende 
week lijkt me ook prima, ze moeten 
ook die tijdsdruk gaan voelen. Dat 
moet niet ons probleem worden 13:56

Ik zal even een vragenlijstje maken.
13:56 -yy

Afspraak met Cangeroes volgende week 
lijkt me ook prima, ze moeten ook die 
tijdsdruk gaan voelen. Dat moet niet ons...

O© gericht % 0
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^v.iil 88% ■

al ■« K.
1 december 2021 siiS

12:55 V./

9 december 2021

A Doorgestuurd

___Bedankt voor je mail! Ik heb
vandaag een meeting gehad met de 
eigenaar van Peaks padel en hij staat 
erop dat hij zijn recht op eerste huur 
gebruikt^ laten we morgenochtend 
anders even bellen? Fijne avond

Hi

09:11 s/y

Goedemorgen, dit berichtje ontving ik
09:12 V/van

Dit betekent dat gemeente er niet 
tussen kan komen. 09:13 -yy

ok, dan is de vraag dus of de optie 
van cangeroes verlopen is. of anders 
of die optie van Cangeroes door te 
geven is aan gemeente Utrecht en of 
DL wil meewerken aan een dergelijke 
constructie 09:13

Zit jij nu in het binnenstadoverleg^

O© gericht % 0
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^ .ill 88% ■21:39 □3

El ■« K*
Z-l l J IJ I I u I I ICL ci icy:

10:18 V/

_______ gesproken.
Gemeente als hoofdhuurder is geen 
optie.

Heb net

10:19 V/

Wel als Cangeroes hoofdhuurder 
worden. 10:20 s/y

En seizoen uitspelen is bespreekbaar, 
schat hij in. 10:20 V/

Ok, ik bel even als de agenda het 
toelaat 10:20

Prima 10:21 yy

Wil jij vast kijken wanneer we dan 
met SU en Cangeroes dit kunnen 
bespreken? 10:21

Ik zet het ook even in de mail naar de 
anderen 10:21 yy

Wil jij vast kijken wanneer we dan met SU 
en Cangeroes dit kunnen bespreken?

Ja, is goed. m-21 yy

O© Bericht 0
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^ .ill 88% ■21:39 □3

■« K*
9 december 2021 

Wil jij vast kijken wanneer we dan met SU 
en Cangeroes dit kunnen bespreken?

Ja, is goed. 10:21 V/

Zal ik vast even inlichten?
10:21 s//

Ja, lijkt me goed. 10:22

16:45 bel ik even met
15:26 Vy

Volgens____
lastig om in deze situatie voor een 
garantstelling te gaan. En subsidies 
zouden via nadere regels moeten. 
Beide opties in dit geval niet goed uit 
te leggen.

is het juridisch ook wel

15:27 Vy

15:32

Toch snel sponsoren werven als 
vereniging, maar dat is wel kort dag.

15:33 Vy

¥
Ja, lijkt me niet echt haalbaar... 

© gericht

15:59
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Wordt nog over de motie gestemd
20:38 V/

A Doorgestuurd

Net toezegging door wethouder sport 
nav actuele motie gedaan dat de raad 
voor 31 /12 wordt geïnformeerd over 
100% oplossing Utrecht cangaroes

8 20:39

Idd wordt raad op de hoogte 
gehouden. 20:41 V/

Nou, morgen maar even kijken. Ben jij 
volgende week vrij? 20:41

Ik dacht dat er ook nog gestemd 
moet worden. 20:41

U
Ik dacht dat er ook nog gestemd moet 
worden.

welDat zei 20:42 v!Z

Nou, morgen maar even kijken. Ben jij v'
volgende week vrij?

O© Bericht 0
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21:46 Q e ►

updates Cangero...
^,i 87% ■

■« K.
24 november 2021

We hebben net met DL gesproken 
en huur door gemeente is een 
optie. Moet dan wel snel uitgewerkt 
worden. Ook DL moet intern nog 
aantal dingen uitzoeken. Ook of 
eventuele langere tijd mogelijk is om 
zaken uit te werken. 14:10 s/y

Maar positief is dat de optie er wel is.
14:11 s/y

u
We hebben net met DL gesproken en huur 
door gemeente is een optie. Moet dan 
wel snel uitgewerkt worden. Ook DL mo...

Goed nieuws! 14:57

Wanneer hebben zij hun interne 
overleg en krijgen jullie een 
terugkoppeling? (Ongeveer) 14:58

Het zou nog wel twee weken duren 
om uitsluitsel over uitstel te krijgen. 
Maar we moeten zo snel mogelijk 
dingen concreet maken. 15:15 \

O© gericht % 0
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weten. 15:19 S/

16 december 2021

Ik kom eraan 08:32

Is het nog nodig om uit te zoeken of 
de voorgestelde fikse huurverhoging 
van DL juridisch wel is toegestaan?

11:26

Of zijn we dat stadium al voorbij
11:27

Het is volgens mij niet zozeer een 
huurverhoging maar meer een 
wijziging van de constructie. Als 
je een jurist hebt die daar naar kan 
kijken, dan graag 11:33

17 december 2021

Dag beiden

De politiek is er nu ook op 
gesprongen

© Bericht

12:19

12:20
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^,l 87% ■»♦

■« K.
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12:25

Bericht is via mijn collega 
binnengekomen van UBALL

Inmiddels contact gehad met onze 
jurist:
1) verhuurder kan altijd beëindigen 
als opzegtermijn bekend is. Huurder 
heeft wel ontruimingsbescherming 
als er geen goed alternatief is 
gevonden tegen redelijke prijs. Feit 
dat er al wel een ander bod ligt van 
andere partij helpt niet mee in deze 
casus

12:26

2) wat betreft huurverhoging. Dit mag 
mits het past binnen redelijkheid en 
billijkheid waarin verhoging van 25 
naar 100 onredelijk lijkt, zeker omdat 
Cangeroes al jaren huurder zijn voor 
een bepaalde prijs 14:21

Ik had dit ook bij onze jurist gevraagd. 
En die ziet geen onrechtmatigheid.
Het is ook geen directe huurverhoging
maar oon \A/Ü7ininn wan Ha

© gericht O% 0
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23 december 2021

O e Actuele motie Leg de basis...

09:11 V/3 pagina's • 246 kB • DOCX

Goedemorgen____
actuele motie ontvingen we 
vanmorgen. We moeten hier nog een 
antwoord op maken. Maar dan ben je 
deze keer ook meteen op de hoogte. 
Zeker ook omdat SportUtrecht ook 
genoemd wordt.

bijgevoegde

09:13 s//

Ok 09:28

Dus en subsidie 09:28

En nieuwe vloer 09:28

En geen andere sportaanbieders voor 
18.00 09:28

Ja, het zijn forse eisen die de mannen 
blijven stellen. Ik kan me voorstellen 
- als jullie als SU dat ook vinden - dat 
jullie hier ook een reactie op geven

ii+ 1-»/-»+ Krr\Ar\rr\ KaIoi r\r\r+
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s ^t.,1 87% ■21:49 ►>

SM ■« K*
En geen andere sportaanbieders voor 
18.00 09:28

Ja, het zijn forse eisen die de mannen 
blijven stellen. Ik kan me voorstellen 
- als jullie als SU dat ook vinden - dat 
jullie hier ook een reactie op geven 
vanuit het bredere belang van sport.

09:30

En jullie wisten natuurlijk ook niet dat 
die motie in de maak was 09:33

En jullie wisten natuurlijk ook niet dat die 
motie in de maak was

Nee, dat is gisteren na ons gesprek in 
gang gezet 09:34 •//

Nee, en ik snap de stap ergens ook 
wel. Maar had t wel netjes gevonden 
als ze dat gewoon even gemeld 
hadden 09:35

¥
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iD66 DEGROEN W\LINKS 7^ vwUTRECHTSE PvdAUTRECHTutrecht UtrechtUTRECHT

starterBl

Cangeroes in noodMondelinge vragen
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:

Is de wethouder bekend met de situatie waarin Utrecht Cangeroes op dit moment verkeert? 
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?
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?
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?

1.
2.

3.

4.

Gesteld door:
• , CDA
• , D66
• , GroenLinks
• , WD
• , PvdA
• , Student & Starter
• , Denk
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student»! starteroli»1D66 DE
UTRECHTSE
VVDUTRECHT utrecht

Christen
Unie

GROEN 

STADSBELANG LINKS
UTRECHT

DENKO UTRECHTUTRECHT

O Utrecht

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID UTRECHT

Actuele motie: Leg de basis 

basketbal in Overvecht
voor

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021,

Constaterende dat:
1. Utrecht Cangeroes een bloeiende basketbalvereniging is in Utrecht, die mogelijkheden tot gebruik 

van binnensportaccommodatie beperkt ziet als gevolg van een prijsverhoging bij David Lloyd;
2. De gemeente Utrecht een subsidie heeft toegezegd van € 75.000,- per jaar, voor duur van vier jaar, 

om de Utrecht Cangeroes tegemoet te komen;
3. Van Utrecht Cangeroes een commitment van vijfjaar wordt gevraagd, als voorwaarde om de zaal 

bij David Lloyd te kunnen huren;
4. De deadline voor Utrecht Cangeroes om een overeenkomst met David Lloyd te sluiten op 31-12- 

2021 verloopt;

Overwegende dat:
1. De raad in de motie ‘Samen scoren in Overvecht’ zich uit heeft gesproken vóór het pakken van 

kansen voor meer sporten en bewegen in Overvecht;
2. Dit moment de gemeente een unieke kans biedt om een investering te doen voor basketbal en 

andere sporten in Overvecht;
3. De toegezegde subsidie door de gemeente aan Utrecht Cangeroes een late, maar belangrijke stap 

is, maar hiermee alleen deels de huur kan worden voldaan, maar nog geen financiële ruimte 
ontstaat om een voor basketbal en andere sporten geschikte vloer te leggen;

4. Het college in de raadsbrief d.d. 22 december schrijft: “Als de vereniging een gemeentelijke hal zou 
huren, is het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel hoger dan het voorgestelde subsidiebedrag.”.

