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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
1.1

Aanleiding

Sport speelt een belangrijke rol binnen de Nederlandse samenleving. Zowel actief als passief
sport beleven speelt een wezenlijke rol in de vrijetijdsbesteding van de Nederlandse burger.
Daarnaast heeft sport ook een maatschappelijke, sociale en economische functie binnen de
samenleving.
Ook binnen gemeente Oisterwijk is sport niet weg te denken. De afgelopen jaren is gestreefd
naar een kwalitatief hoog voorzieningenniveau op sportgebied binnen gemeente Oisterwijk.
De raamnota Sportbeleid 2002-2006 heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Deze
nota gaf de kaders aan waarbinnen het sportbeleid zich binnen de gemeente diende te
ontwikkelen. In 2007 heeft evaluatie van de raamnota 2002-2006 plaatsgevonden en in 2008
is de nieuwe nota Sportbeleid geschreven.
De nieuwe nota Sportbeleid 2009-2012 zal verder voortborduren op de raamnota Sportbeleid
2002-2006, de samenhang beschrijven tussen sport en andere beleidsterreinen, inspelen op
de landelijke ontwikkelingen en trends en een visie omschrijven wat gemeente Oisterwijk de
komende jaren wil bereiken op sportgebied.

1.2

Sport

Het is lastig een eenduidige definitie van het begrip sport te geven. Daarnaast wordt sport
ook niet meer gezien als een doel op zich maar veelal als een instrument/ middel om
bepaalde doelstellingen te kunnen realiseren, zowel binnen als buiten dit beleidsterrein.
Tevens wordt sport ook steeds vaker gekoppeld aan bewegen. Dit betekent dat er een
verruiming plaatsvindt van het begrip ‘sport’ naar het begrip ‘sport en bewegen’.
Sport kan voorkomen in verschillende vormen, te weten georganiseerd- ongeorganiseerd,
commercieel- verenigingssport, lichamelijk- denksport, individueel- teamsport en topbreedtesport. Omdat sport te breed is om in 1 definitie te omschrijven, delen wij dit begrip in
naar een aantal onderdelen waarop het beleid van gemeente Oisterwijk zich richt.
-

-

Verenigingssport (georganiseerde sport): Er is sprake van verenigingssport als men is
aangesloten bij de betreffende sportbond welke erkend wordt door NOC/NSF.
Ongeorganiseerde sport: Er is sprake van ongeorganiseerde sport als de activiteiten
min of meer volgens de regels van de verenigingssport verlopen, er echter alleen een
georganiseerd kader ontbreekt (o.a. zwemmen, hardlopen, skeeleren etc.).
Breedtesport: Er is sprake van breedtesport als elke burger, onafhankelijk van
zijn/haar leeftijd naar eigen voorkeur zowel actief als passief aan sport of
bewegingsactiviteiten kan deelnemen. Dit kan zowel als deelnemer of als vrijwilliger,
georganiseerd of ongeorganiseerd. Ook wijk- en buurtsport maken deel uit van
breedtesport.

Topsport: het beoefenen van een tak van sport op minimaal nationaal niveau, is geen
speerpunt binnen het beleid van gemeente Oisterwijk. Uiteraard juichen wij van harte toe als
sporters op landelijk niveau presteren. Dit is tevens goede publiciteit voor gemeente
Oisterwijk. Echter het beleid richt zich op sport en bewegen voor de Oisterwijkse burger
(breedtesport).
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Naast de verschillende verschijningsvormen van sport, vervult sport en bewegen tevens een
aantal wezenlijke functies, welke niet meer weg te denken zijn in onze maatschappij.
Sport bevordert de kwaliteit van leven van de Oisterwijkse burger (gezondheid, sociale
en maatschappelijke participatie).
Sport bevordert de leefbaarheid binnen gemeente Oisterwijk.
Sport draagt bij aan de sociale ontwikkeling, ontplooiing en integratie van mensen.
Sport draagt bij aan de vorming en harmonieuze ontwikkeling van mensen, met name
van de jeugd.
Sport als vrijetijdsbesteding biedt ontspanning en plezier.

1.3

Startnotitie Sportbeleid

Op 27 maart 2008 is de startnotitie Sportbeleid gemeente Oisterwijk vastgesteld in de raad.
De raad heeft ingestemd met de probleemstelling, de kaders en doelstellingen zoals
geformuleerd in de startnotitie.
Deze startnotitie geldt dan ook als uitgangspunt voor de nota sportbeleid 2009-2012.
De probleemstelling voor de nota Sportbeleid 2009-2012 is als volgt geformuleerd in de
startnotitie:
-

-

-

Wat is de actuele visie op het gemeentelijk sportbeleid en hoe kan deze verankerd
worden? Door middel van maatschappelijke effecten en meetbare doelen dient richting
gegeven te worden aan deze visie.
Hoe kan de sportdeelname binnen gemeente Oisterwijk geoptimaliseerd worden?
Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de verschillende doelgroepen alsmede
aan de verschillende wijken/ buurten.
Wat is de samenhang tussen sport en andere beleidsterreinen?
Hoe kan de gemeente het verenigingsleven ondersteunen? En dan met name gericht
op accommodatie en financiering.
Welke overige knelpunten bestaan er op het gebied van sport en verenigingsleven?

De kaders, voortvloeiend uit de startnotitie Sportbeleid gemeente Oisterwijk, voor de nota
sportbeleid 2009-2012 zijn:
- Voor wie sportbeleid?
Het sportbeleid van gemeente Oisterwijk richt zich op de Oisterwijkse burger.
Extra aandacht zal geschonken worden aan de doelgroepen:
• Jongeren (t/m 18 jaar)
• Ouderen 50+
• Gehandicapten
•
Het sportbeleid richt zich zowel op de georganiseerde- als niet georganiseerde amateursport
(binnen- en buitensport). Het sportverenigingsleven speelt hierbij uiteraard een zeer
belangrijke rol.
- Imago sport in gemeente Oisterwijk
• Oisterwijk is een gemeente die sport hoog in het vaandel heeft staan. Dit laten we
blijken door een gevarieerd sportaanbod en sportvoorzieningenniveau aan te bieden.
• Gemeente Oisterwijk wil met sport bereiken dat er aandacht besteed wordt aan sociale
en maatschappelijke participatie alsmede de gezondheid van de Oisterwijkse burger.
- Wat willen we bereiken met sportbeleid?
• Instandhouden en onderhouden van de Oisterwijkse sportfaciliteiten.
• Bevorderen maatschappelijke en sociale participatie door middel van koppelen van
sportbeleid aan vrijwilligerbeleid.
• Door middel van breedtesportimpuls (sportstimulering) bevorderen van leefbaarheid in
wijken en buurten.
• Sportbeleid koppelen aan andere relevante beleidsterreinen, te denken valt aan o.a.
gezondheidsbeleid, accommodatiebeleid, onderwijs etc.
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•
•

Sportbeleid integreren in herijking subsidiebeleid en zodoende een uniform en
transparant systeem van subsidieverstrekking creëren binnen de Oisterwijkse
sportwereld.
De mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van sport met buurgemeenten
onderzoeken.

De uitgangspunten hierbij zijn:
Scheppen van een heldere visie op de maatschappelijke en sociale functie van
sport binnen gemeente Oisterwijk.
Benoemen van de maatschappelijke effecten alsmede de meetbare
doelstellingen en indicatoren voor sport binnen gemeente Oisterwijk.
De doelstelling van de nota sportbeleid 2009-2012 luidt als volgt:
“Door middel van sport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van
gemeente Oisterwijk en aan de kwaliteit van leven (gezondheid, sociale en maatschappelijke
participatie) van de Oisterwijkse burger. Alsmede het scheppen van voorwaarden voor een
gevarieerd sportaanbod en sportvoorzieningenniveau.”
Uit deze doelstelling kan een aantal subdoelstellingen worden geformuleerd, te weten:
Subdoelstelling 1: Bieden van ondersteuning aan sportverenigingen, met behulp van de
middelen:
Verenigingsondersteuning.
Verstrekken van subsidies.
Accommodatiebeleid.
Subdoelstelling 2: Voortzetten en intensiveren van sportstimulering binnen gemeente
Oisterwijk en het voortzetten van de breedtesportimpuls. Dit zal zich richten op:
Leefbaarheid in wijken en buurten.
Bepaalde doelgroepen; jeugd/jongeren, ouderen en gehandicapten.
Subdoelstelling 3: Bevorderen van de samenhang tussen sport en andere relevante
beleidsterreinen, te weten:
Onderwijs.
Gezondheidsbeleid.
Leefbaarheid.
Vrijwilligersbeleid.
Duurzaamheid.

1.4

Opbouw nota

Deze nota poogt een antwoord te geven op de in hoofdstuk 1.2 geformuleerde doelstelling
(alsmede de hieruit afgeleide subdoelstellingen).
Om een goede visie op sportbeleid voor de toekomst te kunnen formuleren zal eerst een
evaluatie van de huidige situatie geschetst moeten worden. Tevens zal gekeken moeten naar
de overige onderzoeken welke afgelopen jaren zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 2 zal hier
aandacht aan besteed worden. De volgende nota’s/ onderzoeken zullen worden geëvalueerd:
Raamnota Sportbeleid 2002-2006
Onderzoek effectiviteit sportservicecentrum
Onderzoek Evaluatie Raamnota 2002-2006
Onderzoek ongeorganiseerde jeugdsport gemeente Oisterwijk
Project Breedtesportimpuls
Hoofdstuk 3 zal een beeld schetsen van de huidige situatie op het gebied van sport binnen
gemeente Oisterwijk en hoe zich deze verhoudt in vergelijking met de landelijke situatie.
Tevens zal de georganiseerde en ongeorganiseerde sport aan de orde komen, de
verschillende doelgroepen per sport, de sportstimulering binnen de gemeente, de stand van
zaken mbt privatisering van accommodaties binnen de Oisterwijkse sportwereld en de
ontwikkelingen op sportgebied.
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In hoofdstuk 4 zal de samenhang van sport met andere beleidsterreinen beschreven
worden. Sport valt tegenwoordig niet meer los te zien van andere beleidsterreinen. Met name
gezondheidsbeleid, accommodatiebeleid, vrijwilligersbeleid en leefbaarheid zijn belangrijke
terreinen waarbij een duidelijke verwevenheid met sport aanwezig is.
In hoofdstuk 5 zal dan een visie op sportbeleid in gemeente Oisterwijk ontwikkeld worden.
Hierbij zullen probleem- en doelstelling beantwoord worden en zal aangegeven worden wat
men binnen de gestelde kaders met sport in gemeente Oisterwijk wil bereiken.
In hoofdstuk 6 zal het financiële kader alsmede de ontwikkelingen en risico’s beschreven
worden.
Hoofdstuk 7 zal een schematisch overzicht geven van de doelstellingen, actiepunten en de te
behalen resultaten.

1.5

Totstandkoming nota

Deze nota is in navolging van de kadernota sportbeleid 2002-2006 en de startnotitie
sportbeleid ontwikkeld.
Ter voorbereiding op de startnotitie heeft in het kader van het interactieve proces een aantal
acties plaatsgevonden, nl.:
Interviews en enquêtes met verenigingen met betrekking tot de evaluatie raamnota
sport 2002-2006. (enquêtes: alle 22 buitensportverenigingen, interviews: 8
buitensportverenigingen willekeurig gekozen).
Incidentele overleggen met buitensportverenigingen.
Gebruikersoverleg met binnensportverenigingen.
Klanttevredenheidsonderzoeken (intern, zwembadbenchmark, behoefteonderzoek
ouderen, klanttevredenheidsonderzoek KBO).
Enquête binnensportverenigingen in het kader van het haalbaarheidsonderzoek
sportcentrum de Leye en zwemvoorzieningen.
De startnotitie sportbeleid is vervolgens voorgelegd aan het college, de commissie
inwonerszaken en de raad. Deze nota is in concept besproken met een aantal raadsleden en
de portefeuillehouder, zal voorgelegd worden aan het college, de commissie inwonerszaken
en de raad.
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HOOFDSTUK 2: Evaluatie raamnota
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de voorgaande beleidsstukken alsmede de
onderzoeken welke zijn uitgevoerd op het gebied van sport binnen gemeente Oisterwijk.

2.2

Evaluatie raamnota sportbeleid

In 2002 is de Raamnota Sportbeleid gemeente Oisterwijk geschreven en vastgesteld door
college en Raad. In deze nota werden de kaders aangegeven waarbinnen het gemeentelijk
beleid kon worden gevuld voor de jaren 2002 t/m 2006.
De probleemstelling van deze nota werd als volgt geformuleerd:
“ Welke uitgangspunten voor sportbeleid moeten worden opgesteld voor de gemeente
Oisterwijk, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen, de sportinfrastructuur in
Oisterwijk, de behoeftes van plaatselijke sportorganisaties, de behoeftes van sporters en de
financiële en organisatorische mogelijkheden van de gemeente Oisterwijk?”
Vervolgens is er door middel van interviews met belanghebbenden, enquêtes onder
sportverenigingen, discussieavonden met de politiek en de verenigingen vorm gegeven aan
interactieve beleidsvorming en de totstandkoming van deze nota. De nota richt zich alleen op
de buitensport in gemeente Oisterwijk
Als conclusie van de Raamnota Sportbeleid is een aantal aanbevelingen geformuleerd waarop
het sportbeleid zich voor de jaren 2002-2006 op zou moeten richten. In dit kader is in 2007
door een stagiair het onderzoek “ Evaluatie Raamnota Sportbeleid 2002-2006” uitgevoerd.
Door middel van interviews en enquêtes zijn de volgende vragen aan de
buitensportverenigingen voorgelegd (bijlage I, gehele onderzoek):
Hoe is de interne situatie bij de Oisterwijkse buitensportverenigingen (accommodatie,
financiën)?
Hoe vinden de verenigingen dat de gemeente het sportbeleid de afgelopen jaren heeft
uitgevoerd?
Wat kan er in de toekomst beter?
In totaal zijn er 8 interviews gehouden en 20 enquêtes uitgezet onder de
buitensportverenigingen (zie bijlage I). Geconcludeerd kan worden aan de hand van de
interviews en de enquêtes:
Accommodatie
Ten aanzien van de toereikendheid van de accommodatie geeft 2/3 van de respondenten aan
tevreden te zijn met de huidige accommodatie. 1/3 van de respondenten (met name de
voetbalverenigingen) geeft aan te weinig velden ter beschikking te hebben afgemeten tegen
het ledenaantal. Met betrekking tot het onderhoud geven alle respondenten aan hiermee
tevreden te zijn. Ongeveer 50% van de respondenten is voorstander van privatisering van de
accommodatie. De andere 50% geeft aan geen voorstander te zijn vanwege de mogelijk hoge
kosten wat privatisering met zich mee zou kunnen brengen.
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De respondenten die niet tevreden zijn met de huidige accommodatie gaven de volgende
redenen aan:

Frequentie

Zwakke punten accommodatie
7
6
5
4
3
2
1
0
sportvelden zijn
slecht onderhouden

er zijn te w einig
velden aanw ezig

er zijn te w inig
kleedkamers
aanw ezig

de kleedkamers zijn
slecht onderhouden

Uit de grafiek blijkt dat met name de ontevredenheid over de accommodatie bestaat uit het
aantal aanwezige velden. Vooral de voetbalverenigingen geven aan te weinig velden tot hun
beschikking te hebben. Tevens geven de voetbalverenigingen aan, in verband met
overbelasting van de velden, de aanleg van een kunstgrasveld als noodzakelijk te zien.
Aanbevolen wordt een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de aanleg van een
kunstgrasveld.
Financiële situatie
Gezien de huidige financiële situatie geeft 85% van de ondervraagde verenigingen aan dat de
continuïteit gewaarborgd is, slechts 15% heeft hierover zijn twijfels. Echter inzake het
sluitend krijgen van de begroting geeft 33% van de verenigingen aan met een tekort te
kampen.
Gekeken naar de kostendekkendheid van de inkomsten van de verenigingen kan het volgende
geconcludeerd worden:

Aantal verenigingen

Kos te nde k k e nde ink om s te n
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Contributies
Sponsoring
Subsidies

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Kos te nde k k e nde pe r ce ntage s

Hieruit blijkt dat de contributies voor de verenigingen de grootste bron van inkomsten zijn.
Subsidies dekken maar voor hooguit een kwart in de kosten.
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Uitvoering huidig sportbeleid
Naast accommodatie en de financiële situatie van de verenigingen is in het kader van het
huidig sportbeleid nog gekeken naar andere factoren, zoals communicatie, privatisering,
subsidies en kaderondersteuning.
Communicatie
Het gros van de respondenten is niet tevreden over de communicatie met elkaar en met de
gemeente. De communicatie verloopt teveel op incidentele basis. Manieren om de
communicatie te verbeteren is het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief en het
organiseren van een periodiek gebruikersoverleg waarin actuele zaken besproken kunnen
worden.
Privatisering
De helft van de respondenten heeft aangegeven oren te hebben naar privatisering van de
sportvelden. Echter de respondenten geven tevens aan hierbij wel hogere kosten voor hun
vereniging te verwachten. Privatisering van de gebouwen is reeds gebeurd.
Subsidies
De respondenten geven aan tevreden te zijn met de jeugdsportsubsidie, aanbevolen wordt
dan ook het huidige niveau te handhaven. In verband met de herijking subsidies is het voor
de toekomst echter onduidelijk of deze subsidie gehandhaafd zal blijven.
Kaderondersteuning
Daarnaast is ook gekeken naar de behoefte van kaderondersteuning voor de
buitensportverenigingen op verschillende terreinen:

Kade r be hoe fte
10

frequentie

8
6
4
2
0
A dministratief kader

Sporttechnisch kader

Onderhoudskader

Bestuurlijk kader

Deze grafiek geeft aan dat er behoefte aanwezig is voor kader(verenigings)ondersteuning op
verschillende gebieden. Met name het vrijwilligersprobleem speelt hierbij een aanzienlijke rol.
Toekomstontwikkelingen
Het huidige sportbeleid heeft zich met name gericht op recreatief sporten en de
georganiseerde wedstrijdsport. Het gros van de verenigingen heeft geen aspiraties om op
landelijk niveau te presteren. Uitzondering hierop is rugbyvereniging Oisterwijk Oysters en de
rijverenigingen. Topsport wordt niet beoefend in Oisterwijk.
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Aan de respondenten is gevraagd welke maatschappelijke ontwikkelingen zij zien voor de
toekomst van de sport in gemeente Oisterwijk. In onderstaand overzicht volgen de resultaten
hiervan:
Re le vantie m aats chappe lijk e ontw ik k e linge n
14

frequentie

12
10
8
6
4
2
0
Ontstaan 24
uurs-economie

Individualisering

V ergrijzing

Zap-cultuur

Toenemende
behoef te
kinderopvang

Individualisering en vergrijzing wordt door de meeste respondenten gezien als een relevante
maatschappelijke ontwikkeling binnen het sportverenigingsleven.
Het aantal 60 plussers welke lid is van een sportvereniging is klein. Veelal wordt deze groep
ook niet als doelgroep beschouwd bij de buitensportverenigingen. Door middel van het
koppelen van sportbeleid met ouderenbeleid kan op de wensen en behoeften van deze
doelgroep ingespeeld worden. Hoofdstuk 4 zal hier dieper op in gaan.
Individualisering van de maatschappij wordt eveneens gezien als een relevante
maatschappelijke ontwikkeling. Steeds meer mensen kiezen voor commerciële
vrijetijdsbesteding (fitness etc.) in plaats van verenigingssport. Verenigingen dienen voor de
toekomst meer bedrijfsmatig te gaan fungeren om ook deze doelgroep te kunnen bereiken.
Samenvattend
Als belangrijkste aanbevelingen/ conclusies voortkomend uit het onderzoek “Evaluatie
Raamnota Sportbeleid 2002-2006” kan gezien worden:
- Accommodatie:
• Tekort aan veldcapaciteit in relatie tot het ledenaantal.
• Mogelijkheid tot aanleg kunstgrasvelden onderzoeken.
- Financiën:
• Behouden van jeugdsubsidie ter stimulering van de jeugd.
- Communicatie:
• Opzetten van een gebruikersoverleg voor de buitensport verenigingen en continueren
gebruikersoverleg voor binnensport verenigingen.
- Maatschappelijke ontwikkelingen
• Inspelen op de behoefte van ouderen binnen de gemeente.
• Ondersteunen van verenigingen (bij bedrijfsvoering, schrijven van een beleidsplan,
werven vrijwillig kader) door middel van verenigingsmanager/ contactpersoon.
In hoofdstuk 7 zijn deze aanbevelingen uitgewerkt in het activiteitenoverzicht.
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2.3

Onderzoek: Ongeorganiseerde jeugdsport in Oisterwijk

In 2007 is in opdracht van gemeente Oisterwijk door een stagiair het onderzoek “De
Oisterwijkse ongeorganiseerde jeugdsport” uitgevoerd.
De probleemstelling van dit onderzoek luidde als volgt: “Hoeveel Oisterwijkse jongeren
sporten in ongeorganiseerd verband, waar beoefenen ze dit en welke behoeften leven er op
dit gebied?”
Door middel van enquêtes (steekproefsgewijs) op een drietal Oisterwijkse basisscholen en
middelbare school 2college Durendael is een aantal vragen uitgezet over bovengenoemde
probleemstelling (bijlage II: gehele onderzoek). In totaal hebben 119 basisscholieren en 176
middelbare scholieren meegedaan aan de enquête.
Uit deze enquêtes zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:
- Onder de Oisterwijkse jeugd zijn zwemmen, voetbal en skeeleren/skaten de meest populaire
ongeorganiseerde sporten. Ook landelijk gezien zijn dit de meest populaire ongeorganiseerde
sporten. De Oisterwijkse jeugd sluit hierbij aan bij de landelijke trend.
Landelijke trend:
6 t/m 11 jaar
Zwemmen (50%)
Skaten (39%)
Veldvoetbal (31%)
Gymnastiek (28%)

1
2
3
4

Oisterwijkse Basisscholieren:
(9-12 jaar)

Zwemmen
Voetballen
Skeeleren
Hardlopen
Tennissen
Schaatsen
Fitnessen
Squashen
anders:
Fietsen
Hockey

12 t/m 14 jaar
Veldvoetbal (33%)
Skaten (31%)
Zwemmen (30%)
Gymnastiek (23%)

15 t/m 19 jaar
Veldvoetbal (19%)
Fitness (18%)
Zwemmen (17%)
Skaten (15%)

Oisterwijkse middelbare scholieren:
(13-17 jaar)

Basisscholieren
62,5%
60,3%
52,5%
15,6%
14,8%
9%
4,9%
3,3%
9%
5%

Zwemmen
Voetbal
Skeeleren
Hardlopen
Fitness
Tennissen
Schaatsen
Squashen
anders:
Hockey
Fietsen

Middelbare
scholieren
50%
45,8%
35,5%
33,1%
25,4%
19,7%
16,9%
6,3%
4%
4%

- De jeugd uit verschillende wijken concentreert zich veelal op een bepaald gras(trap)veld of
speelplek om ongeorganiseerd te sporten. Zwemmen vindt plaats in De Leye en het
Staalbergven.
Verdeling per wijk ziet er voor de basisscholieren als volgt uit:

Centrum
Pannenschuur
Moergestel
Totaal

<1 keer
per week
2
1
5
8
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Hoe vaak buiten vereniging sporten
1-2 keer 2-3 keer 3-4 keer 4-5 keer
per
per
per
per
week
week
week
week
6
6
5
6
11
5
9
3
7
14
9
7
24
25
23
16

Totaal
> 5 keer
per
week
8
10
5
23

33
39
47
119

9

Meer dan de helft van de basisscholieren geeft tevens aan dat Oisterwijk over genoeg plekken
beschikt om ongeorganiseerd te kunnen sporten. In Moergestel is de jeugd iets negatiever en
zou men graag wat meer trapveldjes willen zien. Naast zwemmen in De Leye en het
Staalbergven is voetballen op trapveldjes en skeeleren/skaten op de verschillende
skatebaantjes populair onder de basisscholieren.
Geconcludeerd kan worden dat de Oisterwijkse basisscholier tevreden is over de
mogelijkheden om ongeorganiseerd te kunnen sporten binnen gemeente Oisterwijk. Taak van
de gemeente is hierbij wel de huidige speelgelegenheden instand te houden en te blijven
onderhouden. In 2009 zal in dit kader een nieuwe nota speelgelegenheden geschreven
worden.
Voor middelbare scholieren ziet de verdeling van ongeorganiseerd sporten er als volgt uit:

Opleidingsniveau

VMBO
HAVO
VWO

Totaal

<1 keer
per
week
3
11
9
23

Hoe vaak buiten vereniging sporten
1-2 keer
3-4 keer
per
2-3 keer
per
4-5 keer
week
per week
week
per week
15
17
16
9
19
2
5
1
6
11
4
1
40
30
25
11

Totaal
>5 keer
per
week
6
2
5
13

De middelbare scholieren maken minder gebruik van de trapveldjes in de verschillende
wijken. Naast zwemmen in De Leye en het Staalbergven is ook fitness erg populair onder de
middelbare scholieren.
Geconcludeerd kan worden dat de Oisterwijkse middelbare scholier tevreden is met de
mogelijkheden tot ongeorganiseerd sporten binnen gemeente Oisterwijk.
Wat betreft de verhouding ongeorganiseerd -georganiseerd sporten volgt de middelbare
scholier in Oisterwijk het landelijke gemiddelde.
Manier van sporten:
Ongeorganiseerd
Georganiseerd
Zowel ongeorganiseerd als georganiseerd
Helemaal niet
Totaal

Percentage:
29,5%
9,2%
51,1%
10,2%
100%

De Oisterwijkse basisscholier volgt eveneens het landelijke gemiddelde op de verhouding
ongeorganiseerd- georganiseerd sporten.
Manier van sporten:
Ongeorganiseerd
Georganiseerd
Zowel ongeorganiseerd als georganiseerd
Helemaal niet
Totaal

Percentage:
14,8%
0,8%
82,8%
1,6%
100%

Uit beide overzichten blijkt wel dat basisscholieren minder in alleen ongeorganiseerd verband
sporten en in totaliteit dan de middelbare scholieren sporten.
Dit betekent dat zowel gemeente Oisterwijk als de middelbare school 2College Durendael zich
met name moeten richten op sportstimulering onder middelbare scholieren op zowel
georganiseerd als ongeorganiseerd sporten.
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66
40
36
142

Samenvattend
Als belangrijkste aanbevelingen/ conclusies voortkomend uit het onderzoek “De Oisterwijkse
Ongeorganiseerde Jeugdsport” kan gezien worden:
- Basisscholieren:
• Zwemmen , voetbal en skeeleren zijn de populairste ongeorganiseerde sporten.
• Bepaalde trapveldjes (oa Burg. Maeyerstraat) dienen beter onderhouden te worden.
• Basisscholieren zijn over het algemeen tevreden over de mogelijkheden om
ongeorganiseerd te kunnen sporten binnen gemeente Oisterwijk.
- Middelbare scholieren:
• Middelbare scholieren doen minder aan ongeorganiseerde sport dan basisscholieren.
• Zwemmen, voetbal en fitness zijn de populairste ongeorganiseerde sporten.
• Middelbare scholieren maken minder gebruik van trapveldjes etc. dan de
basisscholieren om ongeorganiseerd te sporten.
• Middelbare scholieren zijn over het algemeen tevreden over de mogelijkheden om
ongeorganiseerd te kunnen sporten binnen gemeente Oisterwijk.
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2.4

Onderzoek: Met het oog op de toekomst; Klanttevredenheidsonderzoek sporthallen en gymzalen, relatieonderzoek en
onderzoek naar de toekomst van sportverenigingen.

In 2006 is er in opdracht van sportbedrijf Oisterwijk een onderzoek met bovengenoemde titel
uitgevoerd door een stagiair (bijlage III: gehele onderzoek). Doel van dit onderzoek was
drieledig, namelijk:
1) Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder de sportverenigingen
(binnensport) en de scholen die gebruik maken van de gymzalen, de sporthallen en
het zwembad. Het klanttevredenheidsonderzoek moet inzicht bieden in de wensen en
behoeften van de klanten.
2) Relatie onderzoeken tussen de sportverenigingen en het Sportbedrijf Oisterwijk. Hoe
kan de samenwerking tussen beiden verbeterd en verder voortgezet worden?
3) Onderzoeken wat de huidige situatie en de toekomstplannen/-visies van de
sportverenigingen zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van enquêtes onder de scholen en de
sportverenigingen en een tiental interviews met sportverenigingen. Tevens is gekeken naar de
landelijke trends bij sportverenigingen.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de klanten van het Sportbedrijf Oisterwijk
over het algemeen tevreden zijn wat betreft de voorzieningen.
Wat nog verbeterd kan worden is volgens de klanten:
De hygiëne van de kleedkamers en de sportvloeren
De beschikbaarheid van de materialen (met name de scholen geven dit aan)
Het nakomen van afspraken en het oplossen van problemen
De persoonlijke aandacht en het toezicht houden
Het aantal overlegmomenten
De EHBO spullen en het duidelijk maken van de veiligheidsvoorschriften
De nauwkeurigheid bij het factureren
Aangegeven wordt dat de communicatie tussen de verschillende partijen vaak niet optimaal is
en deze verbeterpunten kan veroorzaken. Meer persoonlijk contact in de vorm van een vast
aanspreekpunt zou de communicatie kunnen verbeteren. Dit wordt tevens als een voorwaarde
aangegeven voor verdere vorm van samenwerking.
Ook dient er meer aandacht aan de veiligheid besteed te worden en de informatie hierover.
De verenigingen zijn veelal bezig met het werven van nieuwe leden. Echter inzet voor 55+ is
minimaal en ook het kader en de vrijwilligers kan problemen opleveren in de toekomst. Veel
verenigingen kijken vooral naar de korte termijn, een beleidsplan is meestal niet aanwezig.
Vooralsnog wordt er niet veel aan samenwerking gedaan tussen de verschillende
verenigingen.
Samenvattend/ Aanbevelingen
Als aanbevelingen komen voort uit dit onderzoek:
- Verbeteren communicatie tussen Sportbedrijf Oisterwijk en de gebruikers. Persoonlijk
contact werkt hierbij het beste.
- Voortzetten van het gebruikersoverleg met een minimale frequentie van 1 maal per jaar.
- Klanten beter op de hoogte houden van de procedures omtrent klachten en facturering.
- Voortzetten van de huidige samenwerking tussen Sportbedrijf Oisterwijk en de
sportverenigingen en scholen.
- Meer aanbod creëren voor de 55 plussers.
Situatie 2008 mbt aanbevelingen
Na afronding van bovengenoemd onderzoek zijn de aanbevelingen overgenomen door het
Sportbedrijf Oisterwijk. Met name de communicatie is meer gerichter en persoonlijker
geworden. De frequentie van het gebruikersoverleg is uitgebreid naar 2 maal per jaar. Voor
2009 zullen ook de buitensportverenigingen meegenomen gaan worden in het
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gebruikersoverleg. Door middel van de website www.sportbedrijfoisterwijk.nl worden de
klanten/ gebruikers geïnformeerd over onder andere de procedures van het sportbedrijf.
In het kader van de breedtesportimpuls (BSI) zijn door het Sportbedrijf Oisterwijk in
samenwerking met Sportbedrijf Tilburg projecten opgestart ter stimulering van de 55plussers.

2.5

Onderzoek: Toekomstvisie Sportcentrum de Leye en
zwemvoorziening

Om op lange termijn onze ambities als gemeente Oisterwijk waar te maken (sport als
belangrijk middel op de gebieden van openbare gezondheidszorg, participatie en sociale
cohesie) zijn er forse investeringen noodzakelijk bij gemeentelijk sportcentrum de Leye.
De gemeente Oisterwijk heeft aan Grontmij/Marktplan een onderzoeksopdracht verstrekt.
Hierbij zijn een viertal scenario ’s uitgewerkt.
Aan de raad wordt gevraagd een standpunt innemen over het vervolg op de
haalbaarheidsstudie toekomstvisie sportcentrum de Leye en zwemvoorzieningen.
In de commissie Inwonerszaken van 11 september 2008 is het raadsvoorstel besproken en
teruggenomen door de portefeuillehouder. De consequentie van deze beslissing is dat de
huidige situatie wordt gecontinueerd. Daarnaast zal in 2009-2010 een aanvullend onderzoek
op het onderzoek ‘toekomstvisie sportcentrum de Leye en zwemvoorziening’ plaatsvinden.
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HOOFDSTUK 3: Sport in Oisterwijk; huidige situatie
3.1

Inleiding

Sport speelt een belangrijke rol binnen de Nederlandse samenleving. Ook in gemeente
Oisterwijk speelt sport een essentiële rol in de vrijetijdsbesteding van de Oisterwijkse burger.
De afgelopen jaren heeft gemeente Oisterwijk een kwalitatief hoogwaardig
sportvoorzieningenniveau opgebouwd en onderhouden.
De raamnota Sportbeleid 2002-2006 heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Uitgangspunt van deze nota was: “De inwoners van Oisterwijk in staat stellen te sporten en
recreëren in sportaccommodaties welke niet door het particulier initiatief worden aangeboden
en waarvan in redelijke mate de maatschappelijke relevantie kan worden aangetoond.”

