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Voorwoord
In opdracht van de raad en in samenwerking met vele partijen is deze nota ‘Mee(r)
doen door sport’ tot stand gekomen. De nota heeft tot doel om richting te geven
en keuzes te maken in het beleidsveld van de sport. Er wordt aangegeven welke
strategische knelpunten er de komende jaren op ons afkomen en op welke wijze
deze kunnen worden aangepakt. Niet alleen sport als doel, maar ook sport als
middel om maatschappelijke doelen te realiseren, speelt in het nieuwe sportbeleid
een belangrijke rol.
Sport is van iedereen. Buurt-, onderwijs- en sportorganisaties worden gestimuleerd
om gezamenlijk sportactiviteiten aan te bieden. Alle burgers voelen zich op de een
of andere wijze verbonden met sport, door actieve sportbeoefening of door het
kijken, het meeleven of actief begeleiden van sportactiviteiten en
sportevenementen. Het streven van Zoetermeer is dat iedereen, actief of passief,
sport beleeft. De Olympische gedachte staat centraal: sport is er voor jong en oud
en zorgt voor verbroedering.
Het ontwikkelen van sportbeleid in Zoetermeer is slechts haalbaar als alle
betrokkenen vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden erin slagen om
gezamenlijk op te trekken. Ook bij de totstandkoming van deze nota heeft de
interactie tussen de verschillende belanghebbenden een belangrijke rol gespeeld.
Ik dank alle betrokkenen voor hun bijdrage aan deze visie op sport. Laten we met
elkaar zorgen dat in Zoetermeer de komende jaren iedereen de kans krijgt sportief
en gezond te bewegen. Op weg naar een Olympisch sportklimaat!
Frans Muijzers
Wethouder wonen, onderwijs, jeugd en sport
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Samenvatting
Sporten is leuk. De gemeente Zoetermeer wil dat alle Zoetermeerders betrokken
zijn bij sport. In samenwerking met partijen in het veld komt sportbeleid en de
uitvoering daarvan de komende jaren tot stand. Dat is het uitgangspunt van het
sportbeleid. De Olympische gedachte staat centraal: sport verbroedert en sportief
en gezond bewegen is mogelijk voor iedereen. De kerntaak van sportorganisaties is
sport en bewegen, maar sport maakt daarnaast onderdeel uit van een breed
maatschappelijk veld. Het is de ambitie om in deze sportnota zoveel mogelijk
dwarsverbanden te leggen en deze verbanden te benoemen. Het sportbeleid gaat
dus niet alleen uit van sport als doel, maar ook van sport als middel. In deze
sportnota ziet u wat de prioriteiten zijn aan de hand van vijf thema’s.
Thema 1: sportparticipatie omhoog
Wordt er weinig gesport in Zoetermeer? Integendeel. Maar liefst 80% van de
Zoetermeerders doet aan sport. Anderzijds heeft 40% van de volwassenen en 10%
van de kinderen overgewicht. De gemeente Zoetermeer wil de hoge
sportparticipatie vasthouden. Daarbij is er naast aandacht voor jeugd, extra
aandacht voor ouderen en mensen met een chronische ziekte en handicap.
Thema 2: sterkere sociale structuur
De gemeente ziet sport niet alleen als middel voor een gezonde leefstijl, het is ook
een middel om de sociale structuur van de stad te versterken. Sport stimuleert de
participatie, verbindt verschillende groepen en vergroot de leefbaarheid. Komende
jaren wil de gemeente sport inzetten om de sociale structuur op wijkniveau te
versterken.
Thema 3: gezonde, vitale sportverenigingen
De gemeente Zoetermeer wil sportverenigingen versterken. De georganiseerde
sport vormt immers het hart van de sport. Sportverenigingen weten vele sporters
aan zich te binden. Ze worden bovendien steeds vaker ingezet voor het versterken
van de sociale infrastructuur en de gezondheid van de bevolking.
Thema 4: optimale sportinfrastructuur
Zoetermeer wil hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties, sport- en
leisurevoorzieningen en nationale en regionale trainingscentra. Ook de fysieke
inrichting van sportparken staat komende jaren op de agenda, met het accent op
multifunctioneel gebruik.
Thema 5: sport- en stadspromotie
De gemeente wil van Zoetermeer een sport- en leisurestad maken. We willen
topsport stimuleren en werken aan een Olympisch sportklimaat. Dit zorgt voor
bekendheid van de stad en is een stimulans voor alle sporters in Zoetermeer. In
2016 moet Nederland beschikken over een Olympische sportinfrastructuur.
Zoetermeer is gesprekspartner en speelt in de regio Haaglanden een rol van
betekenis bij verschillende onderdelen.
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Kern van deze sportnota
De gemeente Zoetermeer wil dat alle Zoetermeerders betrokken zijn bij sport. In
samenwerking met partijen in het veld komt sportbeleid en de uitvoering daarvan
de komende jaren tot stand. Dat is het uitgangspunt van het sportbeleid. De
Olympische gedachte staat centraal: sport verbroedert en sportief en gezond
bewegen is mogelijk voor iedereen.
Vijf thema’s
De kerntaak van sportorganisaties is sport en bewegen, maar sport maakt daarnaast
onderdeel uit van een breed maatschappelijk veld. Het is de ambitie om in deze
sportnota zoveel mogelijk dwarsverbanden te leggen en deze verbanden te
benoemen. Het sportbeleid gaat dus niet alleen uit van sport als doel, maar ook
van sport als middel. In deze sportnota ziet u wat de prioriteiten zijn voor 20092016 aan de hand van vijf thema’s:
1. Sportparticipatie omhoog
2. Sterkere sociale structuur
3. Gezonde, vitale sportverenigingen
4. Optimale sportinfrastructuur
5. Sport en stadspromotie.
Olympisch sportklimaat in 2016
De visie van Zoetermeer sluit nauw aan bij het Olympisch Plan 2028, ontwikkeld
door NOC*NSF samen met VWS en een aantal grotere gemeenten. De sport moet in
dit plan stevig verankerd raken in de Nederlandse samenleving, dus ook in
Zoetermeer. In 2016 beschikt Nederland dan over een sportinfrastructuur op
Olympisch niveau. Aan het einde van deze fase wordt bepaald of een bid op de
Olympische Spelen haalbaar is om in 2028 de Olympische Spelen te kunnen
organiseren. Zoetermeer is gesprekspartner en kan in de regio Haaglanden een rol
van betekenis spelen bij verschillende onderdelen. Voor Zoetermeer snijdt het mes
daarmee aan twee kanten: de Olympische gedachte (sport verbroedert) staat
centraal in alle beleids- en activiteiteninzet en de sportinfrastructuur biedt de
mogelijkheid om delen van eventuele Olympische Spelen onder te brengen in
Zoetermeer.
Leeswijzer
In deze nota wordt beknopt de visie op het sportbeleid de komende jaren
weergegeven. De feiten en cijfers, de doelstellingen en de wijze waarop de
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd worden kort beschreven. Per thema
wordt afgesloten met een aantal actiepunten. Achtergrondinformatie over de
achterliggende beleidskaders, de trends, ontwikkelingen en uitgangspunten van
beleid vindt u in de bijlagen.
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Thema 1

Sportparticipatie omhoog

Wordt er weinig gesport in Zoetermeer? Integendeel. Maar liefst 80% van de
Zoetermeerders doet aan sport. Anderzijds heeft 40% van de volwassenen en
10% van de kinderen overgewicht. De gemeente Zoetermeer wil de hoge
sportparticipatie vasthouden. De gemeente richt zich op de jeugd. Daarnaast is
er extra aandacht voor ouderen en mensen met een chronische ziekte en
handicap.
Dit zijn de feiten & cijfers (gebaseerd op Omnibusenquête 2008, deelrapport
sportactiviteiten)
• 80% van de Zoetermeerders doet aan sport.
• 20% van de Zoetermeerders sport helemaal niet (landelijk: 36%).
• 23% van de Zoetermeerders voldoet aan de bewegingsnorm: dagelijks
minstens een half uur intensief bewegen. Het kabinet wil dat 65% van de
volwassenen in 2010 voldoet aan de bewegingsnorm 1 .
• Tweederde van de 65-plussers sport, slechts 18% van hen voldoet aan de
bewegingsnorm.
• Sportverenigingen krijgen landelijk gezien steeds meer leden.
• Vooral individuele sporten zijn landelijk gezien populair.
• Het landelijk beeld is dat 40% van de volwassenen overgewicht heeft
(Gezondheidsraad 2007).
• 10% van de Zoetermeerse jeugd heeft overgewicht (GGD 2007).
Dit willen we bereiken in 2016
• Vasthouden van hoge sportparticipatie. In 2016 sport nog steeds 80% van de
Zoetermeerse bevolking, ondanks de vergrijzing.
• Het verhogen van de sportdeelname van jongeren (<30jr), van 87% in 2008
naar 90% in 2016.
• Het verhogen van de sportdeelname van ouderen (>65jr), van 67% in 2008
naar 80% in 2016.
• Het in kaart brengen van de doelgroep chronisch zieken en mensen met een
handicap en daarna voor deze doelgroep een verhoging van de
sportdeelname realiseren in 2016 van 10% ten opzichte van de metingen in
2009/2010.
Dus wat gaan we doen?
Brede School biedt activiteiten voor de hele wijk
De school moet naast een goede leeromgeving ook een sportieve omgeving zijn.
Daarbij dient de brede school in de toekomst niet alleen kinderen in de leeftijd van
4-12 jaar sport- en beweegactiviteiten te bieden, maar dient de brede school een
functie te vervullen voor alle inwoners uit de wijk. Daarnaast dient via de Brede
Schoolprogramma’s het sportaanbod verder te worden geïntensiveerd.
Kennismakingscursussen, sportoriëntatie en sporttoernooien maken steeds meer
onderdeel uit van het concept Brede School. Het succesvolle Motorisch remedial
teaching in Rokkeveen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan
De via de omnibusenquête verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt in vergelijking met
landelijke gegevens of met gegevens uit andere gemeenten in verband met andere
meetmethodieken. Wel zijn de cijfers bijvoorbeeld geschikt voor vergelijkingen binnen Zoetermeer.

1
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bewegingsachterstanden bij kinderen, dient ingevoerd te worden op alle scholen in
Zoetermeer.
Het armoedebeleid maakt onderdeel uit van deze sportnota. Er gaat geld vanuit
armoedebeleid naar de sport. In 2008 is er 200.000 euro in de vorm van een
cadeaucheque van 50 euro voor de aanschaf van sportkleding voor 4000 kinderen.
De komende jaren gebeurt dit in de vorm van geld voor extra sportactiviteiten in
Brede School verband.
Zoetermeerpas voor sport
De Zoetermeerpas is een goed instrument om sporten en bewegen voor minimuminkomens betaalbaar en toegankelijk te maken. Tot een maximum van 110 euro
wordt het lidmaatschap van een vereniging vergoed. De gemeente kan initiatieven
voor deze doelgroepen financieel ondersteunen en verenigingen faciliteren bij
aanpassingen die nodig zijn om voor hen een passend sportaanbod te realiseren.
Versterking van dit instrument kan bijdragen aan sportparticipatie van deze
doelgroep.
Bewegen op school
Beweegaanbod op school is de basis van sportief en gezond bewegen voor ieder
kind. Het beleid is erop gericht om beweegaanbod voor, tijdens en na schooltijd te
stimuleren. Ook het zwemonderwijs is daarbij van belang. Het streven is dat ieder
kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma.
BOSprojecten continueren
Eind 2009 lopen vier BOSprojecten af (2006-2009). Het BOSproject in Rokkeveen
stopt eind 2010 (2007-2010). De succesvolle BOSprojecten dienen na de
projectperiode structureel te worden voortgezet.
• School en sport: Brede School, kennismakingscursussen,
schoolsporttoernooien en 2e fase sportoriëntatie en VMBO sportoriëntatie.
• Buurt en sport: Zoethoutproject, vliegende brigade/diverse wijkactiviteiten
en buurtsportdag.
• Gezondheid en sport: Kies voor Hart en Sport, Fun in athletics, lessenreeks
hart, voeding en beweging, Leef je sterk en ontbijtlessen.
• Vrije tijd en sport: Op stap met Speelmeer, Speelmeer beweegt en het
Speelmeerpaspoort.
Een uitwerkingsnotitie over de voortgang van de BOSprojecten na de
projectperiode en de wijze waarop structurele middelen hiervoor kunnen worden
ingezet, zal in 2009 aan de raad worden voorgelegd.
Maatschappelijke stages in sportsector
In schooljaar 2011/2012 wordt de maatschappelijke stage in het voortgezet
onderwijs wettelijk verplicht. De sportsector vormt een aantrekkelijke stageplek.
Ook de opleiding sport en bewegen bij het ROC biedt mogelijkheden om stagiaires
in te zetten bij sportstimuleringsactiviteiten in de wijken. Daarnaast biedt de
samenwerking met de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding kansen
studenten in te zetten bij sport- en spelactiviteiten in de wijken van Zoetermeer.
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Subsidieregeling breedtesport
Eind 2005 is de Breedtesportimpuls vanuit het rijk beëindigd. Het vervolg is de
tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS-impuls). Deze
regeling richt zich echter voornamelijk op 4-19 jarigen en loopt af op 1 januari
2010. De middelen zijn geoormerkt, bedoeld om de jeugd te stimuleren meer te
gaan sporten en bewegen. Om de succesvolle projecten voort te kunnen zetten,
zijn eind 2006 structurele middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 35.000.
Vanuit dit budget voor breedtesport kunnen initiatieven worden ondersteund voor
ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken, maar ook voor
jeugdprojecten die niet vallen binnen de gelabelde gelden van de BOSimpuls. Deze
gelden zijn tot en met 2011 in de begroting opgenomen. Gezien de groei van de
groep ouderen en daarmee ook van de doelgroep mindervaliden en chronisch
zieken is het van belang in de sportbegroting meer ruimte vrij te maken voor
ondersteuning van deze doelgroepen.
Toegankelijkheid sportaanbod
Het is van belang sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen toegankelijker te
maken, bijvoorbeeld via een vervoersregeling. Er is nu voor ouderen beperkt
sportaanbod. Contactsporten of sporten met een intensieve belasting vergroten de
kans op blessures en zijn minder geschikt. Seniorensport verdient meer aandacht in
de komende jaren. Verenigingen zouden meer geschikte activiteiten voor ouderen
aan kunnen bieden. Er dient aandacht te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe
en/of aangepaste sport- en spelvormen. De gemeente kan verenigingen daartoe
stimuleren en hen ondersteunen bij het werven van ouderen. Voordeel is dat
ouderen op reguliere werktijden kunnen sporten. Een ander voordeel is dat
ouderen meer uitgedaagd worden om zich als vrijwilliger in te zetten voor de club.
Het is niet alleen van belang om aandacht te schenken aan de aanbodzijde van
sport; ouderen zullen actief gestimuleerd moeten worden om te gaan sporten en
bewegen. Er is gericht beleid nodig om allochtone ouderen aan te zetten tot
sportdeelname.
Voor mensen met een handicap en chronisch zieken is het van belang een passend
sportaanbod te realiseren, zodat zij op eenzelfde wijze profijt kunnen hebben van
sport in al haar facetten als anderen. Toenemende aandacht voor sport en
revalidatie en sporten met een beperking is van belang. Het proces van revalidatie
maakt steeds meer onderdeel uit van het sportaanbod.
Samenwerking met welzijnsorganisaties en GGD
• Een manier om menskracht beschikbaar te krijgen voor het aanbieden van
sportactiviteiten in de buurt is de samenwerking met stichting Piëzo.
Stichting Piëzo richt zich op Participatie, Integratie en Emancipatie in
Zoetermeer.
• Daarnaast verdient het welzijnswerk van MOOI hier aandacht. De
jongerenwerkers van MOOI zijn nu al een welkome aanvulling op de
sportbuurtwerkers die via de gemeente worden ingezet. Zij stimuleren
jongeren tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Het jongerenwerk kan een
brugfunctie vervullen tussen de jongeren en sport- en
activiteitenaanbieders.
• In de kinderopvang en peuterspeelzalen is bewegen (en sport) een belangrijk
onderdeel van het aanbod. Bij het opvoeden van kinderen komen alle
ontwikkelingsgebieden aan de orde, dus ook de motorische ontwikkeling.
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Tijdens de opvanguren krijgen de kinderen gelegenheid om te bewegen of
worden beweeglessen aangeboden. Daarnaast is een landelijke tendens te
zien dat steeds meer buitenschoolse opvangcentra voor kinderen van 8 t/m
12 jaar samenwerking met sportverenigingen zoeken om het opvangaanbod
ook voor de oudere kinderen aantrekkelijk te houden. Deze samenwerking,
die soms zo ver gaat dat de kinderopvang in de sportkantine plaatsvindt, is
een goede oplossing om meer kindplaatsen te realiseren, zodat de
wachtlijsten voor de kinderopvang beperkt worden.
Om sportief en gezond bewegen te stimuleren zijn de BOSprojecten van
essentieel belang. De GGD verzorgt op dit moment deze projecten op de
scholen. De projecten worden door het onderwijs goed ontvangen. Het is van
belang dat de GGD dit werk kan blijven doen. Om structureel aanbod te
creëren dient samenwerking met het Wmo-beleid te worden gezocht. De
GGD kan bij veel meer trajecten op het gebied van sportief en gezond
bewegen worden betrokken. Een ander punt van zorg is het alcoholgebruik
bij onder andere sportverenigingen. Ook hier biedt samenwerking met de
GGD mogelijkheden. In het Actieplan Alcohol en Drugs staat beschreven dat
sportverenigingen een alcoholmatigingsbeleid gaan voeren. Hier kunnen
subsidievoorwaarden voor opgesteld worden. Gezond bewegen en alcohol
gaan niet goed samen.
Het Galmproject (Groninger Actief Leven Model) richt zich op niet actieve
55-65 jarigen. Doel is het bevorderen van een motorisch actieve leefstijl bij
deze doelgroep, waarbij het accent ligt op het bevorderen van plezier in
bewegen. De Zorgring organiseert de GALM-projecten in Zoetermeer. De
Zorgring brengt ook de fitgids uit.

Actiepunten 2009-2016
• Sportstimulering voor specifieke doelgroepen jongeren, ouderen, chronisch
zieken en mensen met een handicap. Herijking subsidiebeleid breedtesport.
• De succesvolle BOSprojecten na 2009 zoveel mogelijk continueren via een
nieuwe financiële structuur om deze projecten te kunnen blijven inzetten
voor de doelgroep 4-19 jarigen.
• Sportstimulering van mensen met een minimum inkomen via de
Zoetermeerpas. Meer aandacht voor de Zoetermeerpas bij sportaanbieders
en gebruikers. Uitbreiden van sportmogelijkheden van de Zoetermeerpas.
• Stimuleren van samenwerking tussen scholen en sportverenigingen in het
kader van maatschappelijke stages.
• Voortgang bewaken van projecten die door de GGD worden uitgevoerd op
scholen over gezondheid, voeding en beweging.
• Voortgang bewaken en intensiveren van het GALMproject dat door de
Zorgring wordt uitgevoerd.
• De rol van sport als instrument voor succesvol Wmo beleid benadrukken en
kansen vanuit de Wmo aangrijpen om de sport te versterken.

8

Thema 2

Sterkere sociale structuur

De gemeente ziet sport niet alleen als middel voor een gezonde leefstijl, het is
ook een middel om de sociale structuur van de stad te versterken. Sport
stimuleert de participatie, verbindt verschillende groepen en vergroot de
leefbaarheid. Komende jaren wil de gemeente sport inzetten om de sociale
structuur op wijkniveau te versterken.
Dit zijn de feiten & cijfers
• In Zoetermeer liggen de sportverenigingen geïsoleerd ten opzichte van de
woonwijken.
• Zoetermeer wil sport graag terugbrengen in de wijken en rond de scholen.
• De overheid heeft diverse stimuleringsregelingen waar Zoetermeer bij aan
kan sluiten, zoals de landelijke impuls Brede School, Sport en Cultuur.
Zoetermeer komt vanaf 2009 in aanmerking voor deze landelijke regeling om
combinatiefuncties aan te stellen.
Dit willen we bereiken in 2016
• Het stimuleren van samenwerking tussen sportaanbieders,
onderwijsinstellingen en buurt- en wijkorganisaties.
• In 2012 heeft iedere Zoetermeerse wijk een sport- of buurtalliantie opgezet,
die tenminste bestaat uit een scholen, een maatschappelijk betrokken
sportvereniging en een welzijnsinstelling.
Dus wat gaan we doen?
