Reglement
Leidse Sport Federatie
(Adviesorgaan voor de sport)

Versie 7 d.d. 24-12-2009

2

Reglement Leidse Sport Federatie

Considerans
Overwegende dat:
• op 7 december 2004 (RB 04.0181) de Raad heeft besloten dat adviesorganen in principe aan
een en hetzelfde bestuursorgaan adviseren, te weten het college van burgemeester en
wethouders;
• op 23 september 2008 (B&W.nr. 08.0886) het College het voornemen heeft uitgesproken om
de Leidse Sport Federatie als adviesorgaan voor de sport te erkennen
• het College er belang aan hecht tot besluitvorming te komen die op sportgebied aanwezige
kennis zoveel mogelijk benut, het draagvlak verbreedt en recht doet aan een interactieve
verhouding tussen burger en overheid;
• het College voor dat doel zich door de Leidse Sportfederatie wil laten adviseren;
• het College thans uitvoering wil geven aan deze eerdere besluiten.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:
LSF:

Leidse Sport Federatie;

College:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

Vergaderfaciliteiten;

vergaderruimte, koffie- en theevoorzieningen;

Secretariële ondersteuning:

dit zal in overleg tussen College en LSF worden geregeld.

Artikel 2

Taak

1. De LSF heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over algemene
(beleids)aangelegenheden op het gebied van de georganiseerde en ongeorganiseerde sport.
2. Niet tot de taak behoort advisering over aangelegenheden die alleen één sportvereniging aangaan.

Artikel 3

Samenstelling

1

Iedere bij een door de NOC*NSF erkende bond aangesloten sportclub (vereniging of stichting)
die statutair is gevestigd in Leiden, is lid van de LSF.

2

Het bestuur van de LSF telt minimaal 5 leden.

3. De samenstelling van het bestuur dient representatief te zijn voor de leden van de LSF.
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Artikel 4

Bijzondere bepalingen betreffende omvang van het bestuur

1. De Leidse Sport Federatie blijft ten hoogste 6 maanden bevoegd tot uitoefening van de
werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 vanaf het moment dat de omvang van het bestuur minder
is dan 5 leden.
2. Indien de Leidse Sport Federatie niet in staat is om binnen een periode van 6 maanden een bestuur
te vormen met een omvang van minimaal 5 leden dan treedt de Leidse Sport Federatie in contact
met het College om tot een oplossing te komen.

Artikel 5

Faciliteiten en informatie

1. Het College stelt aan de LSF jaarlijks, in de vorm van een subsidie, financiële middelen ter
beschikking voor het uitvoeren van haar taak. De bepalingen van de Algemene
Subsidieverordening 2005 zijn hierop van toepassing.
2. Het College stelt aan de LSF vergaderfaciliteiten als bedoeld in artikel 1 ter beschikking voor het
uitvoeren van haar taak.
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De secretariële ondersteuning als bedoeld in artikel 1 zal in overleg tussen College en LSF worden
geregeld
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Het College draagt er zorg voor dat aan de LSF de informatie wordt verstrekt die nodig is voor het
naar behoren kunnen uitvoeren van haar taak, tenzij de vertrouwelijkheid van de stukken zich
daartegen verzet. In ieder geval verstrekt het College de LSF jaarlijks de vastgestelde begroting
van de gemeente Leiden inclusief eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de sport.
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Het College wijst een ambtelijk contactpersoon aan voor de contacten tussen de LSF en de
gemeente.

Artikel 6

Het aanvragen van advies

1. Het College verzoekt schriftelijk en/of elektronisch om advies aan de LSF met aanlevering van
alle relevante stukken die op het verzoek betrekking hebben.
2. Het College vraagt om advies in een zodanig stadium van de procedure dat het advies kan worden
betrokken bij de besluitvorming van het College.
3. Bij voorgenomen voorstellen aan de gemeenteraad vraagt het College op een zodanig tijdstip om
advies dat het uitgebrachte advies en de reactie daarop van het College kunnen worden toegevoegd
aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken.
4. Een advies wordt in beginsel binnen zes weken na de aanvraag uitgebracht. Het College kan in
overleg met de voorzitter een andere termijn stellen waarbinnen het advies zal worden uitgebracht

Artikel 7

Onderwerpen waarover in ieder geval schriftelijk advies wordt gevraagd

1.

Beleidsnota’s op het gebied van georganiseerde en ongeorganiseerde sport.

2.

Algemene tariefmaatregelen
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3.

Het jaarplan sportaccommodaties inclusief het meerjaren investeringsprogramma.

4.

Projecten die van groot belang zijn voor de sport(infrastructuur)

Artikel 8

Het uitbrengen van advies

1. De LSF adviseert schriftelijk en/of electronisch aan het College.
2. De LSF adresseert zijn adviezen als volgt:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
3. De door het College gevraagde adviezen van de LSF zijn tegelijkertijd openbaar met het
Collegebesluit waar zij betrekking op hebben.
4. De ongevraagde adviezen van de LSF zijn terstond openbaar.

Artikel 9

Het verwerken van advies

1. Het College bevestigt de ontvangst van een advies terstond schriftelijk aan de LSF.
2. Het College deelt de LSF binnen 8 weken zijn standpunt over het ontvangen advies mee en hoe
het zich voorstelt hiermee te handelen.
3. In voorstellen van het College aan de Raad over nieuw of te wijzigen beleid doet het College
gemotiveerd mededeling van wat er met het daarover uitgebrachte advies van de LSF is gedaan.

Artikel 10

Overleg en verantwoording

1. De LSF overlegt met de verantwoordelijk wethouder voor sportbeleid met een frequentie van ten
minste 2 keer per jaar.
2. De LSF legt jaarlijks verantwoording af volgens de richtlijnen in de Algemene
Subsidieverordening 2005.

Artikel 11

Slotbepalingen

1. De LSF brengt haar statuten in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement en zendt
het College hiervan een exemplaar toe.
2. Dit Reglement kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend collegebesluit. De LSF kan
voorstellen aan het College doen voor wijziging van het Reglement. Alleen na overleg met de LSF
kan het College een wijziging van het Reglement vaststellen.
2. De LSF stelt voor de regeling van zijn werkzaamheden een huishoudelijk
reglement vast dat ter kennis van het College wordt gebracht.
3. In gevallen die de uitvoering van dit Reglement betreffen en waarin dit Reglement niet voorziet
beslist het College.
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Artikel 12

Ingangsdatum en citeertitel

1. Dit Reglement treedt in werking op ……………..
2. Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement Leidse Sport Federatie.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leiden op ………………………………..

De secretaris,

De burgemeester,
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