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Voorwoord
‘Sport beweegt Zwijndrecht’.
Met deze titel geven wij aan dat sport ons beroert, dat wij sport belangrijk vinden.
Sport is een zinvolle vrijetijdsbesteding. Met goede sportmogelijkheden, is onze gemeente een
aantrekkelijkere plek om te wonen.
Tegelijkertijd vinden wij goede sportmogelijkheden belangrijk omdat sport (in)direct bijdraagt aan het
welzijn van onze inwoners. Door te sporten, blijven mensen langer vitaal, ontmoeten mensen elkaar en
leren onze jongeren om te gaan met winnen en verliezen.
De titel legt ook de nadruk op het aspect bewegen. Vanuit het oogpunt van gezondheid is intensief
bewegen, zoals het maken van een fietstocht, net zo waardevol als deelname aan sport.
Met deze nota willen wij Zwijndrecht nog meer in beweging brengen. Er gebeurt al veel, maar door
nieuwe kansen te benutten zullen meer mensen (meer) gaan sporten en bewegen. We willen dit
bereiken door een betere afstemming en betere samenwerking met en tussen onze uitvoerende
partners. Als gemeente willen wij ons profileren op het gebied van sport en de regie nemen.
Op die manier laten wij zien dat wij sport belangrijk vinden en spreken wij onze waardering uit voor de
partners die sport uitvoeren (zoals sportverenigingen en sportscholen) en degenen die de sport
ondersteunen (zoals de lokale ondernemers).
Tegelijkertijd hebben we te maken met de huidige economische situatie waarin bezuinigingen nodig zijn.
De gevolgen hiervan zullen ook onze lokale sportsector raken. De komende periode willen we met onze
sportpartners in gesprek blijven om hen te betrekken bij dit proces en de keuzes die gemaakt gaan
worden. We denken dat de samenwerking winst kan opleveren, zowel in termen van geld als in termen
van vernieuwende ideeën. Ons uitgangspunt is dus dat het doorvoeren van bezuinigen en het hebben
van ambities samen kunnen gaan.
Van december 2009 tot juli 2010 hebben wij met onze uitvoerende partners gesproken. Wij hebben hen
zoveel mogelijk betrokken bij het proces om te komen tot deze sportnota en het uitvoeringsprogramma.
Tijdens rondetafelgesprekken en een sportconferentie is inbreng verzameld waarmee wij invulling
hebben gegeven aan ons sportbeleid. Een begeleidingscommissie, bestaande uit mensen vanuit de
(sport)praktijk, heeft het laatste concept van de sportnota en het uitvoeringsprogramma
becommentarieerd.
Deze sportnota en het uitvoeringsprogramma zijn mede tot stand gekomen voor en door onze
uitvoerende partners. We willen hen hartelijk danken voor hun grote betrokkenheid en hun inbreng!
Elbert Vissers
Wethouder Sport
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1 Inleiding, werkwijze en definitiebepaling

1.1 Inleiding
Sporten geeft plezier. Veel mensen genieten van sport door het te doen, door erover te praten of ernaar
te kijken. Sport en bewegen is daarmee een belangrijk doel op zich. Dit was in eerste instantie de
belangrijkste reden voor ons om sportbeleid te voeren.
Sport wordt echter steeds vaker ook gebruikt als middel om andere doelen te behalen; sporten om
langer gezond te blijven, om overgewicht tegen te gaan, om mensen in de wijken met elkaar te binden,
enzovoort. Het gevolg hiervan is dat het sportbeleid steeds meer overlap heeft met werkterreinen zoals
het gezondheidsbeleid, de wijkenaanpak en het onderwijsbeleid.
Vanwege de verschuiving van sport als doel naar sport als middel heeft het toenmalige college de
opdracht gegeven tot het opstellen van een sportnota1. Vervolgens is er een startnotitie2 geschreven
waarin de eerste kaders zijn gelegd voor de sportnota.
Deze sportnota:
• geeft de beleidskaders en de doelstellingen weer over wat wij met sport en bewegen willen
bereiken;
• sluit aan bij de ontwikkeling dat sport steeds vaker wordt ingezet als middel om een gezonde
leefstijl en de participatie van mensen te bevorderen;
• draagt uit dat wij veel waarde hechten aan de bijdrage en betekenis van sport in onze
gemeente;
• is tot stand gekomen samen met de betrokken uitvoerende partijen.
Deze sportnota zal de komende vier jaar de leidraad zijn bij het stellen van prioriteiten en het maken
van keuzes op het gebied van sport en bewegen.
We willen met de sportnota bereiken dat er meer mensen gaan sporten en bewegen. Tegelijkertijd
willen we met deze nota een impuls geven aan de lokale sportsector en de betrokken partijen meer met
elkaar in verbinding brengen.
1.2 Werkwijze
Interactieve werkwijze
Er is gekozen voor een interactief proces om te komen tot de sportnota. Dit is enerzijds belangrijk omdat
de uitvoerende partijen3 weten wat er speelt in de praktijk en weten waar behoefte aan is. Anderzijds is
het belangrijk dat de partijen elkaar leren kennen omdat het onderlinge samenwerking bevordert.
Bovendien draagt de werkwijze bij aan het verkrijgen en behouden van draagvlak voor het beleid.

