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Samenvatting Sportnota 2016-2020
Wat willen we bereiken:
Doelstelling sporten en bewegen in de openbare ruimte: in de periode 2016-2020 meer aandacht realiseren
voor sport en bewegen in de buitenruimte door middel van (regionaal)overleg en waar mogelijk het faciliteren
van veilige sport- en beweegmogelijkheden in (ruimtelijke) projecten en evenementen.
Doelstelling sportaccommodaties: in de periode 2016-2020 gaan we de kwaliteit en capaciteit van de
binnensportaccommodaties verbeteren, waarbij uitgegaan wordt van oplossingen die zo min mogelijk
kostenverhogend werken en recht doen aan de wensen van gebruikers en exploitanten. Daarnaast lossen
we in 2016-2020 de voornaamste capaciteitsknelpunten in de buitensport op, waarbij ook gekeken wordt
naar zelforganisatie en zelfredzaamheid.
Doelstelling sportstimulering en verenigingsondersteuning: in de periode 2016-2020 willen we door de inzet
van de buurtsportcoaches en samenwerking met partners, waaronder Lingewaard Sport!, en aandacht voor
specifieke doelgroepen sportdeelname stimuleren en kennisdeling tussen sportverenigingen bevorderen
waardoor sportverenigingen sterk en vitaal blijven.
Doelstelling sporten en bewegen leveren maatschappelijke (meer)waarde: in de periode 2016-2020 zoeken
we vanuit het sportbeleid meer de verbinding met andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein (met
name WMO en Gezondheid) en zetten we de buurtsportcoaches met name in om gezondheid en meedoen
te bevorderen (van jong tot oud).

Wat gaan we daarvoor doen:
Thema
Sporten en bewegen in de openbare
ruimte

Actiepunten




Sportaccommodaties














Onderzoeken verbeteringen ten behoeve van een veilig sport- en beweegklimaat in de
buitenruimte.
Bij toekomstige lokale ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk sport en beweegruimte
meenemen.
Regionale samenwerking en afstemming realiseren op het gebied van recreatieve
sportieve routes (en evenementen).

Invoering van een transparant tariefstelsel verhuur sportaccommodaties.
Regionale samenwerking en afstemming gebruik accommodaties onderzoeken.
Eenduidigheid in afspraken beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties
realiseren.
Het stimuleren van zelforganisatie/zelfwerkzaamheid waar mogelijk.
Compenseren van verenigingen bij huren zaalruimte buiten de gemeente en bij
commerciële exploitanten vanwege capaciteitsproblemen ‘gemeentelijke’
accommodaties.
Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden (inclusief inventaris) sportaccommodaties
conform MOP uitvoeren.
Mogelijke aanpassing sporthal De Heister.
Opstartfase ondersteunen SGS Lingewaard bij exploitatie nieuwe turnaccommodatie.
Investeren nieuwbouw gymlokalen OBC Huissen voor verenigingsgebruik (meerkosten
sportzaal).
Samen met gebruikers kijken naar beste oplossingen
capaciteitsknelpuntenbuitensportaccommodaties (waar nodig investeren).
Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht in relatie tot plannen projectontwikkeling.
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Thema

Actiepunten

Sportstimulering en
verenigingsondersteuning








Sporten en bewegen leveren
maatschappelijke (meer)waarde







Onderhouden en stimuleren samenwerking met Lingewaard Sport!
Verhogen sportdeelname specifieke doelgroepen.
Stimuleren van kennisdeling tussen sportverenigingen.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op ondersteuning
verenigingsbesturen en kaderontwikkeling.
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches voor verenigingsondersteuning.
Nationale Sportweek organiseren en aandacht voor sportpromotie.

Intensiveren beleidsrelatie sportbeleid en gezondheidsbeleid.
De kracht van sport en de sportverenigingen benutten in het kader van
‘meedoen’.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op de verbinding met
gezondheid en meedoen.
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches ten behoeve van de thema’s
gezondheid en meedoen.
Onderzoeken mogelijkheden inzet middelen armoedebeleid ten behoeve van
sportbeoefening.

Wat gaat dit kosten:
Onderstaand overzicht geeft aan welke financiële middelen er jaarlijks benodigd zijn en welke middelen
reeds in de begroting zijn opgenomen en welke middelen nieuw zijn. Daarnaast zijn de benodigde uren
(ambtelijke inzet) per jaar aangegeven. Bij onderstaand overzicht is geen rekening gehouden met mogelijke
indexering.
Jaartal

2016

2017

2018

Omschrijving

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal

Dekking reeds in
begroting (regulier)

Nieuw

Totaal

€
€

0,00
15.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 182.000,00

**€

26.000,00

€

0,00

€ 26.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
693.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 876.000,00

€
€

0,00
0,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

**€

36.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

€
€

0,00
0,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

**€

36.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

Benodigde
uren
1200 Soc. B.1
50 Juridisch*
40 Financiën*

1200 Soc. B.
30 Juridisch*
20 Financiën*

Uren nader te
bepalen

1

Deze uren zijn nog niet geheel verdisconteerd in de begroting 2016. Er wordt bekeken of het binnen het team sociaal
beleid mogelijk is hier invulling aan te geven.
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2019

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal

€
€

0,00
0,00

**€

36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

Uren nader te
bepalen

* Deze uren zijn aanvullende op de structurele ureninzet ten behoeve van sportbeleid
** Dekking vanuit bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen
*** Dekking vanuit Rijksbijdrage buurtsportcoaches en bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen
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Hoofdstuk 1 Inleiding en context
Paragraaf 1

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, dat is de titel van de nieuwe sportnota 2016-2020 van de gemeente
Lingewaard. De gemeente wil graag iedereen de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten of bewegen.
Onze gemeente is sportief. Veel kinderen en ouderen sporten individueel, in groepen, op school of in
verenigingsverband. Dit willen we koesteren. Tegelijkertijd zien we dat tijden veranderen. De veranderende
rol van de overheid, de verantwoordelijkheden van de overheid op het gebied van WMO, jeugdzorg en
participatie en de toenemende mate van zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid bieden een nieuwe
werkelijkheid. Uitdagingen voor een ieder, maar zeker ook kansen op het terrein van samenwerking en
efficiëntere inzet van middelen.
Met deze sportnota wil de gemeente meedoen in bovenstaande ontwikkelingen en sport en bewegen juist in
dit perspectief plaatsen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met het maatschappelijk middenveld
en met onze inwoners als uitgangspunt. Onder het motto ‘gooi niet weg wat goed is’ borduren we voort op
2
de vorige sportnota ‘Sportbeleid beweegt door’. In samenwerking met Lingewaard Sport! en de
3
buurtsportcoaches hebben we de huidige situatie op het gebied van sportbeleid en sportaccommodaties
geïnventariseerd. Deze inventarisaties hebben gediend als basis voor de nieuwe sportnota. Daarnaast is er
gesproken met sportverenigingen, maatschappelijk partners en omliggende gemeenten om te komen tot een
gedragen en toekomstbestendige sportnota die uitgaat van vier thema’s:
 Sporten en bewegen in de openbare ruimte;
 Sportaccommodaties (binnensport en buitensport);
 Sportstimulering en verenigingsondersteuning;
 Sporten en bewegen leveren maatschappelijke (meer)waarde.
Deze vier thema’s zijn vertaald in ambities en doelstellingen. De doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in
uitvoering, planning en benodigde middelen.
Met deze sportnota bouwen we de komende jaren aan een sterk sport- en beweegklimaat en sluiten we
onze ogen niet voor de ontwikkelingen om ons heen. We benutten de kracht en preventieve werking van
sport in al haar facetten. Door mee te doen, winnen we allemaal!