Combinatiefuncties aanstellen
Zoetermeer wil vanaf 2009 10 formatieplaatsen combinatiefuncties aanstellen,
oplopend tot 21 formatieplaatsen in 2012. Een combinatiefunctie is een functie
waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk -of in ieder
geval voor een substantieel deel- te werk wordt gesteld in of ten behoeve van
tenminste twee werkvelden/sectoren. De oorspronkelijke herkomst van de
middelen die zijn verzameld in de Impuls is 50% sport; 34% primair onderwijs; 10%
voortgezet onderwijs en 6% cultuur. Bij het inzetten van combinatiefuncties in
Zoetermeer kan deze verdeling als vertrekpunt gehanteerd worden.
De aanstelling van combinatiefuncties in Zoetermeer zorgt ervoor dat meer
kinderen de weg vinden naar regelmatig sportief en gezond bewegen. Het leidt
bovendien tot structurele samenwerking tussen instellingen. In 2009 vindt 100%
rijksvergoeding plaats. Vanaf 2010 tot en met 2012 wordt via de integratieuitkering nog 40% vanuit het rijk bekostigd. Daarna zal deze bekostiging structureel
via het gemeentefonds worden uitgekeerd. Er zal door de gemeente moeten
worden voorzien in 60% cofinanciering. In samenwerking met partijen uit de
onderwijs-, sport-, en cultuursector, eventueel aangevuld met partijen uit het
bedrijfsleven en werkgelegenheidsinstanties, wordt in de komende maanden
concreet invulling gegeven aan de Impulsregeling.In 2009 wordt een plan
voorgelegd aan de raad.
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Sportallianties oprichten
Wijkgericht werken is populair. Er is onlangs een platform buurtalliantie opgericht
dat het wijkgerichte werken vanuit nationaal niveau gaat ondersteunen:
www.buurtalliantie.nl . De sportalliantie moet een netwerk worden van
sportverenigingen, onderwijs (primair en voortgezet onderwijs), wijkraden,
expertisecentra en specifieke verenigingen. In elke Zoetermeerse wijk kan zo’n
sportalliantie de spin zijn in het web tussen met name buurtcentra, scholen en
sportverenigingen. Het gaat hierbij om het stimuleren van kinderen/ouderen om te
sporten en te bewegen vanuit het oogpunt van sociale cohesie en om een
verbetering van faciliteiten en voorzieningen voor toptalenten. De achterliggende
gedachte is dat topsport en breedtesport elkaar nodig hebben.
In Zoetermeer vinden in de periode 2006-2010 in alle wijken buurt, onderwijs en
sportprojecten plaats. Ook wordt in deze periode in alle wijken gewerkt aan het
invoeren van de brede scholen. De wijkgerichte aanpak wordt al breed gedragen
door het gemeentelijk beleid, het welzijnsbeleid en het onderwijsbeleid. In
Rokkeveen is de beweegmanager de schakel tussen buurt, onderwijs en
sportorganisaties. In andere wijken zijn dat coördinatoren brede school, die met
hulp van sport- en buurtwerkers en diverse sportverenigingen sport- en
beweegprogramma’s aanbieden. De BOSprojecten en de brede scholen vormen in
Zoetermeer de basis voor het opzetten van sport- en/of buurtallianties. Ook de
stichting Piëzo en stichting MOOI zijn belangrijke organisaties om partijen bij
elkaar te brengen binnen dit netwerk. De manier waarop de stichting Piëzo
opereert, is een voorbeeld voor de manier waarop de sportallianties in alle wijken
dienen te functioneren: het samenbrengen van organisaties en het verzorgen van
sport- en beweegactiviteiten voor doelgroepen.
Actiepunten 2009-2016
• Intensief stimuleren van de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport. In 2012
beschikken alle wijken van Zoetermeer over een sportalliantie of
buurtalliantie.
Deelname aan landelijke impulsregeling Brede School, sport en cultuur door het
gefaseerd inzetten van combinatiefuncties
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Thema 3

Gezonde, vitale sportverenigingen

De gemeente Zoetermeer wil sportverenigingen versterken. De georganiseerde
sport vormt immers het hart van de sport. Sportverenigingen weten vele
sporters aan zich te binden. Ze worden bovendien steeds vaker ingezet voor
het versterken van de sociale infrastructuur en de gezondheid van de
bevolking.
Dit zijn de feiten & cijfers (gebaseerd op beleidswijzer sport en bewegen,
Nederlands Instituut Sport en Bewegen, 2007)
• Veel sporters hebben zich aangesloten bij een vereniging. De 72 sportbonden
in Nederland hebben samen 4,6 miljoen leden (meer mannen dan vrouwen).
• Steeds meer mensen kiezen voor paardensport, golf, hockey en voetbal. Ook
in Zoetermeer is deze trend te zien.
• In Zoetermeer zijn de wachtlijsten bij de voetbalverenigingen korter
geworden door de aanleg van kunstgrasvelden (wachtlijstonderzoek
Zoetermeerse sportverenigingen, juli/augustus 2008).
• In 2009 komt er een extra hockeyveld waardoor de wachtlijst bij de
hockeyvereniging waarschijnlijk verdwijnt. De vereniging verwacht binnen
enkele jaren een vijfde veld nodig te hebben.
• Er is steeds meer belangstelling voor ongeorganiseerde, individuele sporten.
• Sportverenigingen kampen met problemen, zoals gebrek aan kader (58%),
ledenverloop (39%), financiën (28%) en accommodatie (26%).
• 25% van de sportverenigingen heeft geen zorgen.
Dit willen we bereiken in 2016
• 25% van de Zoetermeerse sportverenigingen is in 2016 sterk genoeg om zich,
naast de eigen leden, ook te richten op het onderwijs, de naschoolse
opvang, de wijk en kwetsbare groepen.
• Zoetermeer beschikt in 2016 over 15 verenigingen die aan topsportbeleid en
talentontwikkeling doen.
• Iedere wijk in Zoetermeer heeft in 2012 minstens 1 sterke sportvereniging
die actief is binnen de Brede School, kinderopvang en naschoolse opvang. In
2016 zijn in iedere wijk 3 sterke sportverenigingen actief.
Dus wat gaan we doen?
Sportverenigingen versterken
Verenigingen die beschikken over financiële en bestuurlijke draagkracht en op een
efficiënte wijze voor de eigen leden sport aanbieden zijn vitale en gezonde
sportverenigingen. Het zijn verenigingen die zich bezig houden met hun kerntaak:
het aanbieden van sport voor de eigen leden. Deze verenigingen leveren een
waardevolle bijdrage aan de Zoetermeerse samenleving.
In de impulsregeling brede school, sport en cultuur definieert het rijk sterke
sportverenigingen in het licht van hun maatschappelijke functie en de inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
Zoetermeer sluit zich aan bij de definitie die in de regeling staat geformuleerd en
doet mee aan de regeling, waarbij 21 fte combinatiefuncties kunnen worden
ingezet.
