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Inleiding
De gemeente Vlist benadrukt het belang van sport en bewegen en de invalshoeken van de
gemeente hierop: gezondheid, sociale cohesie in relatie tot leefbaarheid en recreatie. Sport en
bewegen neemt een belangrijke plaats in binnen het maatschappelijke leven in Vlist.
Om die plaats te onderstrepen, om meer samenhang te brengen in de activiteiten die Vlist al
ontplooit en om te kunnen inspelen op actuele vragen en nieuwe ontwikkelingen is deze
verkenningsnota Sport en bewegen opgesteld.
Deze nota wil de koers uitzetten voor het beleid en richting geven aan de ambities en doelen die we
de komende jaren willen bereiken.
Ook geeft de nota aan hoe het beleid op het gebied van sport en bewegen samenhangt met
andere beleidsterreinen in de gemeente en landelijke ontwikkelingen.
De nota dient als kader voor het op hoofdlijnen richting geven aan het sportbeleid en het
vastleggen van algemene doelstellingen. De relatief korte periode is gekozen om aan te sluiten bij
het reeds vastgestelde gezondheidsbeleid en WMO beleid, dat tot 2011 loopt, maar ook omdat
deze eerste nota als een dynamisch document moet worden gezien. Bij de uitvoering moeten
verschillende deelaspecten verder uitgezocht en ontwikkeld worden. Ook willen we de
maatschappelijke partners blijven betrekken bij de ontwikkeling van het beleid en ook dat kan nog
van invloed zijn op meer specifieke beleidsformulering.
Leeswijzer.
De verkenningsnota sport is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken en laat zich als volgt
lezen:
In hoofdstuk 1 “ Inventarisatie” wordt het landelijke beleid toegelicht. En wordt aandacht besteed
aan het gemeentelijke beleid dat is vastgesteld in de nota’s gezondheid en het beleidsplan Wmo.
In hoofdstuk 2 “ Analyse” is een sterkte en zwakte analyse gemaakt van de huidige situatie in de
gemeente Vlist en worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht. De input vanuit het veld
en alle betrokken partijen is meegenomen.
In hoofdstuk 3 “ Nadere verkenning van de mogelijkheden” wordt een beschrijving gegeven van de
mogelijke ontwikkelingen inhakend op landelijk beleid en de huidige activiteiten die de gemeente
ontplooit op het gebied van sport. De nadruk wordt gelegd op het maatschappelijke karakter van
sport, -ondersteuning, –stimulering, de relatie van sport ten opzichte van andere beleidsterreinen en
het doelgroepenbeleid.
In hoofdstuk 4: “Doelen” worden de doelstellingen van de gemeente Vlist opgesomd.
In hoofdstuk 5 “ Strategie” wordt beschreven hoe de opgestelde doelen daadwerkelijk bereikt
kunnen worden.
Hoofdstuk 6 “ Aanbeveling” geeft deze verkenningsnota aanbevelingen voor de koers van het
beleid om richting te geven aan ambities en doelen die de gemeente Vlist wil bereiken. Tenslotte
staat in hoofdstuk 7 “Evaluatie” in het kort beschreven hoe de evaluatie zal plaatsvinden.
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1

Inventarisatie

Hoewel iedereen 'weet' wat met sport en bewegen bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een
eensluidende definitie te geven. De begrippen beweging en sport worden vaak door elkaar
gegooid. Lang niet iedereen weet dat er een duidelijk verschil tussen deze twee dingen is. Onder
beweging verstaan we alle lichamelijke activiteiten, van de hond uitlaten tot het lopen van een
marathon. Met recreatie wordt in deze nota bedoeld de fysieke bewegingsactiviteiten die kunnen
worden gedaan voor vermaak en ontspanning. Zoals wandelen, fietsen, joggen, skaten e.d. Bij
sporten gaat het altijd op de een of andere manier om het leveren van een prestatie. Er hoeft dan
niet gelijk gedacht te worden aan het winnen van een olympische medaille, ook jezelf verbeteren
kan een hele prestatie zijn. Om in een goede gezondheid te verkeren hoef je dan ook niet perse te
sporten, maar voldoende beweging is wel noodzakelijk.
Het gemeentelijke sportbeleid wil aansluiten bij het bestaande beleid van het Rijk.
1.1
Landelijk beleid(2006-2010)
Het ministerie van VWS heeft eind 2005 de nota: “ Tijd voor sport” – bewegen, meedoen, presteren
geschreven voor de periode 2006-2010. De drie hoofdthema’s van deze nota zijn Gezond door
sport, Meedoen door sport en Sport aan de top. Sport is een steeds belangrijker element in de
maatschappij. Velen doen aan sport, zijn als vrijwilliger actief binnen een vereniging of zijn
toeschouwers bij sportactiviteiten. De nota markeert sport niet alleen als doel, maar ook als
belangrijk middel voor bijvoorbeeld preventieve gezondheidszorg en het bereiken van sociale
cohesie. Het kabinet acht sport van groot belang voor de samenleving. Daarbij staat de intrinsieke
waarde van de sport voorop. Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke waarden
waaraan sport een bijdrage levert. De maatschappelijke functie maakt de sport gewild én kansrijk
voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen: op het gebied van preventie en gezondheid,
jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid.
De beleidsbrief ‘de Kracht van Sport’ (januari 2008) geeft een concreet vervolg aan het
beleidsprogramma wat betreft het onderwerp sport en bouwt verder op de pijlers ‘bewegen’,
‘meedoen’ en ‘presteren’ van het bestaande sportbeleid, dat is vastgelegd in de nota Tijd voor sport
(2005) en het uitvoeringsprogramma Samen voor sport (2006). De hierin aangekondigde
programma’s worden onverminderd voortgezet.
Het kabinet wil investeren in de kracht van sport. Dat geldt zowel in de breedte als aan de top.
Een van de instrumenten waarmee het Rijk probeert vorm te geven aan haar beleid is de tijdelijke
stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). Deze impuls heeft als doel, het aanpakken
van achterstanden op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en sport en
bewegen bij jongeren tussen de 4 en 19 jaar.
Om de uitvoering van nieuwe prioriteiten mogelijk te maken wordt de intensivering van middelen
ingezet die in het beleidsprogramma zijn aangekondigd, evenals de vrijvallende gelden van de
tijdelijke BOS-regeling. Daarnaast vindt een (beperkte) herschikking plaats binnen de bestaande
Sportbegroting. Doelstellingen van het sportbeleid voor de komende jaren zijn:
•
10% van de sportverenigingen is sterk genoeg om maatschappelijke taken uit te voeren;
•
20% meer talentvolle sporters – met en zonder handicap – heeft uitzicht op de top;
•
meer sporters met een handicap sporten en bewegen;
•
meer mensen voldoen aan de beweegnorm: 70% van de volwassenen, 50% van de jeugd.
Voor deze investeringen wordt de sport wel gevraagd iets terug te doen: het creëren van een
sportieve, gezonde en veilige omgeving en de inzet van (top)sporters voor maatschappelijke
doelen.
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Concrete doelstellingen voor sportiviteit en respect en voor gehandicaptensport volgen; deze zullen
worden gebaseerd op nader onderzoek.
Het landelijke sportbeleid zal worden gerealiseerd door onder meer:
de gezamenlijke inzet van minstens 2.500 combinatiefuncties voor brede scholen, sport en
cultuur;
het creëren van aanvullende faciliteiten voor talenten;
het creëren van meer mogelijkheden voor gehandicaptensport via het speciaal onderwijs,
zorginstellingen en sportverenigingen;
de evaluatie en herijking van het beleid voor de gehandicaptentopsport;
de uitbreiding van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen met een belangrijke focus op
de jeugd;
de ondersteuning van de sportsector bij maatregelen gericht op de bevordering van
sportiviteit en respect en het tegengaan van uitwassen;
actieve participatie van Nederland in internationaal verband betreffende Sport en
ontwikkelingssamenwerking, het anti-dopingbeleid en het EU-Witboek.

