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Betreft: Binnensportaccommodaties gemeente Oss  

Megen, 16 januari 2023 
 

Geacht college, 
 
Afgelopen week trok basketbalvereniging OBC aan de bel over de wachtlijsten die 
ontstaan omdat de Osse sporthal De Ruivert te weinig ruimte biedt. Inmiddels staan er 
40 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Formeel voldoet De Ruivert niet aan de eisen 
die de Nederlandse Basketbalbond stelt aan wedstrijdvelden. Dankzij dispensatie kan 
de club toch wedstrijden spelen in De Ruivert. Er zijn binnen onze gemeente geen 
andere locaties beschikbaar waar de club naar uit kan wijken. Dit roept bij de SP 
vragen op over de binnensport in het algemeen en de situatie bij De Ruivert in het 
bijzonder. Zodoende stelt de SP hier vragen over. 
 
Binnensport 
1. Wat is het beeld dat het college heeft van de capaciteitsbehoefte binnen de 
binnensport? 
2. Komt die capaciteitsbehoefte overeen met de huidige capaciteit binnen de 
gemeente? 
3. Is het college het met de SP eens dat het niet wenselijk is dat wachtlijsten bij 
verenigingen ontstaan vanwege onvoldoende capaciteit bij geschikte accommodaties? 
Zo ja: wat gaat het college hier aan doen? Zo niet: waarom vindt het college dit geen 
probleem? 
4. Hoe is het gesteld met de bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties? 
5. Wat is het beleid van de gemeente Oss ten aanzien van de gehanteerde 
huurtarieven van de binnensport? Is het beleid gericht op kostendekkendheid of op 
het voortbestaan van verenigingen en sportstimulering? 
6. Heeft de gemeente Oss specifiek beleid om binnensportaccommodaties te 
clusteren? Bijvoorbeeld in samenwerking met onderwijslocaties zodat de 
bezettingsgraad verhoogd kan worden? 
7. Het Sport Expertise Centrum (SEC) heeft aangegeven dat zij met de 
binnensportverenigingen in gesprek gaan over de accommodaties in Oss. Gebeurt dit 
in opdracht van de gemeente Oss? Wat is het doel van deze gesprekken? Ziet het 
college dit platform van binnensportvereniging als een tafel om de dialoog met de 
binnensportverenigingen te intensiveren? 
8. In hoeverre sluit het accommodatiebeleid van de gemeente richting de 
binnensportverenigingen aan bij het in 2019 door zowel de gemeente als diverse 
sportverenigingen ondertekende Osse Sportakkoord? Waar staat het college met de 
realisatie van de diverse ambities met betrekking tot specifiek de 
binnensportaccommodaties?  
 
De Ruivert 
9. Sporthal De Ruivert staat in 2025 op de planning om gerenoveerd te worden. De 



zaal is echter in 1984 opgeleverd. Waarom spreekt het college van renoveren in plaats 
van nieuwbouw? Is de keuze voor renovatie gebaseerd op een beleids- of 
afwegingskader? 
10. Zo ja, dan krijgt de SP graag inzicht in het afwegingskader voor binnensportlocaties 
met betrekking tot de keuze voor renovatie of nieuwbouw. Gaat het college dit inzicht 
geven? 
11. Op welke wijze worden sportclubs die gebruik maken van De Ruivert betrokken bij 
de plannen voor nieuw- of verbouw? 
 
 
De SP ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bas van der Voort  
 