Bestuursopdracht sport en bewegen, 2009-7428
Startnotitie sport en bewegen, 2009-8060. Ter consultatie aangeboden aan de raad en besproken tijdens de politieke markt
op 5 januari 2010.
3 Onder uitvoerende partijen verstaan we: kinderopvang, onderwijs, sportondernemers, sportstichtingen, sportverenigingen,
welzijns- gezondheidsorganisaties, woningcorporaties.
1
2
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Eind 2009 zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met een aantal uitvoerende partners.
Op basis van deze informatie is een analyse gemaakt van kansen en bedreigingen, van zaken die zwak
zijn en sterk als het gaat om sporten in Zwijndrecht. Naar aanleiding van de eerste gesprekken en de
startnotitie zijn de hoofdlijnen van de sportnota gepresenteerd tijdens de sportconferentie op 25 maart
2010.
De uitnodigingen voor de conferentie zijn breed verspreid met als doel om de hoofdlijnen van de
sportnota voor een groot publiek te presenteren en te vragen om zowel betrokkenheid als input.
Tijdens de workshops gingen de ruim 80 deelnemers onder begeleiding van Sportservice Zuid-Holland
verder inhoudelijk met elkaar in gesprek. Onze rol was die avond terughoudend om de deelnemers
zoveel mogelijk aan het woord te laten. Na de conferentie kregen de deelnemers de mogelijkheid om te
reageren via een formulier. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen van deze beleidsnota.
Ten slotte heeft een begeleidingscommissie4 het laatste concept van de sportnota becommentarieerd.
Integrale werkwijze
In het raadsprogramma 2010-2014 neemt sport een belangrijke plaats in. Deze sportnota sluit dan ook
aan op dit raadsprogramma.
Sportbeleid heeft raakvlakken met verschillende disciplines. Door inzicht te hebben in de
gemeenschappelijke delers en door in kaart te brengen waar overlap zit, kunnen de beleidsterreinen
elkaar versterken.
Bij de ontwikkeling van deze beleidsnota is daarom binnen de eigen organisatie aansluiting gezocht bij
aanverwante (maatschappelijke) beleidsterreinen, zoals onderwijs, gezondheid, brede school en
vrijwilligerswerk. Maar ook met de meer fysieke sectoren zijn verbindingen gelegd, zoals met
verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening en de inrichting van het buitengebied (waar het gaat om
sportieve recreatie). De doelstellingen uit ons speelruimtebeleid hebben ook overlap met de
doelstellingen in deze nota.
1.4 Definitie van sport
Om het sportbeleid vorm te kunnen geven, kiezen we voor de volgende definitiebepaling van sport:
Bij sport gaat het om een fysiek spel (bijvoorbeeld handbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op
reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden. We hebben het dus over
activiteiten die worden verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld, zoals badminton, fitness,
toerfietsen en schaken. Activiteiten zoals tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker vallen daar niet
onder.
Vanuit het oogpunt van gezondheid zijn intensievere vormen van beweging zoals tuinieren en op de
fiets boodschappen doen een maatstaf om te bepalen of mensen voldoende bewegen. Als gemeente
vinden we het gezondheidsaspect belangrijk.
Gaat het echter om het bepalen van activiteiten die in aanmerking komen voor sportsubsidie, dan
hanteren we de bovenstaande definitie.