Er is een nieuwe Rijksregeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Het Rijk richt zich op de
combinatiefuncties via deze regeling. Daarnaast ook op de mogelijkheden die jongeren kunnen
bieden voor maatschappelijke stages in de sport
Maatschappelijke stages
Alle jongeren maken tijdens hun VO - onderwijs schooltijd kennis met én leveren een onbetaalde
bijdrage leveren aan de samenleving. Vanaf 2011 is de Maatschappelijke stage verplicht voor
middelbare scholieren. In het convenant tussen de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten zijn afspraken gemaakt voor de verdere ontwikkeling van een
makelaarsfunctie ten behoeve van Maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk.
Hiertoe worden middelen ter beschikking gesteld die via een algemene uitkering aan het
gemeentefonds worden uitbetaald, ook aan gemeenten zonder VO – onderwijs. Het aantal
inwoners wordt als verdeelsleutel gehanteerd.
Middelen kunnen o.a. ter stimulering van maatschappelijke stages in de sport worden aangewend.
Indicatieve bedragen via de algemene uitkering via het gemeentefonds door Vlist (te) ontvangen.
2008 ong. € 1.500,= 2009 ong. € 4.500,= 2010 ong. € 6.000,= 2011 ong. € 9.000 en 2012
ong. € 9.000,=
Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur
Het kabinet wil het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur bundelen en
intensiveren. In het regeerakkoord en het beleidsprogramma zijn ambitieuze doelen gesteld die het
kabinet graag samen met partners -gemeenten en de onderwijs-, sport- en cultuursector- wil
realiseren. VNG en rijk hebben hierover al afspraken gemaakt in het bestuursakkoord.
Het succes van de impuls voor brede scholen, sport en cultuur is mede afhankelijk van een integrale
Aanpak. Een aanpak die zich kenmerkt door samenhang in de beleidsthema’s, bundeling van
financiële middelen en samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, zowel op
rijksniveau als op lokaal niveau. Ter ondersteuning van deze aanpak stellen de ministeries van OCW
en VWS vanaf 2008 een financiële impuls beschikbaar, bestemd voor de inzet van professionals die
een brug vormen tussen meerdere sectoren (combinatiefuncties) en zodoende deze sectoren ook
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verbreden en versterken.
Deze impuls zal in 2008 eerst worden toegepast in de G-31; het –oplopende- budget zal in de
periode 2009-2011 ook ter beschikking komen aan de andere gemeenten.
Combinatiefuncties komen voort uit deze regeling die bedoeld is om het aantal brede scholen uit te
breiden, de sportverenigingen te versterken en het sport- en cultuuraanbod voor kinderen en
jongeren te vergroten. Combinatiefunctionarissen kunnen kinderen en jongeren een rijke
leeromgeving bieden met maximale ontplooiingsmogelijkheden. Het zijn bruggenbouwers tussen
onderwijs, sport, cultuur, kinderopvang en welzijn. De Impuls is bedoeld om nieuwe functies
mogelijk te maken. Het is een structurele regeling die vooral bedoeld is om functies op uitvoerend
niveau in te zetten, en waar nodig ook op coördinerend niveau. De Impuls richt zich op brede
scholen of scholen die zich tot brede school willen ontwikkelen en sterke sportverenigingen of
sportverenigingen die door de impuls sterk zullen worden. Een sterke sportvereniging is een
vereniging die niet alleen de eigen leden bedient maar ook onderwijs, naschoolse opvang, wijk en
doelgroepen.
Vanaf 2008 bestaat deze rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. Een
combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever en werkzaam in ten minste twee werkvelden
op het terrein van sport, onderwijs en cultuur Een brede school vergroot de ontwikkelingskansen
van kinderen en de sociale cohesie in de buurt. Met de oploop van het beschikbare budget zullen in
de periode 2010 t/m 2011 tranches worden gerealiseerd, waarbij in principe de gemeenten met de
meeste inwoners <18 jaar het eerst aan bod komen.

Samengevat streeft het kabinet naar het volgende
Sport is aantrekkelijk en van waarde, het biedt spelplezier, motiveert om te presteren en combineert
ontspanning met ontplooiing. Het zijn deze aan sport verbonden kwaliteiten die maken dat sport
ook een grote maatschappelijke waarde heeft. Sport vormt, geeft richting en stimuleert. Sport
bevordert een gezonde leefstijl, voorkomt ziekte, verhoogt de arbeidsproductiviteit en de
leerprestaties.
Het draagt bij aan integratie van specifieke groepen of individuen, het draagt bij aan sociale
samenhang en geeft een zinvolle invulling aan vrije tijd. Kortom het kabinet streeft naar het
volgende:
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
Daarbij zijn de volgende doelen gekozen:
1
Mensen gaan sporten en bewegen voor hun gezondheid
2
Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten
3
Mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels

1.2

Gemeentelijk beleid

De verkenningsnota sport en bewegen is een integrale nota en gebaseerd op gemeentelijk beleid
dat is vastgesteld in de Nota Gezondheidsbeleid Gemeente Vlist 2007 – 2011 en beleidsplan Wmo
2008-2011.
Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Deels zijn dit factoren waarop beleid
geen invloed heeft zoals persoonskenmerken en genetische kenmerken. Andere factoren zijn wel
door beleid te beïnvloeden, bijvoorbeeld leefstijl, fysieke en sociale omgeving en de
gezondheidszorg. Uit ervaring blijkt dat een succesvolle aanpak van gezondheidsproblemen een
integrale samenwerking behoeft waarbij de beleidsvelden volksgezondheid, wonen, werken,
verkeer, sociale zaken en onderwijs betrokken dienen te worden.
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1.2.1 Wmo beleidsplan gemeente Vlist 2008-2011
Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Kort gezegd verplicht
deze wet gemeenten om burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen.
Voor negen prestatievelden moet de gemeente maatschappelijke participatie van burgers mogelijk
maken. Sport en bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te
participeren. Het aanbod van sport en bewegen zal aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt
moeten worden voor de doelgroepen die nu drempels ervaren om aan sport en bewegen deel te
nemen. Om goed beleid te kunnen maken is het noodzakelijk om een nulmeting te verrichten die
inzicht verschaft in het aantal sporters in georganiseerd verband (verenigingen), het aantal sporters
in ongeorganiseerd verband en de wensen en verlangens van de doelgroep. Via onderzoek kunnen
deze gegevens verzameld worden, dit is een van de aandachtspunten in de aanbevelingen.
Sport en bewegen sluit aan bij het Wmo beleid richt zich op
leefbaarheid en sociale samenhang (prestatieveld 1)
het activeren van inwoners (prestatieveld 1)
het bevorderen van samenhang tussen verschillende activiteiten(prestatieveld 1)
het creëren van ontmoetingsplekken (prestatieveld 2)
jongerenparticipatie vanaf 12 jaar (prestatieveld 2)
het belang van de vrijwilliger; een gymnastiekvereniging of een voetbalclub kan alleen dan
bestaan als er voldoende vrijwilligers zijn (prestatieveld 4) .
de toegankelijkheid van gebouwen en de toegankelijkheid van sportactiviteiten voor
mensen met een beperking (prestatieveld 5).

1.2.2 Gezondheidsnota gemeente Vlist 2007-2011
Uitgangspunt voor gemeentelijk gezondheidsbeleid is het waar mogelijk bieden van optimale
kansen op gezondheid voor iedereen. Gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf maar heeft
samenhang met allerlei beleidsterreinen. Er zijn vijf settings gekozen: wijk, werk, zorg, school en
sport.
De belangrijkste landelijke ontwikkelingen zijn de vergrijzing, problemen van overgewicht en
onvoldoende bewegen.
Onder de kop herinrichting van wijken en gezond bouwen stelt de nota dat mensen meer geneigd
zullen zijn te gaan bewegen en zich prettiger te voelen in een verkeer- en sociaal veilige
woonomgeving.

Samengevat is sport van belang
Voor de leefbaarheid van de kernen (sociale cohesie). Vlist ambieert de sociale cohesie in de drie
kernen te behouden en oog te hebben voor nieuwe manieren om die te bevorderen.
Voor gezond leven. Vanuit gezondheidspreventie zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Vlist
deelnemen aan bewegingsactiviteiten.
Sport is daarnaast ook van belang ter bevordering/ondersteuning van recreatie
De gemeente Vlist heeft als uitgangspunt dat sportbeoefening in eerste instantie gericht is op eigen
7

plezier en ontspanning. De activiteiten die door sportverenigingen worden ontplooid kunnen dan
ook worden aangemerkt als wenselijke voorzieningen. Dit betekent dat de verenigingen een grote
eigen verantwoordelijkheid hebben, met name als het gaat om volwassen leden van een vereniging.
1
Het principe van het profijtbeginsel zal in deze leidend dienen te zijn.
Uit oogpunt van gezondheid, eigen ontwikkeling en ontplooiing van mensen, acht de gemeente het
van belang dat in principe iedere burger op een verantwoorde manier kan deelnemen aan enige
vorm van sportbeoefening en/of bewegingsactiviteiten en recreatie. Naast gezondheidsaspecten en
eigen ontwikkeling is de sociale integratie van groepen in de samenleving daarbij een belangrijk
facet.
Vanuit de maatschappelijke waarde die sport heeft wil de gemeente sportbeoefening bevorderen
door voorwaarden te scheppen middels het waar (financieel) mogelijk in stand houden en het
ontwikkelen van sportaccommodaties. Dat bij vervanging, her- of nieuwbouw een clustering van
accommodaties vanuit beheertechnische en economische overwegingen de voorkeur verdient.
Clustervorming dient wel sociaal acceptabel en economisch rendabel te zijn.

1.3 Visie
Bewegen, meedoen en presteren zijn ook voor Vlist belangrijke sleutelwoorden bij het beleid op het
gebied van sport en bewegen. Sport is een doel op zich maar ook een middel om de sociale cohesie
te bevorderen en doelgroepen te laten meedoen aan de samenleving. De hoofdtaak van het
gemeentelijk sportbeleid is het scheppen van voorwaarden en ondersteunen van initiatieven zodat
burgers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het organiseren van activiteiten.
Specifiek heeft de gemeente ook een taak vanuit gezondheid om vooral het bewegen en sporten
van specifieke groepen te stimuleren en indien nodig te ondersteunen. Sociaal moet de gemeente
er ook voor waken dat het meedoen aan activiteiten voor grote groepen bereikbaar blijft.
In de verkenningsnota worden een aantal pijlers van het sportbeleid benadrukt. Daarnaast zijn een
aantal uitgangspunten vastgesteld in het collegeprogramma en uit de SWOT analyse kunnen ook
conclusies getrokken worden die mede bepalend zijn voor de visie van de gemeente Vlist op het
sport- en beweegbeleid.

1

Het profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat burgers en bedrijven moeten bijdragen in de kosten van de door de overheid
voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij (de burgers) hebben van die voorzieningen
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2. SWOT-analyse
In dit hoofdstuk zal een analyse gemaakt worden van “ sport” in de gemeente Vlist. De sterke en
zwakke punten van de huidige situatie worden opgesomd. Daarnaast wordt gekeken welke kansen
en bedreigingen er zijn voor de sport in de gemeente. Bij sterkten en zwakten wordt geredeneerd
vanuit het product sport, bij de kansen en bedreigingen worden externe (f)actoren meegenomen.
Deze analyse wordt ook wel SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats) analyse
genoemd. De input vanuit het veld en alle betrokken partijen is meegenomen.
Een uitgebreid overzicht van alle reacties op de 25 februari gehouden sportconferentie, de enquêtes
via de website van gemeente Vlist en een aantal opmerkingen gemaakt via de enquête van
sportservice Zuid-Holland (Rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard) vindt u terug in
bijlage 1. Overzicht reacties.
Hier volgt een samenvatting.
2.1

Sterke punten
1. Voor een klein dorp zijn er veel verenigingen die gewoon goed draaien. De meeste beschikken
(nog) over voldoende vrijwilligers.
2. Goede bezettingsgraad. Spreiding en kwantiteit van zowel binnen- als buitensport
accommodaties zijn goed.
3. Verschillende subsidiemogelijkheden.
4. Topsport is geen uitgangspunt bij de meeste verenigingen.
5. De scholen bieden bewegingsonderwijs aan alle groepen, veelal ook zwemonderwijs en
sportdagen.
6. Gemeentelijk initiatief voor de lokale sportconferentie wordt gewaardeerd.

2.2

Zwakke punten
Traditioneel aanbod van sporten, weinig vernieuwend, verenigingen zijn (nog) niet
voldoende in staat om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Uit de gelden voor
sport gaat een groot deel naar het instandhouden van de zwembaden.
Sport moet vooral laagdrempelig blijven. Tariefsverhogingen in de sporthallen zouden daar
mogelijk nadelig op kunnen uitwerken. Daarnaast zien verenigingen zich door landelijke
eisen ook genoodzaakt om extra kosten te maken en door te berekenen. Hoe dit uitwerkt
op de laagdrempeligheid is een punt van zorg, maar of het direct tot vermindering van die
laagdrempeligheid leidt is niet duidelijk.
Verenigingen ervaren de steun van de gemeente als te weinig.
Beperkte professionalisering van verenigingen veroorzaakt door een tekort aan kader
Ontbreken, beperkte of niet voldoende samenwerking onderwijs, verenigingen, jongerenouderenwerk.
Geen cijfers over sportdeelname.
Geen sport- en beweegbeleid voor de mensen die juist moeilijk bereikbaar zijn: mensen met
een beperking, speciale doelgroepen zoals: kinderen met een motorische achterstand,
kinderen met overgewicht, 55+ers.
Kwaliteit accommodaties, gericht op behoud (geen behoefte nieuw). Aandachtspunten: zijn
de huidige accommodaties voldoende toegerust voor het aantal gebruikers (VVH), maar
ook hoe zit het met het onderhoud op lange termijn.
Verenigingen hebben onvoldoende inzicht in mogelijkheden om gebruik te maken van
subsidies, ook voor nieuwe initiatieven.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
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2.3 Kansen
1. Voor de ontwikkeling van maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk
worden middelen ter beschikking gesteld die via een algemene uitkering aan het
gemeentefonds worden uitbetaald (ambtelijk).
2. Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (ambtelijk).
3. Velen zien goed uitgeruste multifunctionele accommodaties ( en kunstgras) als een
basisvoorwaarde. Rond beheer en gebruik van vooral de sporthallen zijn echter nog wel
veel verbeterpunten mogelijk, van verwijsbordjes tot het op peil houden van EHBO kisten en
misschien de gebruikers inschakelen bij het beheer of de kantine zelf.
4. Sportbeleid betreft ook kijken naar beweegmogelijkheden.
5. Ondersteunen van sportverenigingen op tal van terreinen, kadervorming, vergunningen,
verbouwingen en nieuwbouw, subsidies aanvragen etc. Ervoor zorgen dat sporten als leuk
ervaren wordt, zodat jongeren en ouderen elkaar stimuleren te gaan sporten. Hiertoe
wedstrijden en activiteiten organiseren om motivatie hoog te houden en de onderlinge band
tussen sportverenigingen te versterken.
2
6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) .
7. Veel aandacht voor gezondheid.
8. De scholen kunnen betrekken in de meerjaren planning van de gemeente.
9. De mogelijkheid onderzoeken voor draagvlak voor aanstelling van een vakleerkracht of een
combinatiefunctionaris. Voor een 'maataanpak' zou er een apart iemand aangesteld kunnen
/ moeten worden die deze zaken goed op poten kan zetten.
10. Door de integratie van sport in de school en buitenschoolse opvang (bso) kunnen scholen
zich versterken tot brede scholen en meer kinderen deelnemen aan sport en is het mogelijk
om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
11. Sport als middel, maatschappelijke betekenis van sport. De sport valt of staat bij en door de
inzet van vrijwilligers. Aandacht voor werven vrijwilligers onder ouders en jongeren binnen
eigen vereniging.
12. Onderzoeken mogelijkheden maatschappelijke stages in de sport door leerlingen VO en
beroepsstages leerlingen van sportopleidingen HALO en ID Sport & Bewegen.
13. Gebruik maken van bestaande initiatieven zoals “Vlist in Actie! “ en de werkgroep
‘ommetjes’.
14. Wensen en concrete verbeterpunten voor buiten speelterreinen, voor recreatie.
15. Digitalisering van subsidie- en vergunningaanvragen.
2.4 Bedreigingen
1. De economische recessie en nadelige gevolgen voor sportverenigingen (ambtelijk)
a. Het opzeggen van lidmaatschap.
b. Het wegvallen van sponsors.
c. Bestedingen aan het instandhouden worden lager door lagere inkomsten.
2. Individualisering, afname betrokkenheid bij een vereniging.
3. Tekort aan vrijwilligers.
4. Complexe regelgeving voor verenigingen, legt druk op besturen.
5. Belemmering voor organisaties om sportevenementen e.d. te organiseren. Regelgeving,
aansprakelijkheid en aanvraagtermijnen belemmeren spontane actie.
6. Hogere kwaliteitseisen aan (bestuurs)leden van sportverenigingen.
2

Deze wet verplicht gemeenten burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen. Sport en
bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te participeren.

10

7. Onderhoud accommodaties boven nieuwe accommodaties. Hoge onderhoudskosten voor
verenigingen met een eigen accommodatie.

Resultaat SWOT-analyse
De analyse geeft goed weer wat er bij verschillende partijen leeft. De spreiding en kwantiteit van
binnen- en buitensportaccommodaties zijn goed. Desondanks worden knelpunten en
verbeterpunten ervaren rond beheer of in bezetting- en capaciteitsgrenzen.
De reisafstanden zijn voor inwoners uit de kernen Haastrecht en Stolwijk goed maar voor
inwoners uit de kern Vlist zijn de afstanden groter.
Er zijn veel sportverenigingen die aangeven redelijk goed te draaien. De besturen van
verengingen ervaren de complexe regelgeving als nadelig. Tekort aan vrijwilligers wordt een
groter probleem. Men geeft de behoefte aan in verenigingsondersteuning op tal van terreinen,
kadervorming, vergunningen, verbouwingen en nieuwbouw, subsidie aanvragen.
Scholen en verenigingen geven aan bereid te zijn tot samenwerking. De sportconferentie is een
eerste aanzet om met elkaar in gesprek te komen, om verbindingen te leggen en kansen te
benutten.

Conclusie
Er zijn veel verenigingen met veel leden. Ongeorganiseerde sporters zijn niet in beeld. Toch is de
indruk dat de belangstelling voor meer bewegen toeneemt. Er ontbreekt beleid waardoor
kansen niet of nauwelijks benut worden.
Om verbindingen te leggen en kansen te benutten is een goed netwerk essentieel van allen die
met sport, onderwijs en gezondheid bezig zijn. De gemeente kan de rol van regisseur
aannemen.
Sportbeleid betreft ook kijken naar beweegmogelijkheden, aandacht voor gezondheid en
sociale cohesie in relatie tot leefbaarheid en recreatie.
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3. Nadere verkenning van mogelijkheden
De volgende onderwerpen verdienen de komende jaren extra aandacht.
3.1 Wat betekent de Rijksregeling Impuls voor de gemeente Vlist
Met de combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt.
Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en beter
op elkaar afgestemd.
Eerder dan verwacht kunnen kleine gemeenten, waaronder de gemeente Vlist, zich inschrijven voor
de
de 3 tranche Impuls regeling welke naar verwachting vanaf 2011 in zou kunnen gaan. Het betreft
een structurele subsidie van het Rijk. Gemeenten kunnen nu al inschrijven, omdat tegen de
verwachting in, een aantal gemeenten zich afwachtend en afhoudend opstellen.
In financieel opzicht geldt dat de gemeente nieuw geld beschikbaar moet maken. De aan te stellen
combinatiefunctionaris zou het eerste jaar 100% door het Rijk betaald worden. De daarop volgende
jaren volgens een verdeling van 40/60 voor respectievelijk Rijk en Gemeente. Vanuit de ervaring die
men in de eerste twee tranches landelijk heeft opgedaan, wordt geadviseerd om rekening te
houden met een 30/70 verdeling. De landelijke subsidie dekt immers uitsluitend de
combinatiefunctionaris, geen te ontwikkelen activiteiten en/of kosten.
De gemeente Vlist kan rekening houden met ongeveer 0,8-0.9 FTE. Voor de vergoeding van een
FTE gaat het ministerie uit van 45.000, - euro per jaar. Het eerste jaar (2011), 100% rijksbijdrage
Vanaf 2012 voor 60% gefinancierd door de gemeente (en scholen). Dit komt op een inschatting
van een jaarlijkse last van € 24.300,= voor aanstelling van een combinatiefunctionaris. Plus 10% (
€ 4.050,=) voor te ontwikkelen activiteiten en/of kosten
Zou in breder verband (K5 gemeenten) tot aanstelling van een combinatiefunctionaris gekozen
worden, komt dit voor de gehele K5 uit op 4 volledige FTE. (Bron Sportservice Zuid-Holland)
Het idee voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris sport is in vrijwel elke gemeente in
Nederland goed ontvangen. Maar niet altijd is er al voldoende draagvlak vanuit gemeenten, scholen
en verenigingen om zich te committeren aan de voorwaarden die de Impuls regeling stelt.
De basisscholen in Vlist bieden sport- en beweegactiviteiten aan, kinderen volgen zwemles en veelal
worden ook sportdagen georganiseerd. Voor de sportverenigingen zijn het gelijkblijvende of iets
teruglopende aantal leden en het vrijwilligersbestand niet direct aanleiding tot zorg. Een aantal
sportverenigingen geeft aan bereid te zijn tot samenwerking met scholen maar geven gelijktijdig
hun grenzen aan ten aanzien van hun dagen, tijden en vrijwilligerscapaciteit.
De gemeente speelt een centrale rol bij de invoering van combinatiefuncties. De combinatiefuncties
zijn per definitie het resultaat van lokaal maatwerk, doordat wordt aangesloten bij gemeentelijk
beleid.
De gemeente dient zich daarnaast garant te stellen voor de (co-)financiering van de
combinatiefuncties. In bijlage 6
van Sportservice Zuid-Holland “ Aan het werk met
combinatiefuncties” aandacht voor aandachtspunten met betrekking tot de invoering en
werkgeverschap, BTW - problematiek, rechtspositie, functieprofielen. Een bijkomend knelpunt in
praktische uitvoering van de regeling blijkt o.a. te ontstaan doordat de functionaris één werkgever
kent. Het gevolg hiervan is veelal een sterke binding met en uitvoering van werkzaamheden voor de
werkgever (bijvoorbeeld de school) waardoor de kracht van de combinatiefunctie voor scho(o)l(en)
en vereniging(en) in de gevarenzone komt.
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Het verdient aanbeveling om in 2009-2010 scholen en sportverenigingen actief te betrekken
betreffende invulling van het beleid en de veranderende maatschappelijke rol van sport en bewegen
in het gemeentelijke beleid. Daarbij te onderzoeken of er voldoende draagkracht is voor het
aanstellen van een combinatiefunctionaris via de Rijksregeling Impuls. Het gaat hierbij ook om
financieel draagvlak vanuit scholen, sportclubs en gemeente. Het eerste jaar betaalt het Rijk de
combinatiefunctionaris 100% . Het betreft een structurele regeling. Volgende jaren betaalt het Rijk
40%, de gemeente 60%.

3.2 Rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard
De rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard is het resultaat van een onderzoek onder
sportverenigingen en basisscholen. (zie bijlage 5) Het onderzoek, in de vorm van een inventarisatie
heeft plaatsgevonden in de regio Krimpenerwaard (K5). Het onderzoek is een vervolg geweest op
het project Kies voor Hart en Sport. De gemeente Schoonhoven is verder gegaan met dit project. De
overige vier gemeenten hebben ervoor gekozen om niet door te gaan met dit project. Vanuit het
oogpunt dat de gemeenten belang hechten aan het opzetten van een goed samenwerkingsverband
op lokaal niveau tussen scholen en sportaanbieders, heeft de gemeente Vlist haar medewerking
toegezegd aan de inventarisatie door Sportservice Zuid-Holland. Het gaat in eerste instantie om het
creëren van draagvlak bij de samenwerkingspartners gemeente, scholen, sportaanbieders. De
resultaten uit het onderzoek geven input voor het totale plan van aanpak voor de K5. In het plan
van aanpak geeft Sportservice Zuid-Holland aanbevelingen per gemeente ( Bijlage 4. Aanbevelingen
voor gemeente Vlist uit Plan van Aanpak Sportservice Zuid-Holland n.a.v. rapportage
Krimpenerwaard).
De meerderheid van de basisscholen in de K5 toont zich weliswaar bereid tot samenwerking met
verenigingen maar zij beschikken niet over een vakleerkracht om te voldoen aan de criteria met
betrekking tot lesgeven en verenigingen zijn zich nog niet zo bewust van hun veranderende
maatschappelijke rol. De belangrijkste voorwaarden bij een mogelijke samenwerking die
verenigingen en sportaanbieders stellen zijn: tijd in het jaar / moment op de dag, communicatie en
cultuur, waarden en normen en het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers. Opvallend is dat de
meerwaarde voor de vereniging en het werven van extra leden hierbij als minder belangrijk wordt
geacht.
Het vraagt creativiteit om over de huidige drempels te stappen van gelijk blijvend/dalend
ledenaantal en maximaal bezette vrijwilligers om te investeren in de toekomst, nieuwe leden en
sterke maatschappelijke sportverenigingen.

3.3 Maatschappelijke stages in de sport
Vanaf 2011 zijn alle middelbare scholen verplicht hun leerlingen een Maatschappelijke stage te
laten invullen van 72 uur.
Dit wordt ook vrijwilligerswerk genoemd alhoewel sprake is van een ‘verplichting’ die aan alle
leerlingen uit het VO - onderwijs gesteld wordt. Stages moeten zinvol zijn. Zinvol voor de leerling,
die merkt dat zijn inzet ertoe doet maar ook voor de samenleving die merkt dat er leuke dingen
gebeuren. Omdat de leerlingen veelal zelf hun stage kunnen kiezen, zullen de stagemogelijkheden
in de sport voor hen aantrekkelijk zijn. Als jongeren mogen kiezen waar ze hun maatschappelijke
stage willen lopen, kiest één op de drie voor de sportsector. Binnen de sport zijn meerdere
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variabelen mogelijk; de f-jes worden door een jongere van de school begeleid, de vereniging laat
activiteiten organiseren door jongeren, eigen leden/leerlingen geven training aan de jeugd of geven
zich op als vrijwilliger voor de jeugdcommissie. Of je werkt samen met een basisschool en laat een
klas VO - leerlingen een sportdag organiseren.
De maatschappelijke stage kan een enorme impuls betekenen voor het verenigingsleven. Uit de
proefprojecten blijkt dat jongeren vaak na hun stage actief willen blijven als vrijwilliger. Nu al komt
het voor dat tien scholen in dezelfde periode honderd leerlingen op stage sturen. Ze beconcurreren
elkaar om de leukste stageplekken.
Scholen en verenigingen die concrete vraag en opdrachten kunnen uitzetten en zich de
meerwaarde van de inzet door leerlingen via maatschappelijke stages bewust zijn, kunnen hier hun
voordeel mee doen. Als jongeren merken dat hun vereniging alleen kan draaien dankzij
vrijwilligerswerk, willen ze zich na hun stage misschien wel blijvend inzetten voor de club, als de
leiding zich daarvoor openstelt.

3.4 Maatschappelijke karakter van sport en relatie met andere beleidsterreinen
Sportbeoefening is allang geen doel meer op zich. Hoewel mensen er individueel nog steeds veel
plezier en ontspanning aan ontlenen gaat het tegenwoordig om hele andere aspecten. Gezondheid,
eigen ontwikkeling, ontplooiing en sociale integratie, maar ook fysieke en psychische vorming
evenals sociale en maatschappelijke participatie spelen hierin een rol. Een ander belangrijk aspect is
de rol van sport ten opzichte van de leefbaarheid in de kernen. Zoals dit ook geldt voor
verenigingen op andere terreinen heeft een sportclub een bindend element in zich. De
maatschappelijke invulling van sport wordt steeds belangrijker, het algemeen belang is breed
aangetoond. De aandacht voor sport zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Sport staat niet op zich, sport heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen. In onderstaande
paragrafen wordt kort ingegaan op de relatie tussen sport en accommodaties, jeugd en jongeren,
onderwijs en gezondheid.

3.5 Een korte beschrijving van de huidige activiteiten die de gemeente ontplooit op
het gebied van sport.

3.5.1 Subsidies
Op dit moment is er een globaal beeld van het sportaanbod binnen de gemeente en ook van de
inspanningen die de gemeente verricht om sport in stand te houden en te stimuleren.
Exploitatiesubsidie
Voetbalvereniging Haastrecht (VVH) en voetbalvereniging Stolwijk ontvangen jaarlijks een subsidie
bestemd voor onderhoud. Daarnaast krijgen deze verenigingen een bijdrage voor het groot
onderhoud afhankelijk van het onderhoud dat nodig is. Ook de Stichting Vlister Openlucht Baden
(VOB) krijgt een jaarlijkse subsidie.

Activiteitensubsidies
Vanuit andere beleidsterreinen (gezondheidsbeleid en Wmo beleidsnota) en het project ‘Vlist in
actie!’ zijn er subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegactiviteiten.
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3.5.2 Accommodaties
De twee kernen Stolwijk en Haastrecht beschikken elk over een sporthal, voetbalvelden, een
zwembad en een tenniscomplex. Daarnaast is er in Haastrecht een verenigingsgebouw voor
tafeltennisvereniging Top en langs de Vlist een polsstokbaan met clubgebouw. De spreiding en
kwantiteit van de gemeentelijke sportaccommodaties is een van de sterke punten van de huidige
situatie. De dorpsgebondenheid van een sportvereniging zie je duidelijk terug in de spreiding van de
sportaccommodaties in beide kernen. Het beheer en het eigendom van gronden of van de
accommodaties loopt erg uiteen.
Vanuit de gemeente bestaat het onderscheid in accommodaties uit sporthallen en overige
accommodaties. De sporthallen zijn in beheer van de gemeente en kunnen gehuurd worden. Het
beheer van de overige accommodaties ligt in principe bij verenigingen of stichtingen zoals de
Stichting Vlister Openlucht Baden (VOB). Zij zorgen in principe voor de financiering en het
onderhoud. Soms zijn wel de gronden in eigendom van de gemeente. Binnen de laatste categorie
nemen de voetbalvelden en de zwembaden een bijzondere plaats in.
1. Sporthallen
2. Overige accommodaties
a) Voetbalvelden en zwembaden
b) Accommodaties (alleen activiteitensubsidies)
c) Incidentele bijdragen aan accommodaties
1. Sporthal/sportzalen in de kernen Stolwijk en Haastrecht.
De sporthallen zijn in eigendom en beheer van de gemeente Vlist. De gemeentelijke relatie met het
sport en bewegingsbeleid bestaat uit:
o

Faciliteren van bewegingsonderwijs aan kinderen van de basisscholen, in de nabijheid van
die basisscholen. Hiermee kunnen de sporthallen tot een basisvoorziening voor deze kernen
worden beschouwd.

o

Verhuren van de sporthallen voor verenigingen. De tarieven en het beheer volgen het beleid
dat geldt voor de culturele zalen. Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van
kostendekkendheid van de tarieven, waarbij voor verenigingen een ander tarief geldt dan
voor commerciële gebruikers.

Verenigingen kunnen wel aanspraak maken op subsidie.
2. Overige accommodaties
a) Voetbalvelden en zwembaden
Een stichting of een vereniging beheert en onderhoudt de accommodatie. Dit kan alleen
wanneer en voldoende draagvlak is binnen de lokale gemeenschap om of via geldelijke

15

steun of via zelfwerkzaamheid hieraan bij te dragen. Dat draagvlak bestaat uit vrijwilligers,
maar ook bedrijven, sponsors etc.
Historisch is er echter een relatie gegroeid met deze accommodaties, waarbij de zwembaden
een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie ontvangen en de voetbalvelden voor het onderhoud
(zowel het jaarlijks regulier onderhoud als incidenteel, groot onderhoud). De gemeentelijke
bijdragen zijn nadrukkelijk als bijdrage in de kosten bedoeld en zijn niet kostendekkend.
Daarnaast onderhouden de voetbalverenigingen het clubgebouw met kantine en
kleedruimten.
De gemeentelijke bijdrage wordt gerechtvaardigd vanuit:
Historie
Hoge kosten voor dit soort voorzieningen
De maatschappelijke taak die deze verenigingen vervullen in het gemeentelijke
sportbeleid. Dit betekent in algemene zin, sport en bewegen stimuleren voor alle
inwoners.
De gemeente kan in een nieuw op te maken overeenkomst met de voetbalverenigingen en de St.
VOB inzetten op een aantal maatschappelijke vragen vanuit de samenleving (onderwijs,
kinderopvang, naschoolse opvang). De voetbalverenigingen en zwembaden kunnen hun bijdrage
leveren aan de leefbaarheid door open te staan voor samenwerking met maatschappelijke
instellingen en andere verenigingen om concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van sport,
bewegen en cultuur te ondersteunen.
Dit zijn positieve ontwikkelingen van ‘maatschappelijk verantwoord verenigen’.
Hierover vindt regelmatig overleg met de gemeente plaats.
b) Overige accommodaties
Met de overige accommodaties bestaat geen directe relatie. Wel kunnen verenigingen via de
subsidieverordening ondersteuning vragen voor activiteiten. Ook worden verenigingen als
TOP, tennis, polsstokspringen in Vlist etc uitgenodigd voor sportconferenties en overleg en
activiteiten met scholen om elkaar te ondersteunen, samen te werken en sport en bewegen
in algemene zin te ondersteunen.
c) Incidentele gemeentelijke bijdragen aan verbeteringen van de accommodaties.
Als gemeente worden we regelmatig geconfronteerd met verenigingen die bij
subsidieverleners als voorwaarde meekrijgen dat ook de gemeente een bijdrage dient te
verlenen. Deze vragen zullen per geval bekeken worden. De gemeentelijke bijdrage kan
bestaan uit ambtelijke ondersteuning, een bijdrage in natura, of een financiële bijdrage. Bij
de beoordeling zullen verschillende criteria meespelen. Naast de financiële ruimte bij de
gemeente wordt ook meegewogen wat het draagvlak is voor de ontwikkeling, welke de
bijdrage is aan het gemeentelijke beleid en leefbaarheid, welke andere mogelijkheden er
zijn.
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3.5.3 Financieel overzicht
In bijlage 2 overzicht begrotingskosten wordt een overzicht van de begrotingsposten gegeven die
genoemd staan onder sport. Niet alle kosten kunnen helemaal uitgesplitst worden naar sport,
aangezien accommodaties en beheer van Concordia en De Stolp deels cultureel/deels sportief zijn.
Duidelijk is wel dat grote uitgavenposten de zwembaden, de sporthallen en het onderhoud van de
voetbalvelden zijn.
3.5.4 Jeugd en jongeren
Jonge kinderen in de leeftijd 0-4 jaar
Er zijn speelvoorzieningen. Uit de onderzoeken en enquêtes is gebleken dat er behoefte is
aan meer speeltuinen
en speeltoestellen. Alsook overleg bij het plaatsen van
speeltoestellen.
Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
Kinderen op de basisscholen krijgen gymles en zwemles.
In 2006 heeft 1 basisschool uit Vlist meegedaan aan de monitor Jeugdgezondheid 4-12 jaar,
die de GGD heeft uitgevoerd. In totaal bleek 8% van de kinderen op deze school niet te
voldoen aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen (= minimaal 60 minuten per dag
matig intensief bewegen). Dit percentage was gunstiger dan in de hele regio.
Er is sprake van overgewicht onder kinderen.
Het aantal kinderen met overgewicht in de leeftijd van 5/6 jaar zijn vergelijkbaar met die in
heel Midden-Holland. Op de leeftijd van 10/11 jaar ligt het percentage overgewicht van
kinderen onder het regionale gemiddelde.
Oudere kinderen in de leeftijd van 12-19 jaar
Over de jongeren van 12 tot 19 jaar zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar
over bewegen en overgewicht. In het najaar van 2008 is een monitor Jeugdgezondheid 1219 jaar uitgevoerd en de resultaten hiervan komen vanaf medio april beschikbaar. De
rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard geeft de input van sportverenigingen
weer. Bij leden van 12 tot 18 jaar is een daling in het aantal te zien. De meest voorkomende
reden hiervoor is het wegtrekken van de jeugd door studie in een grote stad.
3.5.5

Onderwijs

Scholen organiseren een jaarlijkse sportdag, werken nog niet structureel samen met
sportverenigingen en bieden gymles en zwemles.
3.5.6

Gezondheid

Vergrijzing, overgewicht en onvoldoende beweging zijn aandachtspunten.
3.6. Doelgroepenbeleid
De Wmo - beleidsnota stelt zich ten doel het aanbod van sport en bewegen aantrekkelijker en
toegankelijker te maken voor de doelgroepen die nu drempels ervaren om aan sport en bewegen
deel te nemen. Een van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen is het extra onder de aandacht
brengen van verschillende doelgroepen binnen het te ontwikkelen gemeentelijke sportbeleid. De
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volgende drie doelgroepen zullen de komende jaren extra aandacht verdienen: Jeugd, mensen met
een beperking en ouderen.
3.6.1 Jeugd
Jeugd neemt een belangrijk plaats in binnen het gemeentelijke sportbeleid. De jonge jeugd (4-12)
doet veel aan sport, maar is de algemene tendens waarneembaar dat jongeren in de categorie van
12 tot en met 19 jaar vaak afhaken bij een sportvereniging.
3.6.2 Mensen met een beperking
Sporters met een beperking kunnen vaak maar bij weinig reguliere sportverenigingen in de buurt
terecht en dan slechts voor een beperkt aantal sporten. Bovendien is het aantal georganiseerde
sporters met een beperking verhoudingsgewijs nog aan de lage kant.
3.6.3 Ouderen
In de beleidsnota gezondheid gemeente Vlist 2008-2011 wordt de vergrijzing als een punt van
aandacht genoemd. Naarmate de ouderen meer gaan sporten, ontstaat er een nieuwe groep
sporters met (vermoedelijk) andere wensen en behoeftes. Op dit moment zijn de activiteiten
beperkt tot een aanbod ‘meer bewegen voor ouderen’.
3.7
Sportondersteuning
Sport kan in verschillende vormen tot stand komen, dit kan georganiseerd door middel van
sportverenigingen of ongeorganiseerd.
Huidige situatie
De sportvereniging wordt in toenemende mate geconfronteerd met individualisering, flexibilisering,
toenemende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding en niet te vergeten een complexe regelgeving.
De bestuurder van een sportvereniging is vaak: werkgever, organisator, horeca-uitbater,
administrateur, eigenaar, huurder en verhuurder tegelijk. Al deze taken maken het dat een
bestuurder een echte duizendpoot moet zijn. Niet alleen uit landelijke cijfers, maar ook het Rapport
Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard (2008) blijkt dat juist deze bestuurders, het technische
kader en overige vrijwilligers steeds moeilijker te behouden of te vinden zijn voor een functie binnen
de vereniging. Daarnaast kampen veel verenigingen met een gebrek aan financiën waardoor
verschillende investeringen niet mogelijk zijn.
Toekomstige situatie
De situatie zoals beschreven in de Rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard geeft aan
dat professionalisering de komende jaren het kernwoord zal zijn binnen de sportvereniging.
Doelstelling: de gemeente Vlist groeit in de regierol. Het actief sturen op maatschappelijke doelen
die de gemeente met behulp van sport wil bereiken zal centraal staan.
Wat te doen?
De gemeente kan de regietaak de komende jaren steeds actiever invullen. Er is een tendens
waarneembaar van “ sturen op afstand” naar “ ingrijpen vanuit betrokkenheid” . De sturende taak
wordt dan niet meer gezien als het invullen van de randvoorwaarden, maar meer als het plegen van
acties vanuit het maatschappelijke belang.
Vanuit de regietaak het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid
van Ondernemers
Een ontwikkeling welke landelijk sinds enkele jaren meer en meer opgang krijgt is de
maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers. Bedrijven die een steentje bij willen dragen aan
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de lokale maatschappelijke vraag in de gemeente van vestiging. Zij geven uiting aan hun
maatschappelijke betrokkenheid door medewerkers de mogelijkheid te bieden tot het leveren van
de benodigde kennis, ervaring en expertise die zij in huis hebben om bijvoorbeeld bestuurderstaken
binnen verenigingen op zich te kunnen nemen.
van Sportverenigingen
Sportverenigingen die zich bewust(er) worden van hun maatschappelijke rol en samenwerking
aangaan met scholen en bso. En bereid zijn tot uitvoering van wijkactiviteiten. Hiertoe bijvoorbeeld
hun accommodatie ter beschikking stellen.
Vanuit de regietaak kan de gemeente sportverenigingen ondersteunen op tal van terreinen,
kadervorming, vergunningen, verbouwingen en nieuwbouw, subsidies aanvragen etc.
3.8
Sportstimulering
Het stimuleren van inwoners om sport te bedrijven is mede gezien de maatschappelijke waarde van
sport, een taak van de gemeente. De rol van de gemeente is meer een regierol.
Wat te doen?
In de regierol
het signaleren van kansen en bedreigingen,
het onderling afstemmen van verschillende beleidsterreinen
het bij elkaar brengen van partijen om zo gerichte activiteiten te kunnen ontplooien
In de bekostiging van accommodaties
het in rekening brengen van sociale tarieven en het verlenen van subsidies.
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4. Algemene en concrete doelen
In de SWOT- analyse is de input vanuit het veld en alle betrokken partijen meegenomen.
Gelet op de analyse (zie pag. 11) en de gemeentelijke doelstellingen zullen de volgende
doelstellingen nagestreefd worden. De meeste doelstellingen zijn (nog) niet SMART (specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te formuleren en gelden daarom als algemene
doelen, op een aantal deelaspecten zoals accommodaties is verdere uitwerking nodig op basis van
deze algemene doelstellingen.
4.1
Doelstellingen
De eerste twee doelstellingen zijn overgenomen van het ministerie van VWS uit de nota: Tijd voor
Sport.
1. Mensen gaan meer bewegen voor hun gezondheid.
2. Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke
activiteiten.
3. Een andere benadering van sport binnen het gemeentelijk beleid. De nadruk moet liggen op
de maatschappelijke waarde van sport en voorzieningen.
4. Zorgdragen voor een aanvaardbaar kwalitatief en kwantitatief niveau
sportvoorzieningen en een visie neer te leggen op het beheer van accommodaties.

van

5. Instandhouden van verenigingsleven voor de sociale infrastructuur, in het gemeentelijke
beleid de nadruk leggen op verenigingsondersteuning.
6. Doelgroepstimulering voor jeugd van 4-19 jaar, mensen met een beperking en 55-plussers.
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5. Strategie
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de opgestelde doelen bereikt worden (uitvoering). Daartoe is
de input vanuit het veld en alle betrokken partijen meegenomen.
5.1 Mensen gaan meer bewegen voor hun gezondheid
het zoveel mogelijk het stimuleren van sportdeelname bij jongeren. Zie punt 5.3
het meer betrekken van jongeren bij het maatschappelijke gebeuren. Zie punt
5.5
de focus op mogelijke maatregelen met betrekking tot o.a. regelgeving over
minimale hoeveelheid bewegingsonderwijs. Zie punt 5.3
het organiseren van voor- en naschoolse bewegingsactiviteiten op school. Zie
punt 5.3
doelgroepstimulering. Zie 5.6
5.2 Sport. Ontmoeten en maatschappelijke activiteiten
De gemeentelijke rol ligt in het stimuleren en gebruik maken van bestaande en van
nieuwe initiatieven en activiteiten voor alle doelgroepen die door inwoners zelf
aangedragen en georganiseerd worden. Met als doel bewustwording onder inwoners
dat sport en bewegen belangrijk is voor de gezondheid.
o Via het project ‘Vlist in Actie!’ . Aandacht voor deelname aan de jaarlijkse
Nationale Sport Week en voor overige activiteiten zoals de Werkgroep
‘ommetjes’.

5.3 Benadering van sport binnen het gemeentelijke beleid.
Het actief sturen op maatschappelijke doelen die de gemeente met behulp van sport wil
bereiken zal centraal staan.
De gemeente streeft naar draagvlak en wil beleid formuleren dat als kader kan
dienen voor ontwikkelingen in de toekomst. Strategische beleidsontwikkeling vraagt
om goed en geregeld overleg met partners in de sport en alle betrokken partijen.
o Hiertoe stelt de gemeente zich proactief op; overlegt, evalueert, onderhoudt
contact en informeert scholen, sportverenigingen en overige betrokken
partijen, organiseert informatiebijeenkomsten en discussieavonden.

