Samenvatting en leeswijzer Beuningen beweegt!
In de kadernota Beuningen beweegt staan de ambities weergegeven waar wij met de sport- en beweegwereld
in Beuningen een impuls aan willen geven. Met Beuningen beweegt wordt het beleid voor de jaren 2010-2014
geschetst. De nota is op interactieve wijze met het sportveld tot stand gekomen. Om beleid te formuleren dat
kan rekenen op draagvlak in “sportief “ Beuningen, is de nodige energie gestoken in communicatie met het
Beuningse sportieve veld. Alle verenigingen waar de gemeente een structurele subsidierelatie mee heeft zijn
uitgenodigd hun visie op het sportbeleid van Beuningen weer te geven. Voordat deze nota aan de
gemeenteraad wordt aangeboden is deze besproken met het veld.
De doelstelling van de nota is “het stimuleren, onderhouden en verbeteren van een gevarieerd sportaanbod in
Beuningen waarin sport zowel als doel en als middel ingezet kan worden om maatschappelijke doelen te
realiseren voor alle inwoners van Beuningen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, achtergrond en afkomst”.
In deze nota staan vier pijlers centraal die de basis vormen van het sportbeleid:
Accommodatiebeleid
Sportstimulering
Ondersteuning
Professionalisering
Met het uitvoeringplan wordt uitvoering gegeven aan de beschreven beleidsvoornemens. Met de vaststelling
van deze nota wordt gehoor gegeven aan de wens om een gemeentelijke sportnota
Leeswijzer:
De nota heeft de volgende opbouw. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de aanleiding,
definitiebepaling en functies van de sport. Het tweede hoofdstuk zet het huidige sportbeleid dat Beuningen
kent uiteen. In het derde hoofdstuk worden de opbrengsten van de luisteravonden die georganiseerd zijn met
de verenigingen uiteengezet. Deze opbrengsten zijn leidend geweest bij de verdere opbouw van deze nota. In
het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsmatige context van deze nota . In hoofdstuk 5 worden de
ambities van deze nota geschetst. Dit alles resulteert in hoofdstuk 6 tot een uitvoeringsprogramma. Met
hoofdstuk 7 worden de ambities in een financieel totaaloverzicht geplaatst.
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Inleiding
De betekenis van sport en sportbeoefening staat niet meer ter discussie. Sport staat op de politieke agenda en
is doel en middel op zich. Het beweeggedrag van de volwassenen Nederlanders ontwikkeld zich positief. Het
aandeel Nederlanders dat inactief is, is de laatste jaren teruggelopen van 9% naar 5%. De Nederlandse jeugd
voldoet echter minder vaak aan de beweegnorm dan volwassenen. Ongetwijfeld heeft deze lichamelijke
inactieve leefstijl invloed op de zorgkosten.
Onze gemeente kent een gevarieerd en levendig sportklimaat. Veel vrijwilligers zijn bestuurlijk, begeleidend en
uitvoerend bezig met het in stand houden en verbeteren van dit klimaat. Sport kent geen grenzen, geen
uitzonderingen, sport verbroedert en verbindt. Sportverenigingen zijn daarom zeer waardevol voor de cohesie
van onze samenleving!
Voor u treft u aan de nota Beuningen beweegt. De nota is bedoeld als raamnota waarin de kaders worden
aangegeven waarin de komende jaren gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen wordt
ontwikkeld.
Het is noodzakelijk een beeld te hebben van de huidige situatie van de Beuningse sport en de maatschappelijke
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de Beuningse sportontwikkeling . Om voldoende draagkracht te
creëren voor de vast te stellen beleidsuitgangspunten voor het gemeentelijke sport- en beweegbeleid zijn alle
georganiseerde sportverenigingen en scholen in de gelegenheid gesteld op een tweetal bijeenkomsten hun
inbreng te leveren. De input van deze avonden is “leading” geweest voor de totstandkoming van deze nota.
Het voorlopig resultaat van deze nota is gepresenteerd aan en bediscussieerd met het veld. Ruim tweederde
van de Beuningse sportverenigingen hebben deelgenomen aan de luisterbijeenkomsten.
Doelstelling van de nota is het zijn van een leidraad voor het Beuningse sportbeleid in de periode 2010-2014.
Voor deze periode van 4 jaar is gekozen omdat de oorspronkelijke bedoeling (parallel aan de huidige
collegeperiode) niet meer kan worden gehaald. Bovendien lijkt een doorkijk met een perspectief van 4 jaar zeer
realistisch en sluit deze aan bij een nieuwe collegeperiode.
Met de komst van de sport- en beweegnota is meer duidelijkheid ontstaan over de verschillende posities en
ambities op het terrein van sport in Beuningen. Deze beleidsnota heeft de pretentie om accenten te leggen op
de breedtesport, de verenigingen te ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast wordt er eenduidig beleid
geschetst op het gebied van accommodatiebeleid.
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Hoofdstuk 1

Achtergronden

1.1 Aanleiding sport en beweegnota
In het collegeprogramma 2006-2010 wordt sport gezien als een belangrijk bindend element in de samenleving
en levert sport een grote bijdrage aan de gezondheid, recreatie, sociale integratie en ontwikkeling van onze
1
inwoners . Uit deze omschrijving kan gesteld worden dat sport naast doel op zich ook als middel wordt gebruikt
om maatschappelijke resultaten te realiseren. De afgelopen jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die
niet getoetst konden worden aan een georganiseerd sportbeleid waardoor diverse ad-hoc oplossingen
voorgesteld zijn. Vragen op het gebied van investeringen in buitensportaccommodaties,
professionaliseringstrajecten van grote sportverenigingen, ondersteuning van sporters met beperkingen en
sportstimuleringsprojecten zijn enkele voorbeelden die aanleiding geven om het bestaande ad-hoc beleid te
wijzigen in een overzichtelijk en transparant sportbeleid.
1.2 Begrip sport en bewegen
Het afbakenen van het begrip sport is geen eenvoudige taak. Sport is een veelzijdig begrip. In de literatuur
worden verschillende definities van sport gegeven; de meeste zijn van een vrij hoog abstractieniveau. Teneinde
tot een definitie te komen, is er gezocht naar een definitie die goed bruikbaar is bij het opstellen van
uitgangspunten en die overeenkomt met de definitie die het NOC-NSF tegenwoordig gebruikt:
Onder het begrip sport vallen: breedtesport, topsport, anders georganiseerde sport, verenigingsport en
ongeorganiseerde sport.
Sport wordt vandaag de dag naast doel op zich steeds meer ingezet als middel om maatschappelijke doelen te
bereiken. Door een sport- en beweegnota te realiseren wordt het mogelijk om meer sport en
beweegactiviteiten in te zetten om maatschappelijke doelen te realiseren.
1.3 Breedte- en topsport
In deze nota focussen wij ons op de breedtesport en niet op topsportontwikkeling. Onder topsport verstaan wij
“het beoefenen van een tak van sport op minimaal nationaal niveau”. Ondanks dat er geen “aandacht” is voor
topsportontwikkeling zijn top- en breedtesport nauw aan elkaar verbonden: door breedtesport worden
talenten zichtbaar. De talenten moeten zich kunnen ontwikkelen. De talenten of topsporters hebben een
positieve effect op de breedtesportontwikkeling.
Het doel van breedtesport is dat iedere inwoner, in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur aan
sport en bewegingsactiviteiten kan deelnemen, dan wel daarbij betrokken kan zijn. Deze omschrijving geeft
vele aanwijzingen voor een te voeren beleid op dit terrein. Het gaat om een brede opvatting over sport en
bewegen, actief en passief, als deelnemer en als vrijwilliger, georganiseerd en ongeorganiseerd.
Gesteld mag worden dat Beuningen een beperkte topsportcultuur kent. Uit gesprekken met diverse
verenigingen is duidelijk geworden dat zij zich willen richten op zowel breedte- als topsport. Zoals eerder
gesteld heeft topsport een goede uitstraling naar de breedtesport. Als relatief kleine gemeente met Nijmegen
in haar achtertuin waar topsportvoorzieningen voorhanden zijn of binnenkort gerealiseerd worden, dient de
Beuningse topsporter zich te oriënteren op Nijmegen. Topsportinitiatieven zullen worden overgelaten aan
sportverenigingen en het bedrijfsleven en niet expliciet door de gemeente worden ondersteund.
1.3 De functies van sport
Sport is de laatste jaren onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen omvangrijker en veelzijdiger
geworden. De plaats die sport, als vrijetijdsbesteding, in het alledaagse leven inneemt is aanzienlijk. Sport heeft
niet alleen een functie op het terrein van vrijetijdsbesteding maar heeft ook een maatschappelijke betekenis.
Sport en bewegen levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en het bevordert de kwaliteit van leven.
Sport en bewegen draagt ook bij aan sociale ontwikkeling, ontplooiing en integratie van mensen. Door burgers
te laten sporten worden zij letterlijk en figuurlijk actiever en sport laat mensen participeren in de samenleving.
Sportdeelname draagt bij aan de vorming en harmonieuze ontwikkeling van mensen, in het bijzonder die van
jeugd. Maar bovenal biedt sport veel plezier en ontspanning!
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Collegeprogramma Samen dromen, samen durven, samen doen!, paragraaf sportbeleid
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1.4 Meedoen!
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat alle burgers in Beuningen deel kunnen nemen aan sport en
beweegactiviteiten. Gebrek aan financiële mogelijkheden mag geen belemmering zijn. In de sportnota wordt
geen aandacht geschonken aan inkomens gerelateerde belemmeringen. In ons gemeentelijke participatiebeleid
worden gepoogd sport en bewegen ook toegankelijk te houden voor financieel minder draagkrachtigen
bijvoorbeeld door het aansluiting te zoeken bij het Jeugdsportfonds Gelderland (in oprichting). Dit fonds stelt
zich tot doel om snel, effectief en op een laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige
ouders een kans te beiden om te gaan sporten.
Het gemeentelijk minimabeleid in Beuningen is gericht op het tegengaan van sociale uitsluiting en het
bevorderen van maatschappelijke participatie, dit overeenkomstig de uitgangspunten van het gemeentelijke
WMO beleid. Met de regeling “Méédoen” kunnen mensen met een beperkt inkomen deelnemen aan het
sportieve Beuningse verenigingsleven.
1.5 Maatschappelijke ontwikkelingen
2
In de Rapportage Sport 2008 van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat meer Nederlanders aan sport zijn
gaan doen. Het aandeel sporters is gestegen van 61% in 2003 naar 65% in 2007. Daar staat tegenover dat
steeds minder mensen lid zijn van een sportvereniging: in 2007 bedroeg dit aandeel 47% van de sporters. Deze
trend is al sinds het begin van de jaren negentig zichtbaar en zet zich verder voort: mensen kiezen steeds meer
voor het individuele en/of ongeorganiseerde sportaanbod. Hierdoor verliest de georganiseerde sport dus
marktaandeel. Het aandeel sporters dat deelneemt aan competities en trainingen stabiliseert wel.
Hardloopevenementen mogen zich in een stijgende belangstelling verheugen. Deze trend is ook in Beuningen
waarneembaar, echter het aandeel jongeren dat lid is van een sportvereniging bevindt zich de laatste jaren in
een stijgende lijn.
Accommodatie
Een andere constatering is dat hoewel de sportdeelname nog altijd groeit, stijgt het aantal accommodaties niet
mee. Voor sommige accommodaties loopt het aantal zelfs terug (bijv. tennishallen). Groei zit vooral in het
aantal vrije trapveldjes en speelpleinen voor de jeugd en de commerciële sportorganisaties (maneges,
sportscholen en fitnesscentra).
Wat opvalt is dat sport een activiteit blijft voor de avonduren en weekenden. 69% van de sportdeelname vindt
plaats in de avonduren en weekenden. Het arbeidsritme dicteert dat de sport en het verenigingsleven pas na
17:00 uur op gang komen. Dit gegeven biedt mogelijkheden om tijdens werk- en schooluren leegstaande
accommodaties te benutten, bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen onderwijs en sport. Het probleem
blijft echter het gebrek aan sportvrijwilligers voor begeleiding van activiteiten op werkdagen.
Beperkte omvang van school en sportaanbod
Op het snijvlak van onderwijs en sport lopen tegenwoordig meerdere projecten, mede dankzij landelijke
impulsen als Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). De beperkte omvang en het ad-hoc karakter van het school en
sportaanbod maken echter dat de samenwerking nog weinig bijdraagt aan het creëren van nieuw, aanvullend
sportaanbod voor mensen die nog niet sporten. Bovendien zien de samenwerkende partijen zelf niet het nut
van de samenwerking in of ervaren zij te veel drempels bij de uitvoering ervan.
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Rapportage sport 2008, Koen Breedveld (red.), Den Haag 2008.

4

Hoofdstuk 2

Sport in Beuningen

2.1 Huidig lokaal sportbeleid
Het sportbeleid in Beuningen wordt gekenmerkt door pragmatisme. Veel beleid is ontwikkeld naar aanleiding
van tendensen en vragen uit de samenleving. In dit hoofdstuk wordt de huidige ontstane sportsituatie in beeld
gebracht .
Privatisering:
Buitensportvoorzieningen
De gemeente Beuningen heeft van oudsher altijd veel waarde gehecht aan (buiten) sportvoorzieningen in de
kernen van onze gemeente. De exploitatie van deze sportvoorzieningen legde een steeds grotere druk op de
gemeentelijke financiën. In de jaren tachtig is besloten om de gemeentelijke sportaccommodaties te
privatiseren door deze middels een zakelijk recht in het bezit te geven aan de gebruikers. Voor de gemeente
Beuningen leverde dit direct voordeel op: een nadelig saldo in de exploitatie drukte niet meer op de
gemeentelijke begroting. Het directe voordeel van de vereniging was dat het opstal vervreemd kan worden
met een hypotheek waardoor langgekoesterde verbouwingsplannen gefinancierd konden worden. De
buitensportverenigingen betalen geen huur voor het gebruik van de buitensportvelden.
In 2000 heeft de gemeenteraad met betrekking tot buitensportaccommodaties ingestemd met het voorstel
“nieuw beleid onderhoud buitensport”. In deze notitie is uiteengezet waarvoor de gemeente verantwoordelijk
is met betrekking tot klein en grootschalig onderhoud bij voetbal- en tennisaccommodaties. Het beleid komt er
kort op neer dat verenigingen verantwoordelijk zijn voor het klein onderhoud op de accommodatie en de
gemeente verantwoordelijk is voor het grootonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor renovatie of
vernieuwing.
Dit privatiseringsbeleid heeft gedeeltelijk zijn vruchten afgeworpen. De buitensportaccommodaties verkeren in
een redelijke tot goede staat. De afgelopen jaren hebben diverse verenigingen subsidieverzoeken ingediend
voor het verbouwen van de accommodatie die ook door de gemeenteraad zijn gehonoreerd. Op deze wijze
drukt de buitensportaccommodatie toch weer op de gemeentelijke begroting.
Binnensportvoorzieningen
Niet alleen de tennis en voetbalaccommodaties zijn geprivatiseerd maar min of meer ook de
binnensportaccommodaties. Alle gym- en sportzalen in dorpshuizen zijn in beheer van de stichtingsbesturen
van de dorpshuizen. De stichtingsbesturen zijn volledig verantwoordelijke voor de exploitatie van de
sportruimten.
Met betrekking tot de sporthal de Tinnegieter is de gemeente een exploitatieovereenkomst aangegaan met
een particulier die een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ontvangt. De gemeente Beuningen blijft ,
in tegenstelling tot de sportruimten in de dorpshuizen, verantwoordelijk voor de inrichting van de sporthal.
Vervanging van sportmateriaal in dorpshuizen komen voor rekening van de stichtingsbesturen. Tussen de
gemeente en de exploitant van de Tinnegieter is een lijst opgesteld met betrekking tot
onderhoudsverantwoordelijkheden.
Door gebrek aan binnensportruimten zijn enkele sportverenigingen gehuisvest in particuliere ruimten zoals
scholen (schaakvereniging) en bedrijfsruimten (Judovereniging).
Vreemde eend?
In de jaren negentig is de hockeyvereniging verhuisd van sportpark de Blatenplak naar de Sportpark d’n Alst. De
vereniging heeft toentertijd de wens geopperd een kunstgrasveld aan te willen leggen op het nieuwe
sportpark. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met dit verzoek op voorwaarde dat de toekomstige
onderhoudsvergoeding aan de hockeyvereniging werd afgekocht. De vereniging werd financieel
verantwoordelijk gesteld voor alle toekomstige wensen met betrekking tot de accommodatie. Het stond hun
vrij een beroep te doen op de Algemene Subsidie Verordening.
Samenvattend kan gesteld worden dat er met betrekking tot het accommodatiebeleid sprake is van willekeur
en ongelijkheid. Met de vaststelling van deze nota wordt een eind gemaakt aan deze ongelijkheid.
Huidig subsidiebeleid:
Binnen het sportsubsidiebeleid heeft de jeugd prioriteit. De doelstelling is om zoveel mogelijk jeugd tot sport te
bewegen. Aan sportverenigingen wordt jeugdledensubsidie beschikbaar gesteld: € 15,- per jeugdlid voor een
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buitensportvereniging, € 25,- per jeugdlid voor een binnensportvereniging . De subsidiebijdrage wordt jaarlijks
niet geïndexeerd en wordt alleen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die aangesloten zijn bij een
sportbond die erkend worden door NOC/NSF. Met het beëindigen van het breedtesportproject zijn er geen
subsidiemiddelen beschikbaar voor sportstimuleringsprojecten. Deze zijn wel voorhanden bij andere WMO
velden waar sport als middel wordt ingezet om doelen te bereiken.
Tarievenstructuur:
Voor verenigingen is het niet duidelijk hoe de tarievenstructuur in onze gemeente geregeld is. Door het
privatiseringsbeleid van de jaren tachtig heeft de gemeente weinig invloed op de tarievenstructuur voor het
gebruik van de indoor sportfaciliteiten. De gebruikstarieven van de sporthal , sportzalen en gymzalen worden
per verenigingsjaar vastgesteld door de stichtingen die het beheer van de sportzaal hebben dan wel de
exploitanten. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Bij het vaststellen van de tarieven wordt rekening
gehouden met marktontwikkelingen. De tarieven mogen niet te veel afwijken van vergelijkbare accommodaties
in de regio. Ondanks dat de gemeente beperkte grip heeft op de tarievenontwikkeling zijn de prijzen in
vergelijking met de ons omringende gemeenten relatief laag.

2.2 Organogram Sport gemeente Beuningen

Raad/College

directie

Afdelingshoofd
Inwoners

Beleidsmedewerker Sport,
0,6 fte.

Beleidsmatig/ambtelijk is er sprake van een beperkte inzet, voor sport is 0,6 fte beschikbaar.
2.3 Verenigingssport in Beuningen
Beuningen is een dorp met 25.318 inwoners (31-12-2008). Met 23 sportverenigingen heeft de gemeente
4
Beuningen een structurele subsidierelatie . Het is moeilijk aan te geven hoeveel sportverenigingen Beuningen
precies heeft, maar bij benadering zijn dat er 55. Er zijn namelijk sportvereniging die geen enkele (financiële)
band hebben met de gemeente, of qua omvang zeer klein zijn. Opvallend is de diversiteit aan sporten. Het
sportaanbod varieert van de klassieke sporten zoals voetbal en tennis tot aan watersport en darts. Gekeken
naar het aantal leden is duidelijk dat hockey, tennis en voetbal de grote sporten zijn. Andere sporten, met
name de binnensporten, zijn qua omvang substantieel kleiner.
Veel burgers zijn ongeorganiseerd actief. Zo maken zij gebruik van de sportscholen die in onze gemeente
gehuisvest zijn of maken zij veel gebruik van de publieke ruimte (hardlopen, Nordic Walking etc.). Een
nauwkeurige inventarisatie van de ongeorganiseerde sport vraagt om inzicht in de vrijetijdsbesteding van
3

Binnensportverenigingen krijgen per jeugdlid een toeslag van € 10,- als toeslag voor de zaalhuur. De zaalhuur
drukt zwaar op de begroting van binnensportverenigingen.
4
Zie bijlage 1 overzicht sportverenigingen structurele subsidierelatie 2009.
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mensen. In Beuningen zijn weinig gegevens beschikbaar over de mate van beoefening van ongeorganiseerde
sport.
2.4 Demografische doorkijk
5
Tabel 1 : Bevolking naar leeftijd Beuningen

Beuningen
1-1-2009
1-1-2014
1-1-2019
1-1-2024
1-1-2029

0-14 j 15-24
25-39
40-54
55-64
65+
4794
2972
4154
6836
3333
3213
4289
3062
3707
6706
3799
3957
3908
3058
3755
6111
4253
4750
3662
2774
3650
5363
4427
5498
3566
2484
3646
4847
4161
6195

Tabel 2 : Totale bevolking per 1 januari

Beuningen
periode
aantal

2009
25305

2014
25520
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2019
25835

2024
25374

2029
24899

Uit bovenstaande tabellen kan worden afgeleid dat er in de gemeente Beuningen sprake is van een afname van
het aantal jeugdigen tot 14 jaar. De middengroep van 25-55 jaar neemt eveneens af en er is sprake van een
forse toename van ouderen. In 2009 was 14.1% van onze samenleving 65 jaar of ouder. In 2029 is 24.8% van de
Beuningse samenleving 65 jaar of ouder. De verwachting is dat het totaal aantal inwoners min of meer gelijk
blijft. Vanaf 2029 duikt deze onder de 25.000 inwoners.
Wat opvalt is dat er forse verschillen waar te nemen zijn: het aantal tieners en jongeren neemt af, de
vergrijzing neemt toe.
Met behulp van de uitkomsten van het accommodatieonderzoek dat in 2010 gepresenteerd wordt, worden
veel knelpunten in de sportwereld opgelost. Met dit onderzoek is aangetoond dat er met name in de kern
Beuningen te weinig binnensportruimte voorhanden is en de beschikbare ruimten gedateerd zijn. Uit
bovenstaande tabellen wordt duidelijk dat de bevolkingsomvang van Beuningen niet wezenlijk verandert,
hooguit dat er een verschuiving van accenten zal plaatsvinden. Minder jongeren betekent minder vraag op de
piekmomenten (overdag en van 17:00 tot 20:30 uur). Hierdoor kunnen andere doelgroepen, bijvoorbeeld
senioren, overdag meer gebruik maken van sportvoorzieningen. Extra (indoor) sportvoorzieningen zijn niet
noodzakelijk. Wel dient de inrichting van de sportvoorzieningen afgestemd te zijn op de vraag van de
doelgroep.

5
6

Bevolkingsprognose Beuningen 2009, bureau Pronexus in opdracht van gemeente Beuningen. Zie ook bijlage 2.
Idem, tabel 8
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Hoofdstuk 3

Resultaten luisteravonden sportverenigingen

In januari en februari 2009 hebben er twee luisteravonden plaatsgevonden onder leiding van de Gelderse
Sportfederatie. Het doel van deze bijeenkomsten was om verenigingen de kans te geven ideeën en wensen
kenbaar te maken en deze af te stemmen op de gemeentelijke ambities. De onderstaande aandachtspunten
zijn geventileerd tijdens de luisteravonden.
i.

Accommodatie-eisen

Verenigingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan geschikte en betaalbare accommodatie. Veel
verenigingen richten zich op jongeren. De binnensportverenigingen ervaren het knelpunt dat er onvoldoende
beschikbare en kwalitatief goede binnensportruimte voorhanden is op de piektijden van 17:30 tot 20:30 uur.
In de afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een accommodatienotitie. De verwachting is dat er in
2010 meer duidelijkheid ontstaat over de toekomst van onze gemeentelijke sportvoorzieningen.
Daarnaast dient de gemeente meer aandacht te schenken aan sportmogelijkheden in de openbare ruimte
door mogelijkheden aan te bieden voor sportieve recreatie, zoals bijvoorbeeld een veilig hardloopparcours.
ii. Algemene aanpassing van het bestaande subsidiebeleid
Per heden ontbreekt een voldoende gestructureerd subsidiebeleid (m.u.v. de jeugdsubsidieregeling). Subsidies
worden nog te vaak per incident toegekend en volgens het principe “op is op”. Deze manier van werken komt
verenigingen niet eenduidig of eerlijk over. Voor verenigingen is het niet altijd even duidelijk waarvoor zij
subsidie kunnen aanvragen en bij welke afdeling zij hiervoor terecht kunnen.
De wens is geuit om een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen buiten de jeugdsubsidieregeling met als
toetsingscriteria:
Transparantie
Bijdrage aan sportstimulering
Algemene subsidieverordening Beuningen
iii. Het versterken en ondersteunen van de sportverenigingen m.b.t. vrijwilligers, aanboren van nieuwe
doelgroepen en kennis
De sportvereniging is en blijft het belangrijkste fundament van het breedtesportbeleid. Een van de
belangrijkste knelpunten van de sportvereniging is kader- en vrijwilligerstekorten. Veel verenigingen steunen
op een beperkt aantal vrijwilligers die veel taken op zich nemen. Indien deze vrijwilligers wegvallen kan de
continuïteit van de vereniging in gevaar komen.
Niet al onze verenigingen zijn voor alle taken even goed toegerust. Soms ontbreekt het aan vrijwilligers, aan
kennis en expertise, of aan financiële mogelijkheden. Alle verenigingen onderstrepen het belang van
ondersteuning door de gemeente op dit gebied. Deze steun kan verschillende vormen aannemen:
Gemeente als makelaar: het bij elkaar brengen van expertise;
Gemeente als partner: bij een gezamenlijke aanpak kan de gemeente ook zelf de expertise en de
ondersteuning regelen. Denk aan hulp bij wet en regelgeving of ondersteuning van maatschappelijke
stages.
In de discussie over doelgroepenbeleid blijkt dat verschillende clubs zelf al de nodige activiteiten ontplooien
om gewenste doelgroepen binnen te krijgen. Het benaderen van doelgroepen vergt veel inzet en creativiteit
waarbij niet altijd de ambitie gericht is op ledengroei. Sportverenigingen bieden niet alleen sport en
beweegmogelijkheden, zij vervullen ook een maatschappelijke rol. Verenigingen voelen zich verantwoordelijk
om diverse doelgroepen op te nemen in de vereniging. Van de gemeente wordt verwacht dat zij niet alleen
financieel maar ook als partner dit soort initiatieven ondersteunen.
Intensiever gebruik van accommodatie en de eerder genoemde maatschappelijke functie zijn andere redenen
om te zoeken naar andere gebruikers:
samenwerking met scholen (geven van clinics op scholen, gebruik door scholen van accommodatie)
bedrijven die tegen vergoeding gebruik maken van faciliteiten
samenwerking met andere organisaties
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aanbieden van activiteiten voor niet leden (los/vast), of potentiële leden
Op deze terreinen is samenwerking met gemeente, andere organisaties (commercieel en niet commercieel) én
met sportverenigingen onder elkaar nog veel winst te halen.
iv. Professionalisering sportvereniging
De wens is uitgesproken om verenigingen die door problemen met vrijwilligers (kwantitatief of kwalitatief) niet
optimaal kunnen functioneren, ondersteuning te bieden bij het aantrekken van professionals (technisch of
7
organisatorisch). Dit kan bijvoorbeeld in het kader van de combinatieregeling. Het doel is te komen tot een
kwaliteitsverbetering bij sportvereniging, door gerichte professionalisering. De professional oefent binnen een
vereniging, of samenwerkingsverband tussen verenigingen, een organisatie -of beleidsfunctie uit. Hierbij wordt
opgemerkt dat deze professionele ondersteuning er niet toe moet leiden dat de activiteiten die het hart van de
club vormen overgenomen worden door professionele krachten.