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De gemeente gaat sportverenigingen stimuleren zich te ontwikkelen tot sterke,
vitale verenigingen. Dit is een belangrijk beleidsinstrument waarmee niet alleen de
georganiseerde sport zich versterkt, maar waarbij vooral de sociale structuur van
de wijk waar de sportvereniging actief is, wordt verbeterd. Een sportvereniging die
zich verbreed van een interne oriëntatie naar een externe kan ook beter de
kaderproblemen oplossen. Het biedt nieuwe kansen om de verenigingsstructuur te
vernieuwen, samenwerking te zoeken met andere organisaties en op onderdelen te
professionaliseren. Een goed voorbeeld is een omnisportvereniging, waar meerdere
takken van sport beoefend kunnen worden en buitenschoolse opvang en
huiswerkbegeleiding wordt aangeboden, ook aan niet-leden. Verenigingen maken
zelf de keuze of en op welke wijze zij zich willen ontwikkelen tot een sterke,
vitale sportvereniging.
Uitbreiden functies sportloket
Het sportloket is in 2004 ingezet om de communicatie tussen sportvragers,
sportaanbieders en de gemeente te verbeteren. Via één loket kan men alle
relevante informatie krijgen en verspreiden. Het loket is in eerste instantie digitaal
opgezet. De reacties vanuit de sportverenigingen over het digitale sportloket zijn
positief. Het sportloket www.zoetermeer.nl/sportloket is inmiddels een begrip. In
2006 bezochten 15.226 personen het digitale sportloket. In 2007 steeg het aantal
bezoekers tot 20.199. Vooral voor oudere sportbeoefenaars is het huidige
sportloket niet direct de meest klantvriendelijke oplossing. De gemeente gaat de
dienstverlening van het sportloket uitbreiden (beleidswijziging opgenomen in
programmabegroting 2009-2012). Voor meer complexe zaken en om de
toegankelijkheid van het sportloket te vergroten, is het aan te bevelen het
sportloket een aantal dagen per week fysiek open te stellen voor bezoekers.
Daarmee wordt de servicegerichtheid naar de burgers van Zoetermeer vergroot.
Het sportloket werkt nu vraaggericht, maar kan in de toekomst meer aanbodgericht
worden ingericht. Eigenlijk komt uitbreiding van de functies van het sportloket
neer op intensivering van de verenigingsondersteuning en verbetering van
publieksinformatie. Een uitwerkingsnotitie hierover volgt later.
Verenigingen ondersteunen
Verenigingen zijn heel divers. Zij kiezen zelf welke weg zij inslaan:
maatschappelijke betrokkenheid, recreatief gericht of gericht op
talentontwikkeling en topsportbeleid, doelgroepenbeleid. Bij een aantal
verenigingen is inhoudelijke ondersteuning noodzakelijk. Verenigingen hebben
uiteenlopende vraagstukken die maatwerk behoeven. Voor ondersteuning bij
accommodatieaanpassingen is er de investeringsimpuls en kunnen verenigingen bij
grote investeringen een beroep doen op de gemeentegarantie. Bij andere
vraagstukken verwijst de gemeente Zoetermeer dikwijls door naar Sportservice
Zuid-Holland. Onder de vlag van het sportloket wil de gemeente Zoetermeer
diverse programma’s aanbieden op het gebied van concrete
verenigingsondersteuning.
Onderzoek moet uitwijzen welke sportverenigingen in Zoetermeer kunnen worden
aangemerkt als sterke, gezonde sportvereniging, welke verenigingen dit in potentie
zijn en welke verenigingen ondersteuning wensen om dat te worden. In de
uitwerkingsnotitie sportloket en verenigingsondersteuning zal aandacht worden
gevraagd voor het uitvoeren van een quickscan. Op vrijwillige basis zal de
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gemeente onderzoeken waar de wensen en behoeften van verenigingen liggen. De
quickscan is van belang om te zien welke doelstellingen een vereniging nastreeft en
op welke wijze de vereniging bij realiseren van die doelstellingen ondersteuning
wenst. Als verenigingen bereid zijn zich naast de eigen leden ook te richten op het
onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en kwetsbare groepen kunnen zij
mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning bij de ontwikkeling,
bijvoorbeeld via de inzet van een combinatiefunctionaris. Als verenigingen
aangeven op andere terreinen doelen na te streven kan mogelijk gewenste
verenigingsondersteuning daarop worden aangepast.
Meer vrijwilligers
Veel Zoetermeerse sportverenigingen noemen het tekort aan vrijwilligers het
grootste knelpunt. Een pasklare oplossing hebben sportverenigingen niet. De
gemeente stelt als doel het aantal vrijwilligers dat zich nu binnen de sportsector
inzet minimaal te behouden en liefst te versterken, bijvoorbeeld door verenigingen
te stimuleren vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en door meer aandacht te besteden
aan het scholen van vrijwilligers. Inzet van mensen via de bovenbeschreven
kanalen is een beperkt middel om het tekort aan bijvoorbeeld vrijwillig kader en
begeleiding van jeugdteams op te vangen. De komende jaren zal het aantal
ouderen met 40% stijgen (uit bevolkingsprognose Zoetermeer 2007-2027). Allemaal
mensen met veel ervaring en vrije tijd. Ook al nemen zij geen deel meer aan het
arbeidsproces, zij willen graag deel blijven uitmaken van het maatschappelijk
leven. Verenigingen die de komende jaren investeren in ouderenbeleid hebben
waarschijnlijk de toekomst! De zoektocht naar vrijwilligers maakt dan onderdeel
uit van het beleid voor sportstimulering voor ouderen en van het vrijwilligersbeleid
in Zoetermeer.
Participatiebanen bij sportclubs
Participatiebanen dragen bij aan de vrijwilligersproblematiek bij sportverenigingen
en zorgen tegelijkertijd dat bijstandsgerechtigden een zinvolle tijdsbesteding
hebben en sociaal betrokken worden. Het past heel goed bij de rol van de
gemeente als sportmakelaar en binnen het sportbedrijf nieuwe stijl. Op dit
moment is het al mogelijk voor sportverenigingen om in aanmerking te komen voor
participatiebanen. De gemeente neemt 90% van de kosten voor zijn rekening,
waardoor de sportclubs slechts 10% van de totale loonkosten (2000 euro op
jaarbasis) hoeven te voldoen. Sportclubs kunnen ook gezamenlijk gebruik maken
van een participatiekracht. Hierdoor wordt het aanbod van een participatiebaan
ook aantrekkelijk voor die sportclubs die onvoldoende draagkrachtig zijn en
daardoor 2000 euro per jaar niet kunnen missen. Het werkgeverschap voor de
participatiebanen wordt uitgevoerd door DSW Rijswijk/ Stichting Power.
Sportverenigingen worden daardoor ontlast van deze formele uitvoering. De
dagelijkse begeleiding van de kandidaat is wel voor de verantwoordelijkheid van de
sportvereniging.
De verenigingen maken nog weinig gebruik van participatiebanen. Daarom worden
de volgende acties voorgesteld:
1. De sportverenigingen zullen actief benaderd worden door een werkmakelaar
om gezamenlijk te inventariseren hoeveel participatiebanen nodig zijn en
ingezet kunnen worden.
2. De afdeling Werk Zorg Inkomen start een wervingsactie om de vacatures te
vervullen.