Paragraaf 2

Sport en Lingewaard

De gemeente Lingewaard is een sportieve gemeente. In de verschillende kernen zijn ruim 70
sportverenigingen actief. De sportdeelname is daardoor hoog, maar ook dragen de verenigingen een
belangrijk steentje bij aan sociale cohesie, ontmoeting en maatschappelijke verbondenheid. Alle kernen
beschikken minimaal over basisvoorzieningen om buiten en binnen te kunnen sporten en bewegen.
We mogen trots zijn op de prestaties van onze verenigingen, zowel voor de buurt, wijk of dorp; er kan op
vele niveaus aan sportbeoefening gedaan worden in Lingewaard. In Huissen en Angeren is het handbal
populair, in Bemmel speelt de basketbalvereniging op hoog niveau. De voetbalverenigingen geven de
kernen een identiteit vanuit de historie en de verenigingen ontmoeten elkaar regelmatig in competities of
toernooien.
Ongebonden wordt er ook veel aan beweging gedaan: de goede verbindingen (en fietsverbinding) tussen de
kernen, Arnhem en Nijmegen lenen zich uitstekend om hard te lopen en te fietsen. De dijken, uiterwaarden
en Park Lingezegen trekken veel sporters en recreanten aan om te bewegen in de natuur.
2

Het platform van de Lingewaardse sportverenigingen.
Verbinders tussen sport/cultuur en andere domeinen zoals welzijn, onderwijs, jeugd en gezondheid. Dit, conform de
rijksregeling “Brede Impuls Combinatiefuncties”.
3
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In Lingewaard zijn alle ingrediënten aanwezig om sporten en bewegen op niveau te houden en in te zetten
voor een gezonde en verbonden gemeente.
Sportparticipatie in Lingewaard

4

Totaal aantal leden in 2013: 12.712
Totaal aantal jeugdleden (4 t/m 12 jaar) in 2013: 2.803
Totaal aantal jeugdleden (13 t/m 18 jaar) in 2013: 1.893
Percentage mensen dat lid is bij een sportbond: 27,7%
Percentage jeugd (4 t/m 12 jaar) dat lid is bij een sportbond: 66,9%
Percentage jeugd (13 t/m 18 jaar) dat lid is bij een sportbond: 55,7%
Ledenpercentage jeugd/jongeren per kern (Huissen, Bemmel Gendt):
Kern
6-12 jaar

13-18 jaar

Huissen

61%

52%

Bemmel

71%

59%

Gendt

68%

55%

Ledenpercentage Nederland-Lingewaard (2013):

Paragraaf 3

De context vanuit beleid

In het coalitieprogramma 2014-2018 wordt benoemd dat de gemeente aandacht heeft voor kwantitatief en
kwalitatief goede sportaccommodaties. Uitbreiding of renovatie van (binnensport)accommodaties krijgen
prioriteit. We behouden in elke kern deugdelijke basissportvoorzieningen. Uitbreiding of nieuwbouw baseren
we op de behoefte van heel Lingewaard en niet van iedere kern afzonderlijk. De aanleg van een nieuw
sportpark aan de Polseweg en de toekomst van sporthal de Bongerd in Bemmel krijgen speciale aandacht.
In het collegeprogramma 2014-2018 wordt bij het thema “deelname aan de samenleving” benoemd dat de
mogelijkheden en de omvang van een nieuwe sportvoorziening aan de Polseweg in Huissen onderzocht
zullen worden. Bij de aandacht voor aanpak van sporthal de Bongerd in Bemmel wordt benoemd dat er eerst
een sportvisie opgesteld dient te worden. Ook dient de mogelijkheid onderzocht te worden om bij de

4

Bron: NOC*NSF
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planontwikkeling potentiele partners als OBC, verenigingen en particuliere exploitanten van
sportaccommodaties in de buurt van de locatie te betrekken.
De huidige Sportnota “Sportbeleid beweegt door” beslaat de periode 2013-2016. Hierin wordt beschreven
dat het actieplan ten aanzien van de buitensportaccommodaties dat volgde uit een onderzoek in 2005, in de
periode 2006-2009 uitgevoerd is. Het actieplan dat volgde uit een onderzoek dat in 2007 uitgevoerd is ten
aanzien van de binnensport is niet gerealiseerd. De raad heeft opdracht gegeven om dit onderzoek in 2014
te actualiseren. Hetgeen beschreven in dit geactualiseerde rapport over binnensport en de huidige stand van
zaken ten aanzien van de buitensport dient een vervolg te krijgen.
In de Sportnota 2013-2016 is aangegeven dat plannen ten behoeve van inhoudelijke en financiële
kaderstelling afzonderlijk voorgedragen zullen worden aan de gemeenteraad. Het ontbreken van een
totaalvisie op het gebied van sport en accommodaties, maakt het echter moeilijk kansrijke voorstellen voor te
leggen aan de raad.
Beleidsplan sociaal beleid (2016-2019)
De komende periode combineren we voor het eerst het publieke gezondheidsbeleid en het beleid voor
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie, werk en inkomen in één integraal document.
Dit biedt de mogelijkheid veel steviger te sturen op actiepunten vanuit de dwarsverbanden tussen de
werkvelden. Ook is het mogelijk per onderwerp of doelgroep te bepalen welk aspect prioriteit heeft. Dit
beleidsplan zal in 2016 opgesteld worden.
Projectopdracht ‘maatschappelijk vastgoed op orde’
Dit project kent een looptijd tot 2018 en heeft als aanleiding dat het vastgoed in de gemeente Lingewaard
(waaronder ook de sportaccommodaties) onvoldoende georganiseerd en gestructureerd is. Het project gaat
uit van de volgende resultaten:
 Al het gemeentelijk vastgoed is in kaart gebracht;
 Portefeuillevisies per kern zijn in beeld;
 Er is sprake van standaard overeenkomsten en standaard tarieven;
 Vastgoed is gecentraliseerd en goed ingebed in de gemeentelijke organisatie;
 Er is één aanspreekpunt voor het project Vastgoed op orde;
 Er zijn uniforme werkwijzen die zijn vastgelegd in overeenkomsten;
 Er is volledig inzicht in het beheer van alle vastgoedobjecten;
 Er is een solide begroting voor de dekking van alle structurele lasten van het gemeentelijk vastgoed.

Paragraaf 4

Inventarisaties en interactie met partners

In het proces richting totstandkoming van deze sportnota zijn vele intern en extern betrokkenen
geraadpleegd. Ook zijn diverse inventarisaties uitgevoerd. Op basis van deze raadplegingen en
inventarisaties zijn de visie, doelstellingen en actiepunten tot stand gekomen. Met name de inbreng vanuit
andere beleidsterreinen, de inbreng van sportverenigingen (Lingewaard Sport!), de exploitanten,
buurtsportcoaches, onderwijspartners en buurgemeenten hebben bijgedragen aan deze weloverwogen
keuzes in het beleid voor de komende jaren. Ook is er een inventarisatie uitgevoerd naar de landelijke en
provinciale trends en ontwikkelingen. Hieronder worden de meest relevante uitkomsten van de
inventarisaties opgesomd. De totale inventarisaties zijn opgenomen in het bijlagenboek.
Inventarisatie Binnensport:




Ruimtegebrek voor verenigingen (m.n. voor wedstrijdsport geschikte sporthal, zwembad voor
trainingsactiviteiten, turnaccommodatie en dojang);
Sporthallen de Brink en de Bongerd zijn gedateerd (verenigingen zien dit graag in relatie gebracht
met de voordelen van een modern/duurzaam gebouw);
Ten aanzien van de sporthallen heerst ontevredenheid over beheer (in Gendt ook t.a.v. de
9






samenstelling en werkwijze van de beheersstichting);
In sporthal de Heister ontbreken specifieke voorzieningen (o.a. kantine).
Gymnastieklokalen: m.n. geschikt voor primair onderwijs, recreatief gebruik en voor specifieke
sporten. Niet voor competities.
Sporthal de Heister en sporthal Walburgen hebben ruimte in de planning.
Ontwikkeling OBC Huissen: binnenkort realisatie gymnastieklokaal en op termijn een structurele
uitbreiding.

Inventarisatie Buitensport:
 Om kwaliteit van de buitensportaccommodaties na te streven/te behouden, is aandacht voor en
actief beheer van onderhoudsafspraken tussen vereniging en gemeente noodzakelijk.
 Uiteenzetting van de gedachten rondom privatisering/vraagstukken over de eigendomssituatie is
noodzakelijk.
 Duidelijkheid in visie t.a.v. onbespeelbare velden door afhankelijkheid van het weer is noodzakelijk.
 Ondersteuning ten behoeve van realisatie van kansen die de verenigingen zien is wenselijk.
 Verbetering van de bezetting op doordeweekse dagen overdag is wenselijk (herpositionering
verenigingen/accommodaties?)
 Aandacht voor samenwerking tussen de verenigingen onderling is wenselijk.
 Aandacht voor vraagstukken rondom OZB/energielasten/duurzaamheidsmaatregelen is wenselijk.
 Duidelijkheid over toekomst accommodatie voor Jonge Kracht (inclusief kwaliteit en kwantiteit
kleedaccommodatie) en handbalvereniging Huissen is noodzakelijk.
 Tekort aan velden bij SC Bemmel en MHC Bemmel (+tekort clubhuisruimte) dient onderzocht te
worden.
 Mogelijk tekort aan veld- en kleedruimte bij Rugbyclub dient onderzocht te worden.
 Verlichting van de accommodatie van handbalvereniging Angeren is noodzakelijk voor betere
benutting accommodatie. Mogelijk tekort aan kleedruimte dient onderzocht te worden.
 Ambities/wensen die de verenigingen hiernaast aangegeven hebben, kunnen op initiatief van de
vereniging nader uitgewerkt worden.
 Een verkeersveilige sportruimte in de openbare ruimte is een wens van diverse verenigingen.
 Het inrichten van een vlak parcours met goed lopende bochten, afstand markeringen, goede
verlichting. Een ronde van 500 a 1000 meter waar zowel buitensportgroepen als individuele
sporters gericht kunnen trainen.
 Ongeorganiseerde sport koppelen aan een buitensportaccommodatie. Dit kan dienen als startbasis,
maar ook als trainingsfaciliteit.
Inventarisatie exploitanten:
De exploitanten wensen een eenduidig en duidelijk beleid vanuit de gemeente. Hierdoor komt wellicht meer
samenwerking tot stand. De situatie rondom de 3 sporthallen en de exploitatie daarvan is dusdanig
verschillend dat er altijd diversiteit in overeenkomst en exploitatiebijdrage zal zijn. Een goede samenwerking
tussen gemeente en exploitanten is van belang. Hoe kijken de exploitanten aan tegen het idee van:




Uitbreiding van sportruimte: de behoefte aan extra ruimte is bekend, maar realisatie hiervan mag
niet ten koste gaan van de bezetting van de huidige accommodaties en de daarmee
samenhangende exploitatie.
Verenigingen om een sportaccommodatie zelf te gaan beheren: afspraken over beheer moeten goed
afgestemd worden om bezettings-/exploitatieproblemen in de huidige accommodaties te voorkomen.
Afhankelijkheid van vrijwilligers t.a.v. exploitatie, continuïteit, professionaliteit en aansprakelijkheid
worden als kanttekeningen benoemd evenals oneerlijke mededinging.

Inventarisatie onderwijs:
Er is een sterke behoefte vanuit het onderwijs om samenwerking te zoeken met de sport. Vanuit
verschillende hoeken wordt erkend dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de algemene,
10

sociale en motorische ontwikkelingen van kinderen. Voor zowel basisonderwijs, middelbaaronderwijs en
buitenschoolse opvang liggen kansen.
Het middelbaar onderwijs heeft ruimte om te investeren in binnensportruimte, iets waar zowel het OBC zelf
als de verenigingen behoefte aan hebben. Het basisonderwijs heeft op dit moment voor gymles voldoende
ruimte om in de behoefte te voorzien. De staat van de accommodaties is naar tevredenheid en het contact
met de beheerders is op enkele kleine zaken na goed.
Onderzoeken/rapportages
Ook is adviesbureau Synarchis gevraagd om de volgende rapportages/adviezen op te leveren:
 Actualisatie visie binnensport (capaciteit en kwaliteit);
 Rapport capaciteit buitensport (voetbal en hockey);
 Kosten bouw sporthal Huissen en aanpassing De Heister;
Deze adviezen (zie bijlagenboek) zijn (voor zover niet ingehaald door recentere ontwikkelingen) verwerkt in
de sportnota.

Paragraaf 5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de visie van het sportbeleid te lezen. Deze visie is uitgesplitst in vier thema’s. Per thema
zijn ambities en doelstellingen opgesteld. In paragraaf 2.3 zijn de rollen en verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen beschreven en in 2.4 is onze visie met betrekking tot duurzaamheid opgenomen. In hoofdstuk 3
zijn de ambities en doelstellingen vertaald in concrete actiepunten. In hoofdstuk 4 zijn per actiepunt de
planning en benodigde middelen uitgewerkt. De wijze van monitoring is opgenomen in hoofdstuk 5. Tot slot
is alle relevante informatie, die gebruikt is om de sportnota op te stellen, terug te vinden in het separate
bijlagenboek. In bijlage I is een inhoudsopgave van dit bijlagenboek weergegeven.
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Hoofdstuk 2 Visie, ambitie en doelstellingen
Paragraaf 1

De visie

Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is het uitgangspunt van het sportbeleid 2016-2020 in Lingewaard.
Meedoen betekent dat iedereen mee zou moeten kunnen doen op zijn of haar niveau. Er is aanbod voor
iedereen en de drempels om te kunnen sporten zijn zo laag mogelijk. Meedoen betekent ook dat er van
iedereen een bijdrage gevraagd wordt: van de gemeente, de verenigingen en andere sportaanbieders, de
exploitanten, de sporters en inwoners. Samen realiseren we een gezond, toegankelijk en veilig sport- en
beweegklimaat in Lingewaard. Voor iedereen. Van oud tot jong, van vitaal tot beperkt.
De ontwikkelingen in zorg en welzijn bieden kansen om het sportbeleid te benutten door in te zetten op de
preventieve gezondheidswerking van sporten en bewegen. In het kader van participatie en sociale cohesie
zijn sportverenigingen en sporten in groepsverband belangrijke pijlers. Niet alleen voor de sport, ook voor
andere maatschappelijke doeleinden. Elkaars kracht benutten door mee te doen.
Meedoen is belangrijker dan winnen. Ieder niveau van sportbeoefening is relevant. Van seniorenfitness tot
het lopen van marathons. Van veteranenvoetbal tot het spelen van basketbal op hoog niveau. Een goed
klimaat voor sporten en bewegen in infrastructuur (accommodaties) en organisatie (verenigingen en andere
sportaanbieders) zorgt voor een basis. Vanuit deze basis is topsport mogelijk, maar hierin ondersteunt de
gemeente niet.
Winnen is belangrijk, maar meedoen belangrijker. Dat is de visie van de gemeente Lingewaard.

De visie van de gemeente Lingewaard is vertaald in bovenstaand model in de vorm van een podium. De rol
en invloed van de gemeente op een actieve leefstijl en de verbinding met het beleid (sociaal domein) is aan
de linker zijde aangegeven. Sport en bewegen is niet alleen een doel op zich, maar levert pas
(maatschappelijke) meerwaarde wanneer integratie met andere beleidsterreinen en partners plaatsvindt. In
het model moet de rol en invloed (beleid) van de gemeente dan ook los gezien worden van inzet van
financiële middelen; de gemeentelijke kosten van sport zitten met name in de basis: de
sportaccommodaties.
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Paragraaf 2

Rollen en verantwoordelijkheden gemeente en haar
partners

De sportnota is opgesteld voor de gemeente Lingewaard. Met de uitvoering van de sportnota wordt het
sport- en beweegklimaat op niveau gebracht voor in principe alle inwoners van de gemeente. De uitvoering
wordt zo lokaal mogelijk ingezet: op buurt, wijk en/of kernniveau. Maatwerk is daarbij uitgangspunt. Dit houdt
in dat er per kern specifieke doelstellingen zijn opgenomen om de ambities van de gehele gemeente te
kunnen realiseren.
De gemeente Lingewaard staat echter niet op zichzelf. Samenwerking en afstemming op regionaal niveau is
belangrijk om het sportbeleid zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Er zal dan ook per ambitie
afstemming gezocht worden met de regio, waarbij de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Nijmegen
vanzelfsprekend zijn.
De gemeente Lingewaard wil als gemeente regisseren, stimuleren en faciliteren; de maatschappelijk
partners nemen daarbij ook hun verantwoordelijkheid en rol. Het stimuleren van eigen kracht van de
betrokken maatschappelijk partners is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente. De gemeente heeft
zodoende bij de verschillende doelstellingen van deze nota niet vanzelfsprekend de rol van financier,
uitvoerder of initiator. Sterker nog: de kracht van de vitale samenleving wordt aangesproken. Er wordt meer
vanuit gelijkwaardigheid samengewerkt.
De gemeente onderscheidt de volgende belangrijke samenwerkingspartners in het realiseren van haar
ambities:








De sportverenigingen;
Lingewaard Sport!;
Exploitanten sportaccommodaties en commerciële sportaanbieders;
Onderwijsinstellingen (primair en voortgezet onderwijs) en kinderopvangorganisaties;
Stichting Welzijn Lingewaard (buurtsportcoaches);
Stichting Uniek Sporten;
Zorgaanbieders.
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Paragraaf 3

De ambities en doelstellingen

Per thema (zie model paragraaf 2.1) is de visie van de gemeente vertaald in ambities/doelstellingen.
Sporten en bewegen in de openbare ruimte
Steeds meer mensen sporten en bewegen in de buitenruimte: hardlopen, fietsen, wandelen, skaten, etc.
Vaak individueel, op tijden die het beste passen in de agenda van een ieder, maar ook vaak in ongebonden,
informele groepjes. Deze groep sporters groeit hard, zonder dat de gemeente hier een zichtbare rol in heeft
of invloed op uitoefent. Toch is het van belang om deze grote groep sporters niet te negeren. De gemeente
kan indirect door aanpassing van de openbare ruimte of door promotie van loop- en fietsroutes (bezien van
uit recreatie en toerisme en/of evenementen) sporten en bewegen in de buitenruimte stimuleren en veilig
maken en houden.
Doelstelling: in de periode 2016-2020 meer aandacht realiseren voor sport en bewegen in de buitenruimte
door middel van (regionaal)overleg en waar mogelijk het faciliteren van veilige sport- en
beweegmogelijkheden in (ruimtelijke) projecten en evenementen.
Sportaccommodaties
Goede, veilige en multifunctionele sportaccommodaties zijn de basis voor een sterk sport- en beweegklimaat
in de gemeente. De gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid voor wat betreft investeren in en
onderhouden van de gemeentelijke accommodaties (daar waar in gemeentelijk eigendom). Beheer en
exploitatie van de accommodaties wordt zo veel als mogelijk door derden opgepakt (o.a. verenigingen,
exploitanten, onderwijs). Maatwerk is hierbij uitgangspunt. De gemeente kent haar rol in het betaalbaar
houden van de accommodaties door het leveren van een exploitatiebijdrage, onderhoudsbijdrage en/of
huurcompensatie voor maatschappelijk gebruik. De binnensportaccommodaties zullen in kwantiteit en
kwaliteit (conform onderhoudsniveau 3, raadsbesluit) op niveau gebracht worden. Voor de buitensport geldt
dat kwaliteit van de accommodaties geborgd moet blijven en er individueel oplossingen gezocht zullen
worden voor capaciteitsvraagstukken. De landelijke geldende richtlijnen en normeringen zijn hierbij leidend
voor zowel binnensport als buitensport. De gemeente heeft voor wat betreft het voorzien in accommodaties
voor bewegingsonderwijs een wettelijke taak, voor sport is dat niet het geval. Accommodaties die voldoen
aan alle richtlijnen en normeringen op het gebied van sportbeoefening ziet de gemeente Lingewaard wel als
randvoorwaarde.
Doelstelling: in de periode 2016-2020 gaan we de kwaliteit en capaciteit van de binnensportaccommodaties
verbeteren, waarbij uitgegaan wordt van oplossingen die zo min mogelijk kostenverhogend werken en recht
doen aan de wensen van gebruikers en exploitanten. Daarnaast lossen we in 2016-2020 de voornaamste
capaciteitsknelpunten in de buitensport op, waarbij ook gekeken wordt naar zelforganisatie en
zelfredzaamheid.
Sportstimulering en verenigingsondersteuning
De gemeente ziet het als haar rol om verenigingen te ondersteunen om sterk en vitaal te worden of blijven.
Vitale verenigingen kunnen een bijdrage leveren in het realiseren van andere maatschappelijke
doelstellingen en zorgen er voor dat veel inwoners in Lingewaard kunnen sporten. Het stimuleren van
samenwerking en kennisdeling is hierbij van belang.
Daarnaast heeft de gemeente ook een rol in het stimuleren van sport en bewegen. Of dit nu in
verenigingsverband is of niet. De buurtsportcoaches worden ingezet voor diverse doelgroepen en werken
samen met maatschappelijk partners (verenigingen, onderwijs, zorgaanbieders en/of welzijnsinstellingen)
om sport en bewegen te stimuleren. Evenementen worden met dit doel lokaal door diverse initiatiefnemers
georganiseerd, waarbij de gemeente in het bijzonder de jaarlijkse Nationale Sportweek ondersteunt. Het
subsidiebeleid is erop gericht om sport te stimuleren en initiatiefnemers een duwtje in de rug te kunnen
geven.
Doelstelling: in de periode 2016-2020 willen we door de inzet van de buurtsportcoaches, samenwerking met
partners, waaronder Lingewaard Sport! en aandacht voor specifieke doelgroepen sportdeelname stimuleren
en kennisdeling tussen sportverenigingen bevorderen waardoor sportverenigingen sterk en vitaal blijven.
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Sporten en bewegen leveren maatschappelijke (meer)waarde
De gemeente zet in op een verbinding tussen sport en bewegen en gezondheid en meedoen. De
preventieve en sociale werking van sport sluit aan bij de ambities vanuit beleid van welzijn, zorg en
gezondheid van de gemeente. Door integratie van deze ambities kunnen sport en bewegen en de
maatschappelijke functies van sportverenigingen benut worden om de inwoners van Lingewaard actief,
gezond en sociaal betrokken te houden. Buurtsportcoaches en sportverenigingen spelen hier een
belangrijke rol in. Zij ontwikkelen samen met onder andere sportverenigingen, onderwijs en zorgpartners
naschools aanbod voor jeugd en jongeren en aanbod voor specifieke doelgroepen. De gemeente ziet het
als haar belangrijkste rol binnen het sportbeleid hierop in te zetten en samenwerking op de thema’s
gezondheid en meedoen te stimuleren en faciliteren in samenwerking met verenigingen, SWL, onderwijs en
andere maatschappelijk partners. De kracht en expertise van deze maatschappelijk partners wordt zo veel
als mogelijk benut.
Doelstelling: in de periode 2016-2020 zoeken we vanuit het sportbeleid meer de verbinding met andere
beleidsterreinen binnen het sociaal domein (met name WMO en Gezondheid) en zetten we de
buurtsportcoaches met name in om gezondheid en meedoen te bevorderen (van jong tot oud).

Paragraaf 4

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Lingewaard en deze sportnota. We kiezen voor
een integrale benadering van dit thema. Dit houdt in dat bij de realisatie en/of renovatie van accommodaties
duurzaamheid als belangrijk onderdeel gezien wordt en per doelstelling bekeken wordt in welke mate
gemeente, exploitant en/of gebruiker kan investeren in duurzaamheid (duurzaamheid van accommodatie,
beheer en exploitatie).
Ook duurzaamheid van inzet van middelen en investeren in structurele gezondheidsbevordering staan in
deze nota hoog in het vaandel. Wanneer er ingezet wordt op verandering van leefstijl, van jong tot oud, en
dit structureel wordt ondersteund, zal er verandering plaatsvinden.
De mate waarin we dit kunnen realiseren zal per ambitie en doelstelling afhangen van de mogelijkheden in
investering, kostenbesparing, bekostiging uit duurzaamheidsbudgetten en externe financieringsbronnen.
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Hoofdstuk 3 Wat gaan we doen in 2016-2020?
De ambities en doelstellingen uit hoofdstuk 2 zijn vertaald in actiepunten. Op deze wijze kan er concreet
uitvoering gegeven worden aan het realiseren van de doelstellingen en de achterliggende stip op de horizon
(de visie). Per thema worden deze doelstellingen in dit hoofdstuk toegelicht.

Paragraaf 1

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Doelstelling: in de periode 2016-2020 meer aandacht realiseren voor sport en bewegen in de buitenruimte
door middel van (regionaal)overleg en waar mogelijk het faciliteren van veilige sport- en
beweegmogelijkheden in (ruimtelijke) projecten en evenementen.
Thema
Sporten en bewegen in de openbare
ruimte

Actiepunten




Onderzoeken verbeteringen ten behoeve van een veilig sport- en beweegklimaat
in de buitenruimte.
Bij toekomstige lokale ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk sport en
beweegruimte meenemen.
Regionale samenwerking en afstemming realiseren op het gebied van
recreatieve sportieve routes (en evenementen).

Toelichting per actiepunt
Onderzoeken verbeteringen ten behoeve van een veilig sport- en beweegklimaat in de buitenruimte
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Zowel veiligheid
met betrekking tot verkeer, maar ook sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde. We onderzoeken
knelpunten en we zullen bezien in welke vorm we een veilig sport- en beweegklimaat kunnen borgen.
Bij toekomstige lokale ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk sport en beweegruimte meenemen
Wanneer er de komende jaren ruimtelijke projecten worden gerealiseerd, zal per project bezien worden in
welke mate een actieve leefstijl door ruimtelijke aanpassingen gestimuleerd kan worden. Hierbij valt te
denken aan het aanleggen van speelruimte, beweegtuinen, trapveldjes en/of het verbeteren van loop- en
wandelroutes. Met ruimtelijke projecten worden met name bedoeld: aanpassingen openbare ruimte,
realisatie van woningbouw en bouw/renovatie van nieuwe (sport)accommodaties.
Regionale samenwerking en afstemming realiseren op het gebied van recreatieve sportieve routes (en
evenementen)
Door structureel overleg te voeren met buurtgemeenten (Nijmegen, Overbetuwe en Arnhem), willen we de
komende jaren onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om veel gebruikte recreatieve en sportieve routes
(wandelen/hardlopen/fietsen) nog beter op elkaar af te stemmen en gebruik ervan te stimuleren (door
promotie en/of aanpassingen ten behoeve van bijvoorbeeld veiligheid). Afstemming en samenwerking ten
behoeve regionale evenementen (bijvoorbeeld hardloopevenementen) worden meegenomen in dit overleg.
Hierin kan de organisatie van Park Lingezegen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen.
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Paragraaf 2

Sportaccommodaties

Doelstelling: in de periode 2016-2020 gaan we de kwaliteit en capaciteit van de binnensportaccommodaties
verbeteren, waarbij uitgegaan wordt van oplossingen die zo min mogelijk kostenverhogend werken en recht
doen aan de wensen van gebruikers en exploitanten. Daarnaast lossen we in 2016-2020 de voornaamste
capaciteitsknelpunten in de buitensport op, waarbij ook gekeken wordt naar zelforganisatie en
zelfredzaamheid.
Thema
Sportaccommodaties

Actiepunten













Invoering van een transparant tariefstelsel verhuur sportaccommodaties.
Regionale samenwerking en afstemming gebruik accommodaties onderzoeken.
Eenduidigheid in afspraken beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties
realiseren.
Het stimuleren van zelforganisatie/zelfwerkzaamheid waar mogelijk.
Compenseren van verenigingen bij huren zaalruimte buiten de gemeente en bij
commerciële exploitanten vanwege capaciteitsproblemen ‘gemeentelijke’
accommodaties.
Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden (inclusief inventaris) sportaccommodaties
conform MOP uitvoeren.
Mogelijke aanpassing sporthal De Heister.
Opstartfase ondersteunen SGS Lingewaard bij exploitatie nieuwe turnaccommodatie.
Investeren nieuwbouw gymlokalen OBC Huissen voor verenigingsgebruik (meerkosten
sportzaal).
Samen met gebruikers kijken naar beste oplossingen capaciteitsknelpunten
buitensportaccommodaties (waar nodig investeren).
Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht in relatie tot plannen projectontwikkeling.

Toelichting per actiepunt
Invoering van een transparant tariefstelsel verhuur sportaccommodaties
Deze doelstelling is in de looptijd van de vorige sportnota niet gerealiseerd, echter wel wenselijk. Er zal
worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om uniforme huurtarieven voor sportverenigingen en
maatschappelijk gebruik (voor wat betreft accommodaties in gemeentelijk eigendom) voor heel Lingewaard
te realiseren (budget-neutraal), waardoor er een transparant beeld ontstaat wat sport kost in Lingewaard.
Nevendoel hierbij is om de administratieve last (compensatie per vereniging) bij de gemeente te beperken in
het nieuwe stelsel. Afstemming met vastgoedbeheer en de exploitanten is hierin essentieel. Om een
voorspoedige en onafhankelijke afhandeling van deze actie te kunnen bewerkstelligen, wordt voorgesteld
een externe partij in te schakelen (advieskosten € 10.000,-).
Het budget voor exploitatie/subsidies in de sportbegroting wordt structureel ieder jaar overschreden. Door
ophoging van dit budget met € 16.000,- wordt dit jaarlijkse tekort in de begroting recht getrokken (dit bedrag
is in het financieel overzicht onder exploitatie/subsidie als nieuw benodigde middelen opgenomen).
Regionale samenwerking en afstemming gebruik accommodaties onderzoeken
Door structureel overleg te voeren met buurtgemeenten (Nijmegen, Overbetuwe en Arnhem) willen we
inzichtelijk krijgen welke mogelijkheden er zijn of zich in de toekomst voordoen om accommodatiebeleid op
elkaar af te stemmen en/of samenwerking te zoeken. Gebruik maken van elkaars accommodaties (indien
bezetting het toelaat), levert schaalvoordeel en efficiëntie voordelen op.
Eenduidigheid in afspraken beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties realiseren
Er is veel verschil tussen de contracten die afgesloten zijn met beheerders, voornamelijk ingegeven door
individuele afspraken en historie. Wij willen, in het kader van transparant vastgoedbeleid en helderheid voor
de gebruikers (sportverenigingen), de diverse contracten herzien en waar mogelijk eenduidigheid creëren.
Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheden (eigenaar-huurder) in onderhoud.
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Het stimuleren van zelforganisatie en zelfwerkzaamheid waar mogelijk
Voor met name de buitensport willen we in overleg met huurder/gebruikers bekijken welke mogelijkheden er
zijn voor zelforganisatie (overdracht van beheer) of zelfwerkzaamheid (overdracht van onderhoudstaken).
Achterliggende overweging is hierbij dat in bepaalde gevallen deze taken door de huurder/gebruiker
effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Maatwerk hierbij is echter uitgangspunt. Voorbeeld is de
privatisering van de tennisaccommodatie in Bemmel.
Compenseren van verenigingen bij huren zaalruimte buiten de gemeente en bij commerciële exploitanten
vanwege capaciteitsproblemen ‘gemeentelijke’ accommodaties
Het rapport binnensport (Synarchis) concludeert dat er problemen zijn als het gaat om zaalruimte voor
bewegingsonderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs in Huissen. De capaciteitsproblemen die zich
in Bemmel en Huissen voordoen is met name in het avond en weekendgebruik voor verenigingen. Gezien
de keuze van de gemeente om 10 jaar vooruit te kijken is gezocht naar oplossingen die relatief weinig
investeringen met zich mee brengen. De capaciteitsproblemen binnensport in Bemmel kunnen worden
opgelost door de verhuizing van BV Batouwe naar de Schaapskooi. Ook de hockeyvereniging kan (deels)
gebruik maken van deze voor sportverenigingen nieuwe particuliere accommodatie.
Inmiddels hebben de verenigingen in samenspraak met de exploitant van De Schaapskooi op eigen initiatief
deze oplossingsrichting in gang gezet. De Schaapskooi zal zelf de accommodatie aanpassen om basketbal
en zaalhockey mogelijk te maken (zoals de ombouw van twee squashbanen naar twee omkleeddoucheruimten). Deze investeringen zullen worden doorbelast aan de verenigingen. Hierdoor zullen de
kosten voor de verenigingen stijgen. Deze oplossing is ook voor de gemeente (financieel) aantrekkelijk en
leidt ertoe, dat het capaciteitsprobleem in Bemmel toekomstgericht wordt opgelost.
Door het verstrekken van een jaarlijkse (extra) huurcompensatie, uitgaande van het verschil in tarief tussen
de ‘gemeentelijke’ accommodatie en de particuliere accommodatie, wordt deze verhuizing financieel
haalbaar en ontstaat er ruimte in uren voor andere sportverenigingen. Wij gaan uit van een maximaal
jaarlijkse extra huurcompensatie van € 35.000,- over de looptijd van deze nota.
Door capaciteitsgebrek aan zaalruimte in Huissen en zwembad in Bemmel wijken verenigingen uit naar
accommodaties buiten de gemeente. De tarieven kunnen in omringende gemeenten hoger zijn, waardoor
deze verenigingen extra kosten maken. De huidige beleidsregel van de gemeente voorziet niet in
compensatie van het huren van zaalruimte buiten de gemeente. Deze beleidsregel zal gewijzigd worden,
waarbij er wel gecompenseerd zal worden indien er sprake is van een capaciteitsprobleem in Lingewaard.
We gaan uit van een tijdelijke maatregel. Aanpassing van de beleidsregel (en nadere uitwerking) zal
uiteindelijk afgestemd worden op het onderzoek om te komen tot een transparant tariefstelsel. Tarieven en
(indirecte) subsidies staan immers altijd in relatie tot elkaar.
Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden (inclusief inventaris) sportaccommodaties conform MOP uitvoeren
Voor de sportaccommodaties (binnensport, buitensport, inclusief sportvelden) zijn
meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat voor alle accommodaties
jaarlijks ongeveer een dekking is van 75%. In de praktijk betekent dit dat onderhoud- en
renovatiewerkzaamheden niet altijd conform het MOP uitgevoerd kunnen worden. Voor de
sportaccommodaties en sportvelden willen we, vooruitlopend (maar in samenhang met) op het beleidsplan
‘Instandhouding gebouwen’ 2016, 100% dekking realiseren. De gemeente staat voor kwalitatief
(onderhoudsniveau 3) goede sportvoorzieningen, waarbij aan veiligheidseisen en sporttechnische normen
5
NOC*NSF wordt voldaan .
In de programmabegroting 2015 zijn de middelen opgenomen om naar de gewenste dotatie aan de
bestemmingsreserve gebouwen (binnen- en buitensportaccommodaties) te groeien. Dit proces moet dan in

5

Dit geldt voor de accommodaties in gemeentelijk eigendom. Voor accommodaties waarvoor reeds een andere
bestemming is voorgesteld of in aanmerking komen voor overdracht van eigendom gelden deze uitgangspunten niet per
definitie (bijvoorbeeld Aloysiusgymzaal).
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2018 zijn afgerond, waardoor de bestemmingsreserve weer omgezet kan worden naar een
onderhoudsvoorziening.
Naast bovenstaande is er een structureel tekort in de meerjarenonderhoudsplanning van € 111.000,- voor
vervanging en renovatie sportvelden. Dit zal jaarlijks extra gedoteerd moeten worden.
In het meerjarenonderhoudsplan zijn bovendien geen bedragen gereserveerd voor de vaste sportinrichting
van de binnensportaccommodaties. Deze is in verschillende accommodaties verouderd, niet alleen qua
uitstraling maar ook qua gebruik (handmatig, niet koppelbaar, enz.). Wij willen de sporttechnische inrichting
waar nodig de komende jaren vervangen door moderne materialen die elektrisch bedienbaar zijn en
multifunctioneel inzetbaar. Een structurele jaarlijkse dotatie van € 21.000,- is hiervoor benodigd (gebaseerd
op 3 sporthallen en 5 gymlokalen).
De uitvoering van onderhoud en renovatie van sportvelden en sportinventaris zal opgenomen worden in het
beleidsplan ‘Instandhouding gebouwen’ 2016.
Mogelijke aanpassing Sporthal De Heister
Door mogelijke aanpassing van sporthal De Heister kunnen de exploitatiemogelijkheden vergroot worden.
Door het verplaatsen van de bergruimten, kan er een horecafaciliteit gecreëerd worden, waardoor de
sporthal ook in het weekend aantrekkelijker wordt voor sportbeoefening en wedstrijdsport. Deze
aanpassingen zijn geraamd op € 679.403,- (investeringslast). Vooralsnog is deze aanpassing niet
opgenomen in de sportnota, aangezien er met de nieuwe situatie (gebruik de Schaapskooi) eerst bezien
moet worden in welke mate de behoefte bestaat bij gebruikers en exploitant om deze aanpassingen door te
voeren. Indien dit de komende jaren wenselijk wordt geacht, zal er separaat aan deze sportnota een voorstel
bij de raad worden ingediend.
Opstartfase ondersteunen SGS Lingewaard bij exploitatie nieuwe turnaccommodatie
SGS Lingewaard heeft aangegeven te kiezen voor de aankoop van een nieuwe accommodatie op het
industrieterrein tussen Bemmel en Huissen. Zij hebben uitgesproken dat extra zaalruimte (sporthal OBC
Huissen) geen optie voor hun is. Hiermee komt het advies van Synarchis (rapport binnensport) te vervallen.
In de gesprekken met SGS is aangegeven dat zij de exploitatie binnen 3 jaar rond kunnen krijgen, zonder
aanvullende vergoedingen door de gemeente. Echter in de opstartfase zien zij nog wel een exploitatietekort.
Separaat aan deze sportnota zal er met SGS bekeken worden of de gemeente een bijdrage in de exploitatie
(opstartfase) kan leveren. De eerste berekeningen komen uit op een jaarlijkse bijdrage (maximaal 3 jaar)
tussen € 20.000,- en € 40.000,-. De daadwerkelijke bijdrage en condities zullen separaat aan deze sportnota
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de verhuizing van SGS naar de nieuwe accommodatie valt
de zeer verouderde Aloysiusschool vrij.
Investeren nieuwbouw gymlokalen OBC Huissen voor verenigingsgebruik (meerkosten sportzaal)
Door externe partijen wordt in 2015/2016 ontwikkeld aan nieuwbouw OBC Huissen, inclusief twee
gymlokalen. Bij daadwerkelijke realisatie willen we vanuit het sportbeleid, conform conclusie uit het rapport
binnensport Synarchis, deze gymlokalen ook benutten voor verenigingsgebruik (naast het
bewegingsonderwijs), waardoor de capaciteitsknelpunten in zaalruimte in Huissen worden opgelost. Om dit
6
mogelijk te maken geeft een sportzaal , in plaats van twee gymlokalen, meer mogelijkheden in gebruik. De
meerkosten voor de realisatie van een sportzaal willen we vanuit het sportbeleid financieren. Er zal in
overleg met het onderwijs en de betreffende externe partijen gekeken worden hoe het beheer en de
exploitatie van de twee gymlokalen/sportzaal ten behoeve van het verenigingsgebruik georganiseerd kan
worden.
Samen met gebruikers kijken naar beste oplossingen capaciteitsknelpunten buitensportaccommodaties
Uit het rapport buitensport (Synarchis) is op te maken dat er met betrekking tot capaciteit van de
accommodaties de volgende knelpunten zijn:


Ondercapaciteit Hockeyvereniging Bemmel (1 veld en ondercapaciteit kleedaccommodaties)

6

Bij een sportzaal wordt uitgegaan van 22 x 26 meter (deelbaar via scheidingswand) en een hoogte van 7 meter. Bij een
gymzaal wordt uitgegaan van een halvering van een sportzaal (minder uitloop) met een hoogte van 5,5 meter.
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Ondercapaciteit voetbalvereniging De Bataven (1/2 veld huidige situatie, op termijn geen knelpunt en
ondercapaciteit kleedaccommodaties)

In overleg met beide verenigingen zal bezien worden hoe deze capaciteitsproblemen het beste opgelost kan
worden. Ruimtelijke en financiële mogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol. Alternatieven in locatie en
planning zullen dan ook samen met de verenigingen bekeken worden. Voorstellen hiervoor zullen separaat
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Uit het rapport buitensport (Synarchis) blijkt ook dat knelpunten met betrekking tot kleedruimten op diverse
(vernieuwende) manieren kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld een andere maatvoering en/of het
gebruik van teamlockers. Uitgangspunt hierbij is dat naar deze knelpunten en oplossingsrichtingen gekeken
wordt wanneer renovatie/nieuwbouw van kleedaccommodaties aan de orde is. Huidige knelpunten zullen in
overleg met de gebruikers verder onderzocht worden (alternatieven in gebruik en planning). Voorstellen
hierover zullen separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Handbalvereniging Angeren heeft de behoefte om in het najaar langer buiten te kunnen trainen en in het
voorjaar weer eerder buiten te kunnen trainen. Dit geeft hen meer financiële ruimte (minder kosten aan
zaalhuur) en flexibiliteit. Hiervoor dient verlichting geplaatst te worden op het handbalveld in Angeren. De
gemeente wil € 15.000,- (kosten verlichting) bijdragen om dit te realiseren in 2016. Uit het oogpunt van
veiligheid en het feit dat er geen geschikte zaalruimte is in Angeren, wil de gemeente hierin in bijdragen.
Dekking hiervoor kan worden gevonden in de bestemmingsreserve buitensportaccommodaties.
Er dient renovatie plaats te vinden bij de handbalvelden van HV Huissen. Deze renovatie is opgenomen in
het MOP. In overleg met de gebruiker zal bezien worden wat de beste oplossing is.
Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht in relatie tot plannen projectontwikkeling
In het kader van gebiedsontwikkeling is de gemeente bezig met onderzoek naar de verkoop van gronden
waar ook het sportcomplex van Jonge Kracht is gesitueerd. Indien deze ontwikkelingen doorzetten, zal de
voetbalaccommodatie verplaatst worden richting Polseweg. De opbrengsten van de gronden dragen bij aan
realiseerbaar maken van deze verplaatsing, inclusief nieuwbouw van opstallen (waaronder
kleedaccommodaties). Indien blijkt dat de gebiedsontwikkeling geen doorgang zal vinden zal er separaat
aan deze sportnota gekeken moeten worden naar de noodzaak van renovatie/nieuwbouw van de
kleedaccommodaties van Jonge Kracht.

Paragraaf 3

Sportstimulering en verenigingsondersteuning

Doelstelling: in de periode 2016-2020 willen we door de inzet van de buurtsportcoaches en samenwerking
met partners, waaronder Lingewaard Sport!, en aandacht voor specifieke doelgroepen sportdeelname
stimuleren en kennisdeling tussen sportverenigingen bevorderen waardoor sportverenigingen sterk en vitaal
blijven.
Thema
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning

Actiepunten







Onderhouden en stimuleren samenwerking met Lingewaard Sport!
Verhogen sportdeelname specifieke doelgroepen.
Stimuleren van kennisdeling tussen sportverenigingen.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op ondersteuning
verenigingsbesturen en kaderontwikkeling.
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches voor verenigingsondersteuning.
Nationale Sportweek organiseren en aandacht voor sportpromotie.

Toelichting per actiepunt
Onderhouden en stimuleren samenwerking met Lingewaard Sport!
Bij de totstandkoming van de sportnota is de samenwerking met Lingewaard Sport! goed geweest. We
willen deze graag continueren. Doel is om door samenwerking met Lingewaard Sport! de verbinding met de
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sportverenigingen te versterken en hen in gezamenlijkheid met buurtsportcoaches verantwoordelijkheid te
geven in de uitvoering aan de sportnota.
Verhogen sportdeelname specifieke doelgroepen
Door inzet van buurtsportcoaches, samenwerking met sportverenigingen, leefstijlcoach en Uniek Sporten,
willen we inzetten op het verhogen van de sportdeelname bij specifieke doelgroepen. Uit de cijfers (onder
andere de Gelderse Sportmonitor) blijkt dat de sportdeelname onder jongeren hoog is. Hier blijven we op
inzetten, maar samen hebben we specifiek aandacht en stimuleren sportaanbod voor: mensen met een
beperking, senioren en leeftijdscategorie 35-55 jaar (werkenden, verhoogde inactieve leefstijl). Bekeken
wordt of specifieke (sport)voorzieningen via het reguliere WMO-budget aangevraagd kunnen worden.
Monitoring zal moeten uitwijzen of dit budget toereikend zal zijn.
Stimuleren van kennisdeling tussen sportverenigingen
Door sportverenigingen met elkaar in contact te brengen, komt kennisuitwisseling op gang. Wij zien het als
onze taak om kennisdeling te bevorderen door middel van samenwerking met Lingewaard sport. De
gemeente zal hierin faciliteren door jaarlijks een budget beschikbaar te stellen voor het bevorderen van
expertise bij sportverenigingen (dit budget kan aangewend worden voor gastsprekers en workshops ten
behoeve o.a. bestuurskracht, kaderontwikkeling en veilig sportklimaat). Wij vinden het in het kader van een
veilig sportklimaat belangrijk dat sportverenigingen van hun kader een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
verlangen.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op ondersteuning verenigingsbesturen en
kaderontwikkeling
De uitvoering van de regeling buursportcoaches ligt bij SWL. Hiervoor worden jaarlijks prestatieafspraken
vastgesteld. We willen de inzet van buurtsportcoaches door ontwikkelen door de afspraken te herzien en toe
te spitsen op ondersteuning van verenigingsbesturen en kaderontwikkeling, zodat we vitale verenigingen
hebben en houden in de gemeente.
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches voor verenigingsondersteuning en kennisdeling
7
Het in het verleden niet geheel aangewende budget combinatiefuncties , willen we deels inzetten om
jaarlijks, gedurende de looptijd van de sportnota, een activiteitenbudget te realiseren voor
verenigingsondersteuning door de buurtsportcoaches (middels samenwerking met buurtsportcoaches en
Lingewaard Sport!).
Nationale Sportweek organiseren en aandacht voor sportpromotie
Door middel van (laagdrempelige) sportpromotie via website en social media willen we een actieve leefstijl
promoten. Jaarlijks organiseren de buurtsportcoaches samen met partners de Nationale Sportweek. Dit
houden wij de komende jaren in stand. Daarnaast willen wij bezien of de sportverkiezing (beste sporter,
team, vrijwilliger van Lingewaard) nieuw leven ingeblazen kan worden en welke andere (kleinschalige)
evenementen ingezet kunnen worden voor sportpromotie (bijvoorbeeld de Koningsspelen). De bijdrage (en
meerwaarde) van sport en bewegen met betrekking tot grote evenementen, wordt bepaald middels het
evenementenbeleid van de gemeente.

7

Een budget van € 124.000,- is gereserveerd in de bestemmingsreserve combinatiefuncties. Deze bestemmingsreserve
is de afgelopen jaren (tot 2014) ontstaan doordat de structurele rijksbijdrage jaarlijks niet volledig is aangewend.
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Paragraaf 4

Sporten en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde

Doelstelling: in de periode 2016-2020 zoeken we vanuit het sportbeleid meer de verbinding met andere
beleidsterreinen binnen het sociaal domein (met name WMO en Gezondheid) en zetten we de
buurtsportcoaches met name in om gezondheid en meedoen te bevorderen (van jong tot oud).
Thema
Sporten en bewegen leveren
maatschappelijke (meer)waarde

Actiepunten






Intensiveren beleidsrelatie sportbeleid en gezondheidsbeleid.
De kracht van sport en de sportverenigingen benutten in het kader van
‘meedoen’.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op de verbinding met
gezondheid en meedoen.
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches ten behoeve van de thema’s
gezondheid en meedoen.
Onderzoeken mogelijkheden inzet middelen armoedebeleid ten behoeve van
sportbeoefening.

Toelichting per actiepunt
Intensiveren beleidsrelatie sportbeleid en gezondheidsbeleid
In 2016 zullen we de beleidsverbinding zoeken met het gezondheidsbeleid (in relatie met het beleidsplan
sociaal beleid (2016-2019), met als doel om sport- en gezondheidsbeleid op elkaar af te stemmen. Insteek
hierbij is een actieve leefstijl, beginnend bij de jeugd. Er zal bezien worden hoe we andere maatschappelijk
partners (bijvoorbeeld onderwijs en zorgaanbieders) kunnen betrekken bij het bevorderen van een gezonde
leefstijl. De buurtsportcoaches en sportverenigingen (Lingewaard Sport) participeren in deze verkenning en
mogelijke uitvoering. Samenwerking met wijk (gezonde wijk) en het onderwijs (gezonde school) ligt voor de
hand.
De kracht van sport en sportverenigingen benutten in het kader van ‘meedoen’
Samen met SWL (buurtsportcoaches), onderwijs en de sportverenigingen willen we bezien hoe we ervoor
zorgen dat specifieke doelgroepen mee kunnen doen met sporten en bewegen ter bevordering van een
gezonde leefstijl en het bevorderen van sociale cohesie. De samenwerking met Uniek Sporten (ten behoeve
van mensen met een beperking) wordt voortgezet. Daarnaast willen we inzetten op specifiek aanbod voor
oudere jongeren en senioren.
Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op de verbinding met gezondheid en meedoen
De uitvoering van de regeling buursportcoaches ligt bij SWL. Hiervoor worden jaarlijks prestatieafspraken
vastgesteld. We willen de inzet van buurtsportcoaches herijken door de afspraken te herzien en toe te
spitsen op de thema’s gezondheid en meedoen (SWL blijft partner voor de uitvoering). Er zal daarbij
nadrukkelijk bepaald worden welke partners in de uitvoering betrokken moeten worden (o.a. onderwijs, zorgen gezondheidspartners en sportverenigingen).
Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches ten behoeve van de thema’s gezondheid en meedoen
Het in het verleden niet geheel aangewende budget combinatiefuncties, willen we deels inzetten om jaarlijks,
gedurende de looptijd van de sportnota, een activiteitenbudget te creëren om de verbinding tussen sport,
gezondheid en meedoen tot stand te brengen. Sportverenigingen, onderwijs, zorgaanbieders en de
buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in de uitvoering.
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Onderzoeken mogelijkheden inzet middelen armoedebeleid ten behoeve van sportbeoefening
We willen inwoners (met name kinderen) die wegens financiële redenen niet kunnen sporten de kans bieden
om dit wel te doen. We maken daartoe een koppeling met het armoedebeleid van de gemeente. In overleg
met de verenigingen (die hierin een signaleringsfunctie kunnen hebben), bespreken we op welke wijze dit
gerealiseerd moet worden.
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Hoofdstuk 4 Financiën en planning
Per thema van de sportvisie zijn in onderstaande paragrafen de doelstellingen geconcretiseerd in planning
en benodigde financiële middelen. In paragraaf 5 is een totaaloverzicht van de benodigde financiën per jaar,
uitgesplitst in reeds in de begroting gedekte middelen en nieuw benodigde middelen. Het hier de benodigde
middelen om de sportnota volledig ten uitvoer te brengen. In overleg met verenigingen en exploitanten,
buurtgemeenten en het intergemeentelijk subsidiebureau zullen we bezien of externe financiering (subsidie,
duurzaamheidsbudget) of zelfwerkzaamheid tot de mogelijkheden behoren.

Paragraaf 1

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Actiepunten

Planning

Financiën

Regionale samenwerking en afstemming realiseren op het gebied van
recreatieve sportieve routes (en evenementen).

2016 - 2019

Geen

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen waar mogelijk sport en
beweegruimte meenemen.

2016 - 2019

Projectbasis

Het borgen van een veilig sport- en beweegklimaat in de buitenruimte.

2016 - 2019

Projectbasis

Planning

Financiën

2016 (onderzoek)
2017 (invoering)

€ 10.000,(onderdeel van 4425011)
Budget-neutraal

Verhoging budget exploitaties/subsidies

2016 - 2019

€ 16.000,- per jaar

Regionale samenwerking en afstemming gebruik accommodaties
onderzoeken

2016 - 2019

Geen

Eenduidigheid in afspraken beheer, onderhoud en exploitatie van
sportaccommodaties realiseren

2016

Geen

Het stimuleren van zelforganisatie en zelfwerkzaamheid waar mogelijk

2017 - 2019

Geen

Compenseren van verenigingen bij huren zaalruimte buiten de gemeente en
bij commerciële exploitanten vanwege capaciteitsproblemen ‘gemeentelijke’
accommodaties

2016 - 2019

€ 35.000,- per jaar

Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden (inclusief inventaris)
sportaccommodaties conform MOP uitvoeren

2016 - 2019

€ 111.000,- per jaar (MOP)
€ 21.000,- per jaar (inventaris)

Mogelijke aanpassing sporthal De Heister

2016 - 2019

€ 679.403,- (investeringslast)
Voorstel volgt separaat aan
sportnota

Opstartfase ondersteunen SGS Lingewaard bij exploitatie nieuwe
turnaccommodatie

2016 - 2018
(opstartfase)

€ 20.000,- tot € 40.000,- per
jaar. Voorstel volgt separaat
aan sportnota

Investeren nieuwbouw gymlokalen OBC Huissen voor verenigingsgebruik
(meerkosten sportzaal)

2016

Voorstel volgt separaat aan
sportnota

Samen met gebruikers kijken naar beste oplossingen capaciteitsknelpunten
buitensportaccommodaties

2016

€ 15.000,- (Verlichting HV
Angeren)
Voorstellen Bataven en
Hockey volgen separaat aan
sportnota

Verplaatsing accommodatie Jonge Kracht in relatie tot plannen
projectontwikkeling

2016

Project separaat aan sportnota

Paragraaf 2

Sportaccommodaties

Actiepunten
Invoering van een transparant tariefstelsel verhuur sportaccommodaties
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Paragraaf 3

Sportstimulering en verenigingsondersteuning

Actiepunten

Planning

Financiën

Intensiveren samenwerking Lingewaard Sport

2016 - 2019

Geen

Verhogen sportdeelname specifieke doelgroepen

2017 - 2019

€ 10.000,- per jaar
(inzet/continuering Uniek
Sporten)
(onderdeel van 4425011)

Stimuleren van kennisdeling tussen sportverenigingen

2016 - 2019

€ 5.000,- per jaar
(vanuit bestemmingsreserve
combinatiefunctionaris)

Inzet buurtsportcoaches continueren en richten op ondersteuning
verenigingsbesturen en kaderontwikkeling

2017 - 2019

Onderdeel budget
buurtsportcoaches paragraaf 4

Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches voor
verenigingsondersteuning

2016 - 2019

€ 6.000,- per jaar
(vanuit bestemmingsreserve
combinatiefuncties)

Nationale Sportweek organiseren en aandacht voor sportpromotie

2016 - 2019

€ 5.000,- per jaar
(onderdeel van 4425011)

Algemeen budget (advies, onvoorzien)

2016 - 2019

€ 10.000,- per jaar
(onderdeel van 4425011)

Paragraaf 4

Sporten en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde

Actiepunten

Planning

Financiën

2016

Geen

De kracht van sport en sportverenigingen benutten in het kader van
‘meedoen’

2017 - 2019

Geen

Inzet van buurtsportcoaches continueren en richten op de verbinding met
gezondheid en meedoen

2016 - 2019

€ 192.000,- per jaar
(reeds in begroting: 4343961)

Invoeren activiteitenbudget buurtsportcoaches ten behoeve van de thema’s
gezondheid en meedoen

2016 - 2019

€ 20.000,- per jaar
(vanuit bestemmingsreserve
combinatiefuncties)

2016

Geen

Intensiveren beleidsrelatie sportbeleid en gezondheidsbeleid

Onderzoek mogelijkheden inzet middelen armoedebeleid ten behoeve van
sportbeoefening
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Paragraaf 5

Financieel overzicht

Onderstaand overzicht geeft aan welke financiële middelen er jaarlijks benodigd zijn en welke middelen
reeds in de begroting zijn opgenomen en welke middelen nieuw zijn. Daarnaast zijn de benodigde uren
(ambtelijke inzet) per jaar aangegeven. Bij onderstaand overzicht is geen rekening gehouden met mogelijke
indexering.
Jaartal

2016

2017

2018

2019

Omschrijving

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Sportaccommodaties
Sportstimulering en
verenigingsondersteuning
Sport en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde
Exploitatiebijdragen/subsidies (regulier)
Exploitatiebijdragen binnensport (regulier)
Totaal

Dekking reeds in
begroting (regulier)

Nieuw

Totaal

€
€

0,00
15.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 182.000,00

**€

26.000,00

€

0,00

€ 26.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
693.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 876.000,00

€
€

0,00
0,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

**€

36.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

€
€

0,00
0,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

**€

36.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

€
€

0,00
0,00

€
0,00
€ 167.000,00

€
0,00
€ 167.000,00

**€

36.000,00

€

0,00

€ 36.000,00

***€
€
€
€

212.000,00
202.000,00
238.000,00
688.000,00

€
0,00
€ 16.000,00
€
0,00
€ 183.000,00

€ 212.000,00
€ 218.000,00
€ 238.000,00
€ 871.000,00

Benodigde
uren
1200 Soc. B.8
50 Juridisch*
40 Financiën*

1200 Soc. B.
30 Juridisch*
20 Financiën*

Uren nader te
bepalen

Uren nader te
bepalen

* Deze uren zijn aanvullende op de structurele ureninzet ten behoeve van sportbeleid
** Dekking vanuit bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen
*** Dekking vanuit Rijksbijdrage buurtsportcoaches en bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen

8

Deze uren zijn nog niet geheel verdisconteerd in de begroting 2016. Er wordt bekeken of het binnen het team sociaal
beleid mogelijk is hier invulling aan te geven.
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Hoofdstuk 5 Monitoring en evaluatie
In onderstaand overzicht is aangegeven welke instrumenten/bronnen we inzetten om de voortgang in
realisatie van doelstellingen te monitoren en het sportbeleid te evalueren. Bijzonderheden komen aan de
orde in de planning & control cyclus. De onderstaande evaluatiegegevens zullen met de diverse betrokkenen
(onder andere Lingewaard Sport! en de exploitanten) besproken worden.
Thema

Wijze van monitoring en/of evaluatie

Frequentie

4. Sporten en bewegen in de openbare ruimte



Sportmonitor Gelderse Sport Federatie

1 x per 3 jaar

3. Sportaccommodaties



Meerjarenonderhoudsplanningen (binnenen buitensport)
Contracten exploitanten
(exploitatiebijdragen)
Projectevaluatie (bij investeringen)

Doorlopend




Doorlopend
Gedurende en na afloop
project

2. Sportstimulering en verenigingsondersteuning





Sportmonitor Gelderse Sport Federatie
Subsidiebeleid
Monitoring en evaluatie prestatieafspraken
buurtsportcoaches

1 x per 3 jaar
Doorlopend
Jaarlijks

1. Sporten en bewegen leveren maatschappelijke
(meer)waarde



Monitoring en evaluatie prestatieafspraken
buurtsportcoaches
Vanuit andere beleidsterreinen
(gezondheid en meedoen)

Jaarlijks



Jaarlijks
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Bijlage I: Inhoudsopgave bijlagenboek
Inventarisaties:
Bijlage 1: Binnensport: Inventarisatie binnensportverenigingen gemeente Lingewaard (7 juli 2015)
Bijlage 2: Buitensport: Inventarisatie buitensportverenigingen gemeente Lingewaard (10 juni 2015)
Bijlage 3: Beheer: Samenvatting input exploitanten binnensportaccommodaties (september 2015)
Bijlage 4: Onderwijs: Inventarisatie onderwijs & sport gemeente Lingewaard (20 juni 2015)
Bijlage 5: Zorg & welzijn: Conclusies inventarisatie zorg & welzijn in relatie tot sportbeleid (juni 2015)
Bijlage 6: Landelijke/provinciale trends en ontwikkelingen
Onderzoeken/rapportages:
Bijlage 7: Actualisatie visie binnensport (juli 2015)
Bijlage 8: Capaciteit buitensport (september 2015)
Bijlage 9: Kosten bouw sporthal Huissen en aanpassing Heister (juli 2015)
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