De begeleidingscommissie bestond uit vertegenwoordiging vanuit het Develstein college, gymnastiekvereniging O&O,
sportservice Zuid-Holland, stichting Hattrick en voetbalvereniging de Groote Lindt.
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2 Beleidskader sport en bewegen 2010-2014

2.1 Zwijndrechtse beleidskaders
In relatie tot het sportbeleid wordt vanuit het Rijk enkel de wettelijke taak opgelegd om ruimten voor het
onderwijs in lichamelijke oefening beschikbaar te stellen of om de instandhouding van die ruimten te
bekostigen.
Wij bepalen verder zelf of en hoe wij ons sportbeleid invullen. Ons uitgangspunt is daarbij dat wij
aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen rond sporten en bewegen. Deze hebben wij uitgewerkt in
bijlage III.
Vanuit de landelijke ontwikkelingen, vanuit de kaders die zijn vastgelegd in de bestuursopdracht en de
startnotitie en met behulp van de inbreng van de deskundigen (zie bijlage II) bepalen wij onze visie. We
geven in de visie een beschrijving van hoe we willen dat het sportklimaat er in onze gemeente over vier
jaar uit ziet.
De mensen in onze gemeente sporten voor hun plezier en hebben voldoende keuzemogelijkheden uit
sporten die zij zouden willen beoefenen. Sport is daarmee een belangrijk doel op zich.
Daarnaast wordt sport ook optimaal benut als middel om sociale integratie en participatie van onze
inwoners te realiseren. De gemeente en uitvoerende partners zijn zich bewust van de mogelijkheden en
voordelen die er te behalen zijn door sport op deze manier in te zetten.
Wij geven prioriteit aan breedtesport. De topsport wordt landelijk gerealiseerd door NOC*NSF en in de
grote steden. Onze spelers die op het hoogste niveau trainen, vinden aansluiting bij de
topsportfaciliteiten in Dordrecht en Rotterdam.
Met onze inzet op vitale wijkbewoners en sterke sportverenigingen is er in Zwijndrecht een sportklimaat
dat bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om de Olympische Spelen van 2024 naar Nederland te
halen.
Sport als doel en sport als middel versterken elkaar, maar kunnen ook met elkaar concurreren.
Dit gebeurt omdat andere organisaties dan de reguliere sportverenigingen vaker een beroep doen op
accommodaties en subsidies. De gemeente en de uitvoerende partijen weten waarom en welke
beperkingen er zijn. De uitvoerende partijen geven samen vorm aan particuliere initiatieven en
activiteiten. Er is bereidheid om samen te werken aan het vergroten van het sportaanbod en het
sportbereik.
2.2 Hoofddoelstelling en vier speerpunten
Met de hoofddoelstelling geven we concreet aan wat we over vier jaar willen bereiken op het gebied van
sporten en bewegen. Hiertoe zetten we in op vier speerpunten.
Hoofddoelstelling
Alle inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen sporten en bewegen op een zo verantwoord
mogelijke wijze, in een bereikbare en geschikte omgeving tegen een aanvaardbare eigen bijdrage en
overeenkomstig eigen aanleg en mogelijkheden.
Operationalisatie van de hoofddoelstelling
In 2014 sport 63% van onze inwoners van 18 jaar en ouder (5% meer dan in 2009). Het kan gaan om
individuele sportbeoefening, bij een vereniging of een sportschool. Het gaat om mensen die een keer
per maand tot meerdere malen per week sporten.
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In 2014 voldoet 55% van onze inwoners van 18 jaar en ouder aan de beweegnorm van minimaal vijf
dagen per week minstens een half uur matig intensieve beweging zoals fietsen, wandelen of tuinieren
(5% meer dan in 2009).
Wij hebben tijdens de conferentie samen met de uitvoerende partners uitgesproken om samen te
werken aan het bereiken van deze doelstelling.
Om de hoofddoelstelling meetbaar te maken, worden er twee nulmetingen gebruikt. De
participatiemonitor 2009 van het OCD als het gaat om het in kaart brengen van sportdeelname van
onze inwoners. De gezondheidsenquête 2009 van de GGD wordt gebruikt als het gaat om het in kaart
