Actieplan sport en bewegen
2008 t/m 2011
zoals vastgesteld door het college van B&W op 27 mei 2008

Actieplan sport en bewegen 2008 t/m 2011, juli 2008

1

Voorwoord

Hier is het Actieplan Sport en bewegen 2008-2011. Met dit actieplan geeft de gemeente Wageningen
aan welke acties de gemeente de komende vier jaar onderneemt op het gebied van sport en
bewegen.
Sinds het verschijnen van de vorige gemeentelijke sportnota in 1993 is er veel veranderd. In deze
vijftien jaar zijn er sportaccommodaties verdwenen, zijn er nieuwe geopend en is de
maatschappelijke betekenis van sport en bewegen verschoven. De samenhang tussen sport en
bewegen en tal van maatschappelijke doelstellingen wordt meer en meer erkend. Sport en bewegen
speelt onder meer een prominente rol bij het gezond ouder worden, bij de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van de jeugd en bij het aangaan van sociale contacten. Ook dragen sport en bewegen
bij aan plezier, ontspanning en recreatie.
Uiteraard verliest Wageningen het belang van goede sportieve prestaties niet uit het oog. Jaarlijks
worden de Wageningse topsporters en talenten gehuldigd. In Wageningen wonen topsporters van
wereldklasse. Hun prestaties zijn inspirerend en een voorbeeld voor jonge en oudere sporters.
De sportverenigingen, met hun talrijke vrijwilligers, vervullen een zeer belangrijke rol in
Wageningen. De gemeente draagt eraan bij dat de verenigingen hun rol kunnen blijven vervullen.
Naast de sportverenigingen zijn afgelopen vijftien jaar steeds meer partijen actief geworden op het
gebied van sport en bewegen. Ook particuliere sportscholen, de welzijnsinstellingen en het
sportbuurtwerk hebben beweging hoog in het vaandel staan.
Het college van burgemeester en wethouders en de coalitiepartijen hebben aangegeven sport een
belangrijke plaats toe te dichten in Wageningen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit actieplan
is de sportbegroting en de beschikbare ambtelijke formatie. Met het nieuwe Actieplan sport en
bewegen 2008-2011 is er een duidelijk kader. Wageningen beweegt zich hiermee naar een beleid dat
inwoners aanmoedigt om te sporten en bewegen, waarbij ook de basis van het beleid voldoende
aandacht krijgt. Goede en veilige sportaccommodaties en duidelijke subsidieregelingen vormen het
fundament van het gemeentelijke sportbeleid.

Henk Slegten,
Wethouder sport
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Dit Actieplan sport en bewegen 2008-2011 beschrijft acties om tegemoet te komen aan wensen,
acties om knelpunten op te lossen en acties om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen.
In Wageningen is actueel sportbeleid nodig. De laatste sportnota dateert van 1993. Die sportnota
beschreef een gemeentelijk beleid dat randvoorwaarden schept. Hiervoor is destijds beleid
geschreven voor sportaccommodaties, subsidies en tarieven.
Sinds 1993 zijn er vijftien jaar verstreken. Sport en bewegen worden nu meer dan ooit in verband
gebracht met gezondheid. Sport en bewegen biedt een tegenwicht nu steeds meer mensen een
zittende levensstijl hebben. Ook krijgt sport voor Wageningers waarvoor sport minder
vanzelfsprekend is een extra impuls, door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Dit actieplan verbindt meer dan voorheen gemeentelijke acties aan provinciaal en landelijk beleid.
Ook zoekt de gemeente Wageningen meer dan voorheen samenwerking met organisaties zoals de
Gelderse Sport Federatie en het Olympisch Netwerk. Ook binnen de gemeente werken
beleidsambtenaren van verschillende beleidsterreinen intensiever samen.

1.2. Doelstelling
De doelstelling van het sportbeleid 2008-2011 is:
De gemeente Wageningen streeft na dat er voor alle Wageningers, van jong tot oud, mogelijkheden
zijn om te sporten en te bewegen, omdat sport en beweging bijdragen aan plezier en ontspanning,
een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en sociale samenhang. Sporten
worden beoefend in goede en veilige sportaccommodaties.

1.3. Actieplan
Dit plan is een actieplan. De nadruk ligt daarmee op acties die nodig zijn om de doelen te bereiken
en knelpunten op te lossen.

1.4. Randvoorwaarden
Het uitgangspunt was een budgetneutraal actieplan op te stellen. In bijlage F staan de consequenties
voor de begroting en de personele inzet.
1.5. Sport en bewegen in Wageningen in 2008
Er zijn diverse partijen actief op het gebied van sport en bewegen. Één van de partijen is de
gemeente Wageningen.
In de gemeentebegroting 2008 staat informatie over de uitgaven op het gebied van sport.
De netto uitgaven (uitgaven- inkomsten) zijn:
voor de binnensportaccommodaties (excl. zwembad De Bongerd)
€ 932.657,voor zwembad De Bongerd
€ 499.648,voor de buitensportaccommodaties
€ 477.304,voor de ondersteuning van sportdoeleinden (alle subsidieregelingen)
€ 294.153,Dit is inclusief de kapitaallasten van de accommodaties.
In totaal geeft de gemeente Wageningen netto per jaar uit aan sport
€ 2.203.762,-
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Met een bedrag van in totaal € 2.203.762,- voor sport en 35.500 inwoners geeft de gemeente per
inwoner € 62,- per jaar aan sport uit.
In Wageningen sporten naar schatting 12.000 mensen in verenigingsverband (bron: nota van de
sportraad Stand van zaken sport in Wageningen). Daarvan zijn 2640 jeugdleden (tot 18 jaar). Het
aantal van 12.000 verenigingssporters is ruim een derde van de totale Wageningse bevolking
(35.500 inwoners). Landelijk is 35% van de totale bevolking aangesloten bij een sportvereniging
(Trendrapport TNO). Het aantal verenigingssporters binnen de gemeente Wageningen sluit aan bij de
landelijke cijfers.
Landelijk zijn zo’n 38% van de sporters niet aangesloten bij een sportvereniging (Trendrapport
TNO). Een grove schatting leidt tot een aantal van ruim 7.000 sporters in Wageningen die individueel
en/ of ongeorganiseerd sporten. Hieronder vallen ook de sporters die bij een sportschool zijn
ingeschreven. Dit zijn er in Wageningen 4.000. Er is een breed aanbod aan recreatieve sport- en
beweegmogelijkheden. Een voorbeeld is het vrij zwemmen in zwembad De Bongerd. Daarnaast biedt
de unieke ligging van Wageningen, langs de rivier, bossen en tussen de uitlopers van de Utrechtse
Heuvelrug en de Veluwe veel gelegenheid voor aantrekkelijke wandel-, fiets- en skeelertochten. In
de directe omgeving zijn wandel- en ruiterpaden uitgezet. Verder is Wageningen aangesloten op het
Landelijk Fietsknooppuntennetwerk.
In Wageningen zijn ruim 45 sportverenigingen actief (exclusief de achttien studentensportverenigingen). Deze sportverenigingen bieden de inwoners van Wageningen een brede range aan
sporten aan, waaronder schermen, zwemmen, vliegvissen, roeien, golf, tennis, hockey en zeilen. Er
zijn diverse gemeentelijke sportaccommodaties zoals sportpark De Zoom, sportpark Van Ketwich
Verschuur, zwembad De Bongerd, sporthal Tarthorst, sporthal De Aanloop en sportcomplex De
Vlinder.
Wageningen herbergt 5.600 studenten en 5.000 medewerkers van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum. De studenten en de medewerkers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van
het Universitair Sportcentrum De Bongerd. Daarvoor hebben ze een sportpas nodig. Deze kost € 59,per jaar in het jaar 2007-2008. Studenten kunnen lid worden bij één van de achttien
studentensportverenigingen. Studenten en medewerkers nemen deel aan het programma “Sport en
Bewegen” van Universitair Sportcentrum De Bongerd. En ze kunnen gebruik maken van zwembad De
Bongerd.
Voor kinderen en jongeren is er het sportbuurtwerk en De Speelbus, waar ze kunnen spelen en
sporten onder begeleiding. Deze voorzieningen zijn vanuit het jeugdbeleid opgezet, met provinciale
middelen en met een bijdrage van de Richard Krajicek Foundation.
1.6. Ontwikkeling van het sportbeleid 2008-2011
Om aan te geven welke ontwikkeling het sportbeleid doormaakt, is tabel 1 opgesteld (zie p. 8 en 9.)
Er is in Wageningen een waardevolle basis aan voorzieningen, beweegmogelijkheden,
subsidieregelingen en accommodaties. De komende jaren wordt de basis van het sportbeleid verder
verstevigd. Het formuleren van eenvoudige beleidsregels, het opstellen van prognoses voor de
accommodatiebehoefte in Wageningen en een actueel tarievenbeleid zijn voorbeelden van acties die
hard nodig zijn en die niet achterwege kunnen blijven. Deze stevige basis is een voorwaarde voor
het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente bouwt op deze basis voort.
In 2011 evalueert de gemeente de acties van dit Actieplan sport en bewegen 2008-2011.
1.7. Burgerparticipatie en inspraak
Aanbevelingen uit de startnotitie van de sportraad “Stand van zaken van sport in Wageningen,
bouwstenen voor het Wageningse sportbeleid” van juni 2006 zijn in dit actieplan verwerkt.
Op 13 februari 2008 is een brainstormsessie gehouden over het eerste concept actieplan sport. Een
groot deel van de suggesties en opmerkingen uit de brainstormbijeenkomst zijn in dit definitieve
plan verwerkt. Tenslotte adviseerden de sportraad Wageningen en de WMO-raad over dit actieplan.
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1.8. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leest u over de beleidscontext. Hierin staat het huidige sportbeleid beschreven. Het is
van belang om dit hoofdstuk door te nemen, om te weten wat er nu al in Wageningen gebeurt op het
gebied van sport.
In Hoofdstuk 3 tot en met 13 staan de verschillende thema’s in het sportbeleid, onderverdeeld in drie
hoofdthema’s: “Accommodaties”, “Samen sporten” en “Financiën en sport”.
In Bijlage F staat een opsomming van de acties, de wensen, de kosten en de personele capaciteit.
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Tabel 1. Ontwikkeling sportbeleid 2008-2011
Tot 2008

2008-2011

Beleid gericht op sportverenigingen

Beleid gericht op:
-sportverenigingen
-specifieke doelgroepen
-individuen

Beleid voor het mogelijk maken van sport

Beleid:
-voor het mogelijk maken van sport
-voor het bevorderen van deelname aan sport
-voor het bevorderen van een actieve deelname
aan de samenleving

Tarievenbeleid

Tarievenbeleid

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid op basis van:
-inwonersaantallen
-prognoses
-wensen
-knelpunten
-normen (bijvoorbeeld NOC*NSF normen)

Subsidiebeleid

Subsidiebeleid
-zo eenvoudig mogelijk

Financiering van beleid via (voornamelijk)

Financiering van beleid via:

gemeentelijke middelen

-gemeentelijke middelen
-provinciale bijdragen
-landelijke bijdragen

Onderhoud aan accommodaties gebeurt deels

Actuele MOP’s vormen de basis voor het

op basis van meerjarenonderhoudsplannen

onderhoud aan:

(MOP’s)

-gemeentelijke binnensportaccommodaties
-de inrichting sporthallen gymnastiekmateriaal
-geprivatiseerde sportaccommodaties

De informatieverstrekking verloopt

De informatieverstrekking verloopt via de post,

voornamelijk via de post, de telefoon en de e-

de telefoon en de e-mail en er wordt aangesloten

mail

bij het digitale loket

Sportbeleid voor alle Wageningers +

Sportbeleid voor alle Wageningers, waarbij

sporters met een lichamelijke en/of

onderscheid wordt gemaakt in verschillende

verstandelijke beperking.

doelgroepen,
-Wageningers met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking.
-Wageningers 55+
-Wageningers 0-12 jaar
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-Wageningers 12-21 jaar
-Wageningers met een minimum inkomen
Naast breedtesport is er aandacht voor enkele

Naast breedtesport is er aandacht voor enkele

activiteiten op het gebied van topsport

activiteiten op het gebied van topsport, deze zijn
vanaf 2008 d.m.v. dit actieplan vastgesteld.

Sportbeleid

Sportbeleid heeft sterke verbindingen met:
-gezondheidsbeleid
-onderwijsbeleid
-ouderenbeleid
-gehandicaptenbeleid
-vrijwilligersbeleid

Sportbeleid

Sportbeleid in samenwerking met o.a.:
-studentensportorganisaties
-commerciële partijen
-Gelderse Sport Federatie
De gemeente moedigt de samenwerking van
partijen binnen Wageningen aan.

Burgerparticipatie via de Sportraad

Burgerparticipatie via:
-Wmo/WI-raad
-Sportraad

Sportbeleid formuleren en uitvoeren.
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2. Beleidscontext
2.1. Beschrijving van het gemeentelijke sportbeleid in 2008
2.1.1. Sportnota van 1993
De sportnota van 1993 vormt de basis voor het sportbeleid. De kern van het sportbeleid tot 2008 is
de subsidiering van diverse activiteiten en het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties.
Dit Actieplan sport en bewegen 2008-2011 bouwt voort op de basis die met de sportnota van 1993 is
gelegd.
2.1.2. Beleidsregels sport
De beleidsregels sport bepalen in welke gevallen de gemeente een subsidie kan verstrekken.
Er zijn regels voor:
jeugdlidsubsidies (€ 18.437,- begroot voor 2008);
trainingskostensubsidies (€ 23.923,- voor 2008);
kaderkostensubsidies (€ 5.885,- voor 2008);
jeugdsportevenementen (€ 19.180,- voor 2008 (samen met grote sportevenementen);
grote sportevenementen (zie jeugdsportevenementen);
badhuursubsidie Wageningse Watervrienden (€ 21.300,- voor 2008);
badhuursubsidie Zwem- en poloclub De Rijn (€ 73.069,- voor 2008);
jubileumactiviteiten (€ 2.000,-).
2.1.3. Overige subsidies
Verder subsidieert de gemeente de volgende verenigingen en organisaties:
Stichting Waag, voor het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Hiervoor is in de begroting van 2008 een bedrag van € 10.663,opgenomen.
De Dutch Food Valley Classic, voor het organiseren van een wielerronde in de regio. Hiervoor is in
totaal een bedrag van € 13.060 begroot voor 2008, waarvan € 6.500,- voor de subsidie en
€ 6.560,- voor de organisatie van de doorkomst door Wageningen.
Subsidie voor de huur van de kunststof atletiekbaan voor AV Pallas ‘67
Op 4 november 2004 heeft de gemeenteraad besloten om € 14.000,- in de gemeentebegroting op te
nemen voor de subsidiering van atletiekvereniging Pallas ’67 in verband met een eventueel
benodigde bijdrage aan de vereniging. De huur van de nieuwe kunststof atletiekbaan die Pallas ‘67
aan Universitair Sportcentrum De Bongerd betaalt is hoger dan de huur voor de oude atletiekbaan.
In 2008 is een bedrag van € 14.317,- begroot.
2.1.4. Deelname aan de Breedtesportimpuls: Sportloket voor verenigingsondersteuning
Wageningen doet mee aan de Breedtesportimpuls. De gemeente heeft in het kader van deze regeling
een Sportloket opgericht. Voor 2008 is er € 8.000 in de gemeentebegroting opgenomen. De
gemeente krijgt in 2008 tevens een bijdrage van het Ministerie van VWS van € 5.258,-. De
gemeente besteedt dit geld door een verenigingsondersteuner in te huren bij de Gelderse Sport
Federatie. De verenigingsondersteuner helpt sportverenigingen complexe vragen op te lossen.
2.1.5. Sportraad
De Sportraad adviseert het college over het sportbeleid. Ook organiseert de Sportraad jaarlijks het
Sportcafé. Voor de Sportraad is € 4.496,- in de begroting van 2008 opgenomen. Voor de organisatie
van het Sportcafé is nog eens een bedrag van € 1.000,- beschikbaar uit de sportbegroting en
€ 1.000,- uit de post representatie.
In totaal bedraagt de gemeentelijke bijdrage in het jaar 2008 aan de bovenstaande
subsidieregelingen en bijdragen (2.1.2. t/m 2.1.5.) en het Sportloket € 200.000,-.
2.1.6. Tarievennota voor sportaccommodaties
De tarievennota voor binnen- en buitensportaccommodaties is in 2007 vastgesteld door de raad.
Deze tarievennota blijft gehandhaafd, totdat de gemeenteraad instemt met wijzigingen op de nota of
instemt met een nieuwe nota. Zie paragraaf 3.3.
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2.1.7. Regels voor bijdragen aan geprivatiseerde sportaccommodaties
De Verordening Groot Onderhoud Geprivatiseerde Sportaccommodaties beschrijft in welke gevallen
sportverenigingen voor vergoeding van groot onderhoud in aanmerking komen. De verordening dient
omgezet te worden naar beleidsregels. De tekst van de regels wordt vereenvoudigd. De nieuwe
beleidsregels gaan vergezeld van actuele meerjarenonderhoudsplannen. Zie paragraaf 3.4.
2.1.8. Ontwikkelingen op het gebied van binnensportaccommodatie
De gemeente Wageningen overlegt in 2008 met Sportfondsen Wageningen over nieuwe huur,
beheer- en exploitatie en subsidieovereenkomsten. In opdracht van de gemeente beheert
Sportfondsen Wageningen momenteel een aantal accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is,
namelijk:
sporthal Tarthorst;
sporthal De Aanloop;
sportcomplex De Vlinder;
zwembad De Bongerd.
Daarnaast zijn er twee binnensportaccommodaties die de gemeente zelf beheert, namelijk:
gymnastieklokaal Marijkeweg;
gymnastieklokaal Schaepmanstraat.
2.1.9. Buitensportaccommodaties
De gemeente Wageningen zorgt voor het onderhoud aan de gemeentelijke
buitensportaccommodaties. De gemeente zorgt ook voor de inroostering en de facturering.
Voor een overzicht van de buitensportaccommodaties zie bijlage A.

2.2. Overkoepelend gemeentelijk beleid met invloed op het sportbeleid
Naast het sportbeleid is er overkoepelend beleid dat de kaders van de activiteiten van de gemeente
Wageningen aangeeft. Het betreft het collegeprogramma, de programmabegroting en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Ook het programma Kleine Stedenbeleid II en het Regionaal
Actieplan geven kaders aan. Hierover vindt u meer bij het thema sport en doelgroepen (hoofdstuk 8)
en het thema sport en gezondheid (hoofdstuk 7).
2.2.1 Collegeprogramma
In het Collegeprogramma 2006-2010 “Bouwen voor de toekomst” geven de coalitiepartijen en het
college van burgemeester en wethouders aan dat ze sport belangrijk vinden vanwege het positieve
effect op de gezondheid en de sociale cohesie. Het college en de coalitiepartijen willen vooral de
breedtesport stimuleren, waarbij koppelingen tussen de buurt, sport en onderwijs van belang zijn.
Sportverenigingen moeten volgens het college en de coalitiepartijen worden ondersteund door onder
andere het Sportloket. Tenslotte wordt in het akkoord aangegeven dat in de nieuwe beleidsnota
sport aandacht moet zijn voor de vulling van het Fonds Groot Onderhoud (voor geprivatiseerde
sportaccommodaties).

2.2.1. Programmabegroting
In de programmabegroting geeft de gemeente aan welke doelen de gemeente nastreeft en welke
producten daarvoor worden ingezet. Hierin staat dat er aandacht nodig is voor goede en veilige
sportaccommodaties door het werken met reële schattingen van het onderhoud en van de kosten.
Hiervoor zijn in 2007 meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor de binnensportaccommodaties.
Tevens is het ondersteunen van sportevenementen en sportverenigingen van groot belang. Door
deelname aan het Olympisch Netwerk versterkt de gemeente de contacten in de regio.
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2.3. Flankerend gemeentelijk beleid
Naast het overkoepelende beleid en voornemens is er flankerend beleid, dat invloed heeft op het
sportbeleid. Het betreft vooral de beleidsterreinen jeugd, gezondheid, onderwijs, ouderen,
gehandicapten en vrijwilligersbeleid. Meer over de samenhang tussen sport en deze beleidsterreinen
leest u terug bij de uitwerking van de thema’s.
2.4. Landelijk beleid van het ministerie van VWS
Het kabinet streeft de komende jaren naar een sportieve samenleving waaraan iedereen kan
deelnemen en waarin waarden en normen als fair play gemeengoed zijn. In de nota 'Tijd voor sport’,
beschrijft het kabinet het sportbeleid aan de hand van drie overkoepelende thema’s:
Gezond door sport: Meer sporten en bewegen dragen bij aan een betere gezondheid. Om dat doel te
bereiken heeft het kabinet onder meer met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen opgesteld.
Meedoen door sport: Om het voor meer mensen mogelijk te maken om elkaar via de sport te
ontmoeten en mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zet het kabinet in op een aantal
projecten rond opvoeden, het versterken van waarden en normen, het vernieuwen van het lokale
sportaanbod en een integrale buurtaanpak en school. Een voorbeeld hiervan is de regeling over
combinatiefuncties. Zie het thema school en sport.
Sport aan de top: De Nederlandse sportsector zet zich in voor een top tien notering van de beste
sportlanden ter wereld. Het kabinet ondersteunt dit en maakt zich sterk voor een goed klimaat voor
de topsporter in Nederland. Het gaat om talentherkenning en -ontwikkeling, de toelage voor de
topsporter, coaches aan de top, het tegengaan van dopinggebruik en tenslotte de organisatie van
topsportevenementen en de realisatie van topsportaccommodaties in Nederland.
In dit actieplan komen de onderwerpen gezond door sport, meedoen door sport en sport aan de top
terug, zie hoofdstuk 7, 8 en 12.

2.5. Beleid van de Provincie Gelderland
Het beleid van de provincie is afgestemd op het landelijke beleid en legt een directe link met de
gemeenten. De doelen van het Uitvoeringsplan “Speelveld in beweging 2006-2008” van Provincie
Gelderland zijn:
door sport en bewegen gezond;
onderwijs in relatie tot sport en bewegen;
sportparticipatie;
sport en vrijwilligers;
op weg naar de top;
beweeg- en speelruimte voor de jeugd;
sportaccommodaties goed gespreid.
De uitvoering vindt onder andere plaats door partijen die regionaal werken, zoals Hulpverlening
Gelderland Midden (HGM/ GGD) en de Gelderse Sport Federatie. GSF is een uitvoeringsorgaan van
de provincie Gelderland. De gemeente Wageningen maakt gebruik van de expertise van de Gelderse
Sport Federatie. Ze leveren deskundigen voor het sportbuurtwerk en het Sportloket.

2.6. Afstemming van het beleid van de WERV-gemeenten
Een van de aanbevelingen van de startnotitie “Stand van zaken sport in Wageningen” is een meer
intensieve samenwerking tussen de regiogemeenten en de WERV-partners (Wageningen, Ede,
Rhenen en Veenendaal). Op ambtelijk vindt afstemming tussen de beleidsmedewerkers sport plaats.
Hiervoor bezoekt de beleidsmedewerker het regio-overleg en de netwerkbijeenkomsten van het
Olympisch Netwerk. In het kader van de Regionale Sociale Agenda vindt bestuurlijke afstemming
plaats.
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3. Thema sportaccommodaties (algemeen)
3.1. Uitgangspunten
Accommodaties vormen de basis van het sportbeleid. Zonder binnen- en buitensportaccommodaties
is het beoefenen van veel sporten niet mogelijk. Ook bieden de accommodaties ruimte voor het
bewegingsonderwijs. Tenslotte heeft het geen zin om burgers aan te moedigen om meer te sporten
en te bewegen, als er onvoldoende accommodaties zijn. De kosten van de accommodaties, in de zin
van budgetsubsidie aan de beheerder en kosten voor onderhoud, komen voor een groot deel ten
laste van de gemeente Wageningen. In de sportbegroting zijn hiervoor middelen opgenomen.
Het betreft in totaal € 940.000,- voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de
binnensportaccommodaties en € 270.000,- voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de
buitensportaccommodaties. Hierbij zijn de kapitaallasten niet meegerekend. Een volledig overzicht
van sportaccommodaties staat in bijlage A.
Uitgangspunten voor het sportaccommodatiebeleid zijn:
de gemeente zorgt voor goede en veilige gemeentelijke sportaccommodaties;
de gemeente biedt de accommodaties tegen gunstige tarieven aan, conform de tarievennota;
de gemeente streeft optimaal gebruik van sportaccommodaties na;
de gemeente streeft naar multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties;
onderhoud aan accommodaties vindt plaats conform actuele meerjarenonderhoudsplannen;
de gemeente stelt prognoses op om de vraag naar sportaccommodaties op dit moment en in
de toekomst in beeld te brengen.
3.2. Toekomstige ontwikkelingen
3.2.1. Meer inwoners
Vanwege de aanwezigheid van Wageningen Universiteit en Researchcentre, trekt Wageningen
kennisintensieve bedrijvigheid aan. De bedrijvigheid zorgt voor een grotere woningbehoefte. Daarom
komen er extra woningen op onder andere de inbreidingslocatie De Dreijen, op de uitbreidinglocatie
Kortenoord en mogelijk in de, nog te bouwen wijk, Wageningen Zuid-West.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat Wageningen doorgroeit tot 40.000 inwoners. Hiervoor
stijgt de vraag naar voorzieningen, waaronder sportaccommodaties.
3.2.2. Inventarisatie behoefte aan sportvoorzieningen
De gemeente wil beleid opstellen, waarmee de keuze voor de aanleg en nieuwbouw, de uitbreiding,
de aanpassing of de sluiting van accommodaties wordt gefundeerd. De basis daarvoor vormt een
inventarisatie naar de behoefte aan sportvoorzieningen, nu en in de toekomst. Deze actie staat op de
wensenlijst. Eind 2008 zijn de eerste resultaten nodig voor de planvorming voor de wijk Wageningen
Zuid-West. Dit is een globaal onderzoek op basis van kengetallen. In 2009 wordt het onderzoek
verder uitgewerkt.
Momenteel is er te weinig bekend over de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties:
Sluit de hoeveelheid en de soort accommodaties aan bij de behoeften van de inwoners?
En is dat over een aantal jaren het geval?
Welke wensen zijn er momenteel?
Welke knelpunten zijn er momenteel?
Het betreft een inventarisatie voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Ook
niet-gemeentelijk accommodaties, zoals de particuliere sporthal Olympia, worden in de inventarisatie
meegenomen. Het onderzoek legt een verband met de ruimtebehoefte voor het bewegingsonderwijs
van scholen.
Tijdens de inventarisatie worden de knelpunten en wensen in beeld gebracht. Bij de gemeente zijn
nu al een aantal knelpunten en wensen van verenigingen bekend. Deze lijst is niet compleet omdat
de inventarisatie nog niet heeft plaatsgevonden. In bijlage B vindt u een overzicht van knelpunten en
wensen van sportverenigingen die al vóór de inventarisatie bij de gemeente bekend zijn.
Uit de inventarisatie moet naar voren komen:
Welke behoefte aan accommodaties er is;
Welke sportaccommodaties gerealiseerd dienen te worden (o.a. in de nieuwe wijken) om te
voldoen aan de behoefte aan sportvoorzieningen in de toekomst;
Aan welke accommodaties prioriteit wordt gegeven.
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Vervolgens wordt aan de raad voorgesteld om middelen vrij te maken voor de aanpassing en
eventueel de uitbreiding van accommodaties. Daarbij is een reële inschatting en dekking van de
kosten van groot belang.
3.2.3. Situatie Olympiahal
Centraal in Wageningen staat de veertig jarige particuliere sporthal Olympia. De volgende partijen
gebruiken sporthal Olympia: de basisscholen voor het bewegingsonderwijs; sportvereniging WMHC
voor zaalhockey; sportvereniging SSS voor korfbal en Kristal voor de dagbesteding van
gehandicapten. Daarnaast vinden er nog andere activiteiten plaats, zoals een zaalvoetbalcompetitie.
Sporthal Olympia krijgt geen subsidie van de gemeente Wageningen, maar wel een bijdrage voor het
huisvesten van het bewegingsonderwijs van drie basisscholen. Vanaf 2005 is de zaal voor
bewegingonderwijs ingezet, omdat de overige sportaccommodaties niet op loopafstand van de
scholen liggen.
Een rendabele exploitatie van de hal is problematisch. In tegenstelling tot de gemeentelijke
sportaccommodaties krijgt de Olympiahal geen subsidie en investeert de gemeente niet in het groot
onderhoud. Tevens is in het verleden afgesproken dat de Olympiahal tarieven hanteert, die in de
buurt liggen van de niet-commerciële tarieven van de gemeentelijke accommodaties. Deze bepaling
staat in de erfpachtovereenkomst.
De eigenaar van de Olympiahal heeft de gemeente in 2007 gevraagd om mee te werken aan een
oplossing van de situatie. In maart 2008 zijn daarom verschillende scenario’s geschetst: Van het op
zijn beloop laten van de situatie tot een grondig onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van
de Olympiahal. Het is raadzaam om de zaak te onderzoeken, zodat de terugkerende problemen van
de Olympiahal worden beëindigd en de hoeveelheid ruimte voor sport en bewegingsonderwijs blijft
aansluiten bij de ruimtebehoefte.
Indien de gemeente geen actie onderneemt, moet de eigenaar van de Olympiahal, gedwongen door
de financiële situatie, mogelijk stoppen met het beheer en de exploitatie van de hal. Hierdoor
ontstaat een acuut probleem om het bewegingsonderwijs van drie basisscholen op loopafstand te
huisvesten. Tevens kunnen de sportverenigingen niet meer gehuisvest worden. Voor een onderzoek
is een bedrag van € 10.000,- nodig.
3.3. Tarievenbeleid binnen- en buitensportaccommodaties
De gemeente maakt sporten mogelijk door de sportaccommodaties tegen niet-commerciële tarieven
aan te bieden. Hierdoor kunnen de contributies van de sportverenigingen laag blijven.
Het aanbieden van accommodaties tegen gunstige tarieven beantwoordt aan het doel van de
gemeente Wageningen dat er beweegmogelijkheden zijn voor alle Wageningers, van jong tot oud.
De tarieven zijn geregeld door de “Tarievennota voor binnen- en buitensportaccommodaties”. De
gemeente wil onderzoeken hoe de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties zich
verhouden tot de tarieven in gemeentes in de regio. Uit een eerste verkenning lijken de tarieven
voor sportvelden in Wageningen laag te zijn. Daarbij worden ook andere overwegingen meegenomen
zoals de draagkracht van de verenigingen.
Actiepunten zijn:
onderzoeken wat de verhouding is tussen kosten en opbrengsten voor binnen- en
buitensportaccommodaties;
onderzoeken hoe de tarieven zich verhouden tot de tarieven in de regio;
inzichtelijk maken wat de gemeente per accommodatie en vereniging bijdraagt;
aan de raad voorstellen het tarievenbeleid op punten bij te stellen;
daarbij het tarievenbeleid te vereenvoudigen;
het tarievenbeleid aan laten sluiten op het accommodatiebeleid;
bij het aanpassen van tarieven aandacht besteden aan de kwaliteit/ uitstraling van de
sportaccommodaties.
De herziening van het tarievennota is in de actielijst voor het jaar 2010 meegenomen (zie bijlage F).
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3.4. Groot onderhoud aan geprivatiseerde sportaccommodaties
De gemeente heeft een regeling “subsidiering groot onderhoud sportaccommodaties”. Het betreft
regels voor subsidie van groot onderhoud aan geprivatiseerde of zelfgerealiseerde
sportaccommodaties van sportverenigingen, die in directe zin voor sportbeoefening zijn bedoeld.
Daarbij gaat het onder andere om speelruimten, instructielokalen, kleed-, was- en toiletruimten, en
cv- en warmwaterinstallaties. Vereenvoudiging en modernisering van de regeling is nodig, omdat de
regeling en de daarbijbehorende meerjarenonderhoudsplanning verouderd zijn en omdat onbekend is
of de bijbehorende budgetten voldoende zijn. Tevens is deze regeling de enige regeling die nog niet
omgezet is van een verordening naar beleidsregels. Alle andere regelingen uit de voormalige
Verordening sport, zijn in het kader van de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ingang 1 januari
2007) omgezet in beleidsregels.
Op dit punt onderneemt de gemeente de volgende acties:
De gemeente zet de regeling in 2009 om in eenvoudige beleidsregels;
De gemeente maakt de lijst van sportaccommodaties die onder de regeling vallen compleet,
conform de B&W-besluiten over dit onderwerp;
De meerjarenonderhoudsplannen voor geprivatiseerde en zelfgerealiseerde
sportaccommodaties van sportverenigingen worden geactualiseerd;
De gemeente voert een jaarlijkse inspectie in;
De voorgaande acties kunnen mogelijk aanleiding geven om de voorziening bij te stellen.
Extra acties thema sportaccommodaties (algemeen)
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Tarievenbeleid

Meer balans tussen
Inkomsten en
uitgaven
sportaccommodaties

Herziening
tarievenbeleid

Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Beleidstuk inventarisatie en
prognoses sport, waarbij
situatie Olympiahal wordt
betrokken

Inzicht in
ruimtebehoefte sport
in relatie met
bevolkingsprognose
en oplossing
problemen
Olympiahal

In kunnen spelen
op toekomstige
ruimtebehoefte
voor sport

€ 3.000,inhuur adviesb
2008
€ 17.000,vervolg inhuur
2009
(incident.)

30 uur BMS
2008
60 uur BMS
2009
Incidenteel

Veilige en goede
sportaccommodaties

Onderhoud aan
geprivatiseerde
sportvoorziening
en die bedoeld
zijn voor sportbeoefening
-inspectie
-nieuwe MOP’s

€ 3.000,inhuur
bouwkundige
(incidenteel)
2009

100 uur
BMS
2009
Incidenteel

200 uur
BMS
2010
(incidenteel)
past binnen
formatie

Wensen

Prioriteit 1
Consequentie geen actie:
geen basis voor toekomstig
accommodatiebeleid sport

Regeling Subsidie Groot
Onderhoud geprivatiseerde
sportaccommodaties

Prioriteit 1
Consequentie geen actie:
Actiepunt
collegeprogramma wordt
niet uitgevoerd

BMS (beleidsmedewerker sport)

Actieplan sport en bewegen 2008 t/m 2011, juli 2008

15

4. Thema buitensportaccommodaties
In Wageningen zijn diverse buitensportaccommodaties onder andere Sportpark Van Ketwich
Verschuur, Sportpark De Zoom, de korfbalvelden aan de Hollandseweg en de Diedenweg en de
Jachthaven. Voor een volledig overzicht zie bijlage A.
Op het gebied van buitensportaccommodaties zijn een aantal wensen. Bij hockeyvereniging WMHC
en de voetbalverenigingen Ona, WAVV, WVV en SKV leeft de wens om op korte termijn nieuwe
velden aan te leggen, zie hoofdstuk 4.1. en 3.2.2. In dit hoofdstuk worden ook wensen aangegeven
op het gebied van het onderhoud en de veiligheid van de sportparken.
4.1. Kunstgras
Voordat de gemeente besluit te investeren in nieuwe sportvoorzieningen, zoals kunstgras op de
voetbalvelden of nieuwe hockeyvelden, maakt de gemeente een inventarisatie. Zie paragraaf 3.2.
De situatie van de voetbalverenigingen wordt hier apart besproken, omdat de gemeente afgelopen
jaren regelmatig gevraagd wordt om kunstgras voetbalvelden aan te leggen.
De voetbalverenigingen SKV en WVV (sportpark De Zoom) en Ona en Wavv (beiden sportpark Van
Ketwich Verschuur) wensen een kunstgrasveld. Zij geven aan een tekort aan training- en
wedstrijdruimte te hebben. Berekeningen geven echter aan dat er op dit moment, conform de
normen van het NOC*NSF, geen tekort aan wedstrijd- en trainingsruimte is. Er wordt wel
ruimtetekort ervaren, maar dit heeft te maken dat de teams meer trainen dan de normen van het
NOC*NSF (onderschreven door de KNVB).
Niet alleen het ervaren tekort voedt de wens. Ook de beperkte bespeelbaarheid van natuurgras.
Bij een kunstgrasveld is geen beperking aanwezig. Een kunstgrasveld kan zowel als wedstrijdveld als
trainingsveld gebruikt worden. Een ander voordeel is dat clubs ongeacht de weersomstandigheden
kunnen spelen.
Bij een keuze voor kunstgras zijn de volgende aspecten van belang: de kosten en de kwaliteit van
een kunstgrasveld, de levensduur en de vervanging van een kunstgrasveld en milieu- en
gezondheidsaspecten. Tevens zijn de verschillen in onderhoudskosten van belang, namelijk ongeveer
€ 18.000,- per jaar bij natuurgras en € 8.500,- per jaar bij kunstgras.
Momenteel zijn er geen middelen beschikbaar voor aanleg van een kunstgrasveld. De opdracht is om
een budgetneutraal actieplan sport en bewegen op te stellen. Maar bij een doorgroei van de
gemeente kan er behoefte ontstaan aan extra sportaccommodaties. De gemeente maakt daarom een
integrale afweging op basis van prognoses, waarbij ook de eventuele behoefte aan ruimte voor
bijvoorbeeld een extra gymnastieklokaal bij een school in de nieuwe wijken, de behoeften van
andere sportverenigingen en sporttakken en de behoeften van verschillende doelgroepen worden
meegenomen. Hierover staat meer in hoofdstuk 3.2.2.
Concluderend: de gemeente staat positief ten opzichte van de aanleg van kunstgras. Daarmee is niet
gezegd dat de gemeente Wageningen de kosten van een kunstgrasvoetbalveld voor haar rekening
neemt. De gemeente neemt pas een besluit te investeren in kunstgras als er een reële inschatting
van de kosten is en de exploitatieopzet acceptabel is. Indien uit de inventarisatie (zie wensenlijst
2008 en 2009) blijkt dat het oplossen van dit probleem prioriteit heeft, dan zal aan de raad worden
voorgesteld hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.
4.2. Onvoldoende parkeergelegenheid sportpark De Zoom
Bij sportpark De Zoom wordt op drukke tijden, vooral op zaterdagen, zo geparkeerd dat hulpdiensten
het sportpark soms moeilijk kunnen bereiken. Om te voorkomen dat dit gebeurt is er een
verbodsbod geplaatst. Toch wordt er foutief geparkeerd. De problematiek rond de parkeerplaatsen
wordt elk Zoomoverleg (overleg tussen de verschillende gebruikers van sportpark De Zoom)
besproken. Tot nu toe zijn er geen maatregelen genomen. Een eerste beschouwing van de
parkeerplaats blijkt dat met enkele aanpassingen de parkeerplaats efficiënter gebruikt kan worden,
onder andere door het markeren van de parkeerplaatsen.
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Wensen
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/doel

Prestatie

Kosten
(incidenteel
structureel)

Verbeteren
parkeergelegenheid De
Zoom

Veilig en toegankelijk
sportpark De Zoom

-betere indeling,
waardoor er
meer plaatsen
ontstaan

onderhoud
€ 30.000 in
2008
incidenteel

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Prioriteit 2
Consequentie geen actie:
Lang bestaande problemen
rondom toegankelijkheid
sportpark blijven bestaan
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5. Thema binnensportaccommodaties

Het aanbieden van binnensport accommodaties tegen gunstige tarieven beantwoordt aan het doel
van de gemeente Wageningen dat er sport- en beweegmogelijkheden zijn voor alle Wageningers,
van jong tot oud.
De gemeente Wageningen is eigenaar van de volgende binnensportaccommodaties:
gymnastieklokaal de Schaepmanstraat;
gymnastieklokaal Marijkeweg;
sporthal Tarthorst;
sporthal De Aanloop;
sportcomplex De Vlinder;
zwembad De Bongerd.
Sportverenigingen kunnen deze accommodaties tegen gunstige tarieven huren. Op die manier draagt
de gemeente Wageningen bij aan sport in Wageningen.
5.1. Relatie gemeente en Sportfondsen Wageningen
In de startnotitie “Stand van zaken van sport in Wageningen” geeft de sportraad aan dat
sportverenigingen de relatie tussen Sportfondsen Wageningen en de gemeente Wageningen
onduidelijk vinden. Het gaat daarbij met name om de verhuur van de sportaccommodaties. De
gemeente en Sportfondsen Wageningen zijn in overleg. De gemeente maakt in 2008 heldere
werkafspraken.
5.2. Herstel sportcomplex De Vlinder
Het Wageningse sportcomplex De Vlinder is een unieke voorziening met zowel sport- als
kantoorfuncties. Begin mei 2007 werd sportcomplex De Vlinder gesloten wegens schade aan het dak.
Kort daarna kon de sporthal voor beperkt gebruik weer open. Op 18 december 2007 heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten een bouwteam op te richten voor herbouw van
het sportcomplex. Het bouwteam geeft aan het complex eind 2008 op te kunnen leveren.
5.3. Uitvoering onderhoud meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s)
Tot 2007 stelden de gemeente en Sportfondsen Wageningen allebei meerjarenonderhoudsplannen op
voor de binnensportaccommodaties. De gemeente voor de gymnastieklokalen Marijkeweg en de
Schaepmanstraat; Sportfondsen Wageningen voor de sporthal De Aanloop, sporthal Tarthorst,
sportcomplex De Vlinder en zwembad De Bongerd. In 2007 heeft de gemeente al het onderhoud aan
de gemeentelijke accommodaties op een uniforme manier beschreven in
meerjarenonderhoudsplannen. De meerjarenonderhoudsplannen zijn financieel vertaald in de
gemeentebegroting van 2008 en verder. De gemeente zorgt ervoor dat het onderhoud aan de
gebouwen conform de meerjarenonderhoudsplannen wordt uitgevoerd. Op deze manier zorgt de
gemeente voor veilige en goede sportaccommodaties.
5.4. Aanvullend op de MOP’s: brandveiligheid, hemelwaterafvoeren en veilige daken
Aanvullend op de meerjarenonderhoudsplannen zijn er zaken die de gemeente dient uit te voeren.
De gemeente houdt de nieuwe regelgeving in de gaten en gaat na of aanpassingen tot extra taken
leiden, die niet in de meerjarenonderhoudsplannen zijn meegenomen. In eerste instantie worden de
aanpassingen betaald uit de budgetten die voor uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen in
de begroting zijn opgenomen.
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5.4.1. Aandacht voor aanpassingen op het gebied van brandveiligheid
Alle gemeentelijke binnensportaccommodaties hebben in 2008 een gebruiksvergunning.
Gymnastieklokaal de Schaepmanstraat is daarop een uitzondering, vanwege het beperkte aantal
personen dat van het lokaal gebruik maakt, namelijk maximaal 50 personen. Indien de
brandveiligheidseisen wijzigen, moeten de gebouwen aan de nieuwe eisen aangepast worden.
Brandveiligheid verdient blijvende aandacht. De beheerder van de accommodaties gaat elk jaar na of
de gebruiksvergunningen geldig zijn en of de brandveiligheidseisen zijn gewijzigd.
5.4.2. Aandacht voor aanpassingen op het gebied van afvoer van water van platte daken
Door intensieve regenval kan het nodig zijn om neerslag sneller van platte daken af te voeren, om
overbelasting van daken te voorkomen. Hiervoor kunnen noodoverstorten geplaatst worden. Dit is in
bepaalde gevallen nodig. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd bij vervanging van
dakvlakken, zoals dat in de meerjarenonderhoudsplannen is aangegeven, om extra kosten te
voorkomen. In 2009 maakt de gemeente de inventarisatie.
5.4.3. Aandacht voor aanpassingen op het gebied van veilige daken
Op grond van de arbeidsomstandighedenwet zijn er regels gesteld voor het werken op hoogte. De
regels hebben als doel dat mensen die op daken werken het dak veilig bereiken en belopen. De
gemeente laat een inventarisatie maken om de risico’s te beschrijven en de risico’s te verkleinen. De
gemeente gaat na welke aanpassingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties nodig zijn.
Om kosten te besparen worden aanpassingen zoveel mogelijk gekoppeld aan
onderhoudswerkzaamheden die in de meerjarenonderhoudsplannen staan. In 2009 maakt de
gemeente de inventarisatie.
Extra acties thema binnensportaccommodaties
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Veilige daken
Inzicht in noodzaak
-Inventarisatie
aanpassen afvoeren
hemelwaterInzicht over
afvoeren gemeentelijke
noodzaak aanpassen
sportaccommodaties
daken
-Inventarisatie veiligheid
daken gemeentelijke
sportaccommodaties
BK (bouwkundige), MS (medewerker sport)
BMS (beleidsmedewerker sport)
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Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Overzicht van
noodzakelijke
investeringen
Indien nodig:
raadsvoorstel
Voor extra
middelen.

Incidenteel
€ 3.200,in 2009
inhuur BK en
constructeur

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
0 uur BMS
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SAMEN SPORTEN
6. Thema sportverenigingen
Sportverenigingen zijn van groot maatschappelijk belang. Ze brengen mensen in beweging en
brengen ze met elkaar in contact. Dat zijn de doelen van het gemeentelijke sportbeleid. In
Wageningen zijn er sterke en vitale verenigingen. Maar omdat sportverenigingen
vrijwilligersorganisaties zijn, te maken hebben met beperkte budgetten en omdat de regelgeving
rondom sportverenigingen toeneemt, zijn sportverenigingen ook kwetsbaar.
De gemeente komt de sportverenigingen tegemoet door het verstrekken van subsidies, zoals
jeugdlid- en trainingskosten subsidies. Ook gaat de gemeente de beleidsregels sport eenvoudiger
maken, zodat het eenvoudiger is om een subsidie aan te vragen. Ook met het tarievenbeleid komt
de gemeente de sportverenigingen tegemoet.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan sportverenigingen. Naast de sportverenigingen zijn er
andere partijen die een belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van sport en bewegen
vervullen, zoals de commerciële sportbedrijven. Ook organisaties zoals Sportfondsen Wageningen,
kinderopvangorganisaties, scholen en maatschappelijke instellingen zoals Vilente-Welzijn Ouderen
Wageningen en Welvada, dragen bij aan het beweegaanbod in Wageningen.
6.1. Verenigingsondersteuning door het Sportloket
6.1.1. Regeling Breedtesportimpuls
Het Ministerie van VWS heeft de regeling Breedtesportimpuls in het leven geroepen, om
sportverenigingen te ondersteunen. De gemeente Wageningen heeft in het kader van de regeling
Breedtesportimpuls in 2005 een Sportloket opgericht. Het Sportloket bestond tot 1 januari 2008 uit
een frontoffice (het daadwerkelijke loket: telefoonbeantwoording, nieuwsbrief etc.) en een backoffice
(verenigingsondersteuning). In 2007 is het Sportloket geëvalueerd.
De raad heeft besloten alleen de backoffice voort te zetten en hier voor de komende jaren € 8.000,voor uit te trekken, wat neerkomt op 140 uur verenigingsondersteuning per jaar, uitgevoerd door de
Gelderse Sport Federatie. Voor het jaar 2008 ontvangt de gemeente een bijdrage van het Ministerie
van VWS van € 5.300,-, zodat de gemeente nog 90 uur extra verenigingsondersteuning in kan
huren. Met ingang van 1 januari 2009 komt de rijksbijdrage in zijn geheel te vervallen, omdat de
regeling Breedtesportimpuls ten einde loopt.
6.2. Wensen van sportverenigingen en ervaren knelpunten
In de volgende paragrafen vindt u informatie over wensen en knelpunten van sportverenigingen:
Verbeteren van de afstemming van de gemeente Wageningen met Sportfondsen
Wageningen bij de verhuur en het beheer van accommodaties: zie paragraaf 5.1.;
Vereenvoudigen van de subsidieregelingen: zie hoofdstuk 13;
Betere afstemming in WERV-verband: zie paragraaf 2.6. ;
Inventarisatie ruimtebehoefte sportverenigingen: zie paragraaf 3.2.2.;
Wensen van sportverenigingen wat betreft accommodaties: zie bijlage A.
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7. Thema sport en gezondheid

De gemeente Wageningen streeft na dat er voor alle Wageningers mogelijkheden zijn om te sporten
en te bewegen, omdat sport en beweging bijdragen aan plezier en ontspanning, een goede
lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en sociale samenhang. De gemeente legt
hiermee direct een link tussen sport en bewegen en gezondheid. De gemeente wil sport en beweging
inzetten om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de Wageningse bevolking te verbeteren.
Er is een aantal manieren om dat te bereiken:
zorgen voor veilige en goede sportaccommodaties;
tarievenbeleid voor binnen- en buitensportaccommodaties;
subsidiëren van diverse sportevenementen;
zorgen voor ondersteuning van sportverenigingen.
Nieuw is dat de gemeente samen met andere organisaties ook op een andere, directe manier wil
bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid door middel van sport.
Daarbij heeft de gemeente een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn ontleend aan de
brainstormsessie van 13 februari 2008 over het actieplan sport en bewegen:
Er is de voorkeur voor preventief beleid;
Voorlichting over leefstijl en gezondheid is van belang;
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven;
Samenwerking tussen diverse partners binnen Wageningen is belangrijk (bijvoorbeeld
samenwerking gemeente –Wageningen UR op het gebied van een gezonde leefwijze);
De burgers hebben in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor een gezonde en actieve
leefstijl, voor zover men hiertoe de mogelijkheden heeft;
Het is van belang dat de sociale omgeving (bijv. ouders) betrokken is.
7.1 Informatie over sportactiviteiten
Sportverenigingen, sportscholen, Sportfondsen Wageningen en diverse andere organisaties bieden in
Wageningen een ruim aanbod aan sport- en beweegactiviteiten aan. Daarmee zijn er tal van
mogelijkheden om de aan de beweegnorm te voldoen (zie bijlage C). De gemeente zorgt voor goede
informatie op de websites www.knooppuntwageningen.nl, www.zoeklamp.nl en www.wageningen.nl.
Zie thema sportpromotie en informatie, hoofdstuk 11.
7.2. Acties voor een gezonde en actieve leefstijl in Wageningen
7.2.1. Actieve en gezonde leefstijl voor kinderen 0-12
In het kader van het gezondheidsbeleid wordt in Wageningen de strijd tegen een ongezonde
levenswijze en overgewicht bij kinderen aangegaan door het project Gezonde Voeding. Hiervoor is
een bedrag van € 37.000,- beschikbaar vanuit het Kleine Steden Beleid 2. De concrete acties worden
nog geformuleerd.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er diverse beweegmogelijkheden, namelijk:
bewegingsonderwijs op school, schoolzwemmen, schoolsporttoernooien, speelvoorzieningen,
het speelbusproject en de speelkooi in de wijk Pomona. Ook krijgen sportverenigingen subsidie voor
het trainen van jeugdleden. Zie ook het thema school, kinderopvang en sport.
De gemeente is één van de actoren die bijdraagt aan voldoende beweeg- en sportmogelijkheden en
daarmee aan een gezonde leefstijl. Ouders, scholen en kinderopvang spelen een grote rol bij de
leefwijze van kinderen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 9.
7.2.2. Actieve en gezonde leefstijl voor jongeren 12-24
Via het Kleine Steden Beleid 2 wordt aandacht besteed aan een actieve leefstijl voor jongeren. Een
belangrijk onderdeel van KSB2 is het programma jeugd, dat tot doel heeft dat jongeren zich fysiek
en sociaal kunnen ontplooien tot volwaardige, gezonde en actieve burgers. Voor de bovengenoemde
doelen is in het kader van KSB2 in 2008-2011 € 86.000,- per jaar beschikbaar. Deze middelen onder
andere worden geïnvesteerd in een laagdrempelig sportaanbod voor jongeren met of zonder
beperking. De concrete acties worden nog geformuleerd. Meer hierover staat in het hoofdstuk 8 over
sport en doelgroepen.
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7.2.3. Actieve en gezonde leefstijl voor volwassenen
Veel Wageningers zijn aangesloten bij sportverenigingen en sportscholen. Ook voor verschillende
doelgroepen is er aandacht, zo is er voor mensen met een minimum inkomen de Geld Terug
Regeling, die tegemoetkomt in kosten, bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging. Zie
thema sport en doelgroepen, zie hoofdstuk 8. Sport en beweegactiviteiten zijn te vinden in de
gemeentegids. Ook brengt de gemeente het beweegaanbod onder de aandacht, via
www.knooppuntwageningen.nl, www.zoeklamp.nl en www.wageningen.nl.
Ondanks het grote aanbod aan activiteiten en de tegemoetkoming in de kosten bij een minimum
inkomen, is een deel van de mensen te weinig actief. Hiervoor zijn verschillende redenen,
bijvoorbeeld: men heeft door de vele taken en verantwoordelijkheden geen tijd, men beleeft geen
plezier aan sport en bewegen of men heeft een slechte gezondheid.
Voor zover men daar uiteraard invloed op heeft, is het primair is de taak van individuen om te
zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid. Indien er daadwerkelijk sprake is van
gezondheidsproblemen en overgewicht, kan er een interventie plaatsvinden op individueel niveau,
bijvoorbeeld via het medische circuit (huisarts, diëtist).

7.3. Geestelijke gezondheid en sport
Sport levert een bijdrage aan de geestelijke gezondheid. Door sporten en bewegen wordt het
zelfvertrouwen versterkt. Ook heeft sporten een positieve invloed op het verloop van psychische
aandoeningen. In Wageningen zijn ruim duizend GGZ-cliënten. Voor deze doelgroep, maar
bijvoorbeeld ook voor cliënten in de huisartsenpraktijk met licht depressieve klachten, wordt in 2008
uit de middelen van het gezondheidsbeleid voor collectieve GGZ-preventie, voorlichting
georganiseerd over de relatie tussen beweging en de verlichting van psychische klachten.

Extra acties thema sport en gezondheid
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Voorlichtingsbijeenkomst
bijvoorbeeld “Actief
somberheid te lijf”

Gezond en actief
door sport en
bewegen

Algemene
doelgroep met
depressieve
klachten krijgt
inzicht in relatie
sport en
gezondheid

Dekking uit
GGZ-preventie
Middelen
(gezondheids
beleid,
mogelijk
€ 700,-)
incidenteel
2008

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
0 uur BMS

BMS (beleidsmedewerker sport)
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8. Thema sport en doelgroepen

Meedoen, dat is een van de hoofddoelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de welzijnswet
die vanaf 1 januari 2007 van kracht is. Sport biedt talloze mogelijkheden om mee te doen aan de
samenleving. Het Wageningse sportbeleid is opgesteld om ervoor te zorgen dat er voor alle
Wageningers, ook voor mensen waarvoor sport minder vanzelfsprekend is, mogelijkheden zijn om te
sporten en te bewegen. Omdat sport en beweging bijdragen aan plezier en ontspanning, een goede
gezondheid en zelfredzaamheid. Een aantal doelgroepen wordt in dit actieplan genoemd, namelijk
jongeren, ouderen, gehandicapten en minima. In de brainstormsessie van 13 februari werd door de
deelnemers ook aangegeven dat de gemeente aandacht kan besteden aan allochtonen en kinderen in
de basisschoolleeftijd. Zie paragraaf 8.5 en hoofdstuk 9.
8.1 Jongeren en sport
8.1.1. Wat is er al voor jongeren?
Voor jongeren is in Wageningen een divers aanbod aan sportactiviteiten. Ze kunnen zich bij een van
de 45 sportverenigingen aansluiten. Sportverenigingen ontvangen jeugdlidsubsidies om jongeren te
trainen. De gemeente trekt daar jaarlijks € 18.437,- voor uit. Ook zijn er diverse sportevenementen
waar jongeren aan mee kunnen doen: zoals toertochten en jeugdsportevenementen.
Er zijn meer laagdrempelige vormen van sport, spel en beweging voor jongeren. Speciaal voor
jongeren organiseert Sportfondsen Wageningen discoavonden. Ook Welvada biedt beweegactiviteiten
aan. En daarnaast is er project de Speelbus (BOS-impuls) waar kinderen kunnen spelen en bewegen.
De Speelbus is een bus met sport- en spelmaterialen die op vaste tijden op verschillende plaatsen in
Wageningen staat. Iets oudere jongeren voelen zich meer op hun plek bij het sportbuurtwerk.
Kinderen en jongeren kunnen onder leiding van een professionele sportbuurtwerker voetballen,
volleyballen, basketballen en tennissen in een speciale speelkooi. Dit project wordt ondersteund door
de Richard Krajicek Foundation. De speelbus en de speelkooi vallen onder het jeugdbeleid.
Daarnaast zijn er, in het kader van het jeugdbeleid, diverse sport- en spelvoorzieningen
gerealiseerd, verspreid over de stad. Een voorbeeld is de speelkooi in de wijk Noord-West, die in het
voorjaar van 2008 is opgeleverd. Deze projecten hebben een impuls gekregen door het programma
Kleine Steden Beleid 1.
Ook zijn er andere partijen actief op het terrein van bewegen en jongeren: Scholengemeenschap
Pantarijn geeft jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met diverse takken van sport. En
Universitair Sportcentrum De Bongerd biedt de Wageningse studenten een uitstekend aanbod aan
sportmogelijkheden. Zie ook paragraaf 1.5.
8.1.2. Acties voor jongeren in het kader van het Kleine Steden Beleid 2
De gemeente Wageningen heeft het Programma Kleine Steden Beleid 2 (KSB2) “Wageningen actief
2008 t/m 2011” opgesteld. Dit programma is bedoeld om kleine steden te helpen om zaken zoals
werkloosheid en jongerenproblematiek aan te pakken. Het programma bouwt voort op het Kleine
Steden Beleid 1, dat heeft geresulteerd in onder andere het sportbuurtwerk en extra
speelvoorzieningen. Het programma KSB 2 is afgestemd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Een belangrijk onderdeel van KSB2 is het programma jeugd, dat tot doel heeft dat jongeren zich
fysiek en sociaal kunnen ontplooien tot volwaardige, gezonde en actieve burgers. Er volgt in het
voorjaar van 2008 een plan van aanpak met concrete projecten om de in het programma
geformuleerde doelstellingen te bereiken.
Per jaar en per thema zijn de volgende budgetten beschikbaar:
Actieve leefstijl en participatie van jongeren: € 86.000,-;
Gezonde voeding: € 37.000,-;
Activiteitenaanbod voor gehandicapten en moeilijk lerende kinderen voor sport en vrije tijd:
€ 30.000,-.
8.1.3. Sportcoaches
In 2007 is welzijnsinstelling Welvada gestart met het project sportcoaches. Dit project heeft als doel
jongeren op te leiden tot sportcoach, zodat ze zelfstandig activiteiten kunnen begeleiden. Het
Oranjefonds heeft Welvada een subsidie toegekend voor twee jaar, zodat ze het project kunnen
uitbreiden van vijf naar twintig coaches. Welvada legt een verbinding met het sportbuurtwerk, de
Speelbus, sportverenigingen en scholengemeenschap Pantarijn.
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Er is een testproject uitgevoerd met vier jongeren. Dit verliep positief. Andere jongeren meldden zich
spontaan aan om ook mee te doen. De sportcoaches worden opgeleid door Welvada, in
samenwerking met het ROC A12, Pantarijn, sportverenigingen en de gemeente. De opleiding wordt
betaald uit de subsidie van het Oranjefonds. Er zijn wekelijks 16 sportcoaches/ vrijwilligers nodig om
een verdubbeling van het gebruik van “De Speelbus” te realiseren en voor een toename van het
aanbod van het sportbuurtwerk, zodat er zes dagen per week een sportaanbod is. Hiermee worden
minimaal 240 kinderen per week bereikt.
8.2. Ouderen en sport
8.2.1. Sportaanbod voor ouderen
Voor ouderen is in Wageningen een speciaal sportaanbod aanwezig. Vilente biedt in dienstencentrum
De Wielewaag laagdrempelige activiteiten aan, waar onder gymnastiek, tai chi, valpreventie, country
line dansen en body-fit. Naast de activiteiten van Vilente zijn er de seniorenactiviteiten van
sportscholen. Daarnaast doen ouderen mee aan de reguliere activiteiten van sportverenigingen en
sportscholen. Ook Sportfondsen Wageningen organiseert 50+ activiteiten.
8.2.2. Twee extra beweegactiviteiten voor ouderen
In het kader van het ouderenbeleid zijn er middelen beschikbaar. Voor een jaarlijkse bijdrage van
€ 1.000,- kan Vilente-WOW vanaf 2008 twee extra beweegactiviteiten voor ouderen organiseren.
Vilente vraagt hiervoor een extra bijdrage aan de gemeente. Op deze manier wordt het aanbod van
laagdrempelige beweegactiviteiten voor ouderen verbreed.
8.2.3. Vitaliteitscentrum
In Wageningen komt een Vitaliteitscentrum voor ouderen. De doelen van het Vitaliteitscentrum zijn
het signaleren en het activeren en een actieve doorverwijzing, zodat ouderen langer gezond en actief
kunnen blijven en zichzelf kunnen redden. Dit Vitaliteitscentrum kan ouderen doorverwijzen naar
sport- en beweegactiviteiten. Het centrum gaat in 2008 van start.
8.3. Gehandicapten en chronisch zieken en sport
8.3.1. Toegankelijke accommodaties
De gemeente zorgt ervoor dat gemeentelijke sportaccommodaties toegankelijk zijn voor
gehandicapten.
8.3.2. Subsidiering gehandicaptensportvereniging Waag
De gemeente subsidieert sportvereniging Waag jaarlijks met een bijdrage van ruim € 10.000,-. Waag
organiseert diverse activiteiten voor gehandicapten, zoals de sportinstuif, schuiftafeltennis en
zwemmen. Deze subsidie blijft de komende jaren gehandhaafd.
8.3.3. Contacten met MEE-Veluwe
De website vrijetijdsportaal.nl van MEE-Veluwe geeft een compleet overzicht van het sportaanbod
voor gehandicapten en chronisch zieken in de omgeving van Wageningen. MEE-Veluwe helpt
gehandicapten en chronisch zieken bij het zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding. MEEVeluwe kan tevens verenigingen informeren over het opzetten van activiteiten voor gehandicapten
en chronisch zieken en kan verenigingen helpen in contact te komen met mensen met een
beperking. De gemeente vraagt in 2009 aan alle sportverenigingen een contactpersoon voor mensen
met een handicap. Zo kan MEE mensen doorverwijzen naar de contactpersoon van een
sportvereniging.
8.3.4. activiteiten aanbod voor jongeren met een handicap of moeilijk lerende kinderen
Binnen het programma Kleine Steden Beleid 2 is er aandacht voor een activiteitenaanbod voor
jongeren met een handicap of moeilijk lerende kinderen. Hiervoor is een bedrag van € 30.000,- per
jaar beschikbaar. Zie jongeren en sport, 8.1.2.
MEE-Veluwe heeft onderzocht welke vrijetijdsmogelijkheden er zijn voor leerlingen van de
Praktijkschool en het speciaal basisonderwijs. Dit onderzoek kan helpen bij het opzetten van
activiteiten voor deze doelgroep.
8.3.5. begeleiding van gehandicapten en chronisch zieken
De adviesraad WMO-WI adviseert de gemeente om aandacht te besteden aan de begeleiding van
gehandicapten en chronisch zieken. Deze begeleiding is bij veel mensen nodig, om te kunnen
sporten. Deze suggestie wordt doorgegeven aan de beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid, zodat
er aandacht aan besteed kan worden in het actieplan gehandicaptenbeleid.
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8.4. Minimabeleid en sport
De sportdeelname van mensen met een laag inkomen blijft achter. Om mensen met een laag
inkomen tegemoet te komen kunnen ze onder bepaalde voorwaarden een bijdrage van € 90,ontvangen via de Geld-Terug-Regeling. Het bedrag kan helpen de contributie van een sportclub, een
zwembadabonnement of een sportuitrusting te betalen. Overigens heeft de regeling een veel bredere
doelstelling dan alleen tegemoetkoming in de kosten voor sport en bewegen. Meer informatie over
de regeling staat op de website www.gtrwageningen.nl. De regeling wordt door de afdeling Sociale
Zaken onder de aandacht gebracht.
8.5. Allochtonen en sport
Tijdens de brainstormsessie van 13 februari over het sportbeleid gaven enkele deelnemers aan dat
met name allochtone vrouwen binnen sportverenigingen en sportscholen ondervertegenwoordigd
zijn. In Wageningen zijn er speciale activiteiten voor deze groep vrouwen. Welzijnsinstelling Welvada
heeft een sportactiviteit voor vrouwen en Sportfondsen Wageningen heeft een zwemuur voor
vrouwen. De adviesraad WMO-WI geeft aan dat deze activiteiten beter gepromoot dienen te worden,
omdat men inschat dat deze activiteiten bij veel Wageningers onbekend zijn. De gemeente vraagt
aan Welvada en Sportfondsen Wageningen om aandacht te besteden aan de communicatie over deze
activiteiten. Tevens is deze groep mogelijk onvoldoende op de hoogte van het feit dat men
binnensportaccommodaties kan huren, zodat men zelf sport- en beweegactiviteiten kan organiseren.
De gemeente onderneemt daarnaast geen specifieke acties voor de groep allochtonen. Het college
kiest voor een integratiebeleid waarin prioriteit wordt gegeven aan de bevordering van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers. Het motto is: iedereen doet mee,
ongeacht sekse, religie of afkomst. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen minderheden en
overige inwoners van Wageningen.
Extra acties thema sport en doelgroepen
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Programma KSB- 2

Actieve en gezonde
leefstijl voor jongeren

Zie 8.1.2.

Extra subsidie Vilente
WOW

Breed, laagdrempelig
sportaanbod voor
ouderen

-2 extra beweeg
activiteiten

€ 86.000,€ 37.000,€ 30.000,2008-2011
(via KSB-2),
buiten
sportbudget
€ 1.000,structureel uit
ouderenbeleid
Vanaf 2008
€ 1.000,- per
jaar (uit
ouderenbeleid,
structureel,
vanaf 2009)

Totaal extra kosten

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
-

-

-

KSB-2 (Kleine Steden Beleid 2)
BMS (beleidmedewerker sport)
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9. Thema school, kinderopvang en sport
Kinderen brengen een belangrijk deel van de dag op school door. Veel kinderen gaan daarnaast naar
kinderopvang. Het is van belang dat scholen en kinderopvangorganisaties voldoende aandacht
besteden aan sport en bewegen in combinatie met een gezonde voeding. Voor kinderen is de
beweegnorm minimaal 1 uur per dag matig intensief bewegen gedurende vijf dagen van de week
(bijlage C). De gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties en de opvoeders kunnen er samen voor
zorgen dat er voldoende speel- sport en beweegmogelijkheden zijn.
De gemeente draagt op verschillende manieren bij aan de beweegmogelijkheden voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Denk daarbij aan voldoende speelvoorzieningen in de wijken. Op het gebied van
sport, bewegen en onderwijs zorgt de gemeente onder andere voor schoolzwemmen en voldoende
ruimte voor het bewegingsonderwijs.

9.1. Bewegingsonderwijs op school
9.1.1. Beschikbaar stellen en onderhouden van accommodaties voor bewegingsonderwijs
De gemeente zorgt voor voldoende gymnastiekaccommodatie voor de Wageningse basisscholen.
Leerlingen van basisscholen hebben recht op een vastgesteld aantal uur gymnastiek per week
(maximaal 1,5 uur per week voor een groep leerlingen van 6 jaar en ouder). Dit is vastgelegd in de
Wet Primair Onderwijs. Het team onderwijs van afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken roostert
de lessen in, in de gymnastieklokalen en sporthallen. Daarbij wordt rekening gehouden met een
maximum afstand van school naar het gymnastieklokaal. Voor het bewegingsonderwijs wordt
momenteel gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportaccommodaties en de particuliere sporthal
Olympia. Indien in de toekomst eventueel een nieuw gymnastieklokaal of sporthal nodig is, dient er
rekening gehouden te worden met de afstandnormen. Zie ook hoofdstuk 3.2.2.
9.1.2. Materiaal voor het bewegingsonderwijs
Voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen zijn de zalen ingericht met klein en groot
materiaal. Het team onderwijs van afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken zorgt voor het kleine
gymnastiekmateriaal. Het grote materiaal voor de basisscholen komt voor rekening van de
sportbegroting. De voorziening in de begroting waaruit deze materialen worden betaald is uitgeput
en dient aangevuld te worden. Dit is niet meegenomen in de in 2007 opgestelde meerjarenonderhoudsplannen voor de binnensportaccommodaties. Het betreft inventaris. Inventaris maakt
normaliter geen deel uit van het meerjarenonderhoudsplan.
De gemeente stelt in 2009 een meerjarenonderhoudsplan op voor de gymnastiekmaterialen in
gymnastieklokaal Schaepmanstraat, gymnastieklokaal Marijkeweg, sporthal Tarthorst, sporthal De
Aanloop en sportcomplex De Vlinder. Ook wordt een bedrag vrijgemaakt om de komende jaren
materiaal te kunnen vervangen.
9.1.3. Kwaliteit van het bewegingsonderwijs
Landelijk krijgt slechts een derde van de leerlingen les van een vakdocent gymnastiek. De overige
leerlingen krijgen les van een groepsdocent. In Wageningen wordt het merendeel van de lessen door
groepsdocenten gegeven. Schoolbesturen kunnen een vakdocent aannemen om het
gymnastiekonderwijs op scholen een impuls te geven. De gemeente raadt scholen aan zoveel
mogelijk gebruik te maken van vakdocenten voor gymnastiekonderwijs, zodat kinderen:
met een divers aanbod aan sporten kennis maken;
een goede motorische ontwikkeling doormaken;
en gemotiveerd worden om te sporten en te bewegen.
9.2. Schoolzwemmen
Zwemmen is belangrijk voor de veiligheid, de motorische ontwikkeling en het bevorderen van
sporten en bewegen bij kinderen. Vanwege het grote belang van zwemmen zorgt de gemeente
Wageningen ervoor dat leerlingen van het basisonderwijs gedurende één schooljaar zwemles krijgen.
De kosten voor het schoolzwemmen worden betaald uit het budget voor onderwijs.
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9.3. School- en jeugdsporttoernooien
Sportverenigingen organiseren samen met scholen diverse schoolsporttoernooien. Voorbeelden zijn
onder andere de volgende jaarlijkse evenementen:
schoolkorfbaltoernooi;
schoolvoetbaltoernooi;
schoolbasketballtoernooi;
scholierencross;
schoolwaterpolotoernooi.
De gemeente subsidieert de evenementen conform de beleidsregels voor jeugdsportevenementen.
In 2009 worden de beleidsregels vereenvoudigd. De regeling voor jeugdsportevenementen blijft
bestaan, omdat de jeugdsportevenementen kinderen de kans geven om kennis te maken met
diverse sporten en sportverenigingen.
9.4. Gezonde voeding
In het kader van het gezondheidsbeleid wordt in Wageningen de strijd tegen een ongezonde
levenstijl en overgewicht bij kinderen aangegaan door het project Gezonde Voeding. Hiervoor is een
bedrag van € 37.000,- beschikbaar vanuit het Kleine Steden Beleid 2. De concrete acties worden nog
geformuleerd. Zie ook hoofdstuk 8.

9.5. Kinderopvang en buitenschoolsopvang (BSO)
Kinderopvang en BSO wordt volgens de nieuwe Wet Kinderopvang door commerciële
kinderopvangorganisatie verzorgd. In Wageningen zorgen onder andere Koepel Kinderopvang en
Schateiland voor kinderopvang en BSO. De gemeente heeft ten opzichte van kinderopvang en BSO
slechts een rol bij toezicht en handhaving van regels.
Koepel Kinderopvang heeft negen centra voor buitenschoolsopvang en een tiener BSO. Koepel
Kinderopvang organiseert diverse activiteiten, waaronder ook sportieve activiteiten, zoals zwem-bso
voetbal-bso (samen met voetbalvereniging WAVV) en sport-bso (samen met basketbalvereniging
Pluto). Bij Koepel Kinderopvang bestaat de wens om een nieuwe BSO te starten op het terrein van
sportpark De Bongerd. De gemeente helpt indien nodig contacten te leggen tussen
kinderopvangorganisaties en sportorganisaties in Wageningen.

Wensen
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/doel

Prestatie

Kosten
(incidenteel
structureel)

Bekostigen
gymnastiekmateriaal
basisscholen

Mogelijk maken veilig
bewegingsonderwijs,
wettelijke taak,
Door middel van
voldoende en veilig
gymnastiekmateriaal

Meerjarenonder
houdsplan
gymnastiek
materiaal

Voorlopig in
2008
incidenteel
€ 10.000,- in
de begroting
opnemen voor
vervanging
gymmateriaal.

Prioriteit 1
Consequentie geen actie:
Geen budget indien
vervanging van materiaal
nodig is

aanullen
financiële
voorziening voor
gymmateriaal en
bekostigen nieuw
materiaal

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
30 uur BMS
in 2009

BMS (beleidsmedewerker sport)
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10. Thema sport en vrijwilligers
Sportverenigingen bieden Wageningers de mogelijkheid om te sporten, de zinnen te verzetten, zich
te ontplooien en andere mensen te ontmoeten. Op die manier dragen sportverenigingen in grote
mate bij aan de gezondheid van Wageningers en de sociale samenhang in onze stad.
Omdat sportverenigingen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers, wil de gemeente de
sportverenigingen ondersteunen bij het werven, opleiden en behouden van vrijwilligers. Daarom
heeft de gemeente de afgelopen flink geïnvesteerd in het vrijwilligerswerk. Het Meldpunt
Vrijwilligerswerk zorgt voor ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Omdat de gemeente het
belang ziet van de vrijwilligers en trots is op hun bijdrage, worden de sportvrijwilligers tijdens de
Vrijwilligersborrel en het Sportcafé bedankt voor hun inzet.
10.1 Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
10.1.1. Meldpunt Vrijwilligerswerk
Wageningen heeft een actief Meldpunt Vrijwilligerswerk, dat vrijwilligersorganisaties, waaronder
sportverenigingen, ondersteunt. Het Meldpunt Vrijwilligerswerk valt onder vrijwilligersbeleid.
Enkele activiteiten zijn:
de nieuwsbrief;
de vacaturebank;
de vrijwilligersborrel;
bemiddeling voor “Make a Difference Day”;
cursusprogramma ( o.a. over sponsoring, boekhouden en ledenadministratie)
Beursvloer (in het kader van het Kleine Steden Beleid 2);
ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
10.1.2. Sportloket Wageningen
Naast het Meldpunt Vrijwilligerwerk is er het Sportloket. Het Sportloket is een activiteit in het kader
van de landelijke regeling Breedtesportimpuls. Het Sportloket ondersteunt sportverenigingen bij
diverse complexe vragen, waaronder het helpen opstellen van vrijwilligersbeleid. Meer informatie
over het Sportloket staat bij het thema sportverenigingen, paragraaf 6.1.
10.1.3. Stichting Sponsoring en Fondswerving Wageningen
Stichting SFW beheert sponsorgelden voor bedrijven binnen en buiten Wageningen. Deze gelden
zetten ze uit bij vele instanties en diverse sport en culturele activiteiten. Sportverenigingen maken
gebruik van de diensten van Stichting SFW. De stichting ontvangt van de gemeente Wageningen
jaarlijks een subsidie voor de huisvestingskosten van € 3.815,- euro. Dit wordt niet uit het
sportbudget bekostigd.
10.2 Kaderkostensubsidies
De beleidsregels sport heeft een regeling voor subsidie voor de opleiding van kader. Met deze
regeling worden opleidingen gesubsidieerd. Zie hoofdstuk 13.
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11. Thema sportpromotie en informatie

Binnen Wageningen zijn er veel sport- en beweegmogelijkheden. Het is van belang dat deze sporten beweegmogelijkheden bekend zijn. De gemeente sluit daarbij aan bij het WMO-beleidsplan “Oog
voor elkaar”, waarin aandacht wordt gevraagd voor de informatie over sport- en
beweegmogelijkheden.
11.1. Gemeentelijke websites met sportinformatie
11.1.1. Zoeklamp.nl: sportladder
Op 4 december 2007 is het startsein geven voor de website zoeklamp.nl. Zoeklamp is dé
gemeentelijk site waarop alles te vinden is op het terrein van cultuur, educatie en sport. De
gemeente vraagt de sportverenigingen de sportladder in te vullen.
11.1.2. Knooppuntwageningen.nl
Het Knooppunt is een loket voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op de website van het Knooppunt,
www.knooppuntwageningen.nl, staat ook informatie over vrijetijdsbesteding voor verschillende
doelgroepen. De gemeente en de BBLTHK maken de site in 2009 compleet.
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12. Thema topsport

De gemeente Wageningen streeft na dat er voor alle Wageningers, van jong tot oud, mogelijkheden
zijn om te sporten en te bewegen. De gemeente legt de nadruk op de breedtesport. Breedtesport is
alle sport die niet op top(sport)niveau wordt beoefend.
Toch besteedt de gemeente ook aandacht aan sport die op het hoogste niveaus wordt beoefend.
Hiermee sluit de gemeente aan bij het landelijke en provinciale beleid. Redenen om aandacht te
besteden aan topsport zijn:
Topsport is het visitekaartje van de sport;
Topsporters zijn inspirerend voor anderen;
Topsport beïnvloedt het imago van een stad positief;
De gemeente Wageningen is trots op haar talenten en topsporters en wil dat tonen;
Grote sportevenementen hebben een recreatieve, promotionele en economische waarde;
Topsport en breedtesport zijn nauw met elkaar verbonden.
Het “topsportbeleid” van de gemeente behelst momenteel niet het aanpassen van
sportaccommodaties aan de eisen van de topsport, noch het aanleggen van nieuwe
topsportaccommodaties. De gemeente haakt echter wel aan bij organisaties en netwerken. Op deze
manier besteedt de gemeente met een beperkte financiële en personele inzet aandacht aan topsport.

12.1. Sportcafé
Jaarlijks organiseert de Sportraad Wageningen het Sportcafé. Tijdens een feestelijke avond worden
Sportvrijwilligers gehuldigd. Tijdens de avond wordt ook bekend gemaakt wie de sportman,
sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar zijn. De gemeente draagt de komende jaren
financieel bij aan het Sportcafé.

12.2. Olympisch Netwerk
Één van de speerpunten van het landelijke programma “Samen voor Sport”, is talentontwikkeling.
Talentontwikkeling is van groot belang om te bereiken dat meer jeugdige sporters zich ontwikkelen
van talent naar internationale topsporter.
Sinds 29 mei 2007 neemt de gemeente Wageningen deel aan Olympisch Netwerk De Vallei. Topsport
Gelderland is als partner ook vertegenwoordigd in dit Olympisch Netwerk. Wageningse talenten en
topsporters kunnen zowel bij het Olympisch Netwerk als bij Topsport Gelderland terecht voor
ondersteuning. Sportverenigingen kunnen een beroep doen op de expertise en begeleiding van het
Olympisch Netwerk. De gemeente gebruikt het Olympisch Netwerk om de banden met de
regiogemeenten te versterken.
De volgende Wageningse verenigingen en organisaties nemen deel aan het netwerk:
Wageningse zwem- en poloclub De Rijn;
schermvereniging La Prime;
atletiekvereniging Pallