
Toewijzingsrichtlijn gebruik 

sportaccommodaties gemeente Meppel  
 

 

 ONDERWIJSGEBRUIK 

 

 

 Richtlijn 

 

Toelichting 

 

1. Onderwijsgebruik gaat boven 

sportgebruik. Basisonderwijs heeft 

voorrang op voortgezet onderwijs 

• maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.00 

uur  

• het gehele jaar m.u.v. schoolvakanties 

2. Scholen waarvoor de gemeente een 

zorgplicht heeft, op basis van een 

uitgegeven beschikking, gaan voor 

scholen waarvoor geen zorgplicht 

geldt. 

• Uren binnen de beschikking (jaarlijks af 

te geven door de afdeling onderwijs) 

gaan voor op uren boven de 

beschikking.  

• Uren boven de beschikking van een 

school waarvoor de gemeente een 

zorgplicht heeft gaan voor op uren van 

een school waarvoor geen zorgplicht 

bestaat. 

 

3. Daar waar een gelijkwaardige situatie 

geldt en overleg niet tot een oplossing 

leidt wordt teruggegrepen op de 

richtlijn van de oudste rechten gaan 

voor. 

 

 

 SPORTGEBRUIK 

 

 

1. Sportverenigingen/-organisaties met 

beperkte of volledige 

rechtsbevoegdheid en aangesloten bij 

NOC*NSF gaan voor 

“ongeorganiseerde” verenigingen, 

groepen e.d. 

 

“ongeorganiseerde” zaalsportverenigingen/-

groepen e.d. gaan voor buitensport-

verenigingen en deze gaan weer voor 

algemene verenigingen en individuen. 

2. Sportverenigingen gevestigd in de 

gemeente Meppel gaan voor 

sportverenigingen die buiten Meppel 

zijn gevestigd. 

 

 

3.  Zaalsportverenigingen gaan voor 

buitensportverenigingen. 

 

 

4. Wedstrijden georganiseerd door of 

namens de bond van de vereniging 

gaan voor trainingen.  

• Bondswedstrijden gaan voor toernooien. 

• Tijdens schoolvakanties gaan toernooien 

voor trainingen 

• Onderlinge wedstrijden staan gelijk aan 

trainingen. 

 

5.  Huurders/ gebruikers die een 

accommodatie wekelijks op dezelfde 

dagen/ tijden gedurende een periode 

van minimaal 6 aaneengesloten 

maanden huren/ gebruiken gaan voor 

• Vaste huurders/gebruikers worden als 

eerste ingeroosterd. 

• Na vaststelling rooster trainingen en 

competitiewedstrijden incidentele 

aanvragen. 



huurders/ gebruikers die een 

accommodatie voor een kortere 

periode huren/ gebruiken. 

 

• Inpassing incidentele aanvragen in 

volgorde van binnenkomst. 

6.  Daar waar na toepassing van 

bovenstaande richtlijnen 

accommodaties op gelijke tijden 

worden geclaimd neemt de gemeente 

de uiteindelijke beslissing na afweging 

van de belangen van de betreffende 

verenigingen.  

 

 

 