brengen van de beweegnorm van onze inwoners (zie ook bijlage I onder sportieve en actieve
bewoners). Over vier jaar worden de onderzoeken door het OCD en de GGD herhaald en zien we of we
onze hoofddoelstelling hebben gehaald.
Wij kiezen voor een stijging van 5% op de thema’s sport en bewegen. We denken dat dit ambitieus,
maar wel haalbaar is.
Het is niet realistisch om een hoger percentage te kiezen. Dit komt doordat gedragsverandering van
mensen vaak stapsgewijs gaat. Bovendien zullen de maatregelen die voortkomen uit deze sportnota
geleidelijk worden ingevoerd. De eerste activiteiten zijn in het voorjaar 2010 gestart en de komende vier
jaar zullen meer acties volgen. We hebben dus een aanloopperiode nodig en daarna zullen de eerste
resultaten (meer mensen aan het sporten en bewegen) zichtbaar worden.
Vier speerpunten
Om de hoofddoelstelling te bereiken, zetten wij in op vier speerpunten. De maatregelen die we voor elk
speerpunt gaan nemen, zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 3.
1. Sportieve en vitale wijkbewoners
Alle inwoners van onze gemeente kunnen sporten en bewegen in een sociaal en fysiek bereikbare en
geschikte omgeving overeenkomstig eigen aanleg en mogelijkheden.
2. Aantrekkelijke sportaccommodaties en voorzieningen
Onze inwoners kunnen gebruik maken van aantrekkelijke sportaccommodaties. Deze voorzieningen zijn
toegankelijk, (sociaal) veilig, goed bereikbaar, schoon en staan zoveel mogelijk in de wijk.
3. Sterke Sportverenigingen
Sportverenigingen dragen ertoe bij dat alle bewoners kunnen deelnemen aan sport. Een aantal
verenigingen werkt daarnaast aan het verbreden van het sportaanbod (via buitenschoolse opvang en
samenwerking in de wijk).
4. Transparante tarieven en vernieuwde subsidies
De huurprijs voor accommodaties draagt bij aan het stimuleren en laagdrempelig houden van
sportbeoefening. Er is een duidelijk verband tussen het verstrekken van (nieuwe) subsidies en de
maatschappelijke relevantie van activiteiten en organisaties.
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2.3 Inzet van de gemeente
Om onze doelstelling te behalen, kiezen wij ervoor om als gemeente drie taken op te (blijven) pakken.
1. Voorwaarden scheppen
Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van onze sportaccommodaties en
speelterreinen. Om een sportevenement te mogen organiseren, heeft de organisator een vergunning
nodig. Deze wordt door de gemeente afgegeven.
2. Ondersteunen
Wij hebben een aantal structurele subsidiemogelijkheden waarvoor sportverenigingen in aanmerking
kunnen komen. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het lidmaatschap van hun
jeugdleden. Deze financiële bijdrage wordt door sportverenigingen vaak gebruikt om de vereniging in
stand te houden en activiteiten uit te voeren.
Wij willen verenigingen ook gaan ondersteunen door vaker gericht over sport(activiteiten) te
communiceren en door binnen de gemeente een contactpunt te openen (bijvoorbeeld een e-mailadres)
waar de uitvoerende partners hun vragen kunnen stellen.
3. Regisseren en stimuleren
Wij nemen gericht actie vanuit het maatschappelijk belang. Met de BOS-impuls5 en het programma
&Joy6 geven wij opdracht aan derden om te experimenteren met nieuwe aanpakken om inwoners van
Kort Ambacht (structureel) meer te laten bewegen en bewust te worden van het belang van een
gezonde leefstijl.
Wij stimuleren met een aantal subsidies dat sportverenigingen of andere partijen via sport andere
maatschappelijke doelen proberen te bereiken. Een voorbeeld is de subsidie om ouderen te stimuleren
tot sport en bewegen (fifty fit).
Bovendien willen wij meer gaan sturen op samenwerking tussen de uitvoerende partijen. Dit is wenselijk
wanneer een gezamenlijke inzet meer oplevert dan individuele aanpakken (bijvoorbeeld bij
ledenadministratie, reclame, huur van accommodaties). In sommige gevallen zullen wij hierbij de
regierol nemen.

Buurt-Onderwijs-Sport -impuls is een financiële regeling vanuit het Rijk die loopt tot en met 2011, waarbij de gemeente voor
50% de cofinanciering voor haar rekening neemt.
6 &Joy is een combinatie van activiteiten gericht op voeding, bewegen en leefstijl en wordt uitgevoerd door Hattrick, Opmaat
en de GGD. Er bestaat overlap tussen activiteiten uit de BOS-impuls en de sportieve activiteiten uit &Joy. De uitvoerende
partners werken hierbij samen.
5

8

3 Uitvoeringsprogramma sport en bewegen 2010-2012

3.1 Eenmalig stimuleringsbudget
We hebben tijdens de sportconferentie een eenmalig budget van 10.000 euro ter beschikking gesteld
voor initiatieven gericht op samenwerking en sportstimulering. Het ging om activiteiten waardoor
mensen kennis maken met sport, met als doel dat zij ook blijven sporten of bewegen. Een vereiste was
samenwerking tussen twee of meer partijen (bijvoorbeeld een sportvereniging en een school,
onderneming of organisatie). De sportverenigingen kwamen in aanmerking voor het budget, maar door
samenwerking konden andere partijen hun voordeel doen met het initiatief.
Aan de deelnemers van de conferentie is gevraagd welke maatregelen zij nodig vinden op de vier
speerpunten. Er zijn 20 initiatieven ingediend (zie de volledige lijst in bijlage IX).
Een jury heeft beoordeeld welke voorstellen in aanmerking kwamen om te worden gehonoreerd.
Vervolgens konden de deelnemers van de conferentie hun stem uitbrengen op het initiatief van hun
voorkeur. In totaal zijn vier initiatieven gehonoreerd. Deze zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
3.2 Regierol benutten
Onze uitvoerende partners gaven tijdens de gesprekken en de conferentie aan een duidelijke visie en
doelstellingen van de gemeente op sport te missen. Met deze sportnota, waarin een visie en doelstelling
zijn opgenomen, geven wij invulling aan deze behoefte.
Daarnaast zien de uitvoerende partners graag dat de gemeente vaker het initiatief neemt om activiteiten
te organiseren ter promotie van de sport.
De komende twee jaar willen we daarom in ons uitvoeringsprogramma de nadruk leggen op het
verbeteren van onze regierol. Wij willen dit oppakken door vaker te communiceren over de
mogelijkheden op het gebied van sport (bijvoorbeeld via onze website) en door vaker het initiatief te
nemen om activiteiten te organiseren (zoals een Sport Week of een huldigingsavond).
3.3 Platform sport en bewegen
We willen één van de 20 initiatieven in dit hoofdstuk uitlichten omdat hiervoor veel steun was. Het gaat
om het oprichten van een platform sport en bewegen.
Veel deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan een dergelijk platform. Dit zou een plek kunnen
zijn voor de uitvoerende partners om informatie uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Daarnaast zou
een platform de gemeente kunnen adviseren over sportzaken of zelf sportactiviteiten kunnen
organiseren.
Er was tijdens de conferentie zoveel draagvlak voor dit initiatief, dat wij met voorrang gaan onderzoeken
welke mogelijkheden er in onze gemeente zijn voor het oprichten van een dergelijk platform. We willen
dit samen met de sportverenigingen oppakken.
Een andere reden om dit initiatief in dit hoofdstuk met nadruk te benoemen is omdat een sportplatform
in de toekomst mogelijk een aantal taken van de gemeente over kan nemen (zoals het organiseren van
een sportavond). Het platform zou bijvoorbeeld ook jaarlijks het sportbeleid kunnen evalueren. Dit zal
dan gevolgen kunnen hebben voor het uitvoeringsprogramma.
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3.4 Maatregelen 2010-2012
De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma zijn voortgekomen uit de (landelijke) ontwikkelingen, het
raadsprogramma en de inbreng van de deskundigen en de deelnemers van de conferentie. Alle
maatregelen beogen bij te dragen aan het behalen van onze doelstelling.
De maatregelen hebben we verdeeld over de vier speerpunten.
In de onderstaande tabel zijn de maatregelen uitgewerkt die we de komende twee jaar (van september
2010 tot en met september 2012) willen oppakken.
Het opstellen van de sportnota is een dynamisch proces geweest, al gaandeweg zijn er vanaf 2010 een
aantal maatregelen opgestart. Deze staan ook in de tabel.
We zullen ons beleid en de maatregelen elk jaar in september evalueren in een voortgangsrapportage.
Op basis daarvan passen wij jaarlijks (de planning van) het uitvoeringsprogramma aan.
SPORTIEVE EN VITALE WIJKBEWONERS
Wat willen we bereiken

Wat pakken we op

Overlastgevende jongeren
vinden uitdaging in sport

• Sportvereniging O&O krijgt een
bijdrage voor het opstarten van
een jeugdgroep ‘free-runners’.
O&O organiseert dit samen met
Diverz en Hattrick.
• Alertheid op aansluiting
wijkprogramma’s
• De Ouderkamer gaat het project
‘sporten voor huisgebonden
moeders’ uitbreiden naar Kort
Ambacht. In samenwerking met
sportverenigingen die hiervoor
subsidie kunnen krijgen
• Alertheid op aansluiting
wijkprogramma’s
• Onderzoek naar mogelijkheden
realiseren combinatiefuncties
• Onderzoek naar mogelijkheden
om samenwerking onderwijskinderopvang-sport te
verbinden
• Onderzoek aansluiting
sportaanbod – wijkscholen
• Alertheid op aansluiting
wijkprogramma’s
• Toegankelijke en informatieve
website sport
• Vaste communicatiemomenten
sport in de Kombinatie
• Opstellen van een maandelijkse
sportagenda (als onderdeel van
een ‘vrije tijd agenda’)
• Samen met sportaanbieders
afspraken maken over
voorwaarden en uitvoering van
een sportstrippenkaart

Meer participatie van
huisgebonden moeders

Bestendigde relatie tussen
uitvoerende partners buurtonderwijs-sport

Voor het voetlicht brengen van
sportmogelijkheden
(sportaanbod, subsidies,
aangepast sporten) in
Zwijndrecht

Sportstrippenkaart

Hoe financieren we
het
Budget
sportstimulering 2009
(eenmalig)

Wat is de
einddatum
Januari 2011

Budget
sportstimulering 2009
(eenmalig)

Juni 2011

Ambtelijke inzet

Dec. 2011
Sept. 2011

Sept. 2011
Reguliere taak
ontwikkeling
Ambtelijke inzet

Mei 2011

Reguliere taak
communicatie
Budget
sportstimulering 2009
(eenmalig)
sportstimulering 2010

Mei 2011
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Stimuleren aangepast sporten

• Voortzetting Samenwerking
Aangepast sporten
Drechtsteden (SAD)
• Tandem support organiseert
een jaarlijks terugkerend
sportief evenement in
Zwijndrecht
• Onderzoek naar aanbod van
sport voor 55+ ers en behoefte
van de doelgroep
• Evaluatie fifty-fit
• Evaluatie Club Extra

en 2011
Binnen budget SAD
(structureel)

Reguliere taak
ontwikkeling

Binnen budget SAD
(structureel)

Mei 2012

Ambtelijke inzet

Nov. 2011

Ambtelijke inzet
Ambtelijke inzet

Nov. 2011
Nov. 2011

• Onderzoek naar mogelijkheden Ambtelijke inzet
om gymonderwijs te verbinden
met zwemonderwijs
• Onderzoek naar mogelijkheden Ambtelijke inzet
om maatschappelijke stages in
te zetten als instrument om
sport en bewegen te
bevorderen
Tabel 3.1 maatregelen bij het speerpunt gezonde en vitale wijkbewoners.
Goede verbindingen tussen
onderwijs en sport

Mei 2012
Mei 2012

AANTREKKELIJKE ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN
Wat willen we bereiken

Wat wordt opgepakt

Hoe financieren we
het

Sportaccommodaties zijn
ingericht op
breedtesportactiviteiten
Buitenspeelvelden en
buitengebied optimaal benut
voor (ongeorganiseerd) sporten
en bewegen

• Uitvoering van het meerjaren
onderhoudsplan
sportaccommodaties
• Alertheid op samenhang met
speelruimtebeleid, de
wijkprogramma’s en
ontwikkeling buitengebied
• Alertheid op
aansluitingsmogelijkheden met
accommodaties in Hendrik-IdoAmbacht
• O&O zoekt naar geschikte
locatie, gemeente biedt
procedurele ondersteuning
• Actualiseren
tevredenheidsonderzoek
accommodaties 2007
• Onderzoek haalbaarheid
gymzaal in HOA
• Alertheid op relatie met
activiteiten uit het
voorzieningen- en
accommodatiebeleid

MeerjarenReguliere taak
onderhoudsvoorziening beheer
(structureel)
Ambtelijke inzet
Reguliere taak
ontwikkeling

Uitbreiding competitiesport
gymnastiekvereniging O&O
Inzicht in vraag naar
sportaccommodaties en
knelpunten (en kansen) rond
gebruik

Wat is de
einddatum

Ambtelijke inzet

Reguliere taak
beheer

Ambtelijke inzet

Reguliere taak
ontwikkeling

Ambtelijke inzet

November
2011
November
2011
Reguliere taak
ontwikkeling
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• Onderzoek naar mogelijkheden Ambtelijke inzet
om de sportaccommodaties
vaker te verhuren
Aansluiting topsportfaciliteiten
Ambtelijke inzet
• Inzichtelijk maken wat de
in de regio
mogelijkheden zijn voor
sportverenigingen om gebruik
te maken van
topsportfaciliteiten in Dordrecht
en Rotterdam
Tabel 3.2 maatregelen bij het speerpunt aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen.
Intensiever gebruik van
(buiten)sportaccommodaties

Mei 2012

Mei 2012

STERKE SPORTVERENIGINGEN
Wat willen we bereiken

Wat wordt opgepakt

Hoe financieren we
het
Budget
sportstimulering
structureel
Budget
sportstimulering
(structureel)

Wat is de
planning
Nov. 2010/
nov. 20011

Jaarlijks terugkerende
momenten voor verenigingen
om zich te profileren

• Organiseren jaarlijkse huldiging
voor sportkampioenen

• Onderzoeken of samenwerking
in de regio wenselijk is
• Onderzoek naar mogelijkheden
sportplatform (aansluiting
zoeken wijkplatforms/dorpsraad
en bij nota adviesraden).
• Besluitvorming over een
platform

Ambtelijke inzet

September
2011
Maart 2011

Budget
sportstimulering
(structureel)

Mei 2011

• Gesprekken met verenigingen
over kansen en interesse om
meer samen te werken of een
omnivereniging op te richten
Werknemers in Zwijndrecht
• Interesse peilen bij werkgevers
sporten tegen gereduceerd
over themabijeenkomst relatie
tarief bij sportverenigingen
gezonde werknemers en
sportverenigingen en eventueel
organiseren themabijeenkomst
• Onderzoek naar mogelijkheden
van gemeente als werkgever
om korting aan te bieden aan
werknemers op lidmaatschap bij
sportvereniging
• Alertheid op samenhang met
lokaal gezondheidbeleid
Tabel 3.3 maatregelen bij het speerpunt sterke sportverenigingen.

Ambtelijke inzet

Mei 2012

Ambtelijke inzet

Mei 2012

Ambtelijke inzet

Mei 2012

Ambtelijke inzet

Reguliere taak
ontwikkeling

• Organiseren jaarlijkse Sport
Week

Platform Sport en Bewegen

Mogelijkheden voor een
omnivereniging benutten

Ambtelijke inzet

April 2011/april
2012
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TRANSPARANTE TARIEVEN EN VERNIEUWDE SUBSIDIES
Wat willen we bereiken

Wat wordt opgepakt

Financiering vanuit
gemeente

Wat is de
planning

Eigentijdse subsidies

• Onderzoek naar aansluiting van
de huidige subsidieregelingen
bij de doelstellingen uit de
sportnota en bepalen of er
aanpassingen nodig zijn en zo
ja, welke

Ambtelijke inzet

Mei 2012

Tabel 3.4 maatregelen bij het speerpunt transparante tarieven en vernieuwde subsidies.
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