De rol van de gemeente is een regierol, het signaleren van kansen en bedreigingen,
het onderling afstemmen van verschillende beleidsterreinen en het vervolgens bij
elkaar brengen van partijen om zo gerichte activiteiten te kunnen ontplooien.

De school speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor
de jeugd. Op lokaal niveau zou samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
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drempel verlagend kunnen werken, waardoor de jeugd van vier tot twaalf jaar kennis
kan maken met sport.
o

De gemeente stimuleert structurele samenwerkingsverbanden tussen
Onderwijs, buitenschoolse opvang (bso) en Sportverenigingen.
Belangrijk in dit alles is dat men met elkaar in contact wordt gebracht, dat er
ook contactpersonen worden aangewezen (binnen de gemeente, binnen
school en binnen de verenigingen) zodat men elkaar kan vinden en bereiken.
Nadeel is dat gemeente en school andere ‘werktijden’ hebben als
verenigingen, wat het contact bemoeilijkt

o

De gemeente doet onderzoek naar (financieel) draagvlak bij K5 gemeenten
en scholen voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een vakleerkracht om
meer bewegingsonderwijs te kunnen geven. Indien dit gerealiseerd wordt
kunnen alle basisschoolleerlingen meerdere keren per week les ontvangen
van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Slechts op 7 scholen binnen de
K5 krijgen de leerlingen gymles van een vakleerkracht. De andere scholen
hebben om financiële redenen geen vakleerkracht in dienst. De vraag naar
een vakleerkracht op school is wel heel groot. Omdat er niet voldoende geld
is, stellen scholen voor om de vakleerkracht te delen. Zo heeft de
vakleerkracht een volledige fulltime baan en dekken de scholen de kosten
samen. Dit zou een enorme kwaliteitsslag binnen het bewegingsonderwijs
betekenen. Niet iedere leerkracht die van de PABO komt heeft de
bevoegdheid om vanaf groep 3 gymles te geven. Om deze bevoegdheid wel
te hebben moeten de studenten aan de PABO een extra moduul afleggen, de
bevoegdheid zit niet meer standaard bij een PABO diploma. In het onderwijs
komen dus steeds meer leerkrachten die geen gymles meer mogen geven.
De scholen moeten hiervoor maatregelen treffen. Van de scholen in de K5
geeft 65% aan dat deze maatregelen al getroffen zijn. In de meeste gevallen
is het intern opgelost.

o

De gemeente doet onderzoek naar financieel draagvlak en de inbedding in
het gemeentelijk, scholen- en verengingenbeleid voor het aanstellen van een
combinatiefunctionaris is een andere optie. Door gebruik te maken van de
structurele Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en bewegen.
Een en ander zal afhankelijk blijken van de wensen, bereidheid en financiële
mogelijkheden van betrokkenen en gemeente.
De rijksregeling Impuls brede scholen, sport en bewegen richt zich op
versterken van scholen en sportverenigingen door aanstelling van een
combinatiefunctionaris met als doel meer kinderen te laten sporten en
bewegen. Scholen die in aanmerking willen komen voor een
combinatiefunctionaris moeten naast de lichamelijke opvoeding op school
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dagelijks sport- en beweegaanbod realiseren. Alle scholen (K5) die de
enquête hebben ingevuld geven aan op dit moment niet aan deze eis van de
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te voldoen. Veel scholen waren
voor het gesprek met Sportservice Zuid-Holland nog helemaal niet bekend
met het begrip combinatiefunctionaris. Op de vraag of zij de ambitie hebben
om aan de eis te voldoen konden velen van hen dus ook geen antwoord
geven. (Bron Rapportage Sport en Bewegen in de Krimpenerwaard
Sportservice Zuid-Holland)

5.4 kwalitatief en kwantitatief niveau van sportvoorzieningen
De gemeente schept voorwaarden om sportbeoefening te bevorderen.
Voor verenigingen met een eigen accommodatie en beheerders van
accommodatie middels het waar (financieel) mogelijk in stand houden en het
ontwikkelen van sportaccommodaties. Bij vervanging, her- of nieuwbouw
verdient een clustering van accommodaties vanuit beheertechnische en
economische overwegingen de voorkeur. Clustervorming dient wel sociaal
acceptabel en economisch rendabel te zijn. (zie samenvatting punt 1.2)
Een aandachtspunt verdient de kwaliteit van de accommodaties. Op basis
van door partijen in het veld aangedragen punten dient nader onderzocht te
worden of en welke investeringen noodzakelijk zijn om de accommodaties
beheersmatig op peil te houden en te voldoen aan de wensen van de
sporters en gebruikers.
Vanaf 2009 zullen met de verenigingen nadere afspraken worden gemaakt
over de voorwaarden en de verantwoording van de ontvangen subsidies.
Ook moet gekeken worden of de kosten en de gemeentelijke bijdrage nog
met elkaar in verhouding zijn.
Aandachtspunten:
Sportcomplexen kunnen mogelijk breder ingezet worden
De gemeente kan de vindbaarheid van de sportzalen verbeteren. Bezoekende
teams kunnen vaak sporthal “ de Stolp” niet vinden omdat de voorkant er meer
uitziet als een buurthuis/restaurant. Dit geldt (in mindere mate) ook voor sporthal
“ Concordia”
Sporten moet laagdrempelig en bereikbaar zijn. Van degenen die kunnen
bijdragen mag een redelijke bijdrage worden verwacht, kwetsbare groepen
verdienen wellicht ondersteuning op maat. Dit principe moet in de gaten
gehouden worden bij het vaststellen van de tarieven voor sporthallen en bij het
vaststellen van subsidies.
Jaarlijks overleg met beheerders van gemeentelijke binnensportaccommodaties in
het kader van de invulling van een pro – actieve beheersfunctie.
o Overleg met betrekking tot punten als toezicht onderhoud accommodaties
en spelvoorzieningen, tijdig vervangen als iets kapot gemeld wordt, het
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regelmatig controleren van EHBO-kist, toestellen en sport- en spelmateriaal.
Er is een duidelijke relatie met speelvoorzieningen. Speelvoorzieningenbeleid zal
binnen afzienbare tijd geformuleerd worden door de gemeente Vlist. Inwoners
geven aan beter geïnformeerd te willen worden.
o Hiertoe wensen en concrete verbeterpunten voor recreatie, deels
uitvoeren en deels ontwikkelen met inwoners.

5.5 Instandhouden van verenigingsleven voor de sociale infrastructuur, in het gemeentelijke
beleid de nadruk leggen op verenigingsondersteuning.
De vereniging is aantrekkelijk als ontmoetingsplek. Het is geen gemeentelijke taak om
hier in uitvoerende zin mee aan de slag te gaan. De activiteiten die door
sportverenigingen worden ontplooid worden aangemerkt als wenselijke voorzieningen.
Dit betekent dat de verenigingen een grote eigen verantwoordelijkheid hebben, vooral
als het gaat om volwassen leden van een vereniging
De gemeente biedt ondersteuning
o

Door te onderzoeken welke knelpunten verenigingen ervaren bij de uitvoering
van hun werkzaamheden

o

aan vrijwilligers van verenigingen en hun belangen om het vrijwilligersbestand te
vergroten. Mogelijkheden hiervoor zijn het bieden van ondersteuning bij het
faciliteren van opleiding voor vrijwilligers en het betrekken van meer
doelgroepen
Ouders. Hen betrekken bij de sportverenigingen.
Jongeren. Gebruik maken van de vrijwillige inzet van jongeren
binnen eigen vereniging. Het betrekken van jongeren bij het
maatschappelijke gebeuren kan door jongeren een actieve rol te
laten vervullen binnen de sportvereniging. Jongeren kunnen een
belangrijke plaats innemen door actief mee te denken en hun
wensen duidelijk kenbaar te maken. De wensen van de jongeren te
laten aansluiten bij het beleid dat gevoerd wordt binnen de
verenigingsbesturen. Jongeren zijn een belangrijke spil bij de
oplossing van de vrijwilligersproblematiek. Door middel van het
leiden van een team, het geven van training en het organiseren van
activiteiten kunnen jongeren hun eigen sterke kanten ontwikkelen en
ontplooien.
Onderzoeken mogelijkheden maatschappelijke stages leerlingen VO
en beroepsstages leerlingen van sportopleidingen HALO en ID Sport
& Bewegen. Jongeren actief laten meehelpen door hen via
maatschappelijke stages leuke opdrachten aan te bieden, of hun
inbreng te vragen, kan de vereniging nieuwe leden opleveren en
daarmee bereiken dat meer jongeren (blijven) sporten. Ook beroeps
oriënterende stages door leerlingen van HALO en ID college
Sport&Bewegen kunnen een nieuwe impuls geven waardoor (meer)
activiteiten voor (meer) doelgroepen gerealiseerd kunnen worden.
Ondernemers polsen betreffende bereidheid via maatschappelijk
betrokken ondernemen, maatschappelijke vraagstukken te helpen
oplossen. Te denken valt aan bestuurdersfuncties
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o

Bij het versterken van verenigingen opdat zij staat worden gesteld om in te
spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en sterk genoeg worden om hun
maatschappelijke taak te vervullen.
De sportverenigingen die op dit moment (nog) niet in staat zijn om
mee te draaien in (sport)trajecten, moeten ondersteuning kunnen
krijgen om deze kwaliteitslag te maken.

o

Door het transparant maken van subsidie mogelijkheden.
Duidelijke regelgeving opstellen waardoor men weet of men
subsidies kan aanvragen waardoor verenigingen zich ondersteund
voelen en ruimte geboden wordt aan ideeën en vrije middelen voor
actieve sturing
Digitalisering van subsidie- en vergunningaanvragen

o

Door het formuleren van duidelijke randvoorwaarden bij samenwerking met
verenigingen.

o

Door te onderzoeken waarom mensen wel of geen lid zijn van een
sportvereniging

5.6 Doelgroepstimulering voor jeugd van 4-19 jaar, mensen met een beperking en 55plussers.
Jeugd van 4-19 jaar
Speelveldjes om de oudere jeugd een plek voor ontmoeting en recreatie te
bieden (prestatieveld 2) (zie ook 5.4)
Jongerenparticipatie vanaf 12 jaar (prestatieveld 2) (zie ook punt 5.5.)
Uitzoeken of de hoogte van contributies en zaalhuur een belemmering vormt
voor jongeren om te gaan sporten.

Mensen met een beperking
Op basis van nog te verzamelen cijfermateriaal zal in kaart worden gebracht
hoe groot deze doelgroep is in de gemeente Vlist. Daarnaast is het
noodzakelijk om te onderzoeken welke wensen deze doelgroep heeft en
welke beperkingen worden ervaren. Zo zijn sportverenigingen wellicht niet
voldoende ingericht op mensen met een beperking.
Ouderen
De gemeente wil in het bijzonder sportdeelname en beweegactiviteiten onder 55plussers verhogen.
Om dit te bereiken worden o.a. via het project Vlist in Actie! initiatieven
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gericht op sport en bewegen voor 55-plussers ondersteund en gestimuleerd.
De komende jaren zal het accent liggen op het in kaart brengen van de
wensen en behoeften van de oudere sporters en het sportaanbod aanpassen
op de steeds ouder wordende burger.
Uitzoeken of de hoogte van contributies en zaalhuur een belemmering vormt
voor ouderen om te gaan sporten.
Minima
Vanuit het uitgangspunt dat de gemeente maatschappelijke participatie van
burgers mogelijk maakt kan sport en bewegen beschouwd worden als een van
de mogelijkheden om te participeren. Het informeren van de doelgroepen die nu
drempels ervaren om aan sport en bewegen deel te nemen behoort tot de taken
van de gemeente.
Bekendmaken van de regeling sociaal-culturele activiteiten. Deze heeft als
doel het participatieverschil tussen minima en niet- minima te verkleinen
door voor bepaalde individuele personen een bijdrage te leveren in de kosten
van deelname aan sport-, culturele-, en/ of sociale activiteiten. Voor een
bijdrage komen uitsluitend inwoners van de gemeente, die staan
ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, in aanmerking. Voor
een bijdrage komen personen in aanmerking van wie het inkomen de netto
van toepassing zijnde bijstandsnorm + toeslag op grond van artikel 21 WWB
tot en met artikel 25 WWB bedraagt, dan wel van een inkomen net boven
dit minimum. Hierbij gelden de volgende inkomensgrenzen voor Vlist: tot
120% van de van toepassingzijnde Wwb-norm. De hoogte van de bijdrage
wordt vastgesteld op maximaal: Voor Vlist: € 120,- per gezinslid per
kalenderjaar. Voor ieder gezinslid kan worden bijgedragen in de kosten van
sport- culturele- en/of sociale activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten
zijn lidmaatschap van een sportvereniging of een persoonlijk
seizoensabonnement voor het zwembad.

5.7 Financiële consequenties
Er zal meer ruimte gemaakt moeten worden binnen de begroting voor sport en bewegen
Voor een deel zal de huidige begroting volstaan. Echter niet op de volgende punten.
Personele uren
Om voorgaande doelen te bereiken, zullen financiële middelen nodig zijn.
Onderzoek, doelgroepenstimulering, samenwerking, en de ontwikkeling van de regierol e.d.
vragen meer personele uren.
Ondersteunen initiatieven en activiteiten
De gemeente heeft de mogelijkheid om subsidies toe te kennen aan activiteiten die worden
ontplooid door burgers, verenigingen of instellingen. O.a. voor doelgroepen die in de
verkenningsnota sport en bewegen genoemd worden (ouderen, jongeren, gezondheid). Met
het vaststellen van de uitgangspunten voor de nota sport en bewegen zal er naar
verwachting meer vraag zijn om initiatieven en activiteiten te ondersteunen. Wij stellen voor
vanaf 2010 structureel een beperkt budget beschikbaar te stellen van € 5.000,=

26

Gemeentelijk subsidiefonds
Middelen worden ter beschikking gesteld via een algemene uitkering aan het
gemeentefonds. Zie ook punt 1.2 maatschappelijke stages. Deze middelen kunnen o.a. ter
stimulering van maatschappelijke stages in de sport en de stimulering van vrijwilligerswerk
worden aangewend.
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6. Aanbevelingen
Het vaststellen van algemene doelstellingen, uitgangspunten en budget voor het ontwikkelen van
een beleidsnota Sport en Bewegen gemeente Vlist.
Algemene doelstellingen
1. Mensen gaan meer bewegen voor hun gezondheid.
2. Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke
activiteiten.
3. Een andere benadering van sport binnen het gemeentelijk beleid. De nadruk moet liggen op
de maatschappelijke waarde van sport en voorzieningen.
4. Zorgdragen voor een aanvaardbaar kwalitatief en kwantitatief niveau van
sportvoorzieningen en een visie neer te leggen op het beheer van accommodaties.
5. Instandhouden van verenigingsleven voor de sociale infrastructuur, in het gemeentelijke
beleid de nadruk leggen op verenigingsondersteuning.
6. Doelgroepstimulering voor jeugd van 4-19 jaar, mensen met een beperking en 55-plussers.

Ruimte maken binnen de begroting voor sport en bewegen.
De maatschappelijke waarde hiervan is in dit beleidsplan meerdere keren aan de orde gesteld.
Nieuwe initiatieven of activiteiten moeten gestimuleerd worden
In 2009 is er financiële ruimte binnen de begroting onder de post ‘ontwikkelen sportbeleid’ (€
15.000,=) voor personele uren, het ontwikkelen van de regierol van de gemeente en het
maken van de beleidsnota Sport en Bewegen. Gebruik deze middelen voor o.a. een nulmeting
en het nader uitwerken van accommodatiebeleid en een visie neer te leggen op het onderhoud
van accommodaties. (zie 5.4)
Bij het vaststellen van de kadernota vanaf 2010 rekening houden met
Voor de komende jaren, vanaf 2010, adviseren wij structureel een bedrag op te nemen van
€ 5.000,= voor de ontwikkeling en bekostiging van activiteiten ter ondersteuning van
sportclubs (zie 5.5 verenigingsondersteuning), initiatieven en speciaal doelgroepenbeleid.
(zie 5.6 doelgroepenstimulering)
Daarnaast nader onderzoeken van de mogelijkheden betreffende het aanstellen van een
vakleerkracht bewegingsonderwijs of voor gebruikmaking van de Rijksregeling Impuls voor
het aanstellen van een combinatiefunctionaris. (zoals aangegeven bij punt 5.3)
Wil de gemeente de regierol op het terrein van sport en bewegen ontwikkelen, dan zou dit
betekenen dat er gekeken moet worden naar de financiële consequenties in uitbreiding
van de personele uren.
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7. Evaluatie
De gemeente wil beleid formuleren dat als kader kan dienen voor het beantwoorden van vragen in
de toekomst als gevolg van ontwikkelingen. Strategische beleidsontwikkeling vraagt om goed en
geregeld overleg met partners in de sport en alle betrokken partijen.
Deze verkenningsnota sport en bewegen ligt aan de basis van de lokale-, nationale- en GGD
ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen binnen de sector gezondheid en sport en bewegen te
volgen, is de inbreng van allen die met sport, onderwijs en gezondheid bezig zijn in de gemeente
onontbeerlijk. Jaarlijks zal daarom al een vervolg worden gegeven aan de sportconferentie 2009,
om beleid te evalueren en verder te ontwikkelen.
Jaarlijks zal voorts intern een korte evaluatie van het gevoerde beleid gehouden worden.
Veranderende inzichten of wetgeving komen hierbij aan de orde. Het college en de gemeenteraad
zullen hierover geïnformeerd worden.
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