5. Een nieuwe vloer noodzakelijk is om de zaal langdurig geschikt te maken voor een sport als 
basketbal en het niet fair is om deze investering volledig van Utrecht Cangeroes te vragen;

6. Utrecht Cangeroes met het nieuwe contract er als vereniging hoe dan ook op achteruit gaan, door 
hogere kosten en het nemen van verantwoordelijkheid voor het beheer en de onderhuur van de 
zaal bij David Lloyd;

7. Utrecht Cangeroes in Lunetten laat zien dat zelfbeheer van een sportaccommodatie (door hen) 
meerwaarde biedt, maar dit wel het nodige vraagt van een vereniging;



Draagt het college op:
Op zeer korte termijn met Utrecht Cangeroes een voor hen haalbare en betaalbare oplossing te 
vinden voor het plaatsen van een nieuwe vloer in de sporthal door bijv. het bieden van co
financiering en garantstelling, aangezien het gesubsidieerde bedrag op jaarbasis veel lager is dan 
wanneer Utrecht Cangeroes een gemeentelijke hal zou gebruiken;
Hiermee sporten in Overvecht en het gebruik van de betreffende zaal ook voor andere sporten op 
langere termijn aantrekkelijk te maken;
Utrecht Cangeroes niet verder in de problemen te brengen door hen te verplichten de 
doordeweekse avonduren met andere sportclubs te laten delen, maar hen samen met Sport Utrecht 
te laten zoeken naar onderverhuur vóór 18u en in het weekeind aan andere gebruikers, passend bij 
de uitvoering van de motie ‘Samen scoren in Overvecht’;

1.

2.

3.

En gaat over tot de orde van de dag.

iend door:
, CDA 

, D66
, Student & Starter 

, VVD 
, Christenunie 

, Stadsbelang Utrecht 
, GroenLinks 

, PVV 
, Denk
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Voorstel aan het college van B&W

Incidentele subsidie BC Utrecht Cangeroes
Beleidsveld Sport
Portefeuillehouder Maarten van Ooijen
Organisatieonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling
Opsteller
Kenmerk 9580800
Vergaderdatum College 21 december 2021
Geheim Nee

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van max. € ,- 
per jaar (in totaal € ,-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de huur van de locatie David Lloyd 
en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

2. Middelen voor de incidentele subsidie overhevelen van Prestatiedoelstelling 
Binnensportaccommodaties (19-2-2-2) naar Prestatiedoelstelling Accommodatiebeleid (19-2-2-4). 

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsbrief ‘Incidentele subsidie aan 
basketbalvereniging Cangeroes’.
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Samenvatting
Basketbalvereniging Utrecht Cangeroes heeft gemeente Utrecht verzocht hen financieel te 
ondersteunen bij de huur van de locatie David Lloyd. Cangeroes kan – vanwege een wijziging in de 
voorgestelde huurconstructie – zelfstandig de gevraagde huur niet opbrengen en zou zonder steun 
van gemeente Utrecht op 1 januari voor ongeveer 25 uur per week geen accommodatie meer hebben. 
Aan het college wordt voorgesteld om Cangeroes te ondersteunen met een incidentele subsidie van 
maximaal 4 jaar voor een bedrag van € ,- per jaar. Hiermee worden de verenigingsactiviteiten 
in de wijk Overvecht overeind gehouden  

). Met de subsidie van vier jaar kan de periode overbrugd worden tot er meerdere nieuwe 
sporthallen in de gemeente opgeleverd worden en de Cangeroes daar hun activiteiten kunnen 
voortzetten. 

Context

Aanleiding
Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes traint behalve in Sporthal Lunetten ook al ruim 12 jaar in 
een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Zij doen dit vijf avonden per week op basis 
van een gebruikersovereenkomst (huren en betalen per uur) wat jaarlijks neerkomt op ca. € ,-. 
David Lloyd heeft begin 2021 aan Utrecht Cangeroes gemeld de gebruiksovereenkomst op te zeggen 
en per 1 januari 2022 toe te willen naar een huurovereenkomst voor volledig gebruik van de hal voor 
een huursom van € ,- voor een termijn van minimaal 5 jaar. David Lloyd heeft de hal voor een 
lange periode (12 jaar) voor een lager tarief verhuurd aan Cangeroes(verlieslatend voor hen), maar wil 
per 1 januari 2022 een marktconform tarief voor de hal ontvangen.

Hierbij heeft Cangeroes het eerste recht om gebruik te maken van deze huur overeenkomst. 
Daarnaast is er een tweede optant voor deze hal: Peakz Padel. Zij maken al gebruik van de andere 
twee sporthallen en willen graag uitbreiden naar de derde hal. Met de wijziging in de huurconstructie 
wordt Cangeroes per 1 januari as. geconfronteerd met een huurverhoging van € ,- naar 
€ ,- per jaar. 
Utrecht Cangeroes heeft aangegeven zelf ongeveer € ,- per jaar aan dekking (uit contributie en 
verhuur aan derden) te kunnen genereren en heeft in samenspraak met SportUtrecht de gemeente 
gevraagd te helpen om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Hiervoor zijn drie scenario’s 
verkend: 

1. Cangeroes onderbrengen in onze gemeentelijk sportaccommodaties: er is gebleken dit 
geen reële optie is, aangezien onze sporthallen allemaal volledig bezet zijn op de uren dat 
Cangeroes haar activiteiten heeft;

2. De gemeente Utrecht treedt op als hoofdhuurder bij David Lloyd en Cangeroes huurt dan 
bij gemeente: ook dit is geen optie, aangezien er een tweede optant (Peakz Padel) is het 
eerste recht 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 verder verkend.

Voor het derde scenario geldt dat de gemeente Utrecht de Cangeroes kan ondersteunen met een 
incidentele subsidie. Een incidentele subsidie kan ingezet worden voor bijzondere situaties waarvoor 
geen algemene subsidieregeling bestaat. Een dergelijke subsidie kent een looptijd van maximaal vier 
jaar en kan eenmalig ingezet worden. Voor het inzetten van de subsidie pleit dat dit een bijzondere 
situatie betreft: we kennen geen andere sportaanbieders die op dit moment voor een dergelijke 
omvang van uren huurt bij een commerciële aanbieder. Daarnaast hebben we op dit moment geen 
ruimte om de Cangeroes op te vangen in de gemeentelijke accommodaties. De verwachting is dat hier 
in de komende jaren wel ruimte ontstaat vanwege de realisatie van nieuwe sporthallen. Verder kan 
beredeneerd worden dat wanneer Cangeroes 25 uren zaalsport zou huren in onze gemeentelijke 
accommodatie zij ook indirect een subsidiebijdrage zouden ontvangen aangezien de huurprijs van een 
hal slechts % van de kostprijs bedraagt. Aangezien de ruimte er in de gemeentelijke 
accommodaties niet is, kan beargumenteerd worden dat een incidentele subsidie voor deze unieke 
casus gepast is. Tot slot pleit de locatie van de activiteiten van de Cangeroes voor het inzetten van de 
incidentele subsidie, omdat David Lloyd in de wijk Overvecht gevestigd is en waar juist ingezet wordt 
op het verhogen van sportdeelname en het versterken van het sportaanbod.

Aan het toekennen van de incidentele subsidie aan Cangeroes worden een aantal voorwaarden 
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verbonden. Dit heeft betrekking op het zorgdragen dat de subsidie ook ten goede komt aan andere 
gebruikers van de binnensport in Utrecht. Maar ook dat kinderen en jongeren uit de wijk Overvecht 
extra basketbalactiviteiten krijgen aangeboden. Ten derde betreft het een eenmalige en maximale 
subsidie en Cangeroes zijn verder zelf verantwoordelijk voor dekking van de huurovereenkomst.

Juridische context
De voorgestelde incidentele subsidie is juridisch getoetst en kent de volgende grondslag en 
voorwaarden.
▪ Om de overdracht van gelden voor een dergelijke casus mogelijk te maken bestaat alleen 

subsidie als optie. Er is voor dergelijke vraagstukken geen nadere regel dus blijft incidentele 
subsidie over. Nadeel van deze vorm is dat het niet transparant is en het daarmee geen gelijke 
kansen biedt aan een ieder. Het is selectief: je wijst maar één ontvanger aan. Wanneer voor de 
incidentele subsidie gekozen wordt, moet duidelijk gemotiveerd worden waarom dit een incident is 
en het kan maar voor maximaal 4 jaar. Het verstrekken van een dergelijke subsidie mag ook geen 
bestuurspraktijk zijn; dat in het verleden voor dit soort activiteiten subsidie hebben versterkt. 

▪ In het geval van een incidentele subsidie is er sprak is van selectieve steun en 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 een 
ander element van staatssteun moeten worden uitgesloten. Dat is in dit geval het element van “de 
beïnvloeding van de tussenstaatse handel”. Hiervan is geen sprake aangezien 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. In de 
uiteindelijke beschikking van de incidentele subsidie zal nadrukkelijk beschreven worden waarom 
het hier een unieke situatie is en waarom de subsidie daarom toegekend wordt en welke 
voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daarbij gaat het om het eenmalige karakter van de subsidie 
en de maximale looptijd van vier jaar.

Beoogd effect
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. 

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening 
In de afgelopen weken zijn college- en raadsleden door Cangeroes op de hoogte gebracht van hun 
situatie met het verzoek mee te werken aan een oplossing. Dit heeft geleid tot mondelinge vragen aan 
het college op donderdag 16 december jl..

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt  
  
1 Een incidentele subsidie te verlenen voor een periode van maximaal 4 jaar van 

max. € ,- per jaar (in totaal € ,-) aan BC Utrecht Cangeroes voor de 
huur van de locatie David Lloyd en hiervoor mandaat verlenen aan IRM MO.

  
Argumenten

1.1 Dit betreft een unieke situatie die vraagt om een dergelijke subsidie.
 Er zijn geen andere verenigingen die een commerciële sporthal van dit formaat 

volledig huren. Er is voor deze vereniging geen mogelijkheid om de activiteiten 
voort te zetten in een gemeentelijke of andere sporthal in de stad. De vereniging 
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zou dus met hun activiteiten en leden (28 teams en circa 330 leden) per 1 januari 
2022 ‘op straat’ komen te staan. 

  
1.2 Aan de toekenning van de subsidie worden voorwaarden verbonden die de 

subsidie een bredere uitwerking geven dan zuiver de vereniging Cangeroes.
Als voorwaarde voor de subsidie moet Cangeroes in de hal bij David Lloyd op de 
’prime time’ uren ruimte bieden aan meerdere andere binnensportverenigingen. 
Daarnaast moet Cangeroes – bijvoorbeeld middels de inzet van de 
buurtsportcoach basketbal – inzetten om meer kinderen en jongeren deel te laten 
nemen aan basketbalactiviteiten.