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3. Er worden afspraken gemaakt met sportverenigingen voor het aanstellen van
een kandidaat. De sportvereniging krijgt een vast contactpersoon van de
afdeling Werk Zorg en Inkomen. Op basis van de gemaakte afspraken wordt
zorg gedragen voor een passende match.
4. De gemeente neemt het initiatief om op korte termijn onderzoek te doen
naar de bundeling van de inzet van participatiebanen in de vorm van een
ondersteunende dienst. Het gaat om nieuwe combinaties van hulp geven en
ontvangen.
Open platform sport en bewegen
De gemeente wil een open platform sport en bewegen formeren. Het platform
sport heeft een coördinerende rol richting de sportverenigingen en een
klankbordfunctie richting de gemeente. Het platform wordt betrokken bij de
organisatie van de sportcafés, stelt daar zelf onderwerpen aan de orde en brengt
bijvoorbeeld een interactieve paneldiscussie via het sportloket op gang. Het
platform kan het sportloket benutten voor discussies, vragen en informatieuitwisseling waardoor de website actief wordt benut. Het open karakter van het
platform heeft betrekking op de overlegstructuur van het platform, waarbij het
mogelijk is om met een wisselende samenstelling van partijen te werken,
afhankelijk van het onderwerp. Het platform wordt direct betrokken bij de
uitwerkingsnotities en deelplannen die de komende jaren naar aanleiding van deze
nota verschijnen.
Actiepunten 2009-2016
• Sportverenigingen stimuleren zich te ontwikkelen tot sterke, vitale,
maatschappelijk betrokken sportverenigingen.
• Uitbreiding van het productaanbod van het sportloket en fysieke bemensing
van het sportloket.
• Uitvoeren quickscan bij sportverenigingen om behoefte aan en wens om
ondersteuning en plan van aanpak per vereniging vast te stellen.
• Verenigingsondersteuning op het gebied van kader, financieel beleid en
accommodatieproblematiek: inzet van verenigingsmanagers,
verenigingsondersteuners en combinatiefunctionarissen.
• Stimuleren van vrijwilligersbeleid bij verenigingen. Onderzoek naar het
opzetten van een vrijwilligersdatabank via het sportloket of aansluiten bij
het Vrijwilligersinformatiepunt van de stichting MOOI.
• Oprichten van een open platform sport en bewegen.
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Thema 4

Optimale sportinfrastructuur

De gemeente Zoetermeer wil hoogwaardige binnen- en
buitensportaccommodaties, sport- en leisurevoorzieningen en nationale en
regionale trainingscentra. Ook de fysieke inrichting van sportparken staat
komende jaren op de agenda, met het accent op multifunctioneel gebruik.
Dit zijn de feiten & cijfers
• Van de 120 Zoetermeerse sportverenigingen hebben 9 verenigingen op 1 juli
2008 een wachtlijst.
• In 2020 is er landelijk gezien 9.000 hectare extra sportruimte nodig. Dat is
een groei van 30% ten opzichte van het ruimtebeslag van 31.000 hectare
gemeten in 2005 (Sport & Strategie, special Sport & Ruimte, 2007).
• Sportverenigingen liggen dikwijls in sportparken aan de rand van de stad, te
ver weg van de woonwijken.
Dit willen we bereiken in 2016
• Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige binnen- en
buitensportaccommodaties, toegankelijk voor alle doelgroepen en gericht op
multifunctioneel gebruik.
• Het aanbieden van voldoende laagdrempelige sport- en spelruimte op de
scholen en in de wijken.
Dus wat gaan we doen?
Verenigingsaccommodaties onderhouden en uitbreiden
Vanuit de investeringsimpuls is het mogelijk verenigingen te ondersteunen bij
noodzakelijke aanpassingen aan hun accommodaties. In de periode 2007-2012 is
hiervoor € 2.000.000 beschikbaar. In 2006 heeft de gemeente Zoetermeer
bovendien de sporthal de Oosterpoort laten bouwen, geschikt voor zowel
breedtesport als topsport. In deze sporthal is ook de verenigingsaccommodatie
gemaakt voor Gemini.
De verordening Investeringssubsidie en de gemeentegarantie voor
amateurverenigingen is per 23 februari 2006 vastgesteld. Tussen begin 2006 en
augustus 2008 hebben 25 verenigingen of stichtingen een beroep gedaan op deze
verordening.
Sociale veiligheid
In 2007 en 2008 zijn alle gemeentelijke sportaccommodaties aangepast op basis
van adviezen van NOC*NSF voor wat betreft sociale veiligheid. Dit bestaande beleid
om ook bij sportaccommodaties sociale veiligheid te realiseren zal de komende
jaren worden voortgezet.
Toegankelijkheid
De gemeente vindt het van groot belang dat sportaccommodaties toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers. Meer aandacht voor sport en bewegen voor mensen met
een lichamelijke handicap betekent op de eerste plaats dat accommodaties
toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Alle nieuwe gemeentelijke
sportaccommodaties worden direct gebouwd volgens de richtlijnen voor
toegankelijkheid. Alle bestaande gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn
inmiddels aangepast conform de daarvoor geldende richtlijnen. Ook bij de
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buitensportaccommodaties wordt gewerkt aan het optimaal toegankelijk maken
voor deze doelgroep. Bij het oude voetbalcomplex van DSO worden de
aanpassingen niet gerealiseerd. Bij de bouw van het nieuwe DSOcomplex wordt
rekening gehouden met de toegankelijkheideisen.
De huidige faciliteiten in de Zoetermeerse sportvoorzieningen zijn onvoldoende om
revalidatie en bewegen in een aangepaste omgeving goed mogelijk te maken. Een
beter beeld van de benodigde aanpassingen voor aangepast sporten van de
Zoetermeerse sportaccommodaties is noodzakelijk. Ook dient een samenhangend
aanbod van activiteiten voor deze doelgroep zichtbaar te worden gemaakt.
Afstemming met het beleid voor mindervaliden en afstemming met aanwezige
belangengroepen is van belang. Niet altijd zijn aanpassingen in accommodaties
vereist. Bij G-voetbal en G-tennis is het uitsluitend van belang te beschikken over
extra begeleiders. Soms moet de intensiteit van sport en spel worden aangepast en
in andere gevallen zijn ingrepen in spelvormen of in sportmaterialen noodzakelijk.
Stimuleren vestiging sport- en leisureaccommodaties
In navolging van Dutch Water Dreams en Snowworld kunnen er in Zoetermeer nog
meer sport- en ontspanningsaccommodaties bijkomen. De gemeente verwelkomt
dan ook ideeën voor trendsettend en vernieuwend sportaanbod. In februari 2008
hebben enkele projectontwikkelaars zich al gemeld voor de locatie in het Van Tuyll
Sportpark, terwijl Snowworld graag verder wil uitbreiden met een vierde skibaan.
Als de plannen werkelijkheid worden, komt hier met 600 meter de langste
kunstmatige skibaan in Europa.
Meer tijdelijke sportaccommodaties
Tijdelijke accommodaties voor speciale evenementen zijn een trend. Denk aan een
tijdelijke skatebaan, tennisbanen of beachvolleybalvelden voor een groot toernooi.
De gemeente Zoetermeer speelt op deze ontwikkeling in en zal bezien of een
evenement kan worden ondersteund. In mei 2009 wordt in Zoetermeer een
eredivisie beachvolleybaltoernooi georganiseerd.
Steun voor trainingscentra
Zoetermeer heeft nationale trainingscentra (NTC) voor wildwaterkanovaren,
kunstrijden, turnen/trampolinespringen en curlen. Voor de Zoetermeerse sport is
het van belang om deze trainingscentra te behouden zodat de Zoetermeerse
topsporters en talenten op niveau kunnen trainen. Voor atletiek is er al een
regionaal trainingscentrum. Onderzocht wordt of de komende jaren ook voor skiën,
tennis, zwemmen en mountainbike regionale of nationale trainingscentra in
Zoetermeer kunnen worden gevestigd. Een deel van de financiering wordt geregeld
via landelijke middelen.
Aandacht voor denksportverenigingen
Een aantal denksportverenigingen voor schaken, dammen en bridge, zoekt een
betaalbare accommodatie in Zoetermeer, waarbij de clubs niet worden gehinderd
door geluidsoverlast van andere takken van sport. Dit onderdeel zal worden
meegenomen in de uitwerkingsnotitie binnensport.
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Ongeorganiseerde sport
Ongeorganiseerde sporters maken steeds meer gebruik van particuliere
sportaccommodaties, zoals tennishallen, sportscholen en golfterreinen, al dan niet
gecombineerd met zorginstellingen en praktijken voor fysiotherapie. Particuliere
initiatieven op dit gebied worden positief ontvangen. Gepleit wordt voor
krachtenbundeling en samenwerking. Het is van belang alert te zijn op aspecten
van overcapaciteit en oneigenlijke concurrentie. Door de eigen binnen- en
buitensportaccommodaties in de toekomst optimaler en meervoudig te gebruiken,
geeft de gemeente Zoetermeer meer ruimte voor de ongeorganiseerde
sportbeoefening. Daarnaast dient de gemeente meer aandacht te besteden aan de
sport in de openbare ruimte. Onderzocht dient te worden of de groen- en
speelvoorzieningen voldoende worden benut voor sport- en spelactiviteiten en of
bestaande bedrijventerreinen mogelijkheden bieden voor sport en recreatie in de
weekenden. Daarnaast dient te worden bekeken of routes voor skeeleren, fietsen,
wandelen, paardrijden, kano en joggen in Zoetermeer kunnen worden uitgebreid
en verbeterd. Als reactie op het initiatiefvoorstel van het CDA worden in 2009
mogelijkheden voor outdoor fitness in de openbare ruimte onderzocht.
Zwembaden voor iedereen
De gemeente Zoetermeer beschikt over drie zwembaden: Aquapark Keerpunt,
Sportcentrum De Veur en Sportcentrum De Driesprong. De komende jaren is het
beleid gericht op intensivering van het aanbod voor ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten. Het schoolzwemmen blijft een belangrijk onderdeel van het
bewegingsonderwijs. Ook het zwemvangnet maakt onderdeel uit van het beleid.
Kinderen die tijdens de schoolzwemperiode hun zwemdiploma niet hebben kunnen
halen, krijgen een extra kans. De gemeente Zoetermeer streeft ernaar dat ieder
kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma.
De zwembaden zijn relatief dure voorzieningen en gezocht wordt naar
mogelijkheden om het zwemwateraanbod in relatie tot de exploitatie van de
zwembaden te verbeteren. In 2011 wordt daartoe de exploitatie gekort met
€ 400.000. Het gaat hier overigens niet om een bezuinigingsoperatie, maar om een
voorstel tot verbetering van de exploitatie van de zwembaden. De taakstelling is
voor 2011. In 2010 zal de raad op de hoogte worden gebracht van voorstellen om
de exploitatie te verbeteren. Uitgangspunt blijft dat voor de specifieke
doelgroepen het aanbod in lijn ligt met de in deze nota genoemde speerpunten
(schoolzwemmen, ouderen en gehandicapten). Daarnaast is het belangrijk dat
zwemmen een laagdrempelige sport- en beweegactiviteit blijft die voor alle
inwoners uitnodigend is.
Vrijetijdscentra in de wijken
In de vrijetijdscentra worden sport- en spelactiviteiten aangeboden die ertoe
bijdragen dat kinderen vroeg kennismaken met de sport en bewegen, waarmee
ondersteuning geboden wordt om op jonge leeftijd reeds een sportattitude te
ontwikkelen. De activiteiten vinden momenteel plaats op drie plaatsen in de stad
en zijn daarmee beperkt beschikbaar voor alle kinderen. Op basis van eerdere
taakstelling wordt gewerkt aan een plan om VTC-activiteiten voor kinderen in alle
wijken goed bereikbaar te maken. Uitwerking hiervan zal separaat aan de raad
worden aangeboden in 2009.
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V&A wordt netwerkorganisatie
De gemeentelijke afdeling Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties is belast met
grote delen van de uitvoering van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Alle
gemeentelijke sportaccommodaties en activiteiten worden door V&A ontwikkeld,
beheerd en/of geëxploiteerd. Om het maatwerk te kunnen leveren en te kunnen
samenwerken met allerlei partijen in de stad is het zaak dat de traditionele
organisatie van de huidige afdeling V&A wordt ingeruild voor een
netwerkorganisatie zodat sneller en flexibel het gewenste maatwerk kan worden
geleverd. Hiertoe wordt een voorstel ontwikkeld.
Actiepunten 2009-2016
• Meer rendement halen uit accommodaties. Bij investeren in (nieuw)bouw
dient ook te worden geïnvesteerd in gebruiksmogelijkheden.
• Continuering investeringsimpuls voor amateurverenigingen.
• Onderzoek naar binnen- en buitensportaccommodaties.
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor outdoorfitness, waarbij integraal
wordt gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte in het
buitengebied, zoals fiets-, skate-, ruiter- en wandelroutes en deze waar
mogelijk inpassenBij inrichting van de openbare ruimte rekening houden met
de behoefte aan sportbeoefening in de eigen leefomgeving door bijvoorbeeld
het realiseren van een Cruyff Court of Krajicek Playground.
• Activiteiten van de Vrijetijdscentra dienen een centrale rol te vervullen in
het sport- en beweegaanbod van de wijk.
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Thema 5

Sport- en stadspromotie

De gemeente wil van Zoetermeer een sport- en leisurestad maken. We willen
topsport stimuleren en werken aan een Olympisch sportklimaat. Dit zorgt voor
bekendheid van de stad en is een stimulans voor alle sporters in Zoetermeer. In
2016 moet Nederland beschikken over een Olympische sportinfrastructuur.
Zoetermeer is gesprekspartner en speelt in de regio Haaglanden een rol van
betekenis bij verschillende onderdelen.
Dit zijn de feiten & cijfers
• Sportverenigingen met topsportafdelingen, zoals Pro Patria en Ilion, en
grootschalige accommodaties, zoals Snowworld, Dutch Water Dreams, PWASilverdome en de nieuwe topsporthal, de Oosterpoort, bieden volop kansen
om Zoetermeer meer en beter op de kaart te zetten.
• Zoetermeer heeft in het kader van stadspromotie al sterke troeven in
handen in de vorm van grote leisureaccommodaties, de ‘big five’.
Dit willen we bereiken in 2016
• Het bevorderen van topsport en talentontwikkeling om de stad Zoetermeer
te promoten en de inwoners van Zoetermeer aan te zetten tot meer sporten
en bewegen.
• In 2016 staat Zoetermeer bekend als sport- en leisurestad.
• Er zijn jaarlijks 4 grote (inter)nationale topsportevenementen in de stad, die
veel media-aandacht krijgen.
Dus wat gaan we doen?
Behoud en uitbouw van topsportaccommodaties
Zoetermeer beschikt over een aantal bijzondere accommodaties waar topsporters
en talenten kunnen trainen en waar topsportevenementen kunnen worden
georganiseerd. De Zoetermeerse topsporttrainingscentra trekken sporters uit het
hele land aan die hier willen wonen en studeren. De gemeente ondersteunt
voorzieningen om dat mogelijk te maken. Prioriteit heeft de aanvraag van de
LOOTschool. LOOT staat voor ‘Landelijk Overleg Organisatie Topsport’, waarbij
leerlingen hun sportcarrière met hun schoolopleiding kunnen combineren. De
vestiging van een LOOTschool, de uitbreiding van Snowworld met een vierde
skibaan en het realiseren van imposante leisure- en sportaccommodaties in het Van
Tuyllpark zijn voor de sportbonden en sporters belangrijke voorwaarden om tot de
vestiging van succesvolle trainingscentra te komen. In dit kader is een nieuwe
situering van de Noordwesterhal, gecombineerd met de functies van de Olympus en
eventueel een tafeltenniscentrum op een centrale locatie in de stad een te
onderzoeken mogelijkheid om te komen tot een aansprekend trainings- en
wedstrijdcentrum.
Stimuleren van topsportevenementen
Topsportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het gewenste
imago van jonge, groene en actieve stad, die steeds ondernemend blijft, ook in de
sport. De gemeente Zoetermeer wil jaarlijks een groot topsportevenement naar de
stad halen en enkele kleinschalige topsportevenementen ondersteunen. Het moet
gaan om vernieuwende, aansprekende takken van sport of om sporten waarin
Zoetermeer van oudsher resultaten heeft geboekt. De voorkeur gaat uit naar
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jaarlijks terugkerend evenementen waarvan de naamsbekendheid en de publiciteit
ieder jaar groter worden.
Met de Europese Kampioenschappen Mountainbike en de eredivisiewedstrijden
beachvolleybal haalt Zoetermeer ook in 2009 hoogwaardige topsportevenementen
in huis die veel publiek zullen trekken. Ook nationale en internationale
evenementen bij Dutch Water Dreams, zoals de flowboardcup, de raft- en
wildwaterkano-onderdelen en het internationale hoogspringgala bij
atletiekvereniging Ilion zullen veel aandacht trekken. Zelf is de gemeente nauw
betrokken bij het jaarlijkse sportgala waar Zoetermeerse sportkampioenen worden
gehuldigd. De stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer en de stichting
Zoetermeer Topsport maken van het gala een jaarlijks spektakel.
Stimuleren van talentontwikkeling en ondersteuning van sporttalenten
Terwijl in het landelijk beleid vooral aandacht wordt besteed aan de nationale en
internationale topsporters, wordt de ontwikkeling van talenten vooral op lokaal en
regionaal niveau vormgegeven. De gemeente Zoetermeer ondersteunt hiervoor het
Regio Steunpunt Talent en Topsport in Den Haag. Het steunpunt begeleidt ongeveer
130 topsporters en talenten uit Zoetermeer. De individuele begeleiding bestaat uit
het aanbieden van faciliteiten op het gebied van aangepast onderwijs, mentale
training, sportmedische begeleiding en advisering over bijvoorbeeld voeding. Het
Steunpunt werkt ook samen met Zoetermeerse topsportverenigingen, bijvoorbeeld
voor het vervoer van de turnsters van Pro Patria van en naar de LOOTschool in Den
Haag. De financiële ondersteuning van de gemeente Zoetermeer aan het Regio
Steunpunt Talent en Topsport draagt concreet en praktisch bij tot de verbetering
van het topsportklimaat in Zoetermeer.
Regionale samenwerking
In aanloop op de Olympische Spelen in 2012 in Londen dient het Stadsgewest
Haaglanden zich, gezamenlijk met de Stadsregio Rotterdam, te profileren als
'gateway to the Games'. Om een rol van betekenis te kunnen spelen in het
faciliteren van topsporters is het van belang voldoende sportbonden met
topsporttrainingsprogramma's aan de regio Haaglanden te binden. Zoetermeer en
Den Haag hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken in het binnenhalen en
faciliteren van Nationale en Regionale Trainingscentra. Naast het overleg met de
gemeente Den Haag en de betrokkenheid van de gemeente Zoetermeer bij het
Regio Steunpunt Talent en Topsport, participeert de gemeente Zoetermeer in het
Olympisch Netwerk regio Haaglanden.
Stichting Zoetermeer Topsport
In oktober 2007 is de stichting Zoetermeer Topsport opgericht. De gemeente
Zoetermeer vindt de oprichting van de stichting een goed initiatief. Hoewel de
gemeente Zoetermeer een goede basis heeft gelegd om gestructureerd
topsportbeleid te kunnen voeren, kan de topsport niet zonder de financiële impuls
van het bedrijfsleven. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de stad dat
het bedrijfsleven zich mobiliseert om topsporters en topsportevenementen nu en in
de toekomst in Zoetermeer te ondersteunen. Dankzij de stichting Zoetermeer
Topsport kan Zoetermeer, in navolging van Rotterdam en Den Haag, een
volwaardige topsportstad in Zuid-Holland worden.
Actiepunten 2009-2016
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Stimuleren sport- en leisuretoerisme. Realiseren van meer
overnachtingaccommodaties voor sporters en bezoekers aan
sportevenementen en leisureaccommodaties: sporthotel, kampeerterrein,
camper-parkeerplaatsen, hotelvoorzieningen bij de accommodaties.
Uitbreiden van aansprekende leisureprojecten.
Zorgen voor een balans tussen grootschalige leisureprojecten en
voorzieningen voor eigen inwoners. Stadspromotie is goed, maar mag niet
ten koste gaan van de Zoetermeerse inwoners.
Vergroten bereidheid om (top)sportevenementen te organiseren.
Intensiveren regionale samenwerking.
Versterken media-aandacht bij organiseren van evenementen.
Realiseren/in stand houden van een LOOTschool en tenminste 4 nationale
trainingscentra en 4 regionale trainingscentra in Zoetermeer in 2012.
Optimaal benutten van de eigen Zoetermeerse (top)sporters, de lokale
sporthelden in het kader van sport- en stadspromotie.
Het bedrijfsleven meer betrekken bij sport en stadspromotie. Zij kunnen een
bijdrage leveren aan de stads(sport-)infrastructuur.
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