3.2

Plek van sport in de samenleving

Een van de belangrijkste speerpunten van sportbeleid in Nederland is de gedachte “sport voor
allen”. Ondanks dat sport een vrijetijdsbesteding is die vrijwel iedereen aanspreekt, is het
echter niet zo dat alle groeperingen evenveel aan sport deelnemen. Met name ouderen,
allochtonen en gehandicapten blijken relatief minder te sporten. Deze doelgroepen zullen in
hoofdstuk 4 en 5 nader toegelicht worden.
Een ander belangrijk speerpunt van sportbeleid is de gedachte dat “sport verbroedert”. Sport
draagt bij aan de leefbaarheid en aan de kwaliteit van leven, met name gezondheid en sociale
en maatschappelijke participatie.

3.3

Coalitieakkoord 2006-2010

In het coalitieakkoord 2006-2010 heeft de raad het volgende geformuleerd mbt sport in
gemeente Oisterwijk:
“Sport is belangrijk voor de gezondheid en bevordert sociale contacten en betrokkenheid. De
gemeente schept de voorwaarden voor een gevarieerd sportaanbod en bevordert dat
jongeren sporten.
Op korte termijn zijn geen nieuwe sportvelden en accommodaties nodig., wel blijven
onderhoud en aanpassingen aandacht vragen.
In de bestuursperiode 2006-2010 wordt een lange termijn visie op binnensport- en
zwemaccommodaties opgesteld en door de raad vastgesteld, mede in relatie tot het
ontwikkelen van multifunctionele accommodaties.”
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3.4

Huidige situatie

Gemeente Oisterwijk bestaat uit de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Het aantal
inwoners bedraagt circa 26.000. Gemeente Oisterwijk is een zeer groene gemeente en
beschikt naast talloze wandel- en fietsroutes over een uitgebreide sportinfrastructuur.
Demografische ontwikkelingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw en –prognose in gemeente
Oisterwijk:

Bevolking
Bevolkingsgroei
2007
2010
2015
2020
2025
2030 2007 – 2020
2007 - 2030
0-14 jaar
4.805
4.583
4.294
3.946
3.827
3.811
82%
79%
15-24 jaar
2.828
2.963
2.885
2.833
2.654
2.392
100%
85%
25-34 jaar
2.447
2.284
2.330
2.452
2.435
2.357
100%
96%
35-44 jaar
3.994
3.654
2.901
2.534
2.558
2.656
63%
66%
45-54 jaar
3.913
4.016
4.088
3.654
2.950
2.610
93%
67%
55-64 jaar
3.569
3.607
3.606
3.776
3.813
3.425
106%
96%
65+ jaar
4.376
4.762
5.489
5.966
6.375
6.694
136%
153%
Totaal
25.932
25.869
25.593
25.161
24.612
23.945
Bron: Bevolkings- en woningbehoeftenprognose NB, actualisering 2005 (Provincie NB)
Dit overzicht geeft aan dat een lichte bevolkingsafname en vergrijzing zal plaatsvinden binnen
gemeente Oisterwijk. Dit betekent voor de toekomst dat er meer ouderen zullen wonen in
Oisterwijk en het percentage jongeren zal afnemen.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Sinds 2003 neemt gemeente Oisterwijk deel aan de provinciale pilot “Bouwen binnen strakke
contouren”. Momenteel zijn dit kader reeds ruim 700 woningen gerealiseerd. In het kader van
de pilot “Bouwen binnen strakke contouren” zal de komende jaren nog ruim 700 woningen
gerealiseerd worden binnen de gemeente.
Op het gebied van onderwijsbeleid zal de komende jaren een viertal brede scholen
gerealiseerd gaan worden, namelijk in de wijken Westend (Coppele), centrum (Bunders),
Waterhoef (Waterhoef) en de Panneschuur (Panneschuur). Bij alle 4 de brede scholen zal een
sportvoorziening (gymzaal) gerealiseerd worden. In de Pannenschuur is deze gymzaal reeds
aanwezig (onderdeel van het wijkcentrum).
In 2008 is gestart met de bouw van brede school de Coppele in de wijk Westend. De bouw
van de overige 3 brede scholen zal vanaf 2009 starten.
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Huidige accommodaties
Op het gebied van sportaccommodaties beschikt gemeente Oisterwijk over een breed
voorzieningenniveau, zowel in eigendom van de gemeente als particulier. Onderstaand
overzicht maakt dit duidelijk:
Gemeentelijke sportaccommodaties:

Soort accomm.
Sporthal
Sporthal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Zwembad
Zwembad
Sportpark
(voetbal, hockey)
Sportpark
(voetbal)
Sportpark (rugby)
Sportpark
(atletiek)
Sportpark
(honkbal, softbal,
handbal)
Sportpark
(voetbal)

Binnensport
De Leye
Stokeind
De Pannenschuur
D'n Boogerd
De Coppele (2009)
Waterhoef (nog te bouwen)
Bunders (nog te bouwen)
De Leye

Buitensport

Aantal velden

Staalbergven
Den Donk
Taxandria
Wolfsputten

8 + 3 kunstgras
hockeyvelden
4
2

Atletiekbaan
2
Roef
4
Audacia

Hierbij dient vermeld te worden dat gymzaal de Coppele momenteel in aanbouw is in
combinatie met de brede school De Coppele. Deze gymzaal zal in 2009 gereed zijn. De
gymzalen Waterhoef en Bunders zullen eveneens in combinatie met brede scholen gebouwd
worden, deze zullen in 2010/2011 gereed zijn.
Sportpark Den Donk huisvest een drietal verenigingen, namelijk de voetbalverenigingen SV
Nevelo en RKSV Oisterwijk en de hockeyvereniging MHC Hoco.
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Particuliere (niet gemeentelijke) sportaccommodaties:

Soort accomm.
Sporthal
Sporthal
Gymzaal
Tennisbanen
Tennisbanen
Tennisbanen
Tennisbanen
Fitness
Fitness
Fitness
Paardensport
Paardensport
Paardensport
Paardensport
Zwemmen
Midgetgolfbanen

Binnensport
De Rackethal
Tenniscentrum Stokeind
2College Durendael

Buitensport
Tennisbanen

Aantal velden

Sla Raak
Teco
MTV Stokeind
Jonge Hertog
Health city
Sportschool Physique
Sportstudio (dhr. Heesbeen)

Watersport

Manege ’t Halster
De Ruif
Fevior
Vennenruiters
Bakscheven
Piet Plezier
Kanoboerderij
Moergestel

Daarnaast beschikken hotels in gemeente Oisterwijk ook over sportvoorzieningen zoals
tennisbanen en zwembaden (bij. de Rosep/ Boskant).

3.5

Verenigingssport in Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk beschikt over een rijk verenigingsleven. Ruim 70 binnen- en
buitensportverenigingen telt de gemeente (zie bijlage IV). Deze verenigingen maken gebruik
van bovengenoemde gemeentelijke accommodaties alsmede een aantal particuliere
accommodaties.
Intern is het sportbedrijf Oisterwijk verantwoordelijk voor de binnensport accommodaties
(sporthallen, gymzalen en de zwembaden de Leye en het Staalbergven), alsmede de
binnensportverenigingen en de beleidsmedewerker sport van de afdeling RMO voor de
buitensportaccommodaties alsmede de buitensportverenigingen. Het onderhoud van de
buitensportaccommodaties wordt gedaan door de buitendienst Gemeentewerken afdeling
Sport. Tevens wordt voor bepaalde werkzaamheden (o.a. maaien sportvelden) gebruik
gemaakt van externe partijen.
Het sportbedrijf Oisterwijk zorgt zelf voor het onderhoud (al dan niet met behulp van externe
bedrijven) van de binnensportaccommodaties alsmede de zwembaden de Leye en het
Staalbergven.
Uit de evaluatie Raamnota Sportbeleid 2002-2006 is gebleken dat 2/3 van de
buitensportverenigingen tevreden is met de huidige accommodatie. 1/3 (met name de
voetbalverenigingen) gaven aan over te weinig velden te beschikken en zien graag de aanleg
van een kunstgrasveld (zie hoofdstuk 2.2). Een voordeel van een kunstgrasveld is de hogere
gebruikscapaciteit t.o.v. een natuurgrasveld (1250 uur t.o.v. 350 uur op jaarbasis). Een
nadeel van een kunstgrasveld is de hogere kosten van aanleg t.o.v. een natuurgrasveld (€
300.000 t.o.v. € 25.000).
Met betrekking tot de binnensportverenigingen is in 2006 een klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.4). Uit dit onderzoek kwam voort dat het gros van de
binnensportverenigingen tevreden is over de huidige binnensport voorzieningen. Belangrijkste
punt van de verenigingen bij dit onderzoek was het verbeteren van de communicatie tussen
verenigingen en gemeente (Sportbedrijf Oisterwijk).
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3.6

Ongeorganiseerde sport in Oisterwijk

Naast het sportverenigingsleven speelt ook de ongeorganiseerde sport binnen gemeente
Oisterwijk een belangrijke rol. Zowel jongeren (zie hoofdstuk 2.3) als ouderen beoefenen
regelmatig ongeorganiseerde sport als vrijetijdsbesteding.
Jongeren
Bij jongeren zijn vooral populair: zwemmen, voetbal en skeeleren/skaten.
- Zwemmen wordt beoefend in de Leye en het Staalbergven.
- Voetbal op hiervoor bestemde trapveldjes en in de straat zelf. Gemeente Oisterwijk beschikt
over een zestal trapveldjes waarop tevens goaltjes zijn geplaatst.
- Skeeleren/skaten op de hiervoor aangelegde skatebaantjes. Gemeente Oisterwijk beschikt
over een tweetal skatevoorzieningen.
Naast bovengenoemde 3 sporten zijn tevens hardlopen en fitness populair onder de jongeren.
Gemeente Oisterwijk beschikt over een aantal particuliere fitness centra:
Health city in Oisterwijk
Sportschool Physique in Moergestel
Sportstudio (dhr. Heesbeen)
Ouderen
Zoals te zien in het overzicht van paragraaf 3.4 zal het percentage ouderen 55+ en met name
65+ sterk toenemen in gemeente Oisterwijk. Ook landelijk gezien vergrijst Nederland. Dit zal
voor de toekomst consequenties hebben voor de behoefte in sportvoorzieningen buiten de
verenigingen. Om hierop in te kunnen spelen zal gemeente Oisterwijk voor voldoende
faciliteiten moeten zorgen om “life-time sporten”, zoals zwemmen, tennissen, wandelen,
joggen, fietsen, vissen, jeu de boules etc., te kunnen beoefenen. Tevens zal er onderzocht
moeten worden of het haalbaar is een faciliteit voor golfsport te creëren.
Om een goed beeld te krijgen naar de behoefte van ouderen op het gebied van sport, zal
samenwerking gezocht moeten worden met de SWO (Stichting Welzijn Ouderen) en de KBO’s
(Katholieke Bond voor Ouderen) Moergestel en Oisterwijk. In 2009 zal een nota
Ouderenbeleid gemeente Oisterwijk geschreven worden waarin bovenstaande vragen aan de
orde zullen komen.

3.7

Sportstimulering in Oisterwijk

In 2002 heeft gemeente Oisterwijk bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
een aanvraag gedaan in het kader van de breedtesportimpuls om het sportbeleid in gemeente
Oisterwijk verder vorm te geven. Deze aanvraag is destijds door het Ministerie gehonoreerd.
Doelstelling van de breedtesportimpuls is:
Optimaliseren van het georganiseerde sportaanbod en ongebonden sport- en
bewegingsdeelname in de gemeente Oisterwijk en het stimuleren van de deelname van zoveel
mogelijk inwoners aan sport- en bewegingsactiviteiten.
Een viertal speerpunten zijn in het projectplan “Ik sport, jij sport, wij sporten…” afgeleid van
deze algemene doelstelling, te weten:
Sport infrastructuur:
• Behoud van een kwalitatief hoogwaardige sport infrastructuur voor de georganiseerde
sporter
• Ontwikkelen en inrichten van een sport infrastructuur voor de niet georganiseerde
sporter.
•
•
•
•

Sport servicepunt:
Inrichten van een centraal punt waar met name verenigingen terecht kunnen met
vragen en waar desgevraagd informatie verstrekt wordt.
Aanstellen van een sportconsulent.
Verbeteren van de communicatie tussen overheid en sportaanbieders.
Ondersteunen van georganiseerde sportaanbieders op het terrein van werving,
scholing en begeleiding van kader.
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•
•
•
•

•

Sport in de wijk:
Aanstellen van buurtsport medewerkers, welke buurtsport activiteiten zullen
organiseren en coördineren.
Samenwerking zoeken tussen de georganiseerde sportaanbieders, scholen,
jongerenwerk en welzijnsinstellingen.
Jongeren laten participeren bij de buurtsport activiteiten.
Samenwerking met brede scholen op het gebied van naschoolse opvang.

Sport stimulering doelgroepen:
Speciale aandacht schenken aan bepaalde doelgroepen, te weten: Jeugd, ouderen,
mensen met een beperking/ chronische aandoening en allochtonen.

Het ministerie van VWS heeft voor de uitvoering van bovengenoemde speerpunten voor
gemeente Oisterwijk een subsidie ter beschikking gesteld van € 317.646,- verspreid over de
jaren 2003 t/m 2008. In 2009 dient dan een totale financiële verantwoording over de
projectjaren te worden afgelegd. Gemeente Oisterwijk heeft Sportbedrijf Tilburg ingehuurd
om de speerpunten adhv de door het ministerie beschikbaar gestelde subsidiebedrag uit te
voeren.
Behaalde resultaten zijn o.a.:
Sport service punt:
- Opzet van een front office bij sportbedrijf Oisterwijk waar verenigingen en individuen met
uiteenlopende vragen terecht kunnen. Deze vragen zullen al dan niet doorgespeeld worden
naar de sportconsulent.
- Ondersteunen van een aantal verenigingen op jaarbasis.
- Organiseren van min. 1 themabijeenkomst op jaarbasis, bijv. sponsoring, vrijwilligersbeleid
etc.
In bijlage V is een overzicht van de concrete resultaten van de BSI 2003-2008 weergegeven.
Sport in wijk/ stimulering doelgroepen:
- Organiseren van sportkennismaking en sportoriëntatie voor jongeren (12-18 jaar) in de
wijken. Met name op het Willem van der Aapark in de wijk Pannenschuur zijn verschillende
activiteiten (breakdance, pannavoetbal, zaalvoetbal) structureel georganiseerd. Verankering
zal plaatsvinden in samenwerking met het ambulante jongerenwerk.
- Organiseren van een jaarlijkse sport (gezondheids)beurs voor senioren, waarbij bepaalde
sporten toegelicht worden, bijv. Dutch tennis, koersbal, golf, Nordic Walking, Aqua fit en een
fittest voor 50+.
- Opzet van een jaarlijks sportevenement voor basisschool kinderen; Sport For Kids. Hierbij
worden kinderen op de basisscholen d.m.v. een lessenpakket en een sportevenement
aangezet tot een gezonde en actieve leefstijl waarin bewegen centraal staat.
- Opzet van naschools sportaanbod (sporthal de Leije) voor kinderen van de basisscholen
vooruitlopend op de brede scholen.
In 2009 zal sportbedrijf Oisterwijk deze projecten voortzetten ihkv sportstimulering. Ook het
ambulante jongerenwerk zal hier een rol in gaan vervullen. Het college heeft hiervoor een
structureel budget van € 35.000 ter beschikking gesteld.
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3.8

Privatisering

De huidige situatie t.o.v. privatisering van gemeentelijke sportaccommodaties ziet er als volgt
uit:
Sportpark Den Donk:
Vereniging
Sportpark den
Donk

SV Nevelo

Kantine
geprivatiseerd?
Ja

Kleedkamers
geprivatiseerd?
Ja

Velden
geprivatiseerd?
Nee

RKSV Oisterwijk
MHC Hoco
PCO
Sla Raak

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja
Ja

Sportpark Gemullenhoeken incl. Rugbyvereniging Oisterwijk Oysters:
Vereniging
Kantine
Kleedkamers
geprivatiseerd?
geprivatiseerd?
Sportpark
RKSV
Ja
Ja
Gemullenhoeken Taxandria
Taxandria G&A
Nvt
Nvt
Teco
Ja
Ja
Oisterwijk
Ja
Ja
Oysters

Sportpark Stokeind:
Vereniging
Sportpark
Stokeind

Velden
geprivatiseerd?
Nee
Nee
Ja
Nee

SV Audacia

Kantine
geprivatiseerd?
Ja

Kleedkamers
geprivatiseerd?
Ja

Velden
geprivatiseerd?
Nee

SV Roef
MTV Stokeind

Ja
Ja

Ja
Ja

Nee
Ja

Kleedkamers
geprivatiseerd?
Nee

Bad
geprivatiseerd?
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Kleedkamers
geprivatiseerd?
Nee
Nee

Hal
geprivatiseerd?
Nee
Nee

Zwembaden incl. kanovereniging in Staalbergven:
Kantine
geprivatiseerd?
Zwembaden
De Leije
Nee
(binnen)
Staalbergven
Nee
(buiten)
Kanovereniging
Nee
Oisterwijk

Sporthallen:

Sporthallen

Stokeind
De Leije
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Gymzalen:

Gymzalen

D’n Boogerd
Pannenschuur
Coppele

Kantine
geprivatiseerd?
Nvt
Nvt
Nvt

Kleedkamers
geprivatiseerd?
Nee
Nee
Nee

Zaal
geprivatiseerd?
Nee
Nee
Nee

Buitensport
De buitensportverenigingen zijn op 1 na allen geprivatiseerd wat betreft de accommodatie
(kantine en kleedkamers). Alleen bij MHC Hoco (hockey) zijn de kleedkamers nog niet
geprivatiseerd. Planning is de privatisering van deze kleedkamers begin 2009 af te ronden. De
velden van de buitensportverenigingen blijven in handen van gemeente Oisterwijk. Ook het
onderhoud van de sportvelden (maaien, inzaaien, vertidrainen etc.) en de sportparken
(begroeiing, hekwerken etc.) is in handen van gemeente Oisterwijk, eventueel aangevuld met
externe partijen (bijv. het maaiwerk).
In de regeling genormeerde subsidie, art. 23 staat vermeld dat bepaalde sportaccommodaties
recht hebben op een subsidie indien de accommodatie geprivatiseerd is.
Deze subsidie heeft betrekking op
a) Erfpacht
b) Onderhoud
c) Energie
Ad 1) In de regeling genormeerde subsidie gemeente oisterwijk 2007 hoofdstuk 5, art.23
staat vermeld: Ten behoeve van de volgende geprivatiseerde of te privatiseren
sportaccommodaties van Teco, SRO, RFC Oisterwijk Oysters, Hoco, SV Nevelo, RKSV
Oisterwijk, RKSV Taxandria en PCO: een bedrag gelijk aan de verschuldigde erfpachtcanon.
Ad 2) In de regeling genormeerde subsidie gemeente oisterwijk 2007 hoofdstuk 5, art.23
staat vermeld: Een vast percentage van de bouwkosten per kleedruimte bij buitensportaccommodaties als bijdrage in de onderhoudskosten.
Ad 3) In de regeling genormeerde subsidie gemeente oisterwijk 2007 hoofdstuk 5, art.23
staat vermeld: Een vast bedrag per speelveld, cq trainingsveld bij buitensportaccommodaties
als bijdrage in de energiekosten.
In hoofdstuk 4.3 zal het onderwerp subsidie nader worden toegelicht.
Binnensport
Alle binnensport accommodaties, incl. buitenbad Staalbergven zijn in handen van gemeente
Oisterwijk. Ook het onderhoud aan sporthallen, gymzalen en zwembaden wordt verzorgd door
gemeente Oisterwijk (sportbedrijf Oisterwijk). Het technisch beheer en onderhoud van de
zwembaden wordt echter uitbesteed aan een externe partij. Dit heeft vooral te maken met de
specialistische kennis hiervan.

3.9

Sportawards

De gemeente Oisterwijk organiseert jaarlijks in samenwerking met Rabobank HilvarenbeekOisterwijk en een aantal vrijwilligers de Sportawards van gemeente Oisterwijk. Doel van dit
evenement is om sporters (en sport-vrijwilligers) die het betreffende jaar een prestatie van
formaat hebben neergezet in het zonnetje te zetten. Tevens worden de kampioenen (met
name de jeugd) van het betreffende jaar gehuldigd.
De Sportawards voor 2008 zullen in januari 2009 plaatsvinden in de Tiliander te Oisterwijk.
De bedoeling is om dit evenement jaarlijks te blijven organiseren, het ene jaar in Oisterwijk,
het andere jaar in Moergestel.
Het slagen van dit evenement is met name afhankelijk van het aantal inschrijvingen van de
verschillende verenigingen. De organisatie zal de komende jaren pogen het Oisterwijkse
sportverenigingsleven zoveel mogelijk te stimuleren aan dit evenement te participeren.
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3.10 Ontwikkelingen op sportgebied
SNB (sportservice Noord-Brabant)
De Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als doel mensen naar eigen keuze en op hun
eigen niveau laten genieten van sport en bewegen. Daarmee voert Sportservice NoordBrabant het beleid uit van de provincie Noord-Brabant.
Daarnaast doet Sportservice Noord-Brabant gemeenten adviseren over en begeleiden bij het
aanvragen van rijks- of provinciale subsidie. De inmiddels afgeronde stimuleringsregelingen
Breedtesport en Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) zijn daar goede voorbeelden van.
Gemeente Oisterwijk heeft goede contacten met de SNB. Een aantal maal per jaar vindt er
contact plaats met een consultant van de SNB over de landelijke ontwikkelingen op het
gebied van sport en bewegen.
Deze samenwerking kan resulteren in het aanvragen van projecten welke (deels)
gesubsidieerd worden door Provincie of Rijk.
Voor de toekomst zal gemeente Oisterwijk goede contacten blijven onderhouden met de SNB.
Het project combinatiefunctionaris is een voorbeeld van een project waarbij nauw wordt
samengewerkt tussen gemeente Oisterwijk en de SNB.
Combinatiefunctionaris
Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt kinderen veel meer dan
alleen een plezierig dagprogramma. Het kind krijgt zo ook meer kansen om verschillende
talenten te ontplooien en sociaal vaardig te worden. Samen met de gemeenten,
kinderopvang, de cultuursector en onderwijsinstellingen, wil het kabinet ruimere
mogelijkheden creëren, via brede scholen bijvoorbeeld , voor samenhangende voorzieningen.
De komende tijd komt er een impuls voor de inzet van professionals die een combinatiefunctie
vervullen en zo een brug vormen tussen verschillende sectoren.
Het kabinet wil de komende jaren 2500 combinatiefuncties realiseren op (brede) scholen, bij
sportverenigingen en in de cultuursector. Dit zal niet overal tegelijk kunnen. Begonnen wordt
met de gemeenten die deel uitmaken van de zogenoemde G-31. Na 2008 zal het aantal
gemeenten worden uitgebreid. Gemeente Oisterwijk zal in 2010 aan de beurt komen.
Breedtesport impuls
De Breedtesportimpuls is een belangrijke pijler van het breedtesportbeleid van de
rijksoverheid. In 1999 is dat beleid door het ministerie van VWS gepresenteerd. Met de
breedtesportimpuls wil de rijksoverheid het lokale sportaanbod duurzaam versterken en (zo
mogelijk) sport beter benutten voor het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.
Om de uitvoering van het beleid te ondersteunen kon iedere gemeente (eenmalig) een
rijkssubsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld om één of meer sportprojecten in de
gemeente te realiseren.
- Nationaal actieplan sport en bewegen
VWS investeert de komende periode 38 miljoen euro in de impuls NASB. Gemeenten die de
sport- en beweegactiviteiten gaan opzetten, zullen eenzelfde bedrag investeren. Hierdoor is er
in totaal 76 miljoen beschikbaar is voor een actievere leefstijl.
De impuls NASB loopt tot en met 2014. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
(NISB) ondersteunt gemeenten die meedoen aan het actieplan.
Verschuiving van sport naar bewegen
Er treedt een verschuiving op van sportbeleid naar bewegingsbeleid. Voorbeeld hiervan is de
Nederlandse norm voor gezond bewegen (NNGB).Deze norm houdt in dat men minimaal 5
dagen per week een half uur dient te bewegen, voor kinderen een uur ipv een half uur. Deze
norm is een reactie op de landelijke afname van de dagelijkse hoeveelheid beweging in
Nederland.
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Kunstgras sportvelden
Bij sporten als tennis en hockey zijn kunstgrasvelden niet meer weg te denken. Ook binnen
voetbal wordt kunstgras steeds populairder. Belangrijke voordelen van kunstgras boven
natuurgrasvelden zijn een verbetering van de kwaliteit van de sportbeoefening en een
verhoging van de bespelingactiviteit van het veld (1200 uur op jaarbasis voor een
kunstgrasveld tegen 250 uur op jaarbasis voor een natuurgrasveld).
Het aandeel kunstgras voetbalvelden in Nederland wordt steeds groter. Op 1 januari 2007
lagen er in Nederland 372 voor voetbal aangelegde rubberingestrooide kunstgrasvelden en
ongeveer 8000 natuurgras voetbalvelden. Dit betekent een aandeel van ong. 4,5%
kunstgrasvelden op het totaal van voetbalvelden in Nederland (zie bijlage Onderzoek
Arcadis).
Verwacht wordt dat er tot en met 2010 rond de 750 kunstgrasvelden zullen worden
aangelegd, waardoor het aandeel kunstgrasvelden op het totaal zal groeien naar ong. 12%.
Sinds enige tijd komt er vanuit de Oisterwijkse voetbalwereld steeds meer de vraag naar het
realiseren van kunstgras voetbalvelden. Met name de verenigingen SV Nevelo, RKSV
Taxandria en SV Audacia hebben de gemeente verzocht te onderzoeken in hoeverre het
mogelijk is een kunstgras voetbalveld te realiseren. Wisselende weersomstandigheden,
toename aantal leden, capaciteit van grasvelden zijn argumenten die aan dit verzoek ten
grondslag liggen.
Echter de kosten voor aanleg van een kunstgrasveld zijn vele malen hoger dan de kosten voor
aanleg van een natuurgrasveld. Een kunstgrasveld kost ong. € 350.000,00. Een
natuurgrasveld ong. € 20.000,00. De kosten voor jaarlijks onderhoud daarentegen zijn bij
een natuurgrasveld twee maal zo hoog als bij een kunstgrasveld (€ 7.000,00 voor een
natuurgrasveld tegen € 3.500,00 voor een kunstgrasveld).
De betreffende voetbalverenigingen hebben de gemeente verzocht te onderzoeken in
hoeverre de gemeente wil/kan voldoen aan de vraag naar een kunstgras voetbalveld. Met
name de financiering hiervan dient nader uitgezocht te worden.
Golfsport
De golfsport is een snel groeiende sport in Nederland. Het is een sport die beoefend kan
worden door jong en oud, individueel of samen. Tevens sluit de golfsport goed aan bij de
trend van meer bewegen en gezond leven.
In Oisterwijk is er momenteel nog geen faciliteit voor de golfsport. Wel wordt er een indoor
golfcursus verzorgd door het sportbedrijf Oisterwijk. Vanwege de grote belangstelling zal deze
cursus in 2009 verder voortgezet worden.
Een faciliteit voor de golfsport kan verschillende vormen hebben, namelijk:
- Pitch en put facilteit: dit betreft geen volwaardige golfbaan maar een afslagplaats en een
aantal oefenholes .
- Pay en play banen: golffaciliteit die gebruik maakt van de huidige buitensport
accommodaties. Er behoeft dus geen extra ruimte gecreëerd te worden.
- Golfbaan: dit kan zijn een 9/ 18/ 27 holes baan, afhankelijk van de ruimte.
Er zijn plannen om in de toekomst een volwaardige golfbaan (27 holes) te creëren nabij
Bungalowpark Stille Wille. Deze golfbaan is deels gesitueerd binnen gemeente Oisterwijk,
deels binnen gemeente Oirschot en deels binnen gemeente Hilvarenbeek. Tevens is er reeds
een particulier initiatief geweest tot het creëren van een pitch en put oefenfaciliteit. Vanwege
gebrek aan ruimte hebben deze plannen geen doorgang gevonden. Voor de komende jaren
blijft het zaak voor gemeente Oisterwijk de trend van de golfsport nauwlettend te volgen en
te onderzoeken waar mogelijk een faciliteit voor de golfsport gecreëerd kan worden om
zodoende te kunnen voldoen aan de behoefte van de Oisterwijkse burger.
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Overgewicht
Overgewicht is een groeiend probleem binnen de Nederlandse samenleving. Om overgewicht
tegen te kunnen gaan is een goede balans tussen verantwoorde voeding en beweging
noodzakelijk.
De signalen met betrekking tot overgewicht zijn duidelijk en schrikbarend. Overgewicht en
ernstig overgewicht (obesitas) vormen een serieus probleem en nemen explosief toe. Van de
jeugdigen (0 -21) heeft op dit moment al 13% overgewicht en ruim 1% obesitas en bij de
volwassenen heeft al 40% overgewicht en 10% obesitas. Als de huidige trend zich voortzet,
heeft in 2015 naar schatting 15-20% van de volwassenen obesitas. Deze trend moet worden
gestagneerd en bij voorkeur gekeerd.
Overgewicht is niet alleen een bedreiging voor de gezondheid van het individu, maar ook een
grote maatschappelijke en economische kostenpost. Jaarlijks zijn er circa 40.000 nieuwe
gevallen van ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Een belangrijke risicofactor
voor deze ziekten is overgewicht. 5% van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland kan worden
toegeschreven aan overgewicht. Jaarlijkse directe kosten (kosten van de gezondheidszorg)
zijn € 0,5 miljard en de jaarlijkse indirecte kosten (ziekteverzuim, productieverlies,
uitkeringslasten en maatschappelijke kosten) zijn € 2 miljard (bron: Sport maakt zich sterk
tegen overgewicht; NOC/NSF 2007).
Gemeente Oisterwijk is in 2008 samen met GGD en andere betrokken partijen de werkgroep
“Overgewicht” begonnen. Vertegenwoordigers van de basisscholen, het voortgezet onderwijs
en het Sportbedrijf Oisterwijk zijn hierbij betrokken. De doelgroepen waar we ons de
komende jaren vooral op gaan richten zijn:
* 0-4 jarigen:
Hierbij zullen de huidige activiteiten voortgezet worden.
* 4-12 jarigen:
Interesse peilen bij basisonderwijs om het thema overgewicht op te
pakken binnen de aanpak voor de Gezonde en Veilige school.
* 12-19 jarigen:
Aanhaken bij enthousiaste inzet op het 2College.
* Senioren:
Aansluiting zoeken bij seniorenbeurs en fittest 50+ van Sportbedrijf
Oisterwijk.
In 2009 zal dit verder uitgewerkt, geïmplementeerd en geëvalueerd worden.
Multifunctionele sportcentra
Hoewel de mens steeds mobieler lijkt te worden (grotere afstanden woon–werkverkeer, verre
vakanties), willen de meeste mensen de sport- en recreatievoorzieningen om de hoek. Vooral
voor de groeiende groep oudere inwoners is dit van groot belang. Anderzijds worden
sportvoorzieningen steeds vaker ondergebracht in multifunctionele accommodaties. Dit betreft
dan niet alleen de clustering van sportaccommodaties onder één dak, maar juist ook sport in
combinatie met sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang of zelfs woningbouw.
Voorbeelden zijn de ontwikkeling van concepten als het Cultuurhuis, de Brede School en het
Bewegingshuis.
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HOOFDSTUK 4: Relatie sport met andere beleidsterreinen
4.1

Inleiding

Sport heeft talloze raakvlakken met andere beleidsterreinen. Dit betekent dat sportbeleid niet
los gezien kan worden van andere beleidsterreinen en hier een significante rol in speelt. In dit
hoofdstuk wordt de samenhang van sport met ander beleid beschreven. Tevens wordt
aangegeven wat de huidige situatie is en waar wij met naar toe willen met dit beleid.
Van de volgende beleidsterreinen wordt de relatie tot sport beschreven, de huidige situatie,
de rol van sport en hetgeen we willen bereiken.
4.2 Accommodatiebeleid
4.3 Herijking subsidiebeleid
4.4 Gezondheidszorg (lokaal gezondheidsbeleid)
4.5 Vrijwilligersbeleid
4.6 Kwetsbare groepen/ aangepast sporten
4.7 Leefbaarheid buurten/ wijken
4.8 Onderwijsbeleid/ naschoolse opvang en sport
4.9 Duurzaamheid/ participatie

4.2

Accommodatiebeleid

De gemeente Oisterwijk heeft besloten haar accommodatiebeleid te vernieuwen. Aanleiding
hiervoor is de herijking van het subsidiebeleid. Bij het onderzoek naar de diverse
subsidiestromen werd al snel duidelijk dat een herijking van het subsidiebeleid niet zonder
een herijking van het accommodatiebeleid kan. We investeren veel gemeentelijke middelen in
onze accommodaties, maar doen dit niet altijd op een transparante en eenduidige manier. We
willen graag toe naar heldere uitgangspunten voor een samenhangende financiering van
accommodaties en de organisaties die daarvan gebruik maken.

4.2.1

Huidige situatie

De huidige situatie met betrekking tot accommodatiebeleid komt neer dat er geen beleid op
dit terrein is. Omdat er tot nu toe geen samenhangende visie is opgesteld over hoe de
gemeente Oisterwijk met haar accommodaties wil omgaan, is beleid altijd ad hoc tot stand
gekomen. Ook ontbreekt het aan inzicht in het gebruik en de kosten van de gemeentelijke
accommodaties. Dit inzicht is niet alleen vereist voor een goed accommodatiebeleid, maar ook
voor een doeltreffend en rechtvaardig subsidiebeleid.
Door het ontbreken van een samenhangende visie zijn er in de loop der jaren niet alleen
tussen verschillende sectoren, maar ook binnen sectoren uiteenlopende afspraken gemaakt
m.b.t. het gebruik en financiering van accommodaties. Gevolg hiervan is een soms grote
ongelijkheid.
De versnippering van beleid heeft er ook toe geleid dat het accommodatiebeleid verschillende
verschijningsvormen kent. Van het grootste deel van de maatschappelijke accommodaties is
de gemeente zelf eigenaar, maar een deel van bijv. de sportaccommodaties is reeds
geprivatiseerd. De huurprijzen van accommodaties variëren van kostprijsdekkend tot gratis,
al dan niet gekoppeld aan een gedeeltelijke of volledige compensatie via subsidie.
Subsidiëring vindt de ene keer plaats aan de exploitant, een andere keer aan de
eindgebruiker, of een combinatie van beide.
Het accommodatiebeleid kent geen directe relatie met het subsidiebeleid. Door de diversiteit
aan afspraken over de bekostiging van accommodaties, is in de loop der jaren ook een
vergelijkbare diversiteit aan afspraken gemaakt over subsidiëring van deze kosten. Dit heeft
er onder meer toe geleid dat steeds vaker sprake is van verborgen, indirecte subsidiëring,
door het gratis of tegen een lage vergoeding beschikbaar stellen van accommodaties. De
gemeente voert bovendien geen consequent beleid om maatschappelijk en commercieel
gebruik van gemeentelijke accommodaties van elkaar te scheiden. Het meest duidelijk komt
dit naar voren in de tariefstelling, die niet is afgeleid van de werkelijke kostprijs.
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4.2.2

Rol van sport

Sport speelt een belangrijke rol binnen het accommodatiebeleid. Het gros van de sportaccommodaties binnen gemeente Oisterwijk is in handen van de gemeente.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de gemeentelijke sportaccommodaties:
Binnensport:
Gymzaal de Coppele
Gymzaal d’n boogerd
Gymzaal Pannenschuur
Sporthal Stokeind
Gymzaal de Leije
Zwembad de Leije
Zwembad Staalbergven
Buitensport:
Velden SV Roef (honkbal, softbal, handbal, korfbal)
Velden SV Nevelo (voetbal)
Velden SV Audacia (voetbal)
Velden RKSV Taxandria (voetbal)
Velden RKSV Oisterwijk (voetbal)
Velden en gebouwen HOCO (hockey)
Velden en gebouwen Oisterwijk Oysters (rugby)
Atletiekbaan
Gebouw kanovereniging Oisterwijk
Met betrekking tot de buitensport kan vermeld worden dat op 2 na (kleedkamers van MHC
Hoco en Oisterwijk Oysters) alle gebouwen (kleedkamers en kantine) van de
buitensportaccommodaties reeds geprivatiseerd zijn. Ook deze 2 zullen in 2008 nog
geprivatiseerd gaan worden. Kanovereniging Oisterwijk gaat als clubhuis gebruik maken van
een gedeelte van de bestaande bouw aan het Staalbergven. Dit gebouw blijft in handen van
de gemeente.
Voor gebruik van een gemeentelijke accommodatie betaalt een sportvereniging huur. Deze
huurprijs is echter niet uniform en verschilt van accommodatie tot accommodatie.
Bepaalde tarieven zijn historisch ontstaan terwijl andere een percentage van de kostprijs
bedragen. Het onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties wordt grotendeels zelf
gedaan (binnensport: Sportbedrijf Oisterwijk, buitensport: Gemeentewerken buitendienst
sport) en deels uitbesteed aan derden (maaien etc.).

4.2.3

Wat willen we?

In november 2008 zal de nota accommodatiebeleid gemeente Oisterwijk ter goedkeuring aan
de raad worden voorgelegd. Belangrijkste uitgangspunten voor sport zullen hierbij zijn:
- Ontwikkelen van een transparant en eenvoudig systeem.
- Aanbrengen van uniformiteit en gelijkheid in de financieringssystematiek en
verantwoordelijkheidsverdeling.
- Hanteren van eenzelfde tarieven voor gelijksoortige accommodaties.
- Streven naar budgettair neutrale situatie bij het nieuwe accommodatiebeleid.
- Accommodaties ondersteunend maken bij het realiseren van inhoudelijke
(sport)beleidsdoelstellingen.
- Gemeente behoudt sturende rol mbt sportaccommodaties.
- Gemeente stimuleert verenigingen tot eigen verantwoordelijkheid en het actief werven van
eigen inkomsten.
- Gemeente zal gebruik maken van commerciële verhuur van de sportaccommodaties op
momenten dat de verenigingen er geen gebruik van maken.
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- Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en samenwerking tussen verschillende
verenigingen zal gestimuleerd gaan worden.
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4.3

Herijking subsidiebeleid

In de perspectiefnota 2006 heeft de raad besloten het subsidiestelsel van gemeente
Oisterwijk te herijken. Als uitwerking hiervan hebben de volgende acties plaatsgevonden:
- Analyse subsidiebeleid en -stelsel (januari 2007)
- Startnotitie herijking subsidiebeleid en -stelsel (vastgesteld door gemeenteraad 8 februari
2007)
- Projectplan herijking subsidiebeleid (vastgesteld door gemeenteraad 29 maart 2007)
- Uitgangspuntennotitie "Naar een ander subsidiebeleid" (vastgesteld door gemeenteraad in
november 2007)
- Beleidsnota Herijking subsidies (raad van december 2008)
Naast het besluit tot herijking, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de
Perspectiefnota's 2005, 2006 en 2007 het college ook een taakstellende bezuinigingsopdracht
gegeven voor het totaal aan subsidie-uitgaven. Deze taakstelling loopt op van € 80.000 in
2008 tot € 300.000 in 2010. Het college heeft ervoor gekozen pas na afronding van de
herijking met voorstellen te komen voor de invulling van deze bezuinigingsdoelstelling.

4.3.1

Uitgangspunten/ doelstellingen herijking

De uitgangspunten voor het nieuwe subsidiestelsel staan beschreven in de notitie "Naar een
ander subsidiebeleid". Het zijn:
- De doelstellingen van subsidiëring sluiten aan bij het gemeentelijk beleid.
- Continuïteit versus flexibiliteit
- Efficiënt en transparant
Ad 1
Eén van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe subsidiestelsel is dat alle subsidies
gekoppeld worden aan een beleidsdoelstelling. Zonder uitzondering moeten alle
subsidieaanvragers voortaan motiveren welke bijdrage zij met hun te subsidiëren producten
of activiteiten leveren aan die doelstelling.
Ad 2
Een tweede belangrijk kenmerk van het nieuwe subsidiestelsel is het onderscheid in
basisvoorzieningen en actuele thema's. Deze hebben wij als volgt gedefinieerd:
- Basisvoorziening: een voorziening die behoort tot de wettelijke taak van de gemeente of een
voorziening waarvan het college van oordeel is dat deze structureel (minimaal vier jaar) nodig
is om de gemeentelijke beleidsdoelen op langere termijn te bereiken. Met het benoemen van
basisvoorzieningen waarborgen we continuïteit.
- Actueel thema: door het college vastgesteld beleidsthema, waarvoor gedurende een
beperkte tijd (één tot vier jaar) gemeentelijke beleidsdoelen zijn geformuleerd. Met het
benoemen van actuele thema’s brengen we flexibiliteit in het subsidiesysteem aan.
Een ander aspect van flexibiliteit is dat we het nieuwe subsidiestelsel zo inrichten dat de
subsidiecriteria jaarlijks kunnen aanpassen als ons beleid daar om vraagt.

Ad 3
Om meer efficiëntie te bereiken hebben we de bestaande subsidieregelgeving getoetst op
overbodige en onduidelijke regels; deze hebben we aangepast in het kader van het
gemeentebrede dereguleringsproject.
De beoogde transparantie volgt enerzijds logisch uit het koppelen van subsidies aan
beleidsdoelen. Anderzijds richten we het stelsel zo in dat in één oogopslag helder is wie
wanneer waarvoor subsidie kán krijgen.

4.3.2

Huidige situatie/ Rol van sport

Sportverenigingen/ accommodaties maken momenteel gebruik van een aantal subsidiegelden.
Voor 2009 e.v. zal het een en ander veranderen mbt deze subsidies. Sportverenigingen
kunnen nog steeds aanspraak maken op de subsidiegelden, echter de criteria en de
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benamingen voor deze subsidies zullen per 1 januari 2009 gaan veranderen (na goedkeuring
van de ASVO 2009 door de raad). Subsidies aangevraagd in 2008 voor het kalenderjaar 2009
zullen nog volgens de “oude”situatie behandeld worden.
De wijzigingen in de subsidies voor sportverenigingen zien er als volgt uit:
Huidige situatie
2008
Genormeerde
subsidie
Genormeerde
subsidie
Genormeerde
subsidie

Genormeerde
subsidie
Genormeerde
subsidie

Naam
Subsidie Jeugdleden/
gehandicapte
jeugdleden
Bijdrage
deskundigheidsbevordering
Perc. van de huur
van overdekte gem.
accomm. tbv
jeugdleden
Privatiseringssubsidie

Erfpacht subsidie

Regelgeving
Regeling
genormeerde
subsidie 2007
Regeling
genormeerde
subsidie 2007
Regeling
genormeerde
subsidie 2007

Aantal
3341
jeugdleden

Bedrag
€97.691

10 verenigingen

€2.699

14 verenigingen

€42.569

Regeling
genormeerde
subsidie 2007
Regeling
genormeerde
subsidie 2007

5 verenigingen

€47.113

8 verenigingen

€26.922

Nieuwe situatie per 1-1-2009 e.v.
2009
Naam
Themasubsidie
Sportdeelname jeugd

Themasubsidie

Opleiding kader
sportverenigingen

Basisvoorziening

Accommodatie gepriv.
buitensportverenigingen
Accommodatie
jeugdsport

Basisvoorziening

4.3.3

Regelgeving
Beleidsregel
Sportdeelname
jeugd
Beleidsregel
Sportdeelname
jeugd
ASVO 2009

Aantal
Ntb

Bedrag
Ntb

Ntb

Ntb

Ntb

Ntb

ASVO 2009

Ntb

Ntb

Wat willen we?

Met het nieuwe subsidiebeleid streven we dus een drietal doelstellingen na. Met name de
koppeling van subsidiering aan beleidsdoelstellingen is de afgelopen jaren minimaal aan de
orde geweest. Verenigingen dienen in de nieuwe situatie ook gestimuleerd te worden een
actief jeugd (wervings) beleid te voeren, een jeugd-activiteitenplan op te stellen en de
subsidiegelden ook daadwerkelijk te koppelen aan activiteiten voor de jeugd.
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4.4

Gezondheidszorg (lokaal gezondheidsbeleid)

Het gezondheidsbeleid van gemeente Oisterwijk is beschreven in de nota “Zorgen voor elkaar
2008-2011”. Deze nota richt zich op beleid op het terrein van welzijn, zorg en gezondheid
voor de periode 2008-2011. Met deze nota voldoet gemeente Oisterwijk aan de vereisten van
de wetten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WCPV (Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid. Vanwege de raakvlakken van deze 2 wetten heeft gemeente Oisterwijk
besloten deze te bundelen in de nota “Zorgen voor elkaar 2008-2011”.

4.4.1

Uitgangspunten/ doelstellingen

Bij openbare gezondheidszorg gaat het om de preventieve zorg die moet leiden tot een
gezondere bevolking. Het betreft hier alle inwoners van gemeente Oisterwijk. Met name aan
de doelgroepen kinderen/ jongeren en ouderen zal de gemeente extra aandacht besteden.
De doelstellingen waar we ons op richten bij de gezondheidszorg zijn:
- Verbetering van de gezondheid van de Oisterwijkse bevolking, met als speerpunten:
• Overgewicht (zowel bij jongeren als ouderen).
• Alcoholgebruik (met name bij jongeren).
• Psychosociale problematiek (jongeren) en depressiviteit (volwassenen).
- Versterking van de jeugdgezondheidszorg, met als speerpunten:
• Invoering van het elektronisch kinddossier.
• Opzet van een centrum voor jeugd en gezin.

4.4.2

Rol van sport

De relatie tussen sport en gezondheidszorg (preventief) richt zich met name op het
voorkomen van overgewicht. In 2008 is gemeente Oisterwijk samen met de GGD en andere
betrokkenen (middelbare school en basisscholen) de werkgroep “Overgewicht”gestart. In
2009 zal deze werkgroep verder voortgezet worden en zal aangesloten worden bij enkele
reeds opgestarte projecten in het kader van voorkoming van overgewicht bij zowel jongeren
als ouderen. Tevens zullen projecten als “Nationaal actieplan sport en bewegen”, “30 minuten
bewegen”, de “fittest 50+” en “Meer bewegen voor ouderen” ter voorkoming van overgewicht
worden ingezet.

4.4.3

Wat willen we?

We willen burgers bewust maken van een gezonde en actieve leefstijl. Tevens willen we een
toename van het aantal burgers dat wekelijks sport en beweegt. Door aan te sluiten bij
projecten ter voorkoming van overgewicht en het opzetten van campagnes/ projecten voor
meer sport en bewegen proberen we dit te realiseren.
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4.5

Vrijwilligersbeleid

In de nota “Zorgen voor elkaar 2008-2011” staat het vrijwilligers(werk)beleid omschreven
van gemeente Oisterwijk.
Gemeente Oisterwijk heeft een actief verenigingsleven en een groot sociaal netwerk mede
dankzij de meer dan 200 vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk kenmerkt zich doordat het
niet verplicht is. Het is onbetaald werk dat in georganiseerd verband verricht wordt voor
anderen in de maatschappij. Sportverenigingen zijn een goed voorbeeld van vrijwilligerswerk.

4.5.1

Uitgangspunten/ doelstellingen vrijwilligersbeleid

Gemeente Oisterwijk streeft naar het versterken en stimuleren van het lokale
vrijwilligerswerk. Wij proberen passend vrijwilligerswerk voor eenieder te vinden, waardoor
vrijwilligerswerk kan worden ingezet als middel voor sociale activering. Tevens streven we
naar verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen die aan het werk willen of
er voor willen zorgen dat mensen actief deelnemen aan de samenleving.
In de nota “zorgen voor elkaar 2008-2011”worden de volgende doelstellingen benoemd mbt
het vrijwilligersbeleid:
- Versterken van vrijwilligersorganisaties.
- Stimuleren van vrijwilligerswerk.
- Realiseren van aansluiting tussen vrijwilligerswerk, zorg en sociale activering.

4.5.2

Rol van sport

Sportverenigingen draaien veelal op de inzet van vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan
een vereniging bijna niet bestaan. Toch hebben veel verenigingen voortdurend te kampen
met een tekort aan vrijwilligers. Tevens valt op dat jongeren vaak niet of weinig betrokken
zijn bij vrijwilligerswerk.
Tijdens de jaarlijkse Sportawards gemeente Oisterwijk wordt de sportvrijwilliger van het jaar
verkozen. Verenigingen kunnen personen binnen hun vereniging aandragen voor deze titel.
Uit het aantal inschrijvingen wordt dan 1 persoon verkozen tot sportvrijwilliger van het jaar.

4.5.3

Wat willen we?

Een van de doelstellingen van deze sportnota is het bieden van ondersteuning aan
sportverenigingen. Vrijwilligers binnen sportverenigingen zijn van belang de vereniging
draaiende te houden. Gemeente Oisterwijk zet zich in het aantal vrijwilligers en de
deskundigheid van deze vrijwilligers te bevorderen, door middel van:
- Het aanbieden van cursussen aan verenigingen.
- Het aanbieden van verenigingsondersteuning (deskundigheidsbevordering) door middel van
een sportconsulent.
- Verenigingen met elkaar in contact te brengen teneinde van elkaar te leren en elkaars
expertise te gebruiken.
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4.6

Kwetsbare groepen/ Aangepast Sporten

In de nota “Zorgen voor elkaar 2008-2011” wordt specifiek aandacht besteed aan mensen
met een beperking (kwetsbare groepen). Speerpunt hierbij is het aanbieden van een breder
en toegankelijker aanbod op het gebied van werk en vrijetijdsbesteding. Onder mensen met
een beperking (kwetsbare groepen) verstaan we:
- Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
- Mensen met een verstandelijke beperking.
- Mensen met een psychische of psychiatrische beperking.
- De kwetsbare oudere.

4.6.1

Huidige situatie/ rol van sport

Gemeente Oisterwijk maakt gebruik van de diensten van Sportbedrijf Tilburg om mensen met
een beperking of chronische ziekte, sport en bewegen aan te bieden als vorm van
vrijetijdsbesteding. Sportbedrijf Tilburg brengt jaarlijks een sport-en beweegwijzer uit met
sport en beweegactiviteiten in de regio Midden-Brabant voor mensen met een lichamelijke- ,
visuele-, auditieve-, verstandelijke beperking of een chronische ziekte.
De sport- en beweegwijzer kan tevens gebruikt worden door instanties (gezondheidszorg,
belangenorganisaties, onderwijs, sociale woon- en werkvoorzieningen etc.) om mensen met
een beperking door te verwijzen naar sport- en beweegverenigingen.
Daarnaast stelt het steunpunt “sporten voor mensen met een beperking” een sportcoach ter
beschikking. Deze sportcoach biedt mensen met een beperking persoonlijke ondersteuning en
begeleiding naar een sportactiviteit in de buurt.

4.6.2

Wat willen we?

We willen bereiken dat mensen met een beperking zoveel mogelijk mee te laten doen bij
reguliere organisaties en in reguliere gebouwen. Vanuit de WMO is er een stimuleringsregeling
(themasubsidie € 10.000 per jaar) voor culturele- sport en ontmoetingsverenigingen als zij
zich zichtbaar inzetten om mensen met een beperking mee te laten doen in hun organisatie.
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4.7

Leefbaarheid buurten/wijken

In de nota “Zorgen voor elkaar 2008-2011” wordt specifiek aandacht besteed aan
leefbaarheid en sociale samenhang in kernen, wijken en buurten. Het betreft hier alle
wijkbewoners van gemeente Oisterwijk. Als speerpunten zien wij:
- Het vergroten van de betrokkenheid en inzet van burgers bij hun leefomgeving.
- Het versterken van de communicatie met wijkbewoners en het vraaggerichte werken.
- Het versterken van de sociale infrastructuur.

4.7.1

Huidige situatie/ Rol van sport

Om aan de speerpunten van leefbaarheid en sociale samenhang in kernen, wijken en buurten
te kunnen voldoen is een aantal projecten in het leven geroepen. Voorbeelden van deze
projecten zijn:
- Buurt aan Z: Buurtbewoners krijgen €250 voor de uitvoering van een zelfbedacht initiatief
welke bijdraagt aan vergroting van leefbaarheid of sociale samenhang in hun leefomgeving.
- Kijk op je wijk: Ontwikkelen van wijkwebsites die een virtuele ruimte bieden aan
wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Tevens kunnen
belangrijke organisaties hier hun informatie uitwisselen.
- Wijkjaarplannen: overzicht van de activiteiten die in een bepaalde periode in de wijk
uitgevoerd worden en die een wijk leefbaar houden, welke rol wijkbewoners hierin spelen en
een instrument voor wijkbewoners en gemeente om samen naar de ontwikkeling van een wijk
te kunnen kijken.
De afgelopen jaren (2003-2008) heeft gemeente Oisterwijk gebruik gemaakt van door het
Ministerie VWS ter beschikking gestelde subsidiegelden (€ 317.646, verdeeld over 6 jaren) in
het kader van sportstimulering. Deze ontwikkeling (breedtesportimpuls) had als doel: “Het
optimaliseren van het georganiseerde sportaanbod en ongebonden sport- en
bewegingsdeelname in de gemeente Oisterwijk en het stimuleren van de deelname van zoveel
mogelijk inwoners aan sport- en bewegingsdeelname”.
Een van de speerpunten van de breedtesportimpuls was het bevorderen van sport in de wijk.
De acties die hieruit voortgevloeid zijn staan beschreven in hoofdstuk 3.7. Voor 2009 en
verder zal de gemeente de activiteiten in het kader van de breedtesportimpuls voortzetten,
hiervoor is een jaarlijks budget van €35.000 gereserveerd. Een gedeelte van dit budget zal
ingezet worden om sport en spel activiteiten in wijken en buurten te organiseren. Deze taak
zal door het ambulante jongerenwerk/ opbouwwerk samen met sportbedrijf Oisterwijk
uitgevoerd worden.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Voetbal toernooi
- Pannavoetbal toernooi
- Activiteiten inspelend op de behoefte van de wijkbewoners.

4.7.2

Wat willen we?

We streven naar een voortzetting van activiteiten in het kader van de breedtesportimpuls in
wijken en buurten. Tevens streven we naar een aantal sportvoorzieningen in wijken en
buurten, te weten minimaal 1 trapveld en minimaal 1 pannaveld per wijk. Samenwerking met
het ambulante jongerenwerk en opbouwwerk blijft belangrijk om de behoeften van de
wijkbewoners in kaart te blijven brengen.
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4.8

Onderwijsbeleid/ naschoolse opvang en sport

Het Oisterwijkse basisonderwijs maakt momenteel een turbulente periode door vanwege de
ontwikkeling van de Brede Scholen binnen gemeente Oisterwijk. In 2009 zal brede school De
Coppelle voltooid worden en in 2010 wordt brede school De Waterhoef gebouwd. Bij de
ontwikkeling van deze brede scholen zullen ook nieuwe gymzalen/ sportaccommodaties
ontwikkeld worden.

4.8.1

Huidige situatie/ rol van sport

De afstemming tussen sport en bewegen binnen en buiten het onderwijs is niet optimaal. In
2010 komt gemeente Oisterwijk in aanmerking voor het project combinatiefunctionaris (zie
3.10 landelijke trends; combinatiefunctionaris). Dit project/ deze functionaris kan oplossing
bieden voor de kloof tussen sport en bewegen binnen en buiten het onderwijs (bijv. richting
het verenigingsleven).
In 2007 (oktober en november) is sportbedrijf Oisterwijk in samenwerking met sportbedrijf
Tilburg begonnen met het project naschoolse opvang/ sport in sporthal de Leye. In 2008
(september, oktober, november) wordt dit project wegens succes voortgezet. Kinderen van
groep 5,6,7,8 (7 t/m 13 jaar) kunnen in sporthal de Leye, tegen een gereduceerd tarief, een
aantal middagen (16.00-18.00) deelnemen aan allerlei sport en spel vormen onder
begeleiding van een deskundige sportdocent en mensen van sportverenigingen.

4.8.2

Wat willen we?

We streven naar een betere afstemming tussen het onderwijs en de sportbedrijf Oisterwijk
om zodoende beter op met name de wensen van de jeugd in te kunnen spelen. Het realiseren
van de combinatiefunctie voor onderwijs, sport en cultuur wordt verder onderzocht.
Gemeente Oisterwijk zal in 2010 hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Het project naschoolse opvang/ sport zal gecontinueerd worden. Gepoogd wordt het
verenigingsleven hierbij meer te betrekken om jongeren in met verschillende
verenigingssporten in contact te brengen.
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4.9

Duurzaamheid/Participatie

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het beleid van gemeente Oisterwijk.
Duurzaam beleid dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het economisch
(arbeid, kennis etc.), ecologisch (natuur, landschap etc.) of sociaal-culturele kapitaal
(woonomgeving, cultuur, onderwijs, sport etc.).

4.9.1

Huidige situatie/ Rol van sport

De relatie tussen duurzaamheid en sport richt zich met name op:
- Onderhoud van de sportaccommodaties.
- Kwalitatief hoogstaand sportvoorzieningenniveau conform de norm van NOC/NSF.
- Participatie van de Oisterwijkse burger.
- Gezonde leefstijl van de Oisterwijkse burger.

4.9.2

Wat willen we?

We willen een sportbeleid wat voldoet aan de richtlijnen van duurzaam beleid.
Voor onderhoud van sportaccommodaties betekent dit minimaal gebruik van chemische
middelen en streven naar duurzaam onderhoud (zonder chemische middelen) van
sportaccommodaties. Om aan de eisen van de NOC/NSF m.b.t. natuurgrasvelden te kunnen
voldoen, zal er (uiterst selectief) gebruik gemaakt moeten worden van chemische
bestrijdingsmiddelen. Uiteraard dienen deze middelen aan zeer zware voorschriften te
voldoen. In de raads/ commissiebrief van 30 augustus 2007 is dit reeds toegelicht.
Voor de toekomst dient onderzocht te worden of er voldaan kan worden aan de eisen van
NOC/NSF zonder het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen. Vóór juni 2009 zal dit in
de vorm van een duurzaam onderhoudsplan uitgezocht en toegelicht gaan worden.

Daarnaast streven we in het kader van participatie, de Oisterwijkse burger meer te betrekken
(zowel actief als passief) bij het Oisterwijkse verenigingsleven. De regeling “Maatschappelijke
participatie”, waarbij burgers tegen bepaalde criteria in aanmerking kunnen komen voor
subsidie voor deelname aan maatschappelijke activiteiten, levert hieraan een bijdrage.
Sport en bewegen levert een bijdrage aan een gezonde leefstijl van de Oisterwijkse burger.
De duurzaamheidsbalans Oisterwijk 2008 gebruikt hiervoor de cijfers en de normen van de
GGD Hart voor Brabant als benchmark. In 2008 is het percentage burgers van gemeente
Oisterwijk dat door middel van sportbeoefening uitdrukking geeft aan een gezonde leefstijl
48%.

Nota Sportbeleid 2009-2012

35

HOOFDSTUK 5: Visie en uitgangspunten sportbeleid
Oisterwijk
5.1

Inleiding

In de startnotitie “Nota Sportbeleid Gemeente Oisterwijk” heeft de raad de kaders vastgesteld
waarbinnen het sportbeleid van gemeente Oisterwijk zal gaan acteren. Hierbij is tevens
gepoogd aansluiting te zoeken op het landelijk beleid van het ministerie van VWS in de nota
“Tijd voor Sport”. Echter omdat iedere gemeente autonoom is in het vaststellen van het eigen
sportbeleid zal op bepaalde terreinen van het gemeentelijk sportbeleid afgeweken worden van
het landelijke beleid.
In de landelijke nota “Tijd voor Sport” worden onder meer de volgende doelstellingen
beschreven:
- Mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun gezondheid
- Via sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten
- Mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels
- De topsport in Nederland wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van
ontspanning en voor het nationale imago in binnen- en buitenland.
Gemeente Oisterwijk kent geen topsportcultuur. Het beleid van afgelopen jaren heeft zich
meer gericht op de breedtesport. Vanwege de omvang van gemeente Oisterwijk zal ook voor
de komende jaren topsport geen speerpunt worden. Gezien de centrale ligging van gemeente
Oisterwijk t.o.v. de grote steden (Tilburg, Den Bosch, Eindhoven) waar wel
topsportvoorzieningen aanwezig zijn, dient de topsporter binnen onze gemeente zich te
richten op de voorzieningen in de aangrenzende steden.

5.2

Visie voor de toekomst

De beleidsvisie voor gemeente Oisterwijk mbt sport komt overeen met de hoofddoelstelling
zoals genoemd in de Raamnota Sportbeleid Gemeente Oisterwijk:
VISIE SPORTBELEID GEMEENTE OISTERWIJK:
Wij willen sportdeelname van de Oisterwijkse burger bevorderen en waar nodig
sport inzetten als instrument om doelstellingen van het gemeentelijk beleid te
realiseren.

Uit bovenstaande visie kan de volgende hoofddoelstelling afgeleid worden:
HOOFDDOELSTELLING SPORTBELEID GEMEENTE OISTERWIJK
Door middel van sport bevorderen van de leefbaarheid van gemeente Oisterwijk en
de kwaliteit van leven van de Oisterwijkse burger. Alsmede het scheppen van een
gevarieerd sportaanbod en sportvoorzieningenniveau.
Uit deze visie en hoofddoelstelling is een drietal subdoelstellingen/speerpunten af te leiden.
De subdoelstellingen zijn:
A
Bieden van ondersteuning aan sportverenigingen.
B
voortzetten en intensiveren van sportstimulering binnen gemeente Oisterwijk
en het voortzetten van de breedtesportimpuls.
C
Bevorderen van de samenhang van sport met andere relevante
beleidsterreinen/ sectoren
Deze subdoelstellingen zullen aan de orde komen in de volgende paragrafen. Vervolgens
worden deze doelstellingen vertaald in actiepunten, resultaten en de wijze waarop we deze
resultaten kunnen bereiken.
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5.3

Voor wie sportbeleid?

Het sportbeleid van gemeente Oisterwijk richt zich in eerste instantie op de Oisterwijkse
burger. Aan een aantal doelgroepen zal extra aandacht besteed worden, te weten:
4
Jongeren (t/m 18 jaar)
5
Ouderen (50+)
6
Gehandicapten
Daarnaast zal het sportbeleid zich met name richten op de amateursport binnen de gemeente.
De binnen- en buitensport, sport in georganiseerd – ongeorganiseerd verband en de
breedtesport.
Topsport binnen gemeente Oisterwijk wordt niet gezien als speerpunt van het gemeentelijk
sportbeleid.
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5.4

Doelstelling A

Bieden van ondersteuning aan sportverenigingen.

5.4.1

Actiepunt

Bevorderen van deskundigheid op het gebied van vrijwilligersbeleid, sponsor/ PR-beleid, weten regelgeving etc.

5.4.1.1

Wat willen we bereiken?

- Verenigingen beschikken over een deskundig bestuur/kader te beschikken teneinde de
bedrijfsvoering van de vereniging optimaal te kunnen voeren.
- Verenigingen beschikken over een beleidsplan.
- Meer samenwerking tussen Oisterwijkse verenigingen en eventueel niet-Oisterwijkse
verenigingen om zodoende van elkaar te kunnen leren en elkaars expertise te kunnen
gebruiken.

Hoe gaan we dit doen?
- Structureel overleg voeren met verenigingen (gebruikersoverleg).
- Aanbieden van cursussen in het kader van sponsor/ PR beleid en vrijwilligersbeleid en de
verenigingen stimuleren om van elkaars expertise gebruik te maken.
- Aanbieden van cursussen aan verenigingen teneinde het vrijwillig kader te ondersteunen.
- Oisterwijkse en niet Oisterwijkse verenigingen met elkaar in contact brengen.

5.4.2

Actiepunt

Verstrekken van subsidies: financiële ondersteuning bieden om bepaalde beleidsdoelen te
realiseren.

5.4.2.1

Wat willen we bereiken?

- Creëren van een transparant en uniform systeem van subsidieverstrekking.
- Subsidie ingezet wordt om bepaalde activiteiten te organiseren/ stimuleren.
- Subsidie inzetten om jeugdsport te stimuleren.

Hoe gaan we dit doen?
- Vaststellen en uitvoeren nieuw gemeentelijk subsidiebeleid voortvloeiend uit de ‘herijking
subsidies gemeente Oisterwijk’.
- Verenigingen ondersteunen door het verstrekken van subsidie (afhankelijk van de keuzes, of
basisvoorziening of thema, die in de herijking subsidiebeleid worden gemaakt)
- Verenigingen ontvangen subsidie ter stimulering van de jeugdsport (vast bedrag per
jeugdlid).

5.4.3

Actiepunt

Accommodatiebeleid: het aanbieden van accommodaties en onderhoud van deze
accommodaties.

5.4.3.1

Wat willen we bereiken?

- Aanbevelingen uit raamnota sport 2002-2006 en de verschillende onderzoeken zijn (zover
mogelijk) opgevolgd.
- Aanbod en onderhoud van accommodaties voldoet aan de norm van NOC/NSF.
- Een aanvullend onderzoek mbt het haalbaarheidsonderzoek de Leye.
- Uitgewerkt scenario mbt kunstgrasvelden.
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- Onderzoeken mogelijkheid tot realiseren van voorziening voor de golfsport (zowel
commercieel als niet commercieel).
- Duurzaam onderhoudsplan mbt sportaccommodaties.
- Onderzoeken mogelijkheid tot optimale benutting sportaccommodaties (bij. atletiekbaan).
- Creëren van een uniforme systematiek mbt tariefstellingen voor verenigingen.
- Behouden van de sturende rol van de gemeente mbt gemeentelijke sportaccommodaties.
- Bepaalde sportvoorzieningen (kleedaccommodaties) van buitensportaccommodaties zijn
geprivatiseerd.

Hoe gaan we dit doen?
- Uitvoeren aanbevelingen raamnota sport 2002-2006 en de verschillende onderzoeken.
- Vaststellen en uitvoeren nieuw gemeentelijk ‘accommodatiebeleid gemeente Oisterwijk’.
- Accommodaties toetsen aan norm NOC/NSF.
- Besluit nemen (college/ raad) t.o.v. aanvullend onderzoek haalbaarheidsonderzoek de Leye,
kunstgrasvelden, voorziening golfsport en duurzaam onderhoudsplan.
- Verenigingen stimuleren accommodatie optimaal te benutten.
- Voortzetten van gemeentelijk onderhoud (eventueel in samenwerking met externen of
andere gemeenten) op de gemeentelijke sportaccommodaties.
- Afronden privatiseringskwestie buitensport (hockeyvereniging).
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5.5

Doelstelling B

Voortzetten en intensiveren van sportstimulering binnen gemeente Oisterwijk en
het voortzetten van de breedtesportimpuls.

5.5.1

Actiepunt

Sportstimulering met als doel het vergroten van de leefbaarheid in wijken en buurten.

5.5.1.1

Wat willen we bereiken?

- Bevorderen van de maatschappelijke en sociale participatie/ integratie in wijken en buurten
door middel van sport.
- Voortzetting van de breedtesport impuls (BSI) in de vorm van sport in de wijk.
- Elke buurt beschikt over tenminste 1 trapveld/ pannaveld.

Hoe gaan we dit doen?
- Uitvoering geven aan prestatieveld ‘Leefbaarheid en sociale samenhang in kernen, wijken
en buurten’ van de nota ‘Zorgen voor elkaar 2008-2011’
- Organiseren van sportactiviteiten in wijken en buurten door het ambulant jongerenwerk van
de Twern in samenwerking met Sportbedrijf Oisterwijk.
- Aanleg van trapveldjes, pannaveldjes, overige sportmogelijkheden in wijken en buurten.

5.5.2

Actiepunt

Sportstimulering met als doel het versterken van de sociale en maatschappelijke integratie
van bepaalde doelgroepen. Deze doelgroepen zijn:
- Jeugd/jongeren
- Ouderen
- Gehandicapten

5.5.2.1

Wat willen we bereiken?
Jeugd/jongeren

- Stijging van het aantal jongeren dat georganiseerd of ongeorganiseerd sport beoefend
buiten schooltijd.
- Instandhouden van het aantal sportvoorzieningen/ speelgelegenheden in wijken en buurten.
- Voortzetting van de huidige projecten in het kader van de BSI.
- Stijging van het aantal projecten in het kader van de BSI met tenminste 1 project.

5.5.2.2

Ouderen

- Stijging van het aantal ouderen met 5% dat deelneemt aan gemeentelijke sportprojecten en
voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
- Beter samenwerking met SWO en KBO’s op het gebied van sport en bewegen.
- Toename van het aantal sportactiviteiten/ -voorzieningen voor ouderen
- Toename van het aantal ouderen bij sportverenigingen.
- Voortzetting van project ‘Ouderen in beweging’.
- Voortzetting van huidige projecten voor ouderen in het kader van de BSI.

5.5.2.3

Gehandicapten

- Voortzetting project ‘Aangepast in beweging’ van Sportbedrijf Tilburg.
- Stijging van het aantal gehandicapten bij sportverenigingen.
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5.5.2.1

Hoe gaan we dit doen?
Jeugd/jongeren

- Uitvoering geven aan prestatieveld ‘Integraal jeugdbeleid’ van de nota ‘Zorgen voor elkaar
2008-2011’
- Uitvoeren van het project ‘sport na school’.
- Uitvoeren en voortzetten van project ‘sport for kids’ in het kader van de BSI.
- Uitvoeren en voortzetten van het project ‘Kids playday’ in het kader van de BSI.
- Aanleg van nieuwe sport- speelvoorzieningen voor jongeren in wijken en buurten (Speelplan
gemeente Oisterwijk).
- Opzetten van een of meerdere nieuwe projecten in het kader van de BSI.

5.5.2.2

Ouderen

- Sport en bewegen integreren in nieuwe nota ‘Ouderenbeleid’ welke geschreven zal worden
in 2009.
- Meer activiteiten organiseren om ouderen in contact te brengen met sport en bewegen.
- Voortzetten jaarlijkse seniorenmarkt om ouderen meer bekendheid te geven met het
sportverenigingsleven en nieuwe sporten.
- Voortzetten project ‘golfvaardigheidsbewijs voor ouderen’.
- voortzetten project ‘Nordic Walking voor senioren’.
- Organiseren 2-jaarlijkse fittest 50+.
- Voortzetting van het project ‘Ouderen in beweging’.

5.5.2.3

Gehandicapten

- Uitvoering geven aan prestatieveld ‘Kwetsbare groepen’ van de nota ‘Zorgen voor elkaar
2008-2011’
- Verlenen subsidie aan Sportbedrijf Tilburg voor de voortzetting van het project ‘Aangepast in
beweging’.
- Sportverenigingen stimuleren activiteiten organiseren voor gehandicapten met behulp van
de hiervoor geldende subsidiegelden.
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5.6

Doelstelling C

Bevorderen van de samenhang van sport met andere relevante beleidsterreinen/
sectoren.

5.6.1

Actiepunt

Onderwijs (brede school, naschoolse opvang, bewegingsonderwijs).

5.6.1.1

Wat willen we bereiken?

-

Betere afstemming tussen sport en bewegen binnen en buiten het onderwijs.
Realiseren van project ‘Combinatiefunctie’ binnen het onderwijs.
Realiseren brede scholen en nieuwe sportvoorzieningen.
Stijging in aantallen jongeren bij naschoolse opvang/ sport door Sportbedrijf Oisterwijk.

-

Voeren van frequenter overleg tussen onderwijs en Sportbedrijf Oisterwijk
Deelnemen aan project combinatiefunctie (per 2010)
Bouwen van een aantal brede scholen met nieuwe sportvoorzieningen (gymzalen)
Voortzetten van pilot naschoolse opvang/ sport door Sportbedrijf Oisterwijk.

Hoe gaan we dit doen?

5.6.2

Actiepunt

Gezondheidsbeleid (overgewicht).

5.6.2.1

Wat willen we bereiken?

- Afname in het aantal burgers met overgewicht binnen gemeente Oisterwijk.
- Burgers bewust maken van een actieve en gezonde leefstijl.
- Toename van het aantal burgers dat wekelijks sport en beweegt.

Hoe gaan we dit doen?
- Voortzetting van project ‘Overgewicht’ tussen gemeente Oisterwijk/ GGD/ overige betrokken
partners.
- Uitvoeren project ‘Nationaal actieplan sport en bewegen’.
- Monitoren van de norm Gezond Bewegen en opzetten projecten om deze norm te bereiken
(min. 30 min. bewegen per dag).

5.6.3

Actiepunt

Duurzaamheid.

5.6.3.1
-

Wat willen we bereiken?

Duurzaam onderhoud van sportaccommodaties.
Bijdrage leveren aan participatie van de Oisterwijkse burger (sociaal-cultureel kapitaal).
Kwalitatief hoogstaand sportvoorzieningenniveau conform de norm van NOC/NSF.
Gezonde leefstijl van de Oisterwijkse burger (zie ook 5.6.2) conform de norm van de GGD.

Hoe gaan we dit doen?
- Minimaal gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding op sportvelden. Streven
naar onderhoud van sportvelden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Opstellen van een
duurzaam onderhoudsplan.
- Stimuleren van burgers deel te nemen aan het verenigingsleven.
- Toename aantal leden bij sportverenigingen (zowel actief als passief).
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- Instandhouden onderhoud sportaccommodaties en meebewegen met ontwikkelingen binnen
de sport.
- Toename van het aantal burgers wat wekelijks sport beoefend (breedste zin des woords).
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HOOFDSTUK 6: Financiële paragraaf
6.1

Inleiding

Om een goed sportbeleid te kunnen voeren binnen gemeente Oisterwijk is het noodzakelijk
dat hiervoor voldoende financiële middelen aanwezig zijn.
In programma 5 (Recreatie) van de programmabegroting gemeente Oisterwijk zijn de baten
en lasten voor sport, recreatie en cultuur opgenomen. Alsmede hetgeen we willen bereiken en
hoe we dit gaan doen.
Programma 5 wordt omschreven als: het stimuleren van activiteiten/ evenementen op het
gebied van sport, recreatie en cultuur in Oisterwijk. Dit krijgt vorm door het subsidiëren van
diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast het instandhouden van een
kwalitatief goed voorzieningenniveau.

6.2

Kosten sportvoorzieningen

Onderstaand overzicht geeft het totale saldo van baten en lasten van het onderdeel sport van
programma 5 weer.

SALDO BATEN/LASTEN
EXPLOITATIE
SPORTVOORZIENINGEN

2008

2009

2010

2011

2012

€ 2.651.160,23

€ 2.719.855,90

€ 2.645.405,63

€ 2.576.471,00

€ 2.549.715,49

SPORTACTIVITEITEN

€ 229.758,33

€ 210.873,06

€ 209.984,81

€ 209.514,56

€ 209.324,56

PROG05 RECREATIE
(alleen sport)

€ 2.880.918,56

€ 2.930.728,96

€ 2.855.390,44

€ 2.785.985,56

€ 2.759.040,05

De exploitatie sportvoorzieningen kan onderverdeeld worden in een drietal categorieën, te
weten:
- Exploitatie Binnensport
- Exploitatie Buitensport Organisaties
- Exploitatie zwembaden
In onderstaande overzichten is per categorie van het totaal exploitatie sportvoorzieningen/
sportactiviteiten aangegeven wat de lasten en baten bedragen (incl. apparaatskosten).
Exploitatie sportvoorzieningen:
2009
2010
2011
2012
EXPLOITATIE BINNENSPORT 2008
€ 839.910,25 € 1.228.275,25 € 1.212.319,75 € 1.198.072,77 € 1.190.154,09
LASTEN BINNENSPORT
-€ 209.427,24
-€ 718.190,09
-€ 718.190,09
-€ 718.190,09 -€ 718.190,09
BATEN BINNENSPORT
SALDO EXPLOITATIE
€ 630.483,01
€ 510.085,16
€ 494.129,66
€ 479.882,68
€ 471.964,00
BINNENSPORT

EXPLOITATIE BUITENSPORT
(ORG.)
LASTEN BUITENSPORT
BATEN BUITENSPORT
SALDO EXPLOITATIE
BUITENSPORT (ORG.)
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2008
2009
2010
2011
2012
€ 961.328,90 € 1.001.494,76
€ 976.400,56
€ 959.096,96
€ 948.564,29
-€ 156.449,54
-€ 153.115,81 -€ 153.115,81 -€ 153.115,81 -€ 153.115,81
€ 804.879,36

€ 848.378,95

€ 823.284,75

€ 805.981,15

€ 795.448,48
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EXPLOITATIE ZWEMBADEN
LASTEN ZWEMBADEN
BATEN ZWEMBADEN
SALDO EXPLOITATIE
ZWEMBADEN

2008
2009
2010
2011
2012
€ 2.055.900,07 € 2.181.597,31 € 2.148.196,74 € 2.110.812,69 € 2.102.508,53
-€ 840.102,21 -€ 820.205,52 -€ 820.205,52 -€ 820.205,52 -€ 820.205,52
€ 1.215.797,86 € 1.361.391,79 € 1.327.991,22 € 1.290.607,17 € 1.282.303,01

Sportactiviteiten:
SPORTACTIVITEITEN
LASTEN
SPORTSTIMULERING
BATEN SPORTSTIMULERING
SALDO SPORTSTIMULERING

6.3

2008

2009

2010

2011

2012

€ 0,00
€ 229.758,33
€ 229.758,33

€ 0,00
€ 210.873,06
€ 210.873,06

€ 0,00
€ 209.984,81
€ 209.984,81

€ 0,00
€ 209.514,56
€ 209.514,56

€ 0,00
€ 209.324,56
€ 209.324,56

Ontwikkelingen/ risico’s

De perspectiefnota 2008 dient als instrument ter voorbereiding op de samenstelling van de
begroting 2009. In de perspectiefnota 2008 is een aantal ontwikkelingen en risico’s
opgenomen, welke consequenties heeft voor de begroting 2009 en verder. Tevens schetst
deze beleidsnota (zie activiteitenoverzicht) een aantal ontwikkelingen/ risico’s voor de
komende jaren.
Deze ontwikkelingen/ risico’s voor programma 5 (recreatie) zijn:
Buitensport
Ontwikkeling

Ontwikkeling
Onderhoud velden

Ontwikkeling

Privatisering

€9.500

Ontwikkeling

Verlichting Hoco

€20.000

Ontwikkeling

Privatiseringssubsidie
RKSV Oisterwijk
Aframing budgetten

€11.000

Ontwikkeling

Voortzetting BSI
activiteiten

€35.000

Risico

n.t.b.

n.t.b.

Risico

Onderzoek
kunstgrasvelden
Onderzoek golffaciliteit

n.t.b.

n.t.b.

Risico

Herijking subsidie

n.t.b.

n.t.b.

Risico

Accommodatiebeleid

n.t.b.

n.t.b.

Risico

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Binnensport
Ontwikkeling

Duurzaam onderhoud
sportvelden
Vervangingsinvesteringen
(o.a. Hoco)
Ontwikkeling
Kosten gebouwenbeheer

Baten

Lasten
€79.000

Ontwikkeling

Opbrengsten gebouwen

Ontwikkeling

Risico
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Baten

Lasten
€20.000

-€7.500

€490.000

Struct./incid.
Structureel,
Begroting 2009
Structureel,
Begroting 2009
Incidenteel 2008,
Begroting 2009
Incidenteel 2008,
Begroting 2009
Incidenteel 2008,
Begroting 2009
Structureel,
Regulier budget,
Nota Sportbeleid
Incidenteel 2009,
Nota Sportbeleid
Incidenteel 2009,
Nota Sportbeleid
Structureel 2010,
Subsidiebeleid
Structureel 2010,
Accommodatiebeleid
Structureel 2009,
Nota Sportbeleid
Structureel 2010,
Nota Sportbeleid
Struct./incid.
Structureel,
Begroting 2009
Structureel,
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Ontwikkeling

Afname inkoop horeca

-€11.000

Ontwikkeling

Geen gebruik gymzaal
Coppelle
Combinatiefunctionaris

-€34.000

Risico

Technisch onderhoud
sporthal de Leye

€35.000

Risico

Daling
bezoekersaantallen
Ontwikkeling
Diverse kosten de Leye

Risico

Zwembaden
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Risico

Sportactiviteiten
Ontwikkeling

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

Baten

Lasten
€21.000

Verschuiving opbrengsten
horeca
Aanvullend onderzoek
haalbaarheid de Leye

€34.000
n.t.b.

n.t.b.

Ontwikkeling
Onderzoek haalbaarheid
de Leye

Baten

Lasten
€20.000
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Begroting 2009
Structureel,
Begroting 2009
Incidenteel 2008,
Begroting 2009
Structureel 2010,
Nota Sportbeleid
Incidenteel 2010,
PPN 2008
Structureel 2009,
PPN 2008
Struct./incid.
Structureel,
Begroting 2009
Structureel,
Begroting 2009
Incidenteel
2009/2010, Nota
Sportbeleid
Struct./incid.
Incidenteel 2008,
Begroting 2009
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HOOFDSTUK 7: Activiteitenoverzicht
7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen, actiepunten en resultaten uit hoofdstuk 5 verwerkt in een overzicht. Tevens is toegevoegd wie het
actiepunt/ te behalen resultaat zal gaan uitvoeren en wanneer dit zal gebeuren.

7.2

Overzicht activiteiten 2009-2012

De nummers corresponderen met de in hoofdstuk 5 benoemde doelstellingen, actiepunten en resultaten.
Nr.
5.4

Doelstelling
Bieden van
ondersteuning aan
sportverenigingen

5.4.1

5.4.1.1
/2
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Actiepunt

Resultaat

Hoe?

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Verenigingen
beschikken over een
deskundig
bestuur/kader te
beschikken teneinde
de bedrijfsvoering van
de vereniging optimaal
te kunnen voeren.
Verenigingen
beschikken over een
beleidsplan.

Structureel overleg
voeren met
verenigingen
(gebruikersoverleg,
min. 1 maal per jaar).

Afdelingshoofd
sportbedrijf
Oisterwijk,
verenigingen

2009e.v.(structureel)

Regulier
budget

Aanbieden van
cursussen in het
kader van sponsor/
PR beleid en
vrijwilligersbeleid en
de verenigingen
stimuleren om van
elkaars expertise
gebruik te maken.

Sportbedrijf
Oisterwijk,
externe
deskundigen

2010

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Bevorderen van
deskundigheid op het
gebied van
vrijwilligersbeleid,
sponsor/ PR-beleid,
wet- en regelgeving
etc.
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Nr.

Doelstelling

5.4.2

5.4.2.1
/2

Actiepunt

Resultaat
Meer samenwerking
tussen Oisterwijkse
verenigingen en
eventueel nietOisterwijkse
verenigingen om
zodoende van elkaar
te kunnen leren en
elkaars expertise te
kunnen gebruiken.

Hoe?
In gebruikersoverleg
behoefte peilen en
verenigingen
stimuleren tot
samenwerken, bijv.
op inkoop horeca.

Wie?
Sportbedrijf
Oisterwijk,
verenigingen

Tijdsplanning
2009-e.v.

Budget
Regulier
budget

Creëren van een
transparant en
uniform systeem van
subsidieverstrekking.

Vaststellen en
uitvoeren nieuw
gemeentelijk
subsidiebeleid
voortvloeiend uit de
‘herijking subsidies
gemeente Oisterwijk’.
Verenigingen
ondersteunen door
het verstrekken van
subsidie (afhankelijk
van de keuzes, of
basisvoorziening of
thema, die in de
herijking
subsidiebeleid worden
gemaakt)
Verenigingen
ontvangen subsidie
ter stimulering van de
jeugdsport (vast
bedrag per jeugdlid).
Dit dient wel

Afdeling RMO

2009

Regulier
budget

Afdeling RMO,
verenigingen

2009-e.v.

Regulier
budget

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk,
verenigingen

2009-e.v.

Regulier
budget

Verstrekken van
subsidies: financiële
ondersteuning bieden
om bepaalde
activiteiten of bepaald
beleid mogelijk te
maken of te houden.

Subsidie ingezet wordt
om bepaalde
activiteiten te
organiseren/
stimuleren.

Subsidie inzetten om
jeugdsport te
stimuleren.
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Nr.

Doelstelling

5.4.3

5.4.3.1
/2

Actiepunt

Resultaat

Hoe?
verantwoord te
worden door middel
van
jeugdactiviteitenplan.

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Aanbevelingen uit
raamnota sport 20022006 en de
verschillende
onderzoeken zijn
(zover mogelijk)
opgevolgd.
Aanbod en onderhoud
van accommodaties
voldoet aan de norm
van NOC/NSF.

Uitvoeren
aanbevelingen
raamnota sport 20022006 en de
verschillende
onderzoeken.

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009/2010

Regulier
budget

Vaststellen en
uitvoeren nieuw
gemeentelijk
‘accommodatiebeleid
gemeente Oisterwijk’.
Accommodaties
toetsen aan norm
NOC/NSF
Besluit nemen
(college/ raad) t.o.v.
aanvullend onderzoek
haalbaarheidsonderzo
ek De Leye.
Besluit nemen
(college/ raad)
scenario
kunstgrasvelden,
adhv toetsen aan
norm KNVB +
kostenanalyse
Besluit nemen
(college/ raad) t.o.v.
voorziening golfsport,
adhv ruimte en vorm

Afdeling RMO

2009

Regulier
budget

Sportbedrijf
Oisterwijk

2010

Regulier
budget + risico

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk.

2010

Regulier
budget + risico

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009

Regulier
budget + risico

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2010

Regulier
budget + risico

Accommodatiebeleid:
het aanbieden van
accommodaties en
onderhoud van deze
accommodaties.

Een aanvullend
onderzoek mbt het
haalbaarheidsonderzoe
k de Leye.
Uitgewerkt scenario
mbt kunstgrasvelden.

Onderzoeken
mogelijkheid tot
realiseren van
voorziening voor de
Nota Sportbeleid 2009-2012
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Nr.

Doelstelling

Actiepunt

Resultaat
golfsport (zowel
commercieel als niet
commercieel)
Onderzoeken
mogelijkheid tot
optimale benutting
sportaccommodaties
(bijv. atletiekbaan)
Duurzaam
onderhoudsplan mbt
sportaccommodaties.

Creëren van een
uniforme systematiek
mbt tariefstellingen
voor verenigingen.
Behouden van de
sturende rol van de
gemeente mbt
gemeentelijke
sportaccommodaties.

Bepaalde
sportvoorzieningen
(kleedaccommodaties)
van buitensportaccommodaties zijn
geprivatiseerd.
5.5

Hoe?
van golfsport.

Wie?

Tijdsplanning

Verenigingen
stimuleren
accommodatie
optimaal te benutten.

Afdeling RMO,
verenigingen

2009 e.v.

Voortzetten van
gemeentelijk
onderhoud (eventueel
in samenwerking met
externen of andere
gemeenten) op de
gemeentelijke
sportaccommodaties.
Vaststellen en
uitvoeren nieuw
gemeentelijk
‘accommodatiebeleid
gemeente Oisterwijk’.
Voortzetten van
gemeentelijk
onderhoud (eventueel
in samenwerking met
externen of andere
gemeenten) op de
gemeentelijke
sportaccommodaties.
Afronden
privatiseringskwestie
hockeyvereniging.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Regulier
onderhoudsbudget

Afdeling RMO

2009

Regulier
budget (kosten
neutraal)

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Regulier
onderhoudsbudget

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009

€ 9.500

Voortzetten en
intensiveren van
sportstimulering
binnen gemeente
Oisterwijk en het

Nota Sportbeleid 2009-2012
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Budget

Nr.

Doelstelling
voortzetten van de
breedtesportimpuls.

5.5.1

Actiepunt

Resultaat

Hoe?

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Bevorderen van de
maatschappelijke en
sociale participatie/
integratie in wijken en
buurten door middel
van sport.

Uitvoering geven aan
prestatieveld
‘Leefbaarheid en
sociale samenhang in
kernen, wijken en
buurten’ van de nota
‘Zorgen voor elkaar
2008-2011’
Organiseren van
sportactiviteiten in
wijken en buurten
door het ambulant
jongerenwerk van de
Twern in
samenwerking met
Sportbedrijf
Oisterwijk.
Aanleg van
trapveldjes,
pannaveldjes, overige
sportmogelijkheden
in wijken en buurten

Afdeling RMO,
Twern

2009-e.v.

Regulier
budget

Sportbedrijf
Oisterwijk,
Twern

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Afdeling RMO,
Afdeling
Gemeentewerk
en, Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Regulier
budget
Ontspanning
openbare
ruimte

Sportstimulering met
als doel het vergroten
van de leefbaarheid in
wijken en buurten.

Voortzetting van de
breedtesport impuls
(BSI) in de vorm van
sport in de wijk.

Elke buurt beschikt
over tenminste 1
trapveld/ pannaveld.

5.5.2

Nota Sportbeleid 2009-2012

Sportstimulering met
als doel het
versterken van de
sociale en
maatschappelijke
integratie van
bepaalde
doelgroepen. Deze
doelgroepen zijn:
- Jeugd/jongeren
- Ouderen
- Gehandicapten
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Nr.

Doelstelling

5.5.2.1

Actiepunt
- allochtonen
Jeugd/ jongeren

Resultaat

Hoe?

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Stijging van het aantal
jongeren dat
georganiseerd of
ongeorganiseerd sport
beoefend buiten
schooltijd.

Uitvoering geven aan
prestatieveld
‘Integraal
jeugdbeleid’ van de
nota ‘Zorgen voor
elkaar 2008-2011’
Stimuleren gebruik te
maken van de
regeling
‘maatschappelijke
participatie’

Afdeling RMO,
Twern,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Regulier
budget

Gemeente
Oisterwijk,
Twern,
Sportbedrijf
Oisterwijk,
verenigingen
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Subsidie
Sociale Zaken

2009-e.v.

Afdeling RMO

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000
Regulier
budget
Ontspanning
openbare
ruimte

Uitvoeren en
voortzetten van
project ‘sport for kids’
in het kader van de
BSI.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Uitvoeren en
voortzetten van het
project ‘Kids playday’
in het kader van de
BSI.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Opzetten van een of
meerdere nieuwe
projecten in het kader
van de BSI.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Instandhouden van
het aantal
sportvoorzieningen/
speelgelegenheden in
wijken en buurten.
Voortzetting van de
huidige projecten in
het kader van de BSI.

Stijging van het aantal
projecten in het kader
van de BSI met
tenminste 1 project.

Nota Sportbeleid 2009-2012

Uitvoeren van het
project ‘sport na
school’.
Uitvoering geven aan
het ‘Speelplan’
gemeente Oisterwijk
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Nr.
5.5.2.2

Doelstelling

Actiepunt
Ouderen

Resultaat
Stijging van het aantal
ouderen met 5% dat
deelneemt aan
gemeentelijke
sportprojecten en
voldoet aan de
Nederlandse Norm
Gezond Bewegen.
Samenwerking met
SWO en KBO’s op het
gebied van sport en
bewegen.
Toename van het
aantal
sportactiviteiten/ voorzieningen voor
ouderen.

Toename van het
aantal ouderen bij
sportverenigingen.

Voortzetting van
project ‘Ouderen in
beweging’.
Voortzetting van
huidige projecten voor
ouderen in het kader
van de BSI.
Nota Sportbeleid 2009-2012

Hoe?
Sport en bewegen
integreren in nieuwe
nota ‘Ouderenbeleid’
welke geschreven zal
worden in 2009.

Wie?
Afdeling RMO

Tijdsplanning
2009

Budget

Meer activiteiten
organiseren om
ouderen in contact te
brengen met sport en
bewegen.
Voortzetten jaarlijkse
seniorenmarkt om
ouderen meer
bekendheid te geven
met het
sportverenigingsleven
en nieuwe sporten.
Voortzetten project
‘golfvaardigheidsbewij
s voor ouderen’.
Voortzetten project
‘Nordic Walking voor
senioren’.
Stimuleren gebruik te
maken van de
regeling
‘maatschappelijke
participatie’

Afdeling RMO,
KBO’s, SWO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Sportbedrijf
Oisterwijk,
KBO’s, SWO

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Gemeente
Oisterwijk,
Twern,
Sportbedrijf
Oisterwijk,
verenigingen
Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000
Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000
Subsidie
sociale Zaken

2009-e.v.

Budget “Meer
bewegen voor
ouderen”

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009 (1 maal
per 2 jaar)

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Organiseren van
activiteiten ihkv
project ‘Ouderen in
beweging’
Organiseren 2jaarlijkse fittest 50+.
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Nr.

Doelstelling

5.5.2.3

Actiepunt

Resultaat

Hoe?

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Gehandicapten

Voortzetting project
‘Aangepast in
beweging’ van
Sportbedrijf Tilburg.

Uitvoering geven aan
prestatieveld
‘Kwetsbare groepen’
van de nota ‘Zorgen
voor elkaar 20082011’
Verlenen subsidie aan
Sportbedrijf Tilburg
voor de voortzetting
van het project
‘Aangepast in
beweging’.
Sportverenigingen
stimuleren
activiteiten
organiseren voor
gehandicapten met
behulp van de
hiervoor geldende
subsidiegelden.

Afdeling RMO

2009-e.v.

Budget
“Aangepast
sporten”

Sportbedrijf
Tilburg

2009-e.v.

Budget
“Aangepast
Sporten”

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk/
Tilburg,
verenigingen

2009-e.v.

Budget WMO
€ 10.000

Betere afstemming
tussen sport en
bewegen binnen en
buiten het onderwijs.

Voeren van
frequenter overleg
tussen onderwijs en
Sportbedrijf
Oisterwijk

Sportbedrijf
Oisterwijk,
onderwijs

2009-e.v.

Realiseren van project
‘Combinatiefunctie’

Deelnemen aan
project

Afdeling RMO,
Sportbedrijf

2010

Stijging van het aantal
gehandicapten bij
sportverenigingen.

5.6

Bevorderen van de
samenhang van
sport met andere
relevante
beleidsterreinen/
sectoren.

5.6.1

5.6.1.1

Nota Sportbeleid 2009-2012

Onderwijs (brede
school, naschoolse
opvang,
bewegingsonderwijs)

Rijk 1e jaar
100% dan
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Nr.

Doelstelling

Actiepunt

Resultaat
binnen het onderwijs.

Hoe?
combinatiefunctie
(per 2010)

Wie?
Oisterwijk

Tijdsplanning

Realiseren brede
scholen en nieuwe
sportvoorzieningen.

Bouwen van een
aantal brede scholen
met nieuwe
sportvoorzieningen
(gymzalen)
Voortzetten van pilot
naschoolse opvang/
sport door
Sportbedrijf
Oisterwijk.

Afdeling RMO

2009
(gefaseerd)

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Onderdeel van
BSI gelden
€ 35.000

Gemeente
Oisterwijk,
externe
belanghebbend
en, onderwijs

2009-e.v.

€ 10.000

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009

Regulier
budget

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Regulier
budget

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk

Vóór 1 juni
2009

Regulier
onderhoudsbudget

Stijging in aantallen
jongeren bij
naschoolse opvang/
sport door Sportbedrijf
Oisterwijk.
5.6.2

Gezondheidsbeleid
(overgewicht)
Afname in het aantal
burgers met
overgewicht binnen
gemeente Oisterwijk.

Burgers bewust maken
van een actieve en
gezonde leefstijl.
Toename van het
aantal burgers dat
wekelijks sport en
beweegt.

5.6.3

Nota Sportbeleid 2009-2012

Budget
40%/
Gemeente 1e
jaar gratis dan
60%
Risico
Regulier
budget

Duurzaamheid

Duurzaam onderhoud
van
sportaccommodaties.

Voortzetting van
project ‘Overgewicht’
tussen gemeente
Oisterwijk/ GGD/
overige betrokken
partners.
Uitvoeren project
‘Nationaal actieplan
sport en bewegen’.
Monitoren van de
norm Gezond
Bewegen en opzetten
projecten om deze
norm te bereiken
(min. 30 min.
bewegen per dag).
Minimaal gebruik van
chemische middelen
bij onkruidbestrijding
op sportvelden.
Streven naar
onderhoud van
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Nr.

Doelstelling

Actiepunt

Resultaat

Bijdrage leveren aan
participatie van de
Oisterwijkse burger
(sociaal-cultureel
kapitaal).

Kwalitatief hoogstaand
sportvoorzieningenniv
eau conform de norm
NOC/NSF.

Gezonde leefstijl van
de Oisterwijkse burger
(zie ook 5.6.2)
conform de norm van
de GGD.

Nota Sportbeleid 2009-2012

Hoe?
sportvelden zonder
chemische
bestrijdingsmiddelen.
Opstellen duurzaam
onderhoudsplan.
Stimuleren gebruik te
maken van de
regeling
‘maatschappelijke
participatie’
Stimuleren van
burgers deel te
nemen aan het
verenigingsleven.
Toename aantal leden
bij sportverenigingen
(zowel actief als
passief).
Instandhouden
onderhoud
sportaccommodaties
en meebewegen met
ontwikkelingen
binnen de sport.
Toename van het
aantal burgers wat
wekelijks sport
beoefend (breedste
zin des woords).

Wie?

Tijdsplanning

Budget

Afdeling RMO,
Twern,
verenigingen

2009-e.v.

Subsidie
Sociale Zaken

Afdeling RMO,
Twern,
verenigingen

2009-e.v.

Afdeling RMO,
Twern,
verenigingen

2009-e.v.

Sportbedrijf
Oisterwijk

2009-e.v.

Afdeling RMO,
Sportbedrijf
Oisterwijk,
Twern,
verenigingen

2009-e.v.

Regulier
budget
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BIJLAGE
Bijlage I:

Onderzoek “Evaluatie Raamnota Sportbeleid 2002-2006”.

Bijlage II:

Onderzoek “De Oisterwijkse Ongeorganiseerde Jeugdsport”.

Bijlage III:

Onderzoek “Met het oog op de toekomst; Klanttevredenheidsonderzoek
sporthallen en gymzalen, relatieonderzoek en onderzoek naar de toekomst van
sportverenigingen”.

Bijlage IV:

Overzicht sportverenigingen in gemeente Oisterwijk.

Bijlage V:

Resultaten Breedtesportimpuls (BSI) 2003-2008.

Bijlage VI:

Startnotitie Sportbeleid Gemeente Oisterwijk.
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