1.3 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. 

Kanttekeningen/
Risico’s

 

1.1 Deze incidentele subsidie wordt toegekend zonder nadere regel. 
 Met het ontbreken van een nadere regel maakt de toekenning van deze subsidie 

minder transparant. Het betreft hier echter een unieke situatie voor Cangeroes 
waarin eenmalig een taakstellende subsidie gerechtvaardigd is. In de beschikking 
aan de Cangeroes worden de kenmerken van de unieke situatie op basis 
waarvan de subsidie wordt toegekend en welke voorwaarden daaraan verbonden 
worden vastgelegd.

  
1.2 Met het verstrekken van de genoemde incidentele subsidie bestaat het risico dat 

ook andere verenigingen de gemeente zullen benaderen met een dergelijk 
verzoek.

 Door het ontbreken van een nadere regel en daarmee het inzetten van een 
nadere regel ontbreekt het aan een algemeen kader waarop dergelijke verzoeken 
worden getoetst. Het bepalen van de hoogte van de uiteindelijke subsidie zal dus 
gerelateerd moeten worden aan vergelijkbare huur bij gemeente Utrecht. Voor de 
Cangeroes zou de huurlast in een gemeentelijke hal ongeveer € ,- 
bedragen. Om de hal gebruiksklaar te maken en te kunnen verhuren zullen er 
investeringen gedaan moeten worden die drukken op de exploitatie. De 
huurinkomsten van de verhuur aan derden zijn onderdeel van hun 
exploitatiebegroting en worden ook meegenomen in de afweging van de 
subsidiebijdrage. Tot slot kent de incidentele subsidie een looptijd van vier jaar 
(dit is maximaal toegestaan), terwijl de Cangeroes een huurovereenkomst van vijf 
jaar aan gaan ( ). Er zal dus 
een bestemmingsreserve opgebouwd moeten worden. Het hiervoor genoemde 
zal dus de hoogte van de uiteindelijke subsidie moeten bepalen en die hoogte 
moet gerelateerd zijn aan huur en gebruik van gemeentelijke hallen om 
ongewenste precedentwerking te vermijden.

  
Beslispunt
  
2 Middelen voor de incidentele subsidie overhevelen van Prestatiedoelstelling 

Binnensportaccommodaties (19-2-2-2) naar Prestatiedoelstelling 
Accommodatiebeleid (19-2-2-4). 

  
Argumenten  

2.1 Overhevelen tussen prestatiedoelstellingen is een collegebevoegdheid.  
Het college heeft de bevoegdheid om akkoord te geven voor overhevelen tussen 
prestatiedoelstellingen. Door dat op deze manier te doen, blijft ook transparant 
waar de veranderingen plaatsvinden. 

2F
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2.2 Binnen de post kapitaallasten Binnensportaccommodaties is ruimte om deze 
subsidie te dekken

 Binnen de post kaptaallasten Binnensportaccommodaties (product 19-2-2-2) is 
ruimte de kosten van deze subsidie te dekken. De besteding van deze middelen 
voor het betreffende doeleinde is passend aangezien het hier investeringen in 
binnensportaccommodaties betreft en middels deze subsidie de middelen alsnog 
ten goede komen aan het in realiseren van binnensportgelegenheid. 

  
2.3 Het organisatie onderdeel Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU) is geen 

beleidsafdeling en verleent om die reden geen subsidies.
 VGU verleent geen subsidies maar kan wel voorziening in de benodigde dekking 

voor de incidentele subsidie. MO Sport en samenleving is de betreffende 
beleidsafdeling voor het vraagstuk van de Cangeroes. MO SES kan de subsidie 
wel verlenen. Om die reden wordt voorgesteld het betreffende budget over te 
hevelen. 

  
  
Kanttekeningen/
Risico’s

 

2.1 De besteding van de middelen – kapitaallasten binnensportaccommodaties – is 
anders dan waarvoor zij begroot waren.

 Ondanks dat de genoemde middelen binnen VGU een andere bestemming 
hadden (kapitaallasten) valt te beargumenteren dat ze met de overheveling naar 
MO SES met dezelfde beleidsdoelstelling worden besteed. Namelijk het 
realiseren van binnensportgelegenheid voor aanbieders en inwoners van 
gemeente Utrecht.

  
Beslispunt  
  
3 De gemeenteraad te informeren middels bijbehorende raadsbrief.
  
Argumenten  

3.1

Financiën
Het betreft een taakstellende incidentele subsidie van € ,- per jaar voor een periode van 
maximaal 4 jaar. In totaal is dit maximaal € ,-.. Deze kosten worden incidenteel gedekt vanuit 
de budgettaire ruimte voor investeringen in binnensport accommodaties. De IRM-er MO is 
gemandateerd om de subsidie te verlenen, daarom wordt het bedrag overgeheveld van VGU naar 
MO.  

Omdat BC Utrecht Cangeroes een contract voor 5 jaar gaan sluiten, worden afspraken met hen 
gemaakt waarin het mogelijk om door besparingen of extra inkomsten via verhuur aan andere 
verenigingen te sparen en op deze wijze de subsidie voor een periode van 5 jaar te gebruiken. 
Zelf zal BC Utrecht Cangeroes € ,- per jaar bijdragen uit eigen middelen op te brengen uit 
sponseren, ledenbijdragen (contributie) en verhuur aan derden. De huurinkomsten van de verhuur aan 
derden zijn onderdeel van hun exploitatiebegroting en nemen we mee in de afweging van de 
subsidiebijdrage.

Vervolg 
Wanneer het college instemt met het voorstel zal dit bekend gemaakt worden aan Cangeroes. Met 
deze toezegging kan BC Utrecht Cangeroes een huurovereenkomst gaan afsluiten met David Lloyd 
voor een periode van 5 jaar. Tegelijk kan Cangeroes een formele subsidieaanvraag indienen op basis 
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waarvan de incidentele subsidie verleend kan worden. In de beschikking van deze subsidie zullen de 
eerder genoemde voorwaarden opgenomen worden alsmede de unieke aanleiding voor het verlenen 
van de subsidie.

Participatie 
Sinds eind oktober zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokkenen; Utrecht Cangeroes, 
SportUtrecht en David Lloyd om tot een oplossing voor de ontstane situatie te komen.

Communicatie
Utrecht Cangeroes zal een formeel besluit ontvangen. Verder zal ook de gemeenteraad middels een 
raadsbrief geïnformeerd worden over dit besluit. 

Bijlage(n)
Bijlagen besluitvorming
-
Bijlagen informatief

- Raadsbrief ‘Incidentele subsidie aan basketbalvereniging Cangeroes’



  

Schriftelijke vragen Geen akkoord voor 
Cangeroes
10 januari 2021

Vragen:
De laatste weken van 2021 waren spannend voor basketbalvereniging Utrecht Cangeroes. Lange 
tijd zat deze bloeiende basketbalvereniging in onzekerheid over haar accommodatie in Overvecht, 
welke zij huurde van David Lloyd. Mede dankzij een oproep van een grote meerderheid van de 
raad leek een oplossing te zijn gevonden doordat de gemeente een subsidie beschikbaar stelde. 
Hierover werd de raad op 28 december geïnformeerd. Hiermee leek de toekomst van de 
Cangeroes bij David Lloyd voor de komende jaren verzekerd. Onverwacht strandde de 
overeenkomst met David Lloyd alsnog, meldde de wethouder in een brief van 7 januari. Dit heeft 
tot gevolg dat de Cangeroes geen beschikking zullen hebben over voldoende zaalaccommodatie 
in 2022. De fracties van CDA en D66, SBU, Denk, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD zijn zeer 
teleurgesteld over deze ontwikkeling en hebben de volgende vragen:

1) Kunt u aangeven welke overweging ten grondslag ligt aan het besluit van David Lloyd om 
de zaal niet aan de Cangeroes beschikbaar te stellen, maar aan de padelvereniging?

2) In hoeverre was er sprake van een overeenkomst tussen David Lloyd en de Cangeroes? 
Welke rol heeft de gemeente gespeeld bij de gesprekken tussen David Lloyd en de 
Cangeroes?

3) Welke afspraken waren met David Lloyd gemaakt, die aanleiding gaven voor het sturen van 
de brief van 28 december? Was er sprake van een schriftelijke overeenkomst of een 
akkoord op hoofdlijnen met een huurvoorstel?

4) Zo nee, wat zijn de “goede redenen”, zoals in de brief genoemd, op basis waarvan de 
Cangeroes er vanuit mochten gaan dat er een overeenkomst tot stand zou komen? 

5) Welke partijen zijn betrokken geweest bij de onderhandeling over het nieuwe contract met 
Cangeroes? Welk rol heeft Nedstede, de eigenaar van de zaal, hierbij gespeeld?

Nu de overeenkomst met David Lloyd is mislukt, is het van groot belang dat de Cangeroes zo snel 
mogelijk een alternatieve accommodatie wordt geboden. Het college geeft in de recente brief aan 
dat de gemeente Cangeroes hierbij zal ondersteunen.



6) Welke gevolgen heeft het stranden van de overeenkomst voor Cangeroes op korte en 
lange termijn? 

7) Welke alternatieven kunnen de Cangeroes nu worden geboden voor de korte en lange 
termijn? Is bijvoorbeeld het gebruik van een blaashal een optie? Zijn er bijvoorbeeld 
leegstaande bedrijfspanden die een tijdelijke oplossing kunnen bieden?

8) Welke gevolgen heeft het stranden van de overeenkomst voor de toegezegde subsidie aan 
Cangeroes?

9) Klopt het dat de Cangeroes zijn verwezen naar de zaalverdelingscommissie voor het 
verkrijgen van extra zaalruimte? Zo ja, deelt het college de opvatting dat deze verwijzing 
voor deze casus ongepast is? 

10)Op welk moment zal de evaluatie van de zaalverdelingscommissie aan de raad worden 
gestuurd?

Terugkijkend zijn de genoemde partijen verbaasd dat er pas op een heel laat moment met de 
Cangeroes naar een oplossing werd gezocht voor een probleem dat al lange tijd bekend was.

11) Kunt u aangeven op welk moment het college actief met Cangeroes naar een oplossing  
 heeft gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie?

12) Klopt het dat de betrokkenheid van de gemeente pas concreet werd na een dubbele  
 oproep van de raad om tot een oplossing voor Cangeroes te komen? Zo ja, waarom  
 duurde dit zo lang? Zo nee, op welke concrete acties heeft de gemeente in periode  
 daarvoor ondernomen om eerder tot een oplossing te komen?

13) Heeft dit naar de mening van het college negatieve invloed gehad op de totstandkoming    
 van een akkoord? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

14) Welke mogelijkheden ziet de gemeente om op de langere termijn Cangeroes perspectief te  
 bieden op zaalaccommodatie in een gemeentelijke sporthal? 

Genoemde partijen hechten er aan dat er lessen worden getrokken uit de gang van zaken en 
wordt gekeken op welke manier een dergelijke situatie in de toekomst kan worden voorkomen.

15) Hoe kijkt het college aan tegen de ontstane situatie waarbij een sportvereniging  
 zou worden gedwongen om marktconforme prijzen te betalen aan een commerciële partij?

16) Welke verschillende opties zijn overwogen door de gemeente om te voorkomen dat    
 Cangeroes in de rol van ondernemer zou worden gedwongen?

17) Welke visie heeft het college op het beter faciliteren van zaalsportverenigingen in   
 toekomst, zodat zij tegen een acceptabel tarief faciliteiten kunnen afnemen?

18) Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen bij Cangeroes voor het extra Mulieronderzoek 
 over capaciteit van de binnensport? Wanneer kan de raad dit onderzoek verwachten?

Gesteld door:

- , CDA
- , D66
- , SBU
- , Denk
- , GroenLinks
- , PvdA
- , SP
- , Student & Starter
- , VVD
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From:
Sent: Mon, 13 Sep 2021 09:56:21 +0100

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

RE: Sporthal David Lloyd
@utrecht.nl>

Subject:

Hoi allen,

Bedankt voor jullie reacties. Goed om te weten dat Samen Voor Overvecht geen optie is. En ik zal terugkoppelen dat ze een 
concreet plan moeten maken waar de financiering ontbreekt en dat we aan de hand daarvan met ze in gesprek gaan.

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: vrijdag 10 september 2021 12:11
Aan: |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>|@utrecht.nl>; 
Onderwerp: RE: Sporthal David Lloyd

Eens met
Mogelijk kunnen we - vanwege uitstel oplevering nieuwe sporthallen - met VGU in gesprek of er financiële ruimte is om voor een 
bepaalde periode op deze manier extra ruimte in te kopen. Maar dat kunnen we pas concretiseren als we weten om welke 
bedragen het gaat.

Met vriendelijke groet,
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|(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 11:18
Aan: |(5)utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; @utrecht.nl><
Onderwerp: RE: Sporthal David Lloyd

Ha

Mooi dat er zicht is op een mogelijk langer verblijf van de Cangeroes in David Lloyd.
De vraag over een eventuele financiële steun heb ik in mijn gesprek van voorde vakantie met 
Voordat we een dergelijke vraag kunnen overwegen moet er naar mijn idee eerste een exploitatie/investerings begroting liggen 
waarin duidelijk wordt welk deel daarvan Cangeroes niet gefinancierd krijgt.
Op basis daarvan kunnen wij het ook beter afwegen t.o.v. huur van een gemeentelijke hal of bv Olympos/Oudenrijn. We moeten 
namelijk wel een goede onderbouwing hebben waarom we hieraan zouden moeten bijdragen.  

.

ook besproken (zie bijlage).

Mijn voorstel zou dus zijn om dat eerst bij terug te leggen en dat we vervolgens met ze in gesprek gaan.

Met vriendelijke groet,

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

GO®©
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Gemeente Utrecht

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 9 september 2021 17:47
Aan: |(5)utrecht.nl>; (5)utrecht.nl>;

|(5)utrecht.nl>; 
Onderwerp: FW: Sporthal David Lloyd

@utrecht.nl><

Goedemiddag allen,

Onderstaande mail kreeg ik van 
gemeente aan Cangeroes. Vanuit accommodaties hebben we geen geld voor subsidies, maar is er misschien vanuit Samen 
Voor Overvecht nog iets mogelijk? Hoe kijken jullie hier tegenaan?

van SportUtrecht doorgestuurd met een vraag voor mogelijke financiering vanuit

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

oo®®
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Gemeente Utrecht

|(5)sportutrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 13:39

|(5)utrecht.nl>

Van: <

Aan:
Onderwerp: FW: Sporthal David Uoyd

Dag

Zoals zojuist telefonisch besproken de laatste stavaza mbt BC Utrecht Cangeroes en David Uoyd. Er zijn dus wel wat 
mogelijkheden maar hangt wel prijskaartje aan.

Zou je binnen de gemeente willen kijken hoe met wie Cangeroes in gesprek kan gaan, zodat we snel een vervolgoverleg kunnen 
inplannen.

Bedankt weer

Met vriendelijke groet,

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

rsport
UTRECHT
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Van:
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 16:32
Aan:
Onderwerp: Sporthal David Lloyd

@sportutrecht.nl><

Hoi

Over Sporthal David Lloyd en Utrecht Cangeroes.

David Lloyd is bereid de hal te verhuren aan Utrecht Cangeroes. Voor een bedrag tussen de | en 
moeten we alles zelf verbouwen en krijgen we verder geen faciliteiten. Bij

per jaar.
kunnen zij meer doen.Bij

Dus nog een flink terrein om te ontginnen.

Bottom line is dat wij, Utrecht Cangeroes het niet zonder externe financiering kunnen. Wij zijn op zoek naar iemand 
binnen de gemeente die kan aangeven of er eenmalig 
vanuit de gemeente Utrecht.

of 10 jaar lang | tot kan worden gefinancierd

Weetje wie er beslissingsbevoegd is binnen de gemeente?

Als dit allemaal niet doorgaat dan zitten we na 1 januari zonder hal. Dat is de helft van onze trainingen.

Als dit allemaal wel door kan gaan: Dan biedt dat in eerste instantie een oplossing voor de club in ieder geval de 
komende 10 jaar. Maar zeker ook grote kansen voor veel kinderen in Overvecht. Waar een grote vraag is naar 
basketbal. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor alle middelbare scholen in Utrecht om scholencompetitie en 
scholentoernooien (en clinics) te ontwikkelen.

Groet,

Utrecht Cangeroes
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UTRECHTCANGEROES
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Utrecht Caneeroes - Oktober 2021

Basketball toekomst met een 

thuishonk in Overvecht
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Utrecht Cangeroes is een gezonde vereniging • • •

Utrecht Cangeroes is ontstaan uit een fusie 

tussen BC Utrecht en BV Cangeroes. Sportief 

gezien behoort Utrecht Cangeroes tot een van 

de aantrekkelijkste verenigingen voor 

vrouwenbasketball in Nederland, met teams in 

alle hoogste klassen!

Utrecht Cangeroes is een van de grootste 

basketball verenigingen van Nederland met 

ruim 500 leden, waarvan zo'n 400 actief zijn in 

39 teams. Naast de competitie-spelende leden, 

zijn meer dan 200 basketballers verbonden met 

de de vereniging als recreant, OpenCourt, G- 

basketball, Wallibies (jeugd 3-6 jaar) en 

BasketbalI'sCool (jeugd 7 tot 12 jaar).



die door accommodatie gebrek• • • • • •

Utrecht Cangeroes heeft als thuishonk sporthal 
Lunetten. De hal is in eigen beheer (uniek in Utrecht). 

Daarnaast worden ook trainingen gegeven in sporthal 
David Uoyd (Overvecht), Waterwin, Hart van Noord en 

Goeree.

In de piekuren op maandag- tot en met 

donderdagavond worden Lunetten en David Uoyd (5 

basketball velden!) volledig gebruikt.

Momenteel wordt voor ruim 110 uur basketball 
trainingen gegeven op doordeweekse avonden en 

maakt Utrecht Cangeroes op alle doordeweekse 

avonden gebruik van de faciliteiten van David Uoyd 

voor basketball trainingen.

Zaalgebruik trainingen
Hart van Goeree 
Noord _ 1%

Waterwin
/ 1%

iI7%

David Uoyd
23%

Lunetten
68%

■ Lunetten ■ David Lloyd ■ Hart van Noord ■ Goeree ■ Waterwin



dreigt om te vallen.• • •

Utrecht heeft al vele jaren een tekort aan 

indoor sportaccommodaties. Al in 2008 werd de 

toenmalige vereniging BC Utrecht gedwongen 

om haar trainingen onder te brengen bij David 

Uoyd na het wegvallen van de trainingslocatie 

aan de IBB-laan.

De vereniging heeft een leden- en 

activiteitenstop vanwege het ontbreken van 

verdere groeimogelijkheden in sporthal 
Lunetten en David Uoyd. Dat terwijl veel 
kinderen (maar ook volwassenen en recreanten) 

in de wijken Overvecht en Kanaleneiland willen 

basketballen.

Sportclub David Uoyd maakte zelf nauwelijks 

gebruik van de drie sporthallen in haar complex. 

De exploitatie was daardoor verlieslatend en 

aanleiding voor David Uoyd om op zoek te gaan 

naar structurele onderhuurders. Voor twee 

hallen is dat nu gelukt (Peakz Padel); voor de 

derde hal zoekt David Uoyd een huurder die op 

jaarbasis €  oplevert.  

 

 

.
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De basketball hal in sportcomplex David Uoyd

Gegeven de omvang van Utrecht Cangeroes, haar groeiambitie als vereniging, maar ook de enorme 

behoefte in de stad aan 3x3 basketball (trainingen en toernooien voor gebonden en ongebonden 

basketballers), schoolcompetitie basketball, basketball clinics (voor jongste jeugd in Wallibies en 

BasketbalI'sCool) en de vraag naar basketball voor recreanten is het realiseren van een basketball 
hal in het sportcomplex van David Uoyd een versterking van de sport in de stad Utrecht.

In de accommodatie van David Uoyd zijn drie volwaardige basketball velden te realiseren.
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7 • 5Voorbeeld basketball hall Amsterdam Apollo 
(4 competitievelden).

■ Impressie van een mogelijke inrichting van een 
basketball hal met drie basketball velden.

Huidige inrichting hal David Uoyd (met 
betonnen vloer - 2 basketball velden). U



Aanbod aan sportclub David Uoyd
Utrecht Cangeroes is voornemens om het volgende voorstel te doen aan sportclub David Uoyd voor
de huur van Hal 1 van het sportcomplex van David Uoyd, gelegen aan de Mississippidreef 161 te
3565 CE Utrecht:
• (Onder)huur van de voor het bedrijven van de basketballsport en andere sportactiviteiten 

eschikte hal in bovengenoemd complex, inclusief het gebruik van parkeergelegenheid, kleed-en 
orecafaciliteiten.

• De huurprijs bedraagt €| 
maandelijkse termijnen.

• De huur gaat in op 1 januari 2022 voor de duur van in ieder geval 10 jaren en met de mogelijkheid 
om die aansluitend te verlengen voor steeds de duur van 2 jaren.

• David Uoyd staat toe dat Utrecht Cangeroes eigen investeringen in de hal en installaties te doen 
passend bij de basketballsport en ancfere sportactiviteiten, zoals het aanbrengen van een 
deugdelijke sportvloer en het aanbrengen van scoreborden.

• Utrecht Cangeroes krijgt 
basketball-gerelateerde

per jaar vrij van BTW, vooruit te betalen in twaalf

het alleenrecht voor de huur van de hal ten behoeve van basketball en 
activiteiten, met de expliciete mogelijkheid tot onderverhuur aan andere 

partijen die hiervoor genoemde activiteiten organiseren.

2G



Utrecht Cangeroes - trainingen
Utrecht Cangeroes - wedstrijden
Overigen basketball - weekeind
Basketball Buurtsportcoach weekeind
Basketball Buurtsportcoach doordeweeks overdag
Gemeente Utrecht - Wijk Overvecht

Totaal
Tekort

Uitgaven
Huurkosten
Afschrijvingen
Rente
Verbruiksmaterialen en klein onderhoud 
Onvoorzien

Optimistisch Pessimistisch
Inkomsten € €

107.000
20.000

€ 127.000

Opmerkingen
Gebruik Utrecht Cangeroes voor trainingen 's avonds door de week 
Gebruik Utrecht Cangeroes voor wedstrijden in het weekeind 
Centraliseren van basketball competitie vanuit overige gemeentehallen 
Toernooien, cursussen en clinics 
Scholen toernooien en clinics
Gebruik voor gemeentelijke en Overvecht basketball(sport)activiteiten

Opmerkingen
All-in huurprijs (vrijgesteld van BTW)
T.b.v. sportvloer, basketballtorens en scoreborden 
Rentelasten investeringen

Totaal € 127.000 € 127.000

Overige opmerkingen:
- Uitgangspunt is gelijkblijvende kosten en prijzen (geen indexatie).
- Aanname is dat de gemeente een full time Buurtsportcoach beschikbaar stelt voor ontwikkeling basketball activiteiten.
- Investering in sportvloer, baskettorens en scoreborden bedraagt circa € 180.000.
- Veronderstelde huurperiode is tenminste 10 jaar.
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• De overige ^■■1 zou moeten komen uit basketball en wijkgerichte (basketball)activiteiten 
overdag. Ee^feeniierv ou kunnen komen uit de activiteiten van een Buurtsportcoach 

Basketball*; een andere deel uit activiteiten vanuit de wijk Overvecht in het kader van "Samen 
voor Overvecht".
In de eerste jaren wordt veronderstelt dat de gemeente een grotere bijdrage levert. De bijdrage 
daalt jaarlijks met voorjaar 7 en verder.voorjaar 1 totvan

Exploitatie - opbrengsten
Utrecht Cangeroes veronderstelt dat een jaarlijks zo'n €127.000 aan inkomsten gerealiseerd moeten 
worden ter dekking van de exploitatie van de basketball hall.
Inkomsten zijn onder te verdelen in 3 categorieën:
• Trainingsactiviteiten van Utrecht Cangeroes op doordeweekse avonden (maandag tot en met 

vrijdag van 17.30-22.00 uur). Opbrengst van per jaar.
• In het weekeinde zouden basketball activiteiten (wedstrijden) die nu in andere gemeentehallen 

plaatsvinden gecentraliseerd kunnen worden in David Lloyd. In combinatie met activiteiten van 

Utrecht Cangeroes en van de Buurtsportcoach Basketball is een opbrengst van per jaar
realistisch.

*: Een fuil time Buurtsportcoach Basketball zou sportactiviteiten moeten kunnen ontwikkelen die zo'n aan huur opbrengen.
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Exploitatie - kosten

De jaarlijkse uitgaven zijn zeer overzichtelijk en bestaan uit huur, afschrijving en rente op 

investeringen en een aantal kleine posten voor onderhoud:

• De huurprijs van David Uoyd bedraagt uiteindelijk jaarlijks €  (in 2 tot 4 jaar te bereiken
. De huurprijs is vrijgesteld van BTW en inclusief alle kostenvanaf een initiële huur van

en services.

• Om de hal geschikt te maken voor basketball zullen een aantal investeringen gedaan moeten 

worden, zoals een sportvloer (€100.000), baskettorens (€10.000 per stuk) en scoreborden 

€20.000). De afschrijvingen bedragen circa €18.000 en de rentelasten circa €2.000 per jaar. Hierbij 
is uitgegaan van een lening voor de volledige investering tegen^(% rente met borgstelling door 

gemeente.

• Verbruiksmaterialen, klein onderhoud en onvoorzien zijn begroot op €7.000 per jaar.
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Bijlage investeringen

Investeringen jaar 1:

• Sportvloer: €100.000

• 2 baskettorens: €20.000

• Scoreborden: €20.000

In jaar 3 en 5 zullen vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden voor de vier bestaande 

baskettorens (€10.000 per stuk).

Elke 10 jaar zal de toplaag van de sportvloer vervangen moeten worden (€30.000).



Bijlage exploitatie
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 e.v.

Inkomsten
Utrecht Cangeroes - doordeweeks 's avonds 
Onderverhuur overigen - doordeweeks 's avonds 
Utrecht Cangeroes - weekeind 
Basketball Buurtsportcoach - weekeind 
Onderverhuur basketball - weekeind 
Basketball Buurtsportcoach - doordeweeks overdag 
Onderverhuur wijk en gemeente doordeweeks overdag

Opmerkingen
Gebruik Utrecht Cangeroes voor trainingen 
Gebruik voor trainingen overig basketball 
Gebruik Utrecht Cangeroes voor trainingen 
Scholen toernooien en clinics
Centraliseren van basketball competitie overige gemeente ha llen 
Scholen toernooien en clinics 
Wijkactiviteiten Overvecht, gemeente Utrecht

€ € € € € € € € € € €

mm m m m m m m m ■: ■ c hmm m m m m m m m ■: ■ c h
mm m m m m m m m ■: ■ c hmm m m m m m m m ■: ■ c h

€
€
€
€
€
€
€

Totaal € 103.000 € 113.000 € 123.000 € 129.000 € 134.000 € 130.000 € 127.000 € 127.000 € 127.000 € 127.000 € 127.000

Opmerkingen
All-in huurprijs
T.b.v. sportvloer (20 jaar), basketballtorens en scoreborden (10 jaar) 
Rentelasten investeringen

Uitgaven
Huurkosten
Afschrijvingen
Rente
Verbruiksmaterialen
Onvoorzien

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 e.v.

I
€ _ € _ € _ € _ € _ € _ € _ € _ € _ € _
€ M H H H H H H H H €

€ M H H H H H H H H €
€ M H H H H H H H H €

€
€
€
€
€

Totaal € 103.500 € 113.200 € 126.300 € 125.900 € 128.000 € 127.600 € 127.000 € 126.700 € 126.200 € 126.000 € 113.000

Saldo € -500 € -200 € -3.300 € 3.100 € 6.000 € 2.400 € € 300 € 800 € 1.000 € 14.000

Overige opmerkingen:
- Uitgangspunt is gelijkblijvende kosten en prijzen (geen indexatie).
- Huurprijs is vrijgesteld van BTW.
- Aanname is dat de gemeente een full time Buurtsportcoach beschikbaar stelt voor doordeweeks overdag en wijk en gemeente doordeweeks overdag.
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@1From:
Sent:

>
Fri, 15 Oct 2021 12:23:56 +0100

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

FW: Sporthal David Uoyd 
David Uoyd presentatie.pdf

|@utrechtcangeroes.nl>Cc:
Subject:
Attachments:

Dag

Kan jij dit bestand openen en lezen?

Mij lukt het alleen vanaf mijn telefoon.

Laat je me zo snel mogelijk weten of / wanneer we een vervolgafspraak kunnen maken met I?

Er is een behoorlijke tijdsdruk.

Met vriendelijke groet,

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

rsport
UTRECHT
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@1From:
Sent:

>
Fri, 15 Oct 2021 12:59:16 +0100

@utrecht.nl>To:
Cc: @1 >
Subject: RE: Nog een poging

Dag

Ik ben iets te snel geweest.

Conceptversie! Nog niet delen met anderen.

Maandag verwachten we nog aanvullende info.

Wel goed om tempo erin te houden en alvast te kijken naar vervolgafspraak.

Met vriéndelijke groet.

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

■Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 13:52 
Aan:
Onderwerp: FW: Nog een poging

|@utrccht.nl>

Deze moet lukken

Neem je het even goed door en laten we een moment prikken

Met vriéndelijke groet.

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

■Oorspronkelijk bericht-
|  Utrecht Cangeroes [| 

Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 13:49 
Aan:

l@utrechtcangeroes.nllVan:

;@sportutrecht.nl>
Onderwerp: Fwd: Nog een poging

Bijgaand

 | Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 20 Oct 2021 15:43:38 +0100

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

FW: David Lloyd presentatie 
David Lloyd presentatie.pdf

Ha

Bij deze stuur ik de info van Cangeroes die ze tot nu toe hebben. Het is een voorlopige presentatie en zij hebben gevraagd welke 
zaken voor ons, maar ook voor SportUtrecht nog onduidelijk zijn. Ik wil dit graag morgen even tijdens onze bila bespreken.

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

|@sportutrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 15:57

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: David Lloyd presentatie

Van:

Aan:

Dag

Zie onderstaande vraag en document in de bijlage.

Laten we er zo snel mogelijk even over bellen.

Wil je al vast kijken welke vragen je nu al hebt voor 
dossier.

en wie van de gemeente je nog meer wilt laten aanhaken op dit

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

rsport
UTRECHT

Utrecht Cangeroes [| l@utrechtcangeroes.nl1Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 21:36
Aan: @sportutrecht.nl>; @gmail.com>
Onderwerp: Re: David Uoyd presentatie

PS: weet jij wie de gesprekken met Nedstede heeft gedaan over de schaatsbaan? Of zou 
nog wel een interessante namelijk, want zo’n

dat weten. Da’s
van de huur gaat direct door naar Nedstede...

En weet jij wie de programmaleider is van het welzijnsprogramma in Overvecht? Ook daar zou budget zijn...

Utrecht Cangeroes

Op 19 okt. 2021 om 21:31 heeft voorzitter Utrecht Cangeroes
)utrechtcangeroes.nl> het volgende geschreven:

Hi

Bijgaand het verhaal... Ik zou graag met jullie (= SportUtrecht) dit doorspreken en met de gemeente.

Is het een idee dat jij dit intern bespreekt en dat we snel rond de tafel gaan met jullie directeur? Idem naar 
de gemeente natuurlijk.

Groet,

Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:

voorzitter Utrecht Cangeroes j),utrechtcangeroes.nl>Van:
Datum: 19 oktober 2021 om 21:29:09 CEST

|@gmail.com>. j)/utrechttopsport.com>.Aan:
|@gmail.com>.

l@utrechtcangeroes.nl. 
Penningmeester BCUC

|@utrechtcangeroes.nl>.
)utrechtcangeroes.nl>.

|@utrechttopsport.com>. |@gmail.com>.
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Suurmond
Onderwerp: David Lloyd presentatie

l@gmail.com>

Allen,

Bijgaand de finale versie van ons document. Met dit onder de arm willen we naar de 
gemeente, de politiek en SportUtrecht.

Mochten jullie nog tips hebben, kunnen helpen met onder de aandacht brengen etcetera, laat 
mij dat dan weten. Alle hulp is welkom.

Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl>From:
Sent: Thu, 21 Oct 2021 16:17:14 +0100

|@utrecht.nl>To:
Subject: FW: David Lloyds

Ha

Onderstaande mail had ik dinsdag nog van 
ook bij te houden.

gekregen. Voor het verzamelen van de argumentatie goed om deze mail er

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: dinsdag 19 oktober 2021 17:27
Aan:
Onderwerp: RE: David Lloyds

|@utrecht.nl>

Okay, ik weet het wel maar dat hoor je dan nog wel van SU
Neem wel mee, maar dat doe je vast, dat Cangeroes bovenmatig veel trainen per team. Je geen ongelijkheid wilt met andere
verenigingen want die konden niet ongebreideld groeien etc
Als er geen DL was geweest dan hadden ze ook een ledenstop moeten invoeren.
Dit los van het feit of dat goed was geweest maar dan hadden we een andere discussie gehad.

Met vriendelijke groet,
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 16:48
Aan:
Onderwerp: RE: David Lloyds

|@utrecht.nl><

Hoi

Ze willen met ons in gesprek, maar we willen graag weten waarvoor ze precies geld nodig hebben. Ik heb vrijdag wat 
conceptstukken van ze ontvangen, maar ik begreep van 
heb ik nog niet ontvangen. Ik zal zo
Dan kan ik het intern ook even bespreken. Dus ik hou je op de hoogte.

van SportUtrecht dat er nog wat aanvullende stukken volgen. Die
even bellen of hij al iets ontvangen heeft.

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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k®utrechtn|>Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 16:15
Aan:
Onderwerp: David Lloyds

<

|(5)utrecht.nl>

Hoi

Weet jij al iets meer van David Lloyds? Sprak 
per 1 januari uit moeten.

vorige week en hij vertelde dat tenzij de Cangeroes geld gingen betalen ze er 
heeft het geld voor de huur van de hal en de Cangeroes leurt nog bij de gemeente.

Groet
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From:
Sent: Thu, 21 Oct 2021 16:45:19 +0100

Mll |l II @1To: >
Subject: RE: David Uoyd presentatie

Ha

Bij deze de vragen die wij vanuit de gemeente nu hebben:

• Welk bedrag mist Cangeroes voor de exploitatie en welk bedrag wordt aan de gemeente gevraagd?
• Hoe kan een buurtsportcoach geld genereren door middel van activiteiten?

Dit zijn voor nu de twee belangrijkste vragen. Stuur jij deze met jullie eigen vragen naar Cangeroes?

Alvast bedankt.

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

|@sportutrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 15:57

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: David Uoyd presentatie

Van:

Aan:

Dag

Zie onderstaande vraag en document in de bijlage.

Laten we er zo snel mogelijk even over bellen.
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Wil je al vast kijken welke vragen je nu al hebt voor 
dossier.

en wie van de gemeente je nog meer wilt laten aanhaken op dit

Met vriendelijke groet,

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

rsport
UTRECHT

 Utrecht Cangeroes [| |@utrechtcangeroes.nl1Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 21:36

@gmail.com>@1Aan:
Onderwerp: Re: David Uoyd presentatie

< >; <

PS: weet jij wie de gesprekken met Nedstede heeft gedaan over de schaatsbaan? Of zou dat weten. 

En weet jij wie de programmaleider is van het welzijnsprogramma in Overvecht? Ook daar zou budget zijn...

Utrecht Cangeroes

Op 19 okt. 2021 om 21:31 heeft  Utrecht Cangeroes
)utrechtcangeroes.nl> het volgende geschreven:

Hi

Bijgaand het verhaal... Ik zou graag met jullie (= SportUtrecht) dit doorspreken en met de gemeente.

Is het een idee dat jij dit intern bespreekt en dat we snel rond de tafel gaan met jullie directeur? Idem naar 
de gemeente natuurlijk.

Groet,

 | Utrecht Cangeroes

Begin doorgestuurd bericht:

 Utrecht Cangeroes j),utrechtcangeroes.nl>Van:
Datum: 19 oktober 2021 om 21:29:09 CEST

|@gmail.com>. j)/utrechttopsport.com>.Aan:
|@gmail.com>.

2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E 2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E 2E 2E 2E

2E

2G

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2G
2G 2G



l@utrechtcangeroes.nl l@utrechtcangeroes.nl>.
)utrechtcangeroes.nl>.

utrechttopsport.com>.
|@gmail.com>

Onderwerp: David Lloyd presentatie

|@gmail.coin>.

Allen,

Bijgaand de finale versie van ons document. Met dit onder de arm willen we naar de 
gemeente, de politiek en SportUtrecht.

Mochten jullie nog tips hebben, kunnen helpen met onder de aandacht brengen etcetera, laat 
mij dat dan weten. Alle hulp is welkom.

Utrecht Cangeroes
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@utrecht.nl>From:
Sent: Mon, 25 Oct 2021 09:19:02 +0100

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

RE: cangaroes/david lloydSubject:

Hoi allen,

Cangeroes wil met ons in gesprek over de mogelijkheid of gemeente financieel kan ondersteunen in de nieuwe huursituatie in 
David Lloyd.
dit vorige week in een presentatie gezet met de vraag of er voor ons nog onduidelijkheden in zitten.
Zowel SportUtrecht als wij hebben nog wel een aantal vragen. Maar we willen wel een gesprek met hen inplannen. Vorige week 
sprak ik
hebben gestuurd. Ik gaf toen al aan dat we eerst intern even een aantal zaken moeten uitzoeken en had ze eigenlijk geadviseerd 
niet meteen naar raadsleden te stappen. Maarthatship has sailed...

en ik hebben aan hen gevraagd om wat voor bedragen dit gaat en wat hun gat in de exploitatie is. Zij hebben

hier ook nog even over en hij gaf toen aan dat ze dezelfde presentatie ook naar en

Morgen bespreken en ik met deze kwestie en willen ook zo snel mogelijk met SportUtrecht en Cangeroes schakelen.

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>Van:
Verzonden: vrijdag 22 oktober 2021 15:23
Aan: @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: cangaroes/david lloyd

Hai,

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

2E



De nieuwe woordvoerder sport van  is 
ga vast even bij jullie vragen: wat is de stavaza rondom David lloyd en de cangaroes?

en mij aan t appen, wil een van ons bellen over de cangaroes. Dus ik dacht ik

Met vriendelijke groet,

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Stadsplateau 1
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@sportutrecht.nl>From:
Sent: Tue, 26 Oct 2021 15:06:46 +0100

MlTo: Cangeroes
|@utrechtcangeroes.nl>; @gmail.com III |@gmail.com>

|@utrecht.nl>;" |@utrecht.nl>Cc:
Subject: RE: David Uoyd presentatie

Dag en

Inmiddels heeft zowel als ik het document goed bekeken en intern input opgehaald. Zie onderstaand:

Bij deze de vragen vanuit de gemeente:

Welk bedrag mist Cangeroes voor de exploitatie en welk bedrag wordt aan de gemeente gevraagd? 
Hoe kan een buurtsportcoach geld genereren door middel van activiteiten?

Vanuit SportUtrecht:
Het vragen van
BSC is er niet voor exploitatie van de hal, zijn jullie niet op zoek naar ondernemers? Hoe zien jullie dat zelf? Wat als die 
BSC wegvalt?
Kunnen / mogen wij competitiewedstrijden centreren?

aan huur. Is dat een reëel, marktconform bedrag, of overvragen ze?

Mijn collega 
De Cangeroes zeggen in de notitie 
gemeentelijke tarieven zou dit (|

had nog de volgende opmerkingen:
euro te willen betalen voor 25 trainingsuren, waarvan circa 10 uur in daluren valt. Bij

euro per jaar bedragen (als goed is geïnformeerd).

Het komt er dan op neer dat de gemeente/SportUtrecht indirect het exploitatietekort van een hal van een commerciële 
aanbieder voor een periode van 10 jaar moet gaan aanvullen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Kansrijker en wenselijker is een korte overbrugging , tot er meer gemeentelijke accommodatie beschikbaar is. Hoe kijken jullie 
hiertegen aan? Zijn echt alle alternatieven onderzocht?

Laten we gauw een afspraak inplannen!

ik zie de data voorstellen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

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

rSPORT
UTRECHT

[| |@utrecht.nl]Van:
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 17:41
Aan: Utrecht Cangeroes' |@utrechtcangeroes.nl>; @gmail.com
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@gmail.com>
CC: @1 >
Onderwerp: FW: David Lloyd presentatie

Beste en

Ik heb jullie presentatie via 
aantal vragen hierover, die ik 
SportUtrecht ook een aantal vragen heeft en dan verzamelt hij de vragen voor jullie.

ontvangen en vandaag ook met mijn collega 
| vanmorgen ook telefonisch had meegegeven. Ik stuur die vragen even naar

besproken. Wij hebben nog een 
omdat

In de tussentijd zoek ik intern vast een aantal dingen uit en zal ik volgende week met een agendaverzoek voor een afspraak op 
korte termijn komen. zijn jullie hiervan vast 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

Van:
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 15:57

|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: David Lloyd presentatie

< >

Aan:

Dag

Zie onderstaande vraag en document in de bijlage.

Laten we er zo snel mogelijk even over bellen.

Wil je al vast kijken welke vragen je nu al hebt voor 
dossier.

en wie van de gemeente je nog meer wilt laten aanhaken op dit

Met vriendelijke groet,
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@gmail.com> 
Thu, 28 Oct 2021 12:10:25 +0100

From:
Sent:

|@|To: >
Utrecht Cangeroes

|@utrecht.nl>
l>;"lCc: |@|

|@utrecht.nl>;
Subject:
Attachments:

Re: David Lloyd presentatie 
Snelle antwoorden van op reactie van gemeente en SU.docx

Dag allen,

Dank voor de snelle acties!

Ik zag de mail net en heb in groen mijn antwoorden - gedachten er snel bijgetikt. Mogelijk soms kort door de bocht. Ik
heb deze week niet kunnen spreken

Ik maak graag tijd voor een afspraak op korte termijn.

Groet

Op di 26 okt. 2021 om 16:06 schreefl >•

Dag en

Inmiddels heeft zowel als ik het document goed bekeken en intern input opgehaald. Zie onderstaand:

Bij deze de vragen vanuit de gemeente:

Welk bedrag mist Cangeroes voor de exploitatie en welk bedrag wordt aan de gemeente gevraagd?

Hoe kan een buurtsportcoach geld genereren door middel van activiteiten?

Vanuit SportUtrecht:

aan huur. Is dat een reëel, marktconform bedrag, of overvragen ze?Het vragen van

BSC is er niet voor exploitatie van de hal, zijn jullie niet op zoek naar ondernemers? Hoe zien jullie dat zelf? Wat als die 
BSC wegvalt?

Kunnen / mogen wij competitiewedstrijden centreren?

Mijn collega had nog de volgende opmerkingen:

De Cangeroes zeggen in de notitie 
Bij gemeentelijke tarieven zou dit | 
geïnformeerd).

euro te willen betalen voor 25 trainingsuren, waarvan circa 10 uur in daluren valt.
goed iseuro per jaar bedragen (als
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Het komt er dan op neer dat de gemeente/SportUtrecht indirect het exploitatietekort van een hal van een commerciële 
aanbieder voor een periode van 10 jaar moet gaan aanvullen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Kansrijker en wenselijker is een korte overbrugging , tot er meer gemeentelijke accommodatie beschikbaar is. Hoe kijken 
jullie hiertegen aan? Zijn echt alle alternatieven onderzocht?

Laten we gauw een afspraak inplannen!

ik zie de data voorstellen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

www.sportutrecht.nl
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ti |@utrecht.nl1Van:
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 17:41
Aan: 1(5) ut rechtcangeroes.nl>; (Sgmail.com

@gmail.com><
@sportutrecht.nl>CC:

Onderwerp: FW: David Lloyd presentatie

Beste en
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Ik heb jullie presentatie via 
aantal vragen hierover, die ik 
SportUtrecht ook een aantal vragen heeft en dan verzamelt hij de vragen voor jullie.

ontvangen en vandaag ook met mijn collega 
| vanmorgen ook telefonisch had meegegeven. Ik stuur die vragen even naar

besproken. Wij hebben nog een 
omdat

In de tussentijd zoek ik intern vast een aantal dingen uit en zal ik volgende week met een agendaverzoek voor een afspraak 
op korte termijn komen. Dan zijn jullie hiervan vast 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

Van:
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 15:57

|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: David Lloyd presentatie

>

Aan:

Dag

Zie onderstaande vraag en document in de bijlage.
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Laten we er zo snel mogelijk even over bellen.

Wil je al vast kijken welke vragen je nu al hebt voor 
dossier.

en wie van de gemeente je nog meer wilt laten aanhaken op dit

Met vriendelijke groet,

Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

www.sportutrecht.nl

VSPORT
UTRECHT

0 |@utrechtcangeroes.nl1Van:
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 21:36
Aan:
Onderwerp: Re: David Lloyd presentatie

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

PS: weet jij wie de gesprekken met Nedstede heeft gedaan over de schaatsbaan? Of zou dat weten.

En weet jij wie de programmaleider is van het welzijnsprogramma in Overvecht? Ook daar zou budget zijn...
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Dag en

Inmiddels heeft zowel 
onderstaand:

als ik het document goed bekeken en intern input opgehaald. Zie

Bij deze de vragen vanuit de gemeente:

Welk bedrag mist Cangeroes voor de exploitatie en welk bedrag wordt aan de gemeente 
gevraagd?
Utrecht Cangeroes mist 
Dus

minus de huur van eigen leden; die is geraamd op
euro per jaar.

Hoe kan een buurtsportcoach geld genereren door middel van activiteiten?
De buurtsportcoach of inderdaad een ondernemer of een combi daarvan kan 
basketbalactiviteiten naar deze hal brengen. Voor bedrijven voor scholen voor 
Basketbalbond.

Vanuit SportUtrecht:
Het vragen van

ze? Daar kun je op vele manieren naar kijken:
• Bij een gemiddeld gemeentelijk tarief zou een dergelijke hal bij verhuur van 30 

piekuren en 20 daluren 
accommodaties zit|% subsidie; in dit geval zou hier ongeveer | % subsidie bij 
moeten. Dan is het wel heel goedkoop.

• Padel huurt voor nagenoeg hetzelfde bedrag
• Een nieuwe hal bouwen kost  ex exploitatie; dan is 

dit een schijntje.
• Kinderen die in Overvecht de kans krijgen om te sporten; wat levert dat op?
• Een kunstgrasveld kost ongeveer . Exclusief exploitatiekosten 

van het hele park. De gemiddelde inkomsten die daar tegenover staan zijn in 10 
jaar 

aan huur. Is dat een reëel, marktconform bedrag, of overvragen

euro aan inkomsten genereren. Op de Utrechtse

BSC is er niet voor exploitatie van de hal, zijn jullie niet op zoek naar ondernemers? Hoe 
zien jullie dat zelf? Wat als die BSC wegvalt?
Eens: Ik zou de hele BSC er ook wel uit willen halen.

Zou 'het fijn vinden' als het pionierswerk en de ervaring van de laatste 10 jaar van Utrecht 
Cangeroes en haar aantoonbare maatschappelijke waarde met bijkomend succes van 
initiatief voor de stad kan worden gestimuleerd. Niet alles is in euro's om te rekenen. Er is 
grote vraag naar betaalbaar basketbal in Overvecht.
Wij bieden daar een platform voor. Met kennis, ervaring, passie en met veel vrijwilligers.

'Ik heb kinderen in groepen die te dik zijn, te weinig slapen, nooit bewegen (gamen), 
onaangepast gedrag vertonen etc. Er wordt straks weer miljoenen gestopt in 
herstelwerkzaamheden, politiewerk etc. Wij gaan met een basketbalclubje niet alles 
oplossen. Heus niet. Maar we hebben bewezen een substantiële groep een mooie uitweg 
te bieden. Reken het maar om hoe je het wilt.
Dan is '.
Overvecht biedt nu voor de Overvechters: Voetbal en vechtsporten. That's it.
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Kunnen / mogen wij competitiewedstrijden centreren?
De ZVC gaat veel verder. BCUC is de laatste 30 jaar (nooit vrijwillig) van de ene naar de 
andere locatie gegaan. Maar inderdaad, of het wenselijk is.

Mijn collega
De Cangeroes zeggen in de notitie 
10 uur in daluren valt. Bij gemeentelijke tarieven zou dit

goed is geïnformeerd).

had nog de volgende opmerkingen:
euro te willen betalen voor 25 trainingsuren, waarvan circa

euro
per jaar bedragen (als
Klopt: Maar als wij huren en investeren zou je een ander tarief kunnen rekenen aan eigen leden.
In de gemeentelijke huurprijs zit de ondersteuning, exploitatie etc. Door de vele vrijwilligersuren 
die we ook hier gaan inzetten kunnen we voor de club het tarief drukken.
Daarnaast, veel belangrijker: De huidige tarievenstructuur werkt niet voor een inwoner uit 
Overvecht; Die maken nu ook geen gebruik van de hallen in Overvecht. Daar willen we de drempel 
juist lager voor maken.

Het komt er dan op neer dat de gemeente/SportUtrecht indirect het exploitatietekort van een hal 
van een commerciële aanbieder voor een periode van 10 jaar moet gaan aanvullen. Hoe kijken jullie 
daar tegenaan?
De gemeente Utrecht heeft een hallentekort; ook al met de 'oude' norm; mede aangetoond door 
Mulierinstituut. De norm voor aantal hallen per inwonertal zal gaan worden bijgesteld dus dan is 
het tekort nog groter. Er komen 60.000 inwoners bij. Over 8 jaar zijn er met een beetje geluk 5 
misschien 6 hallen bij. Dan is er nog steeds een tekort. Er is vertraging op de Bontekoelaan.
David Lloyd is in het verleden ook wel eens meegerekend met aantal breedtesporthallen. Soms wel 
en soms niet.
Deze commerciële aanbieder biedt een kans om goedkoper dan waar ook een uitweg te bieden. In 
Sporthal Lunetten is het ons gelukt om de hoogste bezettingsgraad van Utrecht voor een hal voor 
elkaar te krijgen.
Ik vind het pijnlijk om na al die jaren nog steeds niet een andere insteek te mogen beleven.
Er zijn heel veel argumenten om BCUC hier mee te helpen; vooral in het belang ook van veel 
Utrechters.

Hoeveel inkomsten ontvangt de gemeente Utrecht van een gemiddeld kunstgrasveld in 10 jaa? En 
hoeveel kost dat? En hoe groot is de bezetting?

Kansrijker en wenselijker is een korte overbrugging , tot er meer gemeentelijke accommodatie 
beschikbaar is. Hoe kijken jullie hier tegen aan? Zijn echt alle alternatieven onderzocht?
Als iemand nog een oude fabriek weet? En ja misschien zijn er wel andere plekken. Maar ik snap 
niet dat dit niet snel omarmd wordt. Hoe je dit ook bekijkt; ik zie geen verliezer. Integendeel.

We moeten investeren in deze hal: Nieuwe vloer, nieuwe baskets en scoreborden; De laatste 2 
kunnen we altijd meenemen naar elders. Maar deze investeringen hebben niet veel zin voor een 
paar jaar. Maar misschien is 6 of 8 jaar een optie. Als dan nog een tekort en het vastgoed is veel 
duurder is dat wel jammer.

Laten we gauw een afspraak inplannen!

Heel graag; dank voor de snelle actie

ik zie de data voorstellen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
www.sportutrecht.nl
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Wed, 3 Nov 2021 16:14:46 +0100

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: 3 scenario's Cangeroes voor PT

prima verwoord wat mij betreft, ik heb nog een paar kleine dingen toegevoegd. 
Misschien nog even twee vragen toevoegen:
-welke andere voordelen/bezwaren het PT ziet bij de verschillende scenario’s 
-welk scenario op basis van het besprek in het PT de eerste voorkeur heeft

Ha

Met vriendelijke groet,

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

GO®0

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 15:56

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: 3 scenario's Cangeroes voor PT

Van:

Aan:

Hierbij het overzicht van de 3 scenario’s voor Cangeroes:

Geen financiële hulp voor langer verblijf in David Lloyd:
Dan moeten de teams die in DL trainen worden ondergebracht in bestaande hallen en gymzalen. Slechts een beperkt 
aantal kan hier ondergebracht worden op verschillende locaties, vrijwel allemaal buiten de piekuren. Niet alle teams 
kunnen ondergebracht worden.

1.

Gemeente geeft exploitatiesubsidie:
Voordeel is dat Cangeroes kan blijven en dat er geen teams elders ondergebracht hoeven te worden. Tevens kan 
hiermee een overbrugging ontstaan tot er nieuwe hallen worden opgeleverd. Nadeel is dat er niet gestuurd kan worden 
op verder gebruik van de hal en dat verantwoord moet worden dat gemeente indirect de eigenaar nog meer financieel 
ondersteunt. Tevens kan een dergelijke subsidie mogelijk aangemerkt worden als ontoelaatbare staatssteun.

2.

Gemeente huurt hal zelfvan David Lloyd:3.
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Voordeel is dat daarmee extra trainingsruimte ontstaat op de korte termijn. Dit sluit ook aan bij de zoektocht naar 
alternatieve ruimte voor de binnensport tot er meer sporthallen zijn gerealiseerd. Gemeente kan dan ook andere 
verenigingen de ruimte geven. En aan David Lloyd terug verhuren als zij die willen gebruiken. Nadeel is dat gemeente 
eigenaar indirect nog meer financieel ondersteunt.

Dit is even heel kort geformuleerd. Heb jij nog aanvullingen die er echt bij moeten staan?

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: Wed, 3 Nov 2021 21:37:17 +0100

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

|@utrecht.nl>;
<

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

|@utrecht.nl>

<
r<i |@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;"<

Subject:
Attachments:

RE: Agenda Programmateam Sport 4 november 
David Uoyd presentatie.pdf

Ha allen,

Hierbij extra info over de vraag van Cangeroes of gemeente kan helpen een langer verblijf in David Lloyd voor het 
programmateam morgen.  en ik kwamen tot drie scenario’s:

Geen financiële hulp voor langer verblijf in David Lloyd:
Dan moeten de teams die in DL trainen worden ondergebracht in bestaande hallen en gymzalen. Slechts een beperkt 
aantal kan hier ondergebracht worden op verschillende locaties, vrijwel allemaal buiten de piekuren. Niet alle teams 
kunnen ondergebracht worden.

1.

Gemeente geeft exploitatiesubsidie:
Voordeel is dat Cangeroes kan blijven en dat er geen teams elders ondergebracht hoeven te worden. Tevens kan 
hiermee een overbrugging ontstaan tot er nieuwe hallen worden opgeleverd. Nadeel is dat er niet gestuurd kan worden 
op verder gebruik van de hal en dat verantwoord moet worden dat gemeente indirect de eigenaar nog meer financieel 
ondersteunt. Tevens kan een dergelijke subsidie mogelijk aangemerkt worden als ontoelaatbare staatssteun.

2.

Gemeente huurt hal zelfvan David Lloyd:
Voordeel is dat daarmee extra trainingsruimte ontstaat op de korte termijn. Dit sluit ook aan bij de zoektocht naar 
alternatieve ruimte voor de binnensport tot er meer sporthallen zijn gerealiseerd. Gemeente kan dan ook andere 
verenigingen de ruimte geven. En aan David Lloyd terug verhuren als zij die willen gebruiken. Nadeel is dat gemeente 
eigenaar indirect nog meer financieel ondersteunt.

3.

In de bijlage vinden jullie het verhaal dat Cangeroes naar ons heeft gestuurd en hoe zij de kosten en opbrengsten zien.

De vragen aan het programmateam zijn:
- Welke andere voordelen/bezwaren zien jullie bij de verschillende scenario’s?
- Welk scenario heeft op basis van dit besprek in het Programmateam de eerste voorkeur?

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, 4 Nov 2021 11:22:46 +0100

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

RE: Bezetting sporthal Zuilen en De DreefSubject:

Hoi

Idealiter kom je tot een minder versnipperde verdeling. Echter is de verdeling door de zaalverdelingscommissie zo ingedeeld. Dit 
is een commissie die door verschillende verenigingen wordt vertegenwoordigd. Aan een evaluatie en herijken van de regels 
wordt momenteel gewerkt. Maar dit gaat niet over een nacht ijs. Ligt heel gevoelig bij verenigingen, vooral omdat er geen nieuwe 
hallen zijn om meer beweging in de verdeling te krijgen. Zomaar omruilen doen ze niet.

Wat betreft die norm, dat is wel een onderwerp dat in het binnensportonderzoek van Mulier wordt bekeken. Daar wordt nu de 
laatste input van verwerkt.

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®©
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 15:56

|@utrecht.nl>;

<

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

Onderwerp: Re: Bezetting sporthal Zuilen en De Dreef

Twee dingen die me opvallen:
Er wordt zo lijkt het gekeken naar waar nog tijd over is. En dan komt er een versnipperd plaatje uit. Het lijkt mij logisch om op 
enig moment (nu?, einde sportjaar?) een soort ruilverkaveling te doen, waarin je zalen en verenigingen etc vers tegen het licht 
houdt en indeelt
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Verder, blijkbaar is.er bij basketbal geen norm zoals bij voetbal? Is.er wel een richtlijn? Bijv 2x per week. Want het lijkt mij dat 
we hen daar sowieso aan moeten gaan houden. Want dan blijft er voldoende ruimte in de evt te huren DL hal over voor 
anderen

Outlook for Android downloaden

|(5)utrecht.nl> 
Sent: Tuesday, November 2, 2021 12:04:02 PM

@utrecht.nl>;

From:

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

Subject: Re: Bezetting sporthal Zuilen en De Dreef

Ha

Dank voor het opvragen. Maar als ik het zo even lees en optel.

Dan is er dus voor max 15 u beschikbaar over 5 locaties, waarbij er 2 in een sportzaal is en dus minder ruimte.

Dan lijkt me verplaatsen naar bestaande accommodatie dus niet mogelijk (en niet wenselijke als het over 5 locaties is).

Want zelf als je zegt dat een deel van de teams die 3 keer trainen terug brengen naar 2 keer trainen dan blijft het een 
aanzienlijk aantal uren.

Of zie ik dat verkeerd?

Gr

Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 10:41
Aan:
Onderwerp: FW: Bezetting sporthal Zuilen en De Dreef

Goedemorgen,

Zie onderstaande mail van
sporthallen en zalen gekeken. En een kanttekening m.b.t. de trainingen die we kunnen meenemen, wat op zich wel een 
goed punt is.

Behalve de ruimte in de sporthal Zuilen en De Dreef heeft zij ook nog naar andere
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In de bijlage heeft zij het trainingsrooster van Cangeroes en een overal trainingsrooster toegevoegd (met daarin ook 
Cangeroes).

Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 08:24
Aan:
Onderwerp: RE: Bezetting sporthal Zuilen en De Dreef

Hoi

Ik denk wel dat het goed is om ook te kijken naar het aanbod van trainingen wat Cangeroes geeft in relatie tot wat andere 
verenigingen aan trainingen kan ontvangen.

Cangeroes heeft haartrainingsaanbod zelfstandig enorm vergroot door bij David Lloyds te trainen en daar steeds te groeien. Het 
lijkt mij dat ze dan ook zelfstandig kijken naar hoe dan weer te krimpen door eventueel de 2e of 3e training samen te voegen met 
andere teams, iets korter te maken of toch ook daarvoor uit te wijken naar een gymzaal of sportzaal.

Ik heb het schema wat ik destijds had doorgegeven van alle verenigingen nogmaals toegevoegd en ook het schema van de 
Cangeroes zelf voor zover je deze niet van hen hebt gehad.

Daarin zie ik overigens nog ruimte op de dinsdag 16.30-18.00 uur.

Maar goed Dreef op dinsdag tot 19.30 uur, donderdag tot 19.00 uur.

Zuilen maandag en dinsdag 17-19 uur

De Speler 2 zaaldelen donderdag hele avond muv 20-21 uur dus daar zou een vroeg en een laat blok kunnen. En verder is daar 
ook nog wel 1 zaaldeel vrij.

Nieuw Welgelegen op donderdag 17-19 uur

Hart van Noord, sportzaal, woensdag 21-23 uur

Met vriendelijke groet,

T
l@utrecht.nl

www.utrecht.nl/verhuur
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedexploitatie
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Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 17:32
Aan:

Van:

tutrecht.nl>
Onderwerp: Bezetting sporthal Zuilen en De Dreef

Hoi

Vandaag bespraken 
Lloyd.

en ik met de vraag die Cangeroes ons had gesteld over het langer verblijf in Daviden

We waren even benieuwd hoe de bezetting in Sporthal Zuilen en Sporthal De Dreef op dit moment is. Zou jij kunnen mailen waar 
in die hallen nog ruimte zit (als die er is)?

Alvast bedankt!

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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