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Hoofdstuk 1 Inleiding en samenvatting
§ 1.1. Inleiding
De gemeenteraad heeft in de vorige collegeperiode gevraagd om een beleid voor sport en bewegen
op te stellen met aandacht voor een nieuwe subsidieregeling, voor maatschappelijke participatie, voor
accommodatiebeleid en voor gezondheidsaspecten.
In deze notitie geeft het college antwoord op deze vraag van de raad. Daarbij geven wij ook aan hoe
het college is omgegaan met de gerezen uitdagingen op het gebied van sport van de afgelopen vijf
jaren.
§ 1.2. Waar staan we anno 2019: eerst zaken op orde gebracht.
In de vorige coalitieperiode zijn veel praktische zaken op het gebied van sport aangepakt en is hier en
daar orde op zaken gesteld.
1. We hebben een nieuwe subsidieregeling voor sport getroffen die eenvoudiger is en die zich
vooral richt op het aantal jeugdleden. Deze regeling is in goed overleg met de verenigingen
gemaakt.
2. We hebben op een rij gezet hoe het gebruik en het beheer van de diverse sportcomplexen is
geregeld.
3. We hebben in 2017 voor OKV de velden gerenoveerd. Waar nodig zijn zaken contractueel
geregeld die niet geregeld bleken te zijn. Ook hebben wij het beheer van het complex van OKV
ondergebracht bij de SST (Stichting Sportcomplexen Twiskeweg) De SST beheerde al het
complex van OFC.
4. We hebben voor het beheer door SST een reële beheervergoeding gecreëerd.
5. De afgelopen jaren is ook veel werk gemaakt van het voortbestaan van de sporthal Oostzaan.
Dit past in de geest van de beoogde toekomstbestendige sportvoorzieningen.
§ 1.3. Wat gaan we de komende periode doen? Speerpunten
In de periode 2019/2022 hanteren wij de volgende speerpunten:

 Handhaven van de sportbudgetten;
 indexering voor verenigingssubsidie en onderhoud;
 Meer werk maken van participatie via sport;
 Sport als instrument voor gezondheid;
 Blijvende waardering voor het verenigingsleven;
 Voortzetten van de (beweeg)activiteiten van de brede school Oostzaan;
 Ondersteunen van andere mogelijkheden voor sport, spel en bewegen;
 Borgen van duurzaam/toekomstbestendig beheer van de sporthal Oostzaan.
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HOOFDSTUK 2

Waar staan we voor in de periode 2019/2022?

§ 2.1. Financieel kader sport Oostzaan
Het geld dat bij de gemeente in sport omgaat, geeft vaak een goede eerste indruk van de rol van de
gemeente in de sportwereld. De financiële situatie is ook medebepalend voor de mogelijkheden op
sportgebied.
Het financiële beeld anno 2019 en voor de langere termijn is als volgt:
Waarderingssubsidies
: € 48.000,Onderhoud sportterreinen
: € 14.000,Kapitaallasten op sportvelden
: € 88.000,Bijdrage sporthal
: € 27.500,Kapitaallasten renovatie sporthal
: € 42.000,Totaal
: € 215.500,Daarnaast betaalt de gemeente de huisvesting voor het gymnastiek. Dat is een wettelijke taak in het
kader van onderwijshuisvesting. De kosten (huur sporthal en sportzaal de Greep) daarvan belopen
circa € 50.000,-.
De financiële situatie van de gemeente staat niet toe substantieel meer geld in sport te investeren. Het
college moet binnen dit financiële kader opereren, met de volgende aantekening. Waar de kosten voor
verenigingen en inwoners stijgen met de inflatie horen de budgetten voor de waarderingssubsidies en
voor het onderhoud aan sportvelden (samen € 63.000,-) mee te stijgen. Stilstand is immers
achteruitgang. Tot nu toe zijn die budgetten in de begroting bevroren. Vanaf 2020 willen wij die
budgetten verhogen met de begrotingsindex. Bij een index van bijvoorbeeld 1,5% beloopt de stijging
€ 945,-.
Wat doet Oostzaan?
o
o
o
o

Kijkend naar de budgetten voor sport en de krappe financiële situatie van de
gemeente is er geen ruimte voor nieuwe ambities.
Dat neemt niet weg dat we blijven kijken hoe we het met bestaande middelen anders
en beter kunnen doen.
De budgetten voor onderhoud en voor de waarderingssubsidies stijgen vanaf 2020
met de index voor de gemeentebegroting
Ook pakken we nieuwe financiële mogelijkheden aan. De regeling combinatiefuncties
is daar een goed actueel voorbeeld van.

§ 2.2. Relatie met Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet
De Wmo draagt de gemeente op om werk te maken van sociale samenhang, vrijwilligerswerk,
leefbaarheid en de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking. Dat zijn geen
volstrekt nieuwe taken, want die vervulde de gemeente ook al als traditionele, autonome taken.
De Wmo is in Oostzaan uitgewerkt in het Wmo-beleidsplan 2016. In dat plan ligt de nadruk op zorg
maar toch hebben aspecten ook betrekking op “sport in Oostzaan”.
Zo vraagt de Wmo aandacht voor:
 Bevorderen van zelfredzaamheid
 Inzet eigen kracht van inwoners
 Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
 Ondersteunen van de sociale infrastructuur
Ook in de Participatiewet gaat het om meedoen en een bijdrage leveren.
De Participatiewet geeft de gemeente een taak als het gaat om zorg voor kwetsbare burgers op de
arbeidsmarkt. Het gaat dan om mensen zonder werk of met een arbeidsbeperking.
De zorg houdt in: hulp met inkomen en hulp om werk te krijgen. Daarbij mag de gemeente van deze
burgers een tegenprestatie (maatschappelijk nuttige werkzaamheden zonder beloning,
vrijwilligerswerk) vragen. Het is primair aan de burger zelf om te laten zien dat en hoe hij dit invult. De
gemeente kan de burger activeren om een tegenprestatie te leveren en dat gebeurt op individueel
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niveau, met maatwerk. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk hebben en zijn
aangewezen op inkomensondersteuning, toch een zinvolle tijdsbesteding hebben.
Het college ziet in sportverenigingen een belangrijke vindplaats voor participatie en voor het verrichten
van vrijwilligerswerk. Het college heeft dit aspect in diverse overleggen met de sportverenigingen
besproken en de vraag gesteld of de verenigingen hiervoor open staan. De reacties waren positief,
maar de kanttekening werd gemaakt dat de sportvereniging geen onbeperkt structureel aanbod van
vrijwilligerswerk kan bieden voor deze doelgroep. Met andere woorden: de verenigingen zijn geen
organisatie waarin naar behoefte van de gemeente of de betreffende burgers vrijwilligerswerk kan
worden opgehaald. Het draait er eerder om dat de verenigingen als een samenspel van
vrijwilligersactiviteiten in stand blijven, met oog voor het verschijnsel participatie en tegenprestatie. Dat
zijn voor het verenigingsleven natuurlijke ingrediënten.
Het is zinvol om de tegenprestatie op uitvoeringsniveau goed aan te pakken waarbij kennis over en
contact van de gemeentelijk medewerkers met het lokale verenigingsleven essentieel is.
Gemeente Oostzaan heeft in het verleden de taken voor werk en inkomen via uitbesteding aan
Zaanstad op afstand gezet. Vanaf 2017 echter heeft de gemeente dit weer zelf in huis genomen.
Daardoor kan een structuur dicht bij de mensen ontstaan. De consulenten kennen de mensen uit de
doelgroep en zij kennen het verenigingsleven gemakkelijker. Zij kunnen mensen het beste passend
bemiddelen. Dan moet deelname aan het verenigingsleven, participatie en het verrichten van
tegenprestaties vergemakkelijken.
Wat doet Oostzaan?
o

De consulenten voor Wmo en Werk en inkomen moeten de mogelijkheden kennen tot
deelname aan sport en sociaal-cultureel werk en mensen daarnaartoe leiden. De
sociale kaart die in de loop van 2018 is gemaakt, kan daarbij behulpzaam zijn.

§ 2.3. Sport en gezondheid
Wat we specifiek doen om sport en bewegen een bijdrage te laten leveren aan het gezondheidsbeleid
geven we aan in de gezondheidsnota Gezondheid telt in Oostzaan.
In Oostzaan zetten we in op gezondheidswinst door gedragsverandering. Door preventieve
maatregelen kunnen gezondheidsrisico’s worden verminderd. We zijn ervan overtuigd dat een
integrale aanpak op diverse terreinen de meeste gezondheidswinst oplevert. Vanuit een goede
gezondheidsbeleving zijn mensen beter in staat tot maatschappelijke deelname, een belangrijk
onderdeel van onze inclusieve samenleving.
De speerpunten in de gezondheidsnota voor de komende jaren zijn als volgt:
1. Gezonde leefstijl
2. Mentale gezondheid
3. Gezond oud worden
4. Gezonde leefomgeving
In het speerpunt gezonde leefstijl is het bestrijden van overgewicht en obesitas een van de
onderwerpen. We zetten hiervoor een aantal al bestaande interventies in: Cursus Lekker in je Life,
Gezonde sportkantine (Team FIT), aangepast sporten via Uniek Sporten, Gezonde school,
Daarnaast gaan we met een aantal nieuwe programma’s werken zoals het regionale programma en
Bewegen werkt!
In het speerpunt Gezonde leefomgeving streven we naar een bewegende gemeente, waarbinnen we
in Oostzaan bewegen, sporten en recreëren. We maken gebruik van de vele mogelijkheden die onze
gemeente biedt en benadrukken de verbindende rol van de fiets in onze stedelijke periferie.
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§ 2.4. Keuze voor breedtesport
Iedere inwoner van Oostzaan moet in elke fase van zijn leven naar eigen voorkeur kunnen deelnemen
aan sport en bewegingsactiviteiten of daarbij betrokken zijn. Dat mag prestatiesport zijn maar dat hoeft
niet per se. Oostzaan kiest voor de brede opvatting van sport en bewegen, actief en passief, als
deelnemer en als vrijwilliger, georganiseerd en ongeorganiseerd.
Wat doet Oostzaan?
o

Oostzaan biedt in het kader van sportstimulering ondersteuning met als doel om
mensen te betrekken bij activiteiten van sport, spel en bewegen. Oostzaan doet dat
hoofdzakelijk met de volgende instrumenten:
o Verenigingssubsidies
o Beschikbaarheid van accommodaties
o samenbrengen van initiatieven

§ 2.5. Het belang van sport: niet bij sport alleen
Bij sport draait het om sport, spel en bewegen als lichamelijke inspanning en vaardigheid. Maar sport
heeft ook bredere persoonlijke en maatschappelijke betekenissen zoals:
 Een zinvolle tijdsbesteding,
 Een gezonde, actieve leefstijl,
 Een betere kwaliteit van leven,
 Een ontmoetingsplaats voor sporters en toeschouwers,
 Opvoeding van de jeugd,
 Deelname aan het verenigingsleven,
 (Participatie) binding, sociale samenhang,
 Ontwikkelen van sociale, technische, organisatorische en bestuurlijke talenten en vaardigheden.
In sport zien we veel, soms tegenstrijdige elementen, zoals wedijver, strijd, en competitie versus
samenwerking, vrijheid van bewegen versus beperking door de regels van het spel, prestatie versus
elkaar wat gunnen, team en individu, gezelligheid en ontmoeting. Het hoort bij elkaar en is het
allemaal van waarde.
§ 2.6. Sportverenigingen voorop
Sportverenigingen zijn een belangrijk, georganiseerd onderdeel van de sociale infrastructuur.
Het belang van sportverenigingen ligt in het sociale, het gezonde en de zinvolle tijdsbesteding voor
actieve sporters, toeschouwers, trainers, coaches, ouders/begeleiders, scheidsrechters, mensen die
zorgen voor de accommodatie (openstelling, schoonmaken, onderhoud, kantinedienst, feesten),
leden, donateurs, sponsors.
Sportverenigingen bieden diverse mogelijkheden om samen met anderen aan sportactiviteiten deel te
nemen, als toeschouwer aanwezig te zijn of als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan organisatie,
bestuur en beheer.
Sportverenigingen leveren via eigen initiatief en eigen oplossend vermogen een belangrijke bijdrage in
het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties.
Het verenigingsleven vormt ook een belangrijk democratisch element: de leden hebben immers
uiteindelijk de zeggenschap. De verenigingen betrekken mensen en bieden voor openingen uit
(dreigend) isolement en eenzaamheid en schept mogelijkheden voor persoonlijke banden met
anderen. Het bestaan van sportverenigingen is een gelegenheid voor veel inwoners om in de brede
visie “aan sport te doen”.
§ 2.7. Subsidieregeling verenigingssport
Vanaf 2018 werken we met een sterk vereenvoudigde subsidieregeling die in goed overleg met de
verenigingen tot stand is gekomen. De subsidieregeling is op 1-8-2017 vastgesteld en komt op het
volgende neer:
 De bijdrage voor de functie aangepast sporten blijft in stand.
 Een deelbudget wordt aangehouden om specifieke activiteiten voor sport en bewegen voor
senioren te stimuleren.
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 Een deelbudget wordt ingezet voor de verenigingssport via een subsidie per jeugdlid uit Oostzaan.
Voor extra kosten wegens gebruik van de OFC-hal is een extra budget uitgetrokken van € 1.250,-.
Voor de beeldvorming: voor de periode 2018/2020 is de verdeling van het subsidiebudget als volgt:
€ 3.200,aangepast sporten
€ 39.715,verenigingssport
€ 3.800,senioren
€ 1.250,subsidie wegens gebruik sporthal OFC
€ 47.965,totaal sportsubsidies
Wat doet Oostzaan?
o
o

Gemeente Oostzaan blijft het verenigingsleven met een waarderingssubsidie
ondersteunen.
Vanaf 2018 geldt een nieuwe, vereenvoudigde subsidieregeling die rekent met het aantal
jeugdige leden.

§ 2.8. Aangepast sporten
Mensen met een beperking kunnen niet altijd goed terecht bij “gewone” sportverenigingen. Een
aangepast aanbod is dan wel zo mooi. Het is dus gewenst om te zorgen dat er een specifiek aanbod
is en dat mensen met een beperking bij dat aanbod terecht komen. Vraag en aanbod moeten op maat
worden ondersteund. Gemeente Oostzaan vindt dat belangrijk, maar kan dat niet alleen. Een
specialist in regioverband maakt hier werk van. Sportservice Noord-Holland zorgt voor de bemensing.
Gemeente Oostzaan steunt het werk met een jaarlijkse subsidie en gaat dat meer richten op de lokale
behoeften.
Wat doet Oostzaan?
o

We gaan door met ondersteuning van aangepast sporten en richten dat meer op de
lokale behoeften.

§ 2.9. Bewegen in de basisschool
■ Schoolgym
Goed en voldoende bewegen begint al op jonge leeftijd. Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling is dan
ook een wezenlijk onderdeel van basisonderwijs en de leerkracht daarvoor moet beschikken over een
bijzondere expertise.
De gemeente moet zorgen voor gymnastiekruimten. Gemeente Oostzaan doet dat met inzet van de
sporthal en van sportzaal de Greep. Kosten per jaar: circa € 50.000,-.
In de basisscholen in Oostzaan is het standaard dat de kinderen tweemaal per week een lesuur
gymnastiek hebben. Dat is de gangbare norm.
Om de scholen tegemoet te komen in een goed verloop van onderwijs en schoolgymnastiek (qua
schoolrooster, reistijden en veilig vervoer), is het college er in 2017 mee akkoord gegaan dat
gymlessen van de Kweekvijver en de Rietkraag voortaan niet in de sporthal, maar in de Greep
plaatsvinden.
De scholen doen niet (meer) aan zogenaamde natte gymlessen (schoolzwemmen).
Voor zwemlessen is naar behoefte wel een aanbod van de brede school.
■ Schoolpleinen
De schoolgebouwen en schoolpleinen zijn eigendom van de schoolbesturen. De besturen gaan over
hun eigen schoolplein, de indeling en de inrichting ervan. Alleen het plein van de Korenaar heeft een
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semiopenbaar karakter: na schooltijd mogen daar ook kinderen uit de buurt spelen. De gemeente blijft
de speeltoestellen die ze op dit schoolplein heeft geplaatst, beheren.
De gemeente is voorstander van een gezonde leefomgeving en daar zijn de schoolpleinen onderdeel
van. Wanneer een school(plein) gerenoveerd of heringericht wordt, biedt dat een kans voor de
scholen om het schoolplein beweegvriendelijker te maken.
■ Na schooltijd: brede school
Na schooltijd zijn er brede schoolactiviteiten voor sport, spel en bewegen. Buitenactiviteiten zijn
daarvan ook onderdeel.
De schoolsportdagen zijn sinds 2016 gecombineerd met de Koningsspelen, onder de vlag van de
brede school. Ook heeft de brede school bijvoorbeeld de avondvierdaagse van Oostzaan
geadopteerd.
De Brede School Oostzaan draagt met sport- en beweegactiviteiten, natuur- en milieu-educatie en
schooltuinwerk bij aan deze ambities. De brede school maakt daarbij gebruik van tal van
“gastdocenten” en lokale verenigingen.
■ Gezonde school
In het kader van de gezonde school kunnen scholen extra aandacht besteden aan het onderdeel
sport en bewegen. In Oostzaan hebben enkele scholen gekozen voor het profiel sportieve school
met extra beweegactiviteiten onder schooltijd.
Wat doet Oostzaan?
o Oostzaan faciliteert de gymnastieklessen (beschikbaar stellen van gymnastieklokalen
met sportinrichting);
o De gemeente blijft de speeltoestellen op het plein van de Korenaar beheren;
o Oostzaan blijft de brede school subsidiëren via de regeling voor combinatiefuncties;
o Oostzaan werkt mee aan een creatieve invulling van de brede school, ook onder
schooltijd.
o Oostzaan stimuleert de gezonde school door de scholen een ondersteuningsaanbod van
de GGD te bieden (zie hiervoor ook de Gezondheidsnota Gezondheid telt in
Oostzaan).

§ 2.10. Nieuwe/andere mogelijkheden voor sport, spel en bewegen
Sportverenigingen is één, maar er zijn ook andere mogelijkheden voor sport, spel en bewegen, ook in
Oostzaan. Waar dat nodig is, willen wij die aanmoedigen en ondersteunen.
■ GALM/Vitaal Ouder worden in Oostzaan
Wie met pensioen gaat is uit het arbeidsproces, raakt sociale contacten kwijt en levert ook in op het
beweegpatroon dat zo vanzelfsprekend bij werken hoort. Daarom willen we mensen verleiden om te
gaan of te blijven bewegen.
Gymnastiekvereniging DEV in Oostzaan heeft in 2017 een voormalig GALM-project nieuw leven
ingeblazen onder de noemer Vitaal ouder worden in Oostzaan. Het gaat daarbij niet alleen om sport,
spel en bewegen, maar ook om ontmoeting en sociale contacten. In het project worden ouderen
(65plus) uitgenodigd mee te doen. Dat begint met een fitheidstest (daar begint de eerste ontmoeting
van inwoners) en inschrijving om deel te nemen aan een carrousel van activiteiten voor ontmoeting,
sport, spel en bewegen. Dat duurt 15 weken. Daar deden begin 2017 zo’n 60 mensen aan mee en het
enthousiasme onder de mensen was bemoedigend. Na die 15 weken is het de bedoeling om lid te
worden van een sportclub of met een eigen groep informeel verder te gaan. Hier kunnen nieuwe
initiatieven ontstaan voor alternatief bewegen. Het project draaide op vrijwilligers van DEV, de
plaatselijke school voor dans en bewegen Dancing Days, fysiotherapeuten, diëtist.
De gemeente heeft dit omarmd en subsidie verstrekt en wil graag dat dit uitgroeit tot een TRADITIE in
Oostzaan. In de periode 2018/2020 wordt het project herhaald.
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We houden deze ontwikkeling graag vast en willen het verbinden aan andere ontwikkelingen rond
gezondheid, sociale contacten en bewegen.
■ Gezond Natuur Wandelen
In 2017 is in Oostzaan de werkgroep Gezond Natuur Wandelen begonnen. Onder leiding van een of
meer vrijwilligers kan men wekelijks meedoen. Vertrekpunt is de kantine van TC Twiske.
De gemeente heeft met een eenmalige subsidie geholpen dit van de grond te krijgen.
■ Uitbreiding combinatiefuncties
Vanaf 2019 heeft Oostzaan ingeschreven op uitbreiding van de regeling voor combinatiefuncties met
circa 0,4 fte (14 uur per week). Deze bescheiden uitbreiding maakt het mogelijk ook plannen te
ontwikkelen voor meer bewegen, en om sport en bewegen te verbinden met welzijn, en zorg- en
welzijnsinstellingen. Daarbij zijn ouderen en belangrijke doelgroep. Hier kan ook de uitvoering van
elementen uit de gezondheidsnota bij worden betrokken.
Wat doet Oostzaan?
o

We stellen structureel budget beschikbaar om Vitaal ouder worden tot een Oostzaanse
traditie te maken.

o

We gaan het aanbod van bewegen voor ouderen bevorderen. We gebruiken daarbij de
uitbreiding van de regeling combinatiefuncties als kans om extra middelen in te zetten.

o

We staan open voor nieuwe initiatieven voor meer bewegen en ondersteunen waar
nodig met raad en subsidie.

Visie gemeente op sporthal Oostzaan (2011)
 De gemeente exploiteert de sporthal in Oostzaan niet zelf maar laat dat over aan
het particulier initiatief, in dit geval de SSO.


De sporthal is een basisvoorziening voor in elk geval het lokale verenigingsleven
en de schoolgymnastiek. Het tarief moet voor deze gebruikers betaalbaar zijn
met een concurrerend tarief in de regio.



Het gebouw van de sporthal heeft een levensduur tot circa 2035 en verdient
adequaat onderhoud en renovatie.



Een sporthal als die in Oostzaan kan op termijn niet de totale exploitatielasten
opbrengen uit verhuur. De gemeente levert dan ook een substantiële financiële
bijdrage.



De gemeente maakt afspraken met de SSO over het beschikbaar stellen en
inzetten van de gemeentelijke bijdrage.

§ 2.11. Sporthal Oostzaan: duurzame toekomst
De sporthal Oostzaan is het initiatief (1987) en het eigendom van de SSO (Stichting Sporthal
Oostzaan). De gemeente heeft in het verleden op een wisselende wijze bijgedragen in tekorten en
incidentele noden van de SSO. Vanaf 2004 was de benadering van de gemeente dat de sporthal
zonder subsidie zou kunnen voortgaan, maar al na enkele jaren bleek dat niet realistisch te zijn en
luidde het stichtingsbestuur de noodklok. In verband daarmee heeft de gemeenteraad in 2011
onderstaande visie op de sporthal vastgesteld.
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Toekomst van de sporthal borgen
Bovenstaande visie op de sporthal van 2011 is anno 2019 nog actueel te noemen.
Vanuit deze visie heeft SSO met ondersteuning van een bouwadviesbureau in 2012 een renovatieplan
gemaakt met een pakket aan maatregelen ad € 650.000,-. Met die maatregelen kan de sporthal op
langere termijn in stand worden gehouden: uitgangspunt is een levensduur tot circa 2037.
De eerste renovatiefase ad € 325.000,- is in 2012 en 2015 uitgevoerd. De vervolgfase ad € 325.000,vindt in delen plaats in de jaren vanaf 2018. De gemeente verstrekt voor deze tweede fase aan SSO
een lening van € 325.000,- en de gemeente subsidieert de rente en aflossing (circa € 21.000,-)
daarvan. Bijzondere vermelding in het kader van duurzaamheid verdient het dat in 2018 de verlichting
van de sporthal is vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
2017 is de voormalige pachter na vele jaren gestopt als pachter-beheerder van de sporthal. In 2017
en 2018 hebben SSO en de gemeente vervolgens met succes veel werk verzet om een geschikte
nieuwe pachter te vinden. Daarbij heeft de gemeente het bestemmingsplan aangepast zodat een
optimale exploitatie (ook voor evenementen) mogelijk werd. Vanaf 1 augustus 2018 is er voor vijf jaar
een nieuwe pachter.
SSO heeft een meerjarenbegroting laten maken om de financiële toekomst in beeld te brengen. Op
basis daarvan bleek structureel een garantiesubsidie van € 27.500,- van de gemeente nodig. Het gaat
daarbij om een maximumbedrag. Het college zal van jaar tot jaar beoordelen hoeveel van die
garantiesubsidie daadwerkelijk nodig is.
Al met al is met de lening en de garantiesubsidie het financiële aandeel van de gemeente in de
exploitatie van de sporthal inderdaad substantieel te noemen. Het college is periodiek met het bestuur
van SSO in gesprek over de (financiële) gang van zaken. Aan de hand van verslaglegging van SSO
en de periodieke gesprekken houdt de gemeente vinger aan de pols.
Met het bovenstaande denken wij dat de financiële toekomst van de sporthal is geborgd. Die borging
past in het streven naar toekomstbestendige sportvoorzieningen, zoals vermeld in het
collegeprogramma 2018/2022.
De bestuurlijke toekomst van de sporthal verdient nog de nodige aandacht. Er komen steeds meer
verantwoordelijkheden af op het bestuur van de sporthal als het gaat om beheer van gebouw en
installaties, planmatig onderhoud, contractvorming en financieel beheer en beleid. Daarom willen wij
aandacht besteden aan versterking en continuïteit van het bestuur van de SSO. Wij denken daarbij
ook aan samenwerking tussen SSO en de SST (Stichting Sportcomplexen Twiskeweg).
Wat doet Oostzaan?
o

We zetten het krediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld, via SSO in voor de renovatie
van de sporthal;

o

We handhaven de garantiesubsidie voor de exploitatie van de sporthal en volgen het verloop
van de financiële exploitatie;

o

We gaan SSO ondersteunen bij continuïteit en versterking van het bestuur.

0-0-0-0
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Bijlage bij sportnotitie Oostzaan 2019/2022: Sportaccommodaties
De gemeente Oostzaan faciliteert de sport door mogelijkheden te bieden voor sportaccommodaties.
De gemeente is eigenaar van de ondergronden van sportcomplexen van OFC, OKV, TC Twiske en
IJsvereniging centrum. Het gebruik door het verenigingsleven is geregeld via erfpacht of
overeenkomst van huur of gebruik en daarbij ligt het beheer grotendeels bij het verenigingsleven.
Hieronder schetsen we de diverse situaties voor Oostzaan.
1. Waterrecreatievereniging Twiske (WRV)
Dr. de Boerstraat 21A
De watersportvereniging is gevestigd op het eiland achter de Dr. de Boerstraat. Het eiland is
eigendom van de gemeente en de vereniging huurt het sinds 1974 voor onbepaalde tijd. De
vereniging heeft het eiland zelf voorzien van aanlegsteigers, een botenhuis en een clubgebouw. Dat
verklaart de symbolische huurprijs van € 1,-. De gemeente heeft zo gezien geen taken bij de
instandhouding van de voorzieningen voor de vereniging. Dat verzorgt de vereniging zelf.
2. Sportvelden Twiskeweg
De gemeente stelt gronden beschikbaar aan het verenigingsleven om sportaccommodaties te
realiseren en in stand te houden. Daarbij hanteert de gemeente geen kostendekkende tarieven en met
het oog daarop het de gemeenteraad in september 2015 een uitzonderingsbesluit als bedoeld in de
Wet markt en overheid genomen ten aanzien van de sportcomplexen van TC Twiske, IJsclub
Centrum, OFC en OKV.
2a IJsclub Centrum
Twiskeweg 99
De IJsvereniging centrum gebruikt het ijsbaanterrein aan de Twiskeweg. Daarvoor ontbreekt een
schriftelijke juridische grondslag. Wij gaan in 2019 een gebruiksovereenkomst (om niet) met de
IJsvereniging opstellen die uitgaat van de gang van zaken van de afgelopen jaren waarbij de
vereniging het beheer maximaal zelf heeft gedaan.
2b TC Twiske
Twiskeweg 99
De tennisclub heeft de gronden van de tennisbanen in erfpacht van de gemeente tegen een
symbolisch tarief.
Er zijn voor de eerste en latere tennisbanen diverse erfpachtsituaties voor TC Twiske. De aktes zijn
inmiddels door tijdsverloop geëindigd maar lopen van rechtswege van jaar tot jaar door. Het college
zal een nieuw erfpachtrecht voor het gehele complex vestigen en daarbij aansluiten op de
voorwaarden van de lopende situatie.
De vereniging is geheel zelf verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het gehele
complex.
2c Tegemoetkoming in exploitatiekosten TC Twiske, OFC en OKV
TC Twiske ontvangt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding van € 3.374,- als tegemoetkoming in
de kosten van de exploitatie.
Het college vindt het rechtvaardig om ook voor de complexen van OFC en OKV vanaf 2018 een
vergoeding te bieden en sluit daarbij aan bij de bedragen die daarvoor in de gemeente Wormerland
worden gehanteerd. In Oostzaan beperkt de vergoeding zich tot onderhoud, en dan primair het
specialistisch onderhoud aan de kunstgrasmat. De gemeente is immers verantwoordelijk bij renovatie.
De vergoeding per veld anno 2017 is dan als volgt:
€ 4.173,- Voetbal kunstgras OFC per veld
€ 3.547,- Korfbal OKV (85% van voetbalveld, naar rato van oppervlakte)
De vergoeding wordt waar nodig gecorrigeerd met de huur die bij het vervangen van de
huurovereenkomst door een gebruiksovereenkomst (waarbij men om niet gebruikt) vrijvalt.
De vergoeding voor OFC beperkt zich tot twee velden. Het derde veld is en blijft (net als de eerste
aanleg in 2009) voor rekening van OFC.
Notitie sportbeleid Oostzaan 2019/2022

Pagina 11 van 12

2d Beheer OFC via SST en afsprakenset voor exploitatie en beheer
Twiskeweg 8
OFC heeft de voor de ondergrond van de clubgebouwen een opstalrecht van de gemeente.
Dit heeft een looptijd van 75 jaren, met ingang van 1977.
De exploitatie en het beheer van het sportcomplex van OFC is in 2009 bij de aanleg van drie
kunstgrasvelden op aftstand gezet. De SST (Stichting Sportcomplexen Twiskeweg) doet sindsdien de
exploitatie en het beheer. De gemeente behoudt de verantwoordelijkheid voor toekomstige vervanging
van twee van de drie kunstgrasvelden. De afspraken hierover in gebruikscontract en
onderhoudsovereenkomst zijn op sommige punten onduidelijk of onvolledig. Om dat op te lossen heeft
het college in 2017 in een afsprakenset nadere afspraken gemaakt met SST.
2e Beheer OKV via SST
Twiskeweg 101
OKV heeft de voor de ondergrond van de clubgebouwen een erfpachtrecht van de gemeente. Dit
heeft een looptijd van 64 jaren, met ingang van 1977.
In 2017 zijn voor OKV de velden gerenoveerd.
Het college heeft voor de exploitatie en het beheer van het complex van OKV eenzelfde situatie
gerealiseerd als die bestaat voor OFC. SST staat hiervoor open.
3. Sporthal de Roemer van OFC
Twiskeweg 8
OFC heeft op het terrein dat de gemeente beschikbaar stelt, en met instemming van de gemeente in
1978 zelf een sporthal gebouwd. Voor de ondergrond geldt een recht van opstal.
OFC exploiteert en beheert deze hal geheel voor eigen rekening; de gemeente heeft hier geen enkele
verantwoordelijkheid.
4. Sportzaal de Greep
Dominee N. Zwiepsingel 1
In 2015 heeft de gemeente deze sportzaal in eigendom overgenomen van SDG (Stichting Dorpshuis
de Greep). Dat gebeurde als sluitstuk van de nieuwbouw van het complex de Kunstgreep, waarvan de
Greep onderdeel is. De gemeente beheert en exploiteert de sportzaal en stelt die tegen een
maatschappelijk tarief beschikbaar voor sportverenigingen, schoolgymnastiek, brede school en andere
activiteiten. Het uurtarief anno 2017 is circa € 17,50 met een indexering volgens de
consumentenprijsindex (cpi). Tarief en index zijn conform notarieel vastgelegde afspraken met SDG.
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