7

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever,
maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel – te werk wordt gesteld in of
ten behoeve van ten minste twee werkvelden/sectoren bijvoorbeeld onderwijs en sport. Een
combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen, die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.
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Hoofdstuk 4

Nieuwe uitgangspunten

4.1 Visie op sport en beweegbeleid
Met het sportbeleid wil de gemeente Beuningen voorwaarden scheppen om te kunnen sporten en bewegen.
Wij willen aansluiten bij de doelen die gesteld zijn in de kadernota van het ministerie van VWS “Tijd voor
8
Sport” , dit betekent:
Meer mensen sporten en bewegen voldoende en minder mensen zijn inactief;
Meer sport en beweegmogelijkheden op en rond school door samenwerking tussen scholen en
sportaanbieders;
Sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod dat aansluit op de vraag van huidige en nieuwe
leden.
4.2 Doelstelling:
De basis van ons sportbeleid moet zijn:
“Het stimuleren, onderhouden en verbeteren van een gevarieerd sportaanbod in Beuningen waarin sport zowel
als doel en als middel ingezet kan worden om maatschappelijke doelen te realiseren voor alle inwoners van
Beuningen, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, achtergrond en afkomst”.
Sportstimulering is een methode om aan deze doelstelling concreet vorm te geven, maar wel sportstimulering
in de ruimste zin van het woord. In dat opzicht betekent sportstimulering:
Stimuleren van sportdeelname;
Verbreden en versterken van het aanbod sport- en beweegactiviteiten;
Versterken en ondersteunen van sportaanbieders;
Aanpassing van het subsidiebeleid;
Verbeteren van de kwaliteit van sportaccommodaties.
Daarbij willen wij in het sportbeleid enkele specifieke wensen ontwikkelen:
Sportstimulering met name gericht op de 55+;
Het faciliteren van voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties waarbij het accent niet
primair gelegd wordt op uitbreiding maar op kwaliteitsverbetering;
Het stimuleren van sport op straat;
Het verbreden en versterken van het aanbod voor sport- en beweegactiviteiten met name voor
overdag;
Het versterken en ondersteunen van de sportaanbieders m.b.t. vrijwilligers;
Professionalisering sportverenigingen met behulp van de combinatiefuncties/vereniging
ondersteuners.
Gesteld kan worden dat de ideeën en wensen van de Beuningse sportverenigingen die geventileerd zijn bij de
luisteravonden aansluiten op de visie en doelstelling die de gemeente Beuningen heeft geformuleerd. Met
deze constatering kunnen gemeenschappelijke gedragen ambities geformuleerd worden.
4.3 Ambitiekader
Iedere inwoner uit Beuningen moet de mogelijkheid hebben om op verantwoorde wijze deel te nemen aan
sport en beweegactiviteiten. De taak van de gemeente hierbij is enerzijds voorwaardenscheppend, anderzijds
draagt de gemeente ook een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor sport en bewegen:
Het formuleren van een gemeentelijk sportbeleid;
Het creëren van materiële (met name financiële) randvoorwaarden;
Het veilig stellen en verbeteren van de kwaliteit van de sportbeoefening ;
Het verstreken van de kwaliteit van de sportinfrastructuur;
Het verbeteren van de samenhang van het op de sport betrekking hebbende beleid.
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Tijd Voor Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag september 2005
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Hoofdstuk 5

Ambities

In de voorafgaande hoofdstuk is de beleidsmatige context weergegeven. De volgende hoofdstukken hebben
betrekking op de ambities om de geformuleerde doelstelling te halen. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit een
viertal pijlers:
Accommodatiebeleid
Sportstimulering
Het versterken en ondersteunen van de sportverenigingen m.b.t. vrijwilligers, aanboren van nieuwe
doelgroepen en kennis
Professionalisering van sportverenigingen
Alle pijlers krijgen een toelichting, vervolgens wordt er een beleidsaanbeveling gedaan en wordt deze
afgesloten met een beschrijving van het gewenste resultaat. De financiële kosten van alle beleidsaanbevelingen
worden in het volgende hoofdstuk uiteengezet.
5.1 Accommodatiebeleid
Het grootste gedeelte van het sportbudget van gemeenten wordt ingezet voor het realiseren en beschikbaar
stellen van sportfaciliteiten om inwoners van onze gemeente in staat te stellen om de meest gangbare sporten
binnen de gemeentegrenzen te beoefenen. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van
basisvoorzieningen als sportaccommodaties. Naarmate de eisen van sportverenigingen specifieker worden ligt
de verantwoordelijkheid meer bij de sportverenigingen. In geval van behoefte aan uitbreiding of
modernisering van sportaccommodaties vindt een afweging plaats tussen maatschappelijk nut en
gemeentelijke verantwoordelijkheid.
1. Gemeente eigenaar van sportaccommodaties
Bij aanleg, verhuizing, revitalisatie van sportaccommodaties worden de mogelijkheden om de btw kosten op de
inkoop te besparen onderzocht. De fiscale regeling “gelegenheid geven tot sportbeoefening” kan zowel voor
binnen- als buitensportaccommodaties hiervoor worden ingezet. In het kort komt deze regeling er op neer dat
de btw kosten voor de inkoop bespaard kunnen worden als de gemeente een complete sportaccommodatie
met aanvullend dienstbetoon beschikbaar stelt. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is sinds 2002
belast tegen het lage BTW-tarief van 6%. Dit lage BTW-tarief is slechts van toepassing indien de gemeente
naast de verhuur van de onroerende zaak verschillende bijkomende prestaties verricht die noodzakelijk zijn om
de sport te kunnen beoefenen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld de verhuur van materialen, verzorging van
de machines en onderhoud van banen en/of velden. Op het moment dat deze bijkomende prestaties worden
verricht, wordt door de gemeente meer prestaties verricht dan enkel de verhuur van een pand en is het geheel
van de prestaties aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente kan deze
wettelijke taken overdragen aan een stichting, de stichting wordt dan verantwoordelijk voor de volledige
exploitatie. Het feit dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening belast tegen 6% BTW plaatsvindt, betekent
voor de sportverenigingen, die vrijgesteld zijn van omzetbelasting en die gebruik maken van een
sportaccommodatie, dat zij BTW berekend krijgen die (voor een gedeelte) niet in aftrek kan worden gebracht.
Een direct gevolg van dit beleid is dat de gemeente eigenaar wordt van sportaccommodaties. De
uitgangspunten voor toezicht, (dagelijks) beheer en onderhoud dienen per situatie nader uitgewerkt te
worden.
Met nadruk dient opgemerkt te worden dat deze nieuwe beleidslijn alleen toegepast wordt bij “natuurlijke
momenten” zoals bijvoorbeeld verhuizing, aanleg of revitalisatie van sportvoorzieningen. In Beuningen is een
sportstichting, stichting Mixed Hockey Club Beuningen, die deze besparingsconstructie op een andere wijze,
met andere fiscale mogelijkheden, in het verleden gerealiseerd heeft. Bij de aanleg van een nieuw hockeyveld
of kleedaccommodatie wordt, indien mogelijk, aangesloten op de oude fiscale regeling. Bij aanleg ontvangt de
stichting een subsidie/krediet exclusief btw.
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Beleidsvoornemen
-Bij aanleg, verhuizing, revitalisatie van sportaccommodaties wordt gemeente Beuningen eigenaar van de
sportaccommodatie. Met als doel de mogelijkheden voor btw besparing op de inkoop te onderzoeken en
indien mogelijk te realiseren.
2. Verbeteren van de kwaliteit en de benutting van sportaccommodaties
Het gemeentelijke accommodatiebeleid is naast de uitbreiding die gerealiseerd wordt met de uitkomsten van
het accommodatieonderzoek niet primair gericht op uitbreiding maar op kwaliteitsverbetering. Veldsporten in
Beuningen worden overwegend nog gespeeld op natuurgras en hebben zo hun beperkingen; natuurgrasvelden
kunnen slecht een beperkte bespeling verdragen, waardoor het aantal teams per veld beperkt is. Veldsporten
vergen hierdoor een groot ruimtebeslag. Tevens is een speelvrije zomerperiode van circa 3 maanden
noodzakelijk in verband met onderhoud en het herstel van de velden. Afgelastingen van trainingen en
wedstrijden vanwege de conditie van de velden als gevolg van weersomstandigheden zijn geen uitzondering.
Voor de buitensportvelden wordt het meer regel dan uitzondering om deze bij vervanging of aanleg in
kunstgras aan te leggen.
Door velden in kunstgrasuitvoering aan te leggen zijn deze meer bespeelbaar en kunnen deze ook voor andere
activiteiten gebruikt worden. Buitensportaccommodaties worden overdag niet optimaal gebruikt. Hier liggen
voor de sportaanbieders kansen! Een betere benutting van de sportaccommodaties met name overdag wordt
nagestreefd.
Beleidsvoornemens
-Om de kwaliteit en de bespeelbaarheid van buitensportvelden te vergoten worden buitenvelden in principe in
kunstgrasvarianten aangelegd. Natuurgras blijft bespreekbaar, maar het uitgangspunt is kunstgras;
-Efficiënter gebruik van sportvoorzieningen bevorderen door het aangaan van samenwerkingsverbanden met
bijvoorbeeld scholen en welzijnsinstellingen.
3. Nieuwe ontwikkelingen
Bij woningbouwplannen dient voldoende rekening gehouden te worden met nieuwe sportvoorzieningen. Het is
de taak van afdeling Inwoners om hiervoor visie te ontwikkelen. Insteek hierbij is dat bij het verdwijnen van
bestaande sportaccommodaties en/of bij het ontwikkelen van nieuwe sportaccommodaties een nieuw te
bouwen accommodatie multifunctioneel is, dwz meer takken van sport kunnen er worden gehuisvest ,
combinatie van sporten of leisure dient mogelijk te zijn. Als uitgangspunt wordt gehanteerd de normen, eisen
en richtlijnen zoals die geformuleerd zijn door NOC/NSF in het handboek sportaccommodaties. Dit betekent
ook dat alle sportvoorzieningen toegankelijk moeten zijn voor burgers met een lichamelijke beperking. Deze
normen, eisen en richtlijnen zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen NOC/NSF, de sportbonden en
de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Bij verplaatsing van sportverenigingen moet onderzocht worden of er mogelijkheden gecreëerd kunnen
worden om de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten of te garanderen. Te denken valt aan
multifunctionele voorzieningen met bijvoorbeeld kinderopvang.
Beleidsvoornemen
-Het handboek Sportaccommodaties van NOC/NSF is uitgangspunt voor de kwaliteit van sportvoorzieningen.
4. Sport in de openbare ruimte
Veel burgers, van jong tot oud, sporten regelmatig in de openbare ruimte. Het gaat hier om de sport- en
beweegvormen als hardlopen, nordic-walking, skaten en outdoor fitness toestellen. Deze manier van sporten is
laagdrempelig omdat burgers vrij zijn in wanneer, hoe vaak en hoe lang zij op deze wijze gebruik maken van de
openbare ruimte. De ruimte voor sport en bewegen in de openbare ruimte is in belangrijke mate bepalend
voor de woonkwaliteit en aantrekkelijkheid van onze kernen en buurten en kan een basis zijn voor latere sport
en beweeggedrag van kinderen.
In Beuningen ontbreekt het aan een veilig afgebakend parcours en outdoor fitnesstoestellen. Vanuit het
sportveld en het sociaal cultureel werkveld is meerdere malen een verzoek hiervoor ingediend. Relatief snel
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kan het één en ander gerealiseerd worden. Daarbij kan ook een verbinding gelegd worden met het speelruimte
beleid dat herzien wordt in 2009/2010.
Beleidsvoornemen
-onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg van een veilig parcours voor o.a. hardlopen,
skaten, nordic-walking en outdoor fitnesstoestellen in de openbare ruimte.
5. Basissportvoorzieningen “gelijke monniken, gelijke kappen”
De aanleg van sportvoorzieningen is een kostbare zaak. De gemeente dient zorgvuldig te kijken naar nut en
noodzaak van publieke voorzieningen. De ondersteuning van de gemeente op het gebied van financiën zal zich
beperken tot het sportaanbod zonder winstoogmerk. Gemeentelijke sportparken bestaan uit velden,
kleedlokalen, toilet- en douchevoorzieningen, trainers/docenten en scheidsrechtersruimte, EHBO
voorzieningen en materialenberging. Dit zijn primaire onderdelen van een sportvoorziening waarvan de
financieringskosten bij eerste aanleg volledig gedragen worden door de gemeente. Indien een bestaande
sportaccommodatie in opdracht van de gemeente verhuisd wordt naar een andere locatie zijn alle
investeringskosten voor rekening van de gemeente. Het uitgangspunt blijft”sober edoch doelmatig” .
Verfraaiingen en aanvullende verenigingsvoorzieningen komen geheel voor rekening van de vereniging(en).
Renovatie of vervanging van sportvelden is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Beleidsvoornemen:
-De gemeente levert alleen financiële bijdrage aan primaire onderdelen van sportaccommodaties bij eerste
aanleg;
-De gemeente is volledig verantwoordelijk voor renovatie of vervanging van sportvelden.

5.2 Sportstimulering
Met sportstimulering wordt bedoeld: het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners kennis maken met de
mogelijkheden van sportbeoefening en ze aanzetten tot sportdeelname. Sportstimulering in de vorm van
sportkennismaking voor jeugd en met name ouderen wordt bevorderd. Er dient een samenwerking tot stand te
komen met het onderwijsveld, sportverenigingen en andere instellingen. Het doel van sportstimulering in onze
gemeente is:
Inwoners kennis te laten maken met sport;
Het verlagen van de drempel tot sportbeoefening;
Het stimuleren van jongere en ouderen om lid te worden van een sportvereniging;
Kwaliteitsverbetering van het sportaanbod;
Ondersteunen van sport stimuleringsactiviteiten.
1. Regiegroep Breedtesport: verbetering samenwerking tussen de organisaties voor sport en bewegen
Sport kan veel betekenen voor de Beuningse samenleving. Om de doelstellingen en de ambities te realiseren is
het van belang dat er een goede afstemming en samenwerking ontstaat met de verschillende organisaties die
met sport te maken hebben. Om het sportstimuleringsbeleid te intensiveren ligt een belangrijke taak
weggelegd bij het onderwijs. Via de school wordt de jeugd en de ouders bereikt. Met ingang van schooljaar
2007/2008 hebben scholen bovendien de verplichting om op verzoek voor- en naschoolse opvang te leveren of
te regelen. Er dient een samenwerkingsverband opgezet te worden om sportstimulering integraal en met hoge
mate van continuïteit te realiseren. Enkele organisaties die daarbij betrokken kunnen worden zijn: Stichting
Perspectief, Seniorenbonden, sportaanbieders, de scholen en de gemeente (welzijn, jeugd, onderwijs, sport).
Beleidsvoornemen
-ontwikkelen van een samenwerkingsverband van verenigingen en instellingen die zich bezig houden met sport
en bewegen.
2. Sportstimuleringssubsidie
In Beuningen ligt de sportdeelname hoger dan het landelijke gemiddelde. Echter, uit GGD onderzoek is
gebleken dat slechts 22% van de jeugd in de regio Nijmegen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen voor jongeren (dagelijks een uur matig intensief bewegen). Het beperkt bewegen zit niet zozeer in
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het georganiseerd sporten, want circa 75% van de beuningse jongeren is lid van een sportvereniging, maar
meer in de duur. De helft van de jongeren sport nog geen drie uur per week. In Beuningen beweegt 40% van de
jongeren volgens deze norm onvoldoende, dit cijfer ligt wel lager dan het regiogemiddelde. Dit “gunstige” cijfer
wordt veroorzaakt door het fietsen naar school.
9
Ruim de helft van de volwassen in Beuningen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen . Niet alleen
te weinig bewegen en sporten is een veroorzaker van overgewicht maar ook ons eetpatroon. Met behulp van
de vastgestelde gezondheidsnota wordt aandacht geschonken aan dit maatschappelijk probleem.
Er dient speciale aandacht uit te gaan naar de verschillende doelgroepen (jeugd, volwassenen en ouderen).
Deze groepen kennen allen een specifieke benaderingswijze en zullen aangetrokken worden tot verschillende
sport- en beweegactiviteiten. Kennismaking met sport en bewegen op jonge leeftijd is van groot belang voor
het sportgedrag op latere leeftijd. Omdat op scholen alle kinderen bereikt worden is een goede samenwerking
tussen scholen, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders een must.
Er ontbreekt een voldoende gestructureerd subsidiebeleid met uitzondering van de jeugdsubsidieregeling.
Subsidies worden nog te vaak per incident toegekend en volgens het principe “op is op”. Dit principe komt bij
verenigingen niet eenduidig en eerlijk over. Binnen afdeling Inwoners zijn diverse subsidiemogelijkheden
aanwezig waarbij sport als middel wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Een voorbeeld
hiervan zijn de subsidiemogelijkheden in de nota Gezond en Wel(zijn), nota lokaal gezondheidsbeleid 20072010 voor sportstimulering voor ouderen en gehandicapten. Deze subsidiemogelijkheden zijn voor veel
sportverenigingen en sportaanbieders onbekend.
Er dient één projectsubsidieregeling ontwikkeld te worden waar verenigingen en andere sportaanbieders een
beroep op kunnen doen met de volgende toetsingscriteria:
Transparantie
Bijdragen aan sportstimulering
Meerjarenplanning
Eigen inbreng
De “spelregels” van de Algemene Subsidie Verordening.
Projecten die een stimulerende bijdrage leveren aan sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente die
toegankelijk zijn voor alle burgers of voor specifieke doelgroepen, kunnen in aanmerking komen voor een
(tijdelijke voor een periode van maximaal twee jaar) projectsubsidie.
Met het “samenvoegen” van de diverse subsidiemogelijkheden voor sport en beweegactiviteiten wordt
gepoogd meer middelen beschikbaar te stellen die makkelijker toegankelijk zijn voor de (sport)aanbieders.
Binnen de huidige financiële sportkaders is er geen geld beschikbaar voor sportstimuleringsprojecten.
Voorgesteld wordt om deze te introduceren naast de jeugdsubsidieregeling. Deze sportstimuleringssubsidie
wordt in principe eenmalig of tijdelijk beschikbaar gesteld. De criteria om in aanmerking te komen voor deze
subsidie:
Doel is stimulering sportdeelname;
Voorkeur voor sportstimulering voor doelgroepen jeugd tot 18 jaar in samenwerking met scholen en
ouderen boven de 55 jaar en mensen met een beperking;
De projecten dienen onder deskundig leiding te staan;
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750,- per
activiteit;
Subsidiabele kosten zijn o.a. organisatiekosten, huur accommodatie en trofeeën;
Niet subsidiabele kosten zijn consumpties, entertainment, reiskosten en financiële vergoeding aan
vrijwilligers.
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Beleidsvoornemen
-het ontwikkelen van een eenvoudig en maatschappelijke aanvaardbaar subsidiebeleid;
-het instellen van een sportsimuleringssubsidie ter bevordering van sport en beweegactiviteiten in onze
gemeente.
3. Subsidie voor leden met een beperking
Beuningen kent alleen jeugdledensubsidie om te stimuleren dat de jeugd zich bindt aan sportvereniging.
Beuningen kent geen subsidie voor leden met een lichamelijke of geestelijke beperking. Om te bevorderen dat
verenigingen zich tevens openstellen voor sporters met een beperking wordt voorgesteld om Beuningse
verenigingen subsidie beschikbaar te stellen voor leden met een beperking. De hoogte van de subsidie
bedraagt tweemaal de toegekende norm voor jeugdleden. De leden dienen lid te zijn van een Beuningse
vereniging die de leden inschrijft bij desbetreffende sportbond. Voor deze leden wordt naast deze
gehandicaptensubsidie geen extra jeugdledensubsidie verstrekt. Om in aanmerking te komen voor deze
subsidie speelt leeftijd geen rol.
Beleidsvoornemen
-het instellen van een subsidie voor leden met een lichamelijk of geestelijke beperking
4. Het verbreden en versterken van het aanbod van sport en beweegmogelijkheden met name voor
overdag
Zoals uiteengezet zijn de wensen, mogelijkheden en behoeften van sporters veranderd. Consumenten zijn
kritischer geworden. Het aanbod van sportverenigingen is voor een groot deel nog gebaseerd op de
traditionele vraag. Vernieuwing en verbreding van het aanbod bieden kansen om (nieuwe) sporters te binden.
Te denken valt daarbij aan het aanbieden van sport overdag, al dan niet in samenwerking met professionele
sportaanbieders of sport en welzijnorganisaties. Het aanbod moet gericht zijn op de behoefte van zoveel
mogelijk burgers.
Beleidsvoornemen
-Inventariseren van de sportwensen van de burgers in onze gemeente
5. BOS-impuls
De tijdelijke stimuleringsregeling B(uurt)O(nderwijs)S(port) is erop gericht gemeenten te ondersteunen bij de
aanpak van achterstanden bij jeugdigen van 4-19 jaar. Het gaat hierbij om achterstanden op het gebied van
gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, sport en bewegen. Daarnaast is de regeling gericht op het
bestrijden van overlast veroorzaakt door jeugdigen. Door deze regeling wil het ministerie van VWS gemeenten
stimuleren activiteiten te ontplooien, die bijdragen aan het verminderen van genoemde achterstanden. Deze
activiteiten dienen onderdeel te zijn van een arrangement, oftewel een samenhangend pakket van activiteiten
voor jeugdigen dat aansluit bij de dagindeling. Sport en bewegen dienen in ieder geval onderdeel uit te maken
van deze activiteiten, gezien het positieve effect op de gezondheid, de sociale en persoonlijke vorming van
sociale cohesie in wijken en buurten. Daarnaast sluit sport aan bij de interesse van veel jeugdigen. Het project
Sportieve School (XL) dat loopt vanaf 2007 tot en met 2010 wordt met uitgevoerd op alle Beuningse scholen.
Sportieve School (XL)
Dit arrangement richt zich met name op de speerpunten:
Het voorkomen en verminderen van bewegingsarmoede;
Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en het tegengaan van overgewicht.
De activiteiten zijn gericht op de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen. Het traject bestaat uit een
sportkennismakingsproject en een introductie van een gezondheidsprogramma op deze scholen. Tijdens de
reguliere gymlessen maken kinderen kennis met verschillende takken van sport. De lessen worden door de
gewone leerkracht gegeven, gebruik makend van sportkennismakingslessen en een materiaalpakket.
Vervolgens kunnen leerlingen introductietrainingen volgen bij een sportverenigingen naar keuze om (verder)
kennis te maken met de tak van sport en met de sportvereniging. Met deze activiteiten worden leerlingen
gestimuleerd een bewuste keuze te maken voor een bepaalde tak van sport, waardoor de kans op uitval
verkleind wordt. De activiteiten vinden indien mogelijk aansluitend op de schooldag plaats.
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Daarnaast bevat dit traject een lesprogramma dat gericht is op het bewust maken van een gezonde leefstijl.
Om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl wordt op school aandacht besteedt aan verschillende
gezondheidsaspecten (voeding, sport en bewegen). Niet alleen de kinderen worden hierop geattendeerd maar
10
ook ouders door het organiseren van themabijeenkomsten.

Beleidsvoornemen
De BOS-impuls heeft een looptijd tot en met 2010. Voorgesteld wordt om op het einde van het schooljaar
2009/10 een tussenevaluatie op te stellen om de mogelijkheden te bekijken om het project zonder rijksbijdrage
te continueren.
5.3 Het versterken en ondersteunen van de sportverenigingen m.b.t. vrijwilligers, aanboren van nieuwe
doelgroepen en kennis
De gemeente Beuningen ondersteunt verenigingen op dit moment met een collectieve vrijwilligersverzekering
en verlichting van financiële druk door het afschaffen van OZB gebruikerslasten. De maatschappelijke druk op
verenigingen wordt als hoog ervaren. Verenigingen dienen vanuit de gemeente ondersteunt te worden om de
maatschappelijke druk op te vangen. Om sport in te kunnen zetten als middel binnen andere beleidsterreinen
dient de sport zelf sterk genoeg te zijn.
1. Deskundigheidsondersteuning
Om het tekort aan kennis op het gebied van organisatievraagstukken en vrijwilligersmanagement op te heffen
is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van het Vrijwillig Informatie Punt (VIP) dat gehuisvest is in het
Molenhuis. Voor sportverenigingen wordt scholing steeds belangrijker omdat de eisen die gesteld worden aan
vrijwilligers in vereniging steeds hoger worden. Het VIP kan hierin een actieve ondersteunende rol spelen. In
het verleden is onderzoek verricht naar de behoefte op het gebied van organisatievraagstukken en
vrijwilligersmanagement. Relatief weinig verenigingen (niet alleen sportverenigingen) hebben gebruik gemaakt
van het aanbod. Echter, uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat verenigingen wel behoefte hebben aan
ondersteuning. Maar liefst 84% van de verenigen heeft aangegeven hulp te kunnen gebruiken op het gebied
van het werven van vrijwilligers en cursussen voor vrijwilligers en/of bestuurders. Het VIP heeft het aanbod nu
meer afgestemd op de vraag.
Beleidsvoornemen
-het organiseren, stimuleren en aanbevelen van deskundigheidsbevordering met behulp van het VIP door de
mogelijkheden van het VIP meer onder de aandacht te brengen van verenigingen
2. Kaderontwikkeling
Voor verenigingen is het al lastig genoeg om goede vrijwilligers te kunnen vinden die diverse taken binnen de
vereniging op zich willen nemen. De verenigingstructuur staat onder druk als gevolg van wet- en regelgeving op
bijvoorbeeld het gebied van financiën, hygiëne en milieu. Burgers zijn best bereid om zich in te zetten voor een
sportvereniging mits de taak overzichtelijk en aflopend is. De gemeente moet de vereniging hierbij
ondersteunen. Het opleiden van een sporttechnisch kader is primair een verantwoordelijkheid van de
vereniging. Bij het opleiden van bestuurlijk kader kan een beroep worden gedaan op de subsidiedeel
verordening Kadervorming. De voorwaarden in deze verordening worden geactualiseerd en opnieuw
vastgesteld.
Beleidvoornemen
-de subsidiedeel verordening Kadervorming actualiseren en de verenigingen informeren over de
subsidiemogelijkheden
3. Maatschappelijke stages
Sinds oktober 2008 loopt in de regio het pilot project maatschappelijke stages voor scholieren uit het
voortgezet onderwijs. Het doel is om jongeren te laten ervaren dat zij vrijwilligerswerk kunnen doen zonder dat
daar een vergoeding tegenover staat. De kans is aanwezig dat sportverenigingen in onze gemeente ingezet
10

Voor meer informatie zie Subsidieaanvraag in het kader van de BOS-Impuls. Tijdelijke stimuleringsregeling
buurt, onderwijs en sport Gemeente Beuningen, NKS ’s Hertogenbosch, maart 2006.
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worden als maatschappelijke stageplaats. Voor de vereniging is dit een kans om nieuwe vrijwilligers te
genereren. Deze maatschappelijke stagiaires moeten begeleid worden vanuit de vereniging. Verenigingen
kunnen een gedeelte van de begeleidingskosten bij de gemeente declareren.
Beleidsvoornemen
-ontwikkelen van subsidievoorwaarden voor verenigingen voor de ondersteuning van maatschappelijke stages
5.4 Professionalisering sportvereniging
Van sportverenigingen wordt veel verwacht. Naast het aanbieden van sportactiviteiten aan de leden, dienen zij
ook gehoor te geven aan de wensen van vrijwilligers en voldoende kennis te hebben van wet- en regelgeving
en inspelen op maatschappelijke wensen. Dit vraagt veel inzet, kennis en ervaring van bestuurders en haar
vrijwilligers. Sportverenigingen kunnen hierbij ondersteuning gebruiken door het inzetten van een betaalde
kracht.
1. Introductie verenigingsmanager
De verenigingsmanager biedt ondersteuning aan sportverenigingen waar deze gewenst wordt. Veelal
ondervinden sportverenigingen dezelfde problemen. Gezamenlijk kunnen deze problemen opgepakt worden
met de ondersteuning van een verenigingsmanager. Door de gezamenlijke aanpak kunnen sportverenigingen
hun kennis en ervaring delen, elkaar feedback geven en daar waar mogelijk ondersteunen. Een
verenigingsmanager heeft als doel om een structurele kwaliteitsverbetering voor sportverenigingen te
bewerkstelligen. Een kwalitatief goed functionerende sportvereniging heeft ook voordelen voor de gemeente.
Verenigingen kunnen betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken. De kosten voor de
verenigingsmanager dienen gezamenlijk gedragen te worden.
Beleidsvoornemen
-het instellen van een subsidie voor de inzet van een verenigingsmanager
2. Introductie combinatiefunctionaris
Al jaren horen we geluiden over te dikke en slecht bewegende burgers. Dat moet en kan gezonder. Het kabinet
begint bij het begin en wil fors investeren in het onderwijs en de sportvereniging om kinderen meer te laten
sporten. Te weinig beweging heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Vandaar dat de overheid fors wil
investeren om kinderen en jeugd meer aan het bewegen te krijgen. Het kabinet ziet het meeste in het
ontwikkelen van brede scholen die naast het gebruikelijke lespakket ook een cultuur- en sportpakket aan hun
leerlingen aanbieden. Doel is dat kinderen weer toekomen aan dagelijks één uur bewegen en dat onder het
motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’ daarna ook vol blijven houden. De combinatiefunctionaris moet de
noodzakelijke bruggen slaan. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar voor
meerdere sectoren werkt; een leerkracht lichamelijke opvoeding die ook sporttrainer bij een vereniging is. Of
omgekeerd, een sporttechnisch kaderlid van een sportvereniging die ook op school assisteert bij sport en
lichamelijke opvoeding. De functionaris kan ook worden ingezet in het culturele veld.
Door de introductie van deze functie wordt enerzijds de sportvereniging versterkt en anderzijds wordt het
sportaanbod van brede scholen uitgebreid en wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren verstrekt.
Mede door de functionaris zou een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen te realiseren zijn.
Van belang is dat er overeenstemming wordt bereikt met maatschappelijke partners op het gebied van
onderwijs, cultuur en sport. De impuls wordt deels door het Rijk betaald. Het eerste jaar wordt deze voor
100% betaald met rijksgelden. Vanaf het tweede en volgende jaren (tot 2012) wordt deze door cofinanciering
bekostigd met een verdeelsleutel van 60% voor de gemeenten/partners en 40% door de overheid. Het
normbedrag per combinatiefunctie wordt geraamd op € 45.000,- per functie. Op deze wijze probeert het rijk
tot 2012 tenminste 2500 combinatiefuncties mogelijk te maken.
Voor Beuningen is nog niet bekend hoeveel formatieplaatsen er aangeboden worden. Dit wordt berekend op
basis van het aantal jongeren tot en met 18 jaar in onze gemeente. Streven is om in Beuningen zo optimaal
mogelijk gebruik te maken van deze regeling. Dit is onder andere afhankelijk van de bereidheid van
maatschappelijke partners om eveneens te willen investeren in combinatiefuncties.
Samenwerking in Beuningen moet beloond worden! Met de introductie van de combinatieregeling wordt de
sportvereniging versterkt waardoor zij nog beter in staat zijn om gehoor te geven aan de maatschappelijke
vraag om sport als middel in te zetten. Het wordt mogelijk teveel als vanzelfsprekend gezien dat
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sportverenigingen deze nieuwe uitdagingen feilloos op zich kunnen nemen zonder professionele ondersteuning
of regie van de gemeente. Het blijvend investeren in de intrinsieke waarde van sport en bewegen en de daarbij
behorende sportinfrastructuur is noodzakelijk om in de volle breedte te kunnen profiteren van de inzet van
sport en bewegen als middel. Deze integrale aanpak maakt het mogelijk om sport niet alleen uit het
sportbudget maar ook met budgetten uit andere beleidsvelden (gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en
seniorenbeleid) te financieren.
Beleidsvoornemen
- Onderzoek met behulp van de Gelderse Sport Federatie naar consequenties van deelname aan de
rijksregeling combinatiefunctie 2010;
- Zoeken naar lokale coalities om tot een inhoudelijke invulling te komen wanneer besloten wordt tot invoering
van de combinatiefuncties over te gaan.
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3. Versterking sportinfrastructuur
Het Beuningse sportaanbod is divers en kerngericht georiënteerd: elke kern heeft minimaal een voetbal en een
tennisvereniging. Daarnaast zijn er ook gemeentebrede sportverenigingen zoals de hockey- en de
korfbalvereniging. De één in omvang wat groter en vitaler dan de ander. Een vitale sportvereniging kan
gedefinieerd worden als een verenging die financieel gezond is, over voldoende draagkracht beschikt
(voldoende bestuursleden en voldoende vrijwilligers) en in staat is jeugd te binden aan de vereniging. Om voor
de toekomst een sterkere sportinfrastructuur te realiseren kan het samenwerken, clusteren en of fuseren van
sportclubs een belangrijk instrument zijn. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan samenwerking,
clustering of fusering van zelfde takken van sport, maar ook juist tussen clubs met elk een ander, elkaar
aanvullend/versterkend sportaanbod.
Het ontwikkelen van een omnivereniging is een instrument om de continuïteit en diversiteit in onze gemeente
op de lange termijn te waarborgen. Dit is natuurlijk alleen haalbaar als er voldoende draagvlak is bij potentiële
deelnemers aan een (omni)vereniging. Initiatieven vanuit de huidige sportverenigingen die zich willen
ontwikkelen tot een (omni)vereniging worden door de gemeente financieel ondersteund in het traject om te
komen tot deze nieuwe (onmi)vereniging.
Beleidsvoornemen:
-Initiatieven van sportverenigingen om samen een (omni)vereniging te willen vormen worden op verzoek van
deze verenigingen begeleid en gefaciliteerd op kosten van de gemeente.

6

Uitvoeringsprogramma

In de voorgaande hoofdstukken zijn de beleidsambities weergegeven en zijn er keuzes gemaakt voor het
toekomstig sportbeleid. De ambities worden omgezet in een uitvoeringsprogramma.
Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

1. De gemeente wordt eigenaar van sportaccommodaties bij aanleg,
verhuizing of revitalisatie van een sportaccommodatie

Resultaat:

btw besparing op aanleg, verhuizing en revitalisatie van sportfaciliteiten

Uitvoerder:

Afdeling inwoners/afdeling financiën

Partner:

Extern accountantskantoor

Periode:

2010-2014

Kosten:

P.M./budget btw besparingsmogelijkheden financiën

Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

2.Investeren in kunstgras bij vervanging of renovatie van buitensportvelden

Resultaat:

Kunstgrasvarianten worden aangelegd op sportparken

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Afdeling Openbare Werken

Periode:

2010-2014

Kosten:

P.M.

Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

3.Het aangaan van samenwerkingsverbanden met scholen en
welzijnsinstellingen om sportvoorzieningen efficiënter te gebruiken

Resultaat:

De mogelijkheden voor sport overdag zijn geïnventariseerd en de
samenwerking tussen verenigingen, scholen en welzijninstellingen is
bevorderd.

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Onderwijsveld Beuningen, Stichting Perspectief, Sportverenigingen

Periode:

2010-2014

Kosten:

ambtelijke uren
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Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

4.Het handboek Sportaccommodaties van NOC/NSF is uitgangspunt voor de
kwaliteit van sportvoorzieningen

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in voorkomende situaties

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010-2014

Kosten:

Geen

Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

5.Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg van een veilig
parcours voor o.a. hardlopen, skaten, nordic walking en outdoor
fitnesstoestellen in de openbare ruimte

Resultaat:

-Plan van aanpak om sport te faciliteren in de openbare ruimte
-Een parcours in de openbare ruimte is gerealiseerd en de fitnesstoestellen
zijn geplaatst

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Afdeling Openbare Werken/Sportverenigingen/ Stichting
Perspectief/Seniorenbonden

Periode:

2010-2011

Kosten:

€ 50.000,- eenmalig en ambtelijke uren

Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

6.Bij oprichting (eerste aanleg) van sportaccommodaties is de gemeente
verantwoordelijk voor de kosten van primaire voorzieningen

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in voorkomende situaties

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010-2014

Kosten:

Geen

20

Thema:

Accommodatiebeleid

Ambitie:

7 .De gemeente is volledig verantwoordelijk voor renovatie of vervanging
van sportvelden

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in voorkomende situaties

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010-2014

Kosten:

P.M. (reserveringen zijn opgenomen in de meerjaren investering begroting)

Thema:

Sportstimulering

Ambitie:

1.Ontwikkelen van een samenwerkingsverband van verenigingen en
instellingen die zich bezig houden met sport en bewegen

Resultaat :

Een platform voor de sport is opgericht en de samenwerking en afstemming
met de gemeente is verbeterd.

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Afdeling Inwoners en alle sport- en beweegaanbieders

Periode:

2010

Kosten:

Ambtelijke uren

Thema:

Sportstimulering

Ambitie:

2.-Het ontwikkelen van een eenvoudig en maatschappelijk subsidiebeleid
-Het instellen van een sportstimuleringssubsidie ter bevordering van sport
en beweegactiviteiten

Resultaat:

Transparante subsidievoorwaarden zijn vastgesteld en een subsidiebudget
voor sportstimulering is ingesteld

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010

Kosten:

€ 10.000,- structureel (nieuw beleid)
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Thema:

Sportstimulering

Ambitie:

3. Instellen van een subsidie voor leden met een beperking

Resultaat :

Subsidiemogelijkheden voor leden met een beperking zijn gecreëerd

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Periode:

2011

Kosten:

€ 2.500,-
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Thema:

Sportstimulering

Ambitie:

4. Inventariseren van de sportwensen in onze gemeente

Actie:

Ontwikkelen van een sportmonitor
Ontwikkelen van een sociale kaart sport en beweegmogelijkheden
Onderzoek naar sportbehoefte/sportwensen

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners/Hogeschool HAN

Partner:

-

Periode:

2011

Kosten:

Ambtelijke uren/stage opdracht

Thema:

Sportstimulering

Ambitie:

5. Opstellen tussenevaluatie BOS impuls

Actie:

Evalueren van de BOS impuls, aanbevelingen over mogelijke continuering

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

NSA, deelnemende verenigingen, onderwijs

Periode:

2010

Kosten:

Ambtelijke uren

Thema:

Ondersteuning en versterken van sportverenigingen

Ambitie:

1 . het organiseren, stimuleren en aanbevelen van
deskundigheidsbevordering mogelijkheden met behulp van het VIP door de
mogelijkheden van het VIP meer onder de aandacht te brengen van
verenigingen

Resultaat:

verenigingen maken meer gebruik van de mogelijkheden van het VIP

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Stichting perspectief/VIP

Periode:

2010

Kosten:

Dekking WMO vrijwiligersbeleid

Thema:

Ondersteuning en versterken van sportverenigingen

Ambitie:

2 .De subsidiedeelverordening kadervorming actualiseren en de vereniging
informeren over de subsidiemogelijkheden

Actie:

Verordening kadervorming is geactualiseerd

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010

Kosten:

€ 5.000,- structureel

Thema:

Ondersteuning en versterken van sportverenigingen

Ambitie:

3. Ontwikkelen van voorwaarden voor verenigingen voor de ondersteuning
van maatschappelijke stages

Resultaat:

Een subsidiebudget voor het begeleiden van maatschappelijke stages is
ingesteld

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

-

Periode:

2010 e.v.

Kosten:

€ 7.500,- structureel
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Thema:

Professionalisering sportvereniging

Ambitie:

4. Instellen van een subsidie voor de inzet van een verenigingsmanager

Actie:

ontwikkelen van subsidievoorwaarden voor ondersteuning van een
vereniging(en) voor ondersteuning door een verenigingsmanager

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners

Partner:

Gelderse Sport Federatie/Nederlandse Sport Alliantie

Periode:

2011

Kosten:

€ 7.500,- structureel

Thema:

Professionalisering sportvereniging

Ambitie:

5 .Onderzoek met behulp van de Gelderse Sport Federatie naar
consequenties van deelname aan de rijksregeling combinatiefunctie 2010 en
het zoeken naar lokale coalities om tot een inhoudelijke invulling te komen
wanneer besloten wordt tot invoering van de combinatiefuncties over te
gaan

Actie:

-Visieontwikkeling en plan van aanpak combinatiefuncties
-Zoeken naar lokale coalities om tot inhoudelijke invulling te komen
wanneer besloten wordt tot invoering

Regie :

Afdeling Inwoners , sportverenigingen, cultuurorganisaties

Partner:

GSF, sportverenigingen, cultuurorganisaties

Periode:

2009-2012

Kosten:

P.M.

Thema:

Professionalisering sportvereniging

Ambitie:

6 .Initiatieven van sportverenigingen om samen een (omni)vereniging te
willen vormen worden op verzoek van deze verenigingen begeleid en
gefaciliteerd op kosten van de gemeente

Actie:

opstellen van een plan van aanpak

Uitvoerder:

Afdeling Inwoners , sportverenigingen

Partner:

-

Periode:

2009-2012

Kosten:

€ 5.000,-
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Hoofdstuk 7

Totaaloverzicht

In de gemeentebegroting 2009 staan de volgende bedragen vermeld voor sport. Het overzicht is niet compleet.
Er is geen rekening gehouden met vervangingsreserveringen, kapitaallasten en interne doorbelastingen.
Tabel: Beschikbare gelden voor sport
Gemeentebegroting 2009
Gymvergoeding Tinnegieter

€ 37269

Incidentele start en projectsubsidies

€ 4723

Subsidie zwemsinstruktiebad Ewijk

€ 3653

Subsidie zwemsinstruktiebad Beuningen

€ 90756

Vervanging sportartikelen

€ 7500

Divers klein materiaal

€ 1000

Onderhoudsvergoedingen sportvelden

€ 75000

Sporttereinen polderlasten/belastingen

€ 8000

Huisvesting Judokwai

€ 8000

Subsidies sport/jeugdledensubsidie

€ 58500

Bijdrage Harten 4

€ 500

Totaal

€ 294901
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Bovengenoemde bedragen zijn geoormerkt met uitzondering van het budget incidentele start- en
projectsubsidies. Dekking voor de uitvoering van deze nota kan gevonden worden door het ombuigen van
bestaande middelen; het budget voor incidentele subsidieverzoeken ad. € 4.723,- wordt volledig ingezet.
Deze sport- en beweegnota is een product van integrale aanpak. Met de vaststelling van de nota lokaal
gezondheidsbeleid gemeente Beuningen is een projectsubsidie voor sportverenigingen vastgesteld voor het
organiseren van bewegingsactiviteiten voor senioren en mensen met een beperking. Hiervoor wordt
structureel € 7.500,- beschikbaar gesteld. Ook dit geld wordt ingezet.
Sport wordt ingezet als een vorm van maatschappelijke stage voor scholieren in het voorgezet onderwijs. Voor
de “uitvoering” van de maatschappelijke stages ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Voorgesteld
wordt om € 3.000,- van dit budget in te zetten voor dekking van de ambitie “ontwikkelen van voorwaarden
voor verenigingen voor de ondersteuning van maatschappelijke stages”.
De breedtesportimpuls is per 1 januari 2009 beëindigd. In de begroting is structureel € 15.390,- opgenomen
voor de breedtesport. Op deze wijze wordt in totaal € 30.613,- omgebogen als structurele dekking.

Ambitie

Accommodatiebeleid
BTW besparing
Aanleg
kunstgrassportvelden
Creëren van een
samenwerkingsverband
om sportvoorzieningen
beter te benutten
Handboek NOC NSF als
uitgangspunt voor
kwaliteit van
sportvoorzieningen

Periode

Budget

Dekking

20102014
20102014
20102014

P.M.

-

P.M.

-

-

-

20102014

-

-

Onderzoek en plaatsen
van sportvoorzieningen
in de openbare ruimte
Basissportvoorzieningen
bij realisatie van een
nieuwe sportvoorziening
Renovatie/vervanging
van sportvoorzieningen
Sportstimulering
Regiegroep breedtesport
Sportstimuleringssubsidie
Subsidie voor mensen
met een beperking
Inventarisatie
sportwensen
Opstellen
tussenevaluatie BOS
Versterken en
Ondersteunen
Ondersteuning met
behulp van VIP
Actualiseren
Kaderregeling
Opstellen
subsidievoorwaarden
maatschappelijke stages
Professionalisering
Opstellen
subsidievoorwaarden
verenigingsmanager
Onderzoek en uitvoering
combinatiefuncties
Plan van aanpak en
ondersteuning van
(omni)verenigingen

20102011

€ 50.000,- (incidenteel)

-

20102014

-

-

20102014

Reserveringen in
meerjareninvesteringsbegroting

-

2010
2010

€ 10.000

2011

€ 2.500

€ 5.000 Gezondheidsbeleid +
€ 5.000 Breedtesportgeld
€ 2.500 Gezondheidsbeleid

2011

-

-

2010

-

-

2010

-

2010

€ 5.000

WMO gelden/vrijwilligers
beleid
€ 5.000 ASV gelden

2010

€ 7.500

€ 3.000,- algemene middelen
+ € 4.500 Breedtesportgeld

2011

€ 7.500

? (= in overleg met
sportaanbieders).

2010

P.M.

20112012

€5.000

Dekking Rijksbijdrage
combinatiefuncties
€ 5.000,- Breedtesportgeld

Om alle ambities te kunnen verwezenlijken is eveneens eenmalig € 50.000,- incidenteel geld noodzakelijk. De
structurele kosten voor de uitvoering van de nota bedragen € 37.500,-, hiervoor is door het ombuigen van
bestaande middelen € 30.613,- gedekt. Om alle ambities structureel te kunnen uitvoeren resteert een tekort
van € 6.887,-. Samen met de sportaanbieders wordt gekeken naar een oplossing voor dit tekort.
De kosten die gepaard gaan met de introductie van de combinatiefuncties raken de beleidsvelden sport,
cultuur, onderwijs en welzijn. Bij het onderzoek naar de introductie van deze regeling wordt in beeld gebracht
welke kosten structureel gedragen moeten worden door de gemeente en partners en hoe en op welke wijze
bestaand geld omgebogen kan worden om deze regeling te introduceren.
Voor alle posten die met P.M. als dekking zijn ingevuld geldt dat hiervoor nog geen middelen beschikbaar zijn.
Bij het aanvragen van kredieten/subsidies voor realisering van accommodaties dient met deze kostenposten
rekening te worden gehouden.
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Bijlage1: Overzicht structurele subsidierelatie gemeente Beuningen en sportverenigingen

Structurele subsidie 2009
Aanvrager

Reikwijdte

Subsidiebedrag

jeugd

volwassen

Badminton Beuningen

binnen- en buitensport

€ 1.350,00

54

39

BZC Dolfijnen
Cadans zwemmen

binnen- en buitensport

€ 1.525,00

61

68

binnen- en buitensport

€ 1.050,00

42

6

Challenge Basketball

binnen- en buitensport

€ 2.025,00

81

29

GTV de Hazenkamp

binnen- en buitensport

€ 3.900,00

156

13

Interdance

binnen- en buitensport

€ 2.177,00

141

157

Judo Kwai

binnen- en buitensport

€ 7.350,00

294

63

Judovereniging Taiiku

binnen- en buitensport

€ 675,00

27

14

Mixedhockeyclub Beuningen

binnen- en buitensport

€ 10.620,00

708

194

Riddertjes van Rozenmond

binnen- en buitensport

€ 165,00

11

8

Schaakvereniging Koningswaal

binnen- en buitensport

€ 600,00

24

13

Sportver. de Korenbloem

binnen- en buitensport

€ 1.875,00

75

108

SV NAS

binnen- en buitensport

€ 435,00

29

25

Tafeltenniclub Beuningen

binnen- en buitensport

€ 625,00

25

49

TC de Linden

binnen- en buitensport

€ 4.275,00

285

647

Tennisvereniging Ewijk

binnen- en buitensport

€ 390,00

26

173

The Weekenders

binnen- en buitensport

€ 1.250,00

50

140

TV de Winsetters

binnen- en buitensport

€ 525,00

35

144

v.v. Beuningse Boys

binnen- en buitensport

€ 8.160,00

544

204

v.v. Ewijk

binnen- en buitensport

€ 3.615,00

241

164

Voetbal Roda ´28

binnen- en buitensport

€ 2.295,00

153

83

Voetbalver. W.V.W

binnen- en buitensport

€ 1.935,00

129

237

Watersportver. Beuningse Plas

binnen- en buitensport

€ 1.500,00

100

104

Weurtse Tennis Club

binnen- en buitensport

€ 690,00

46

87

3337

2769

€

59.007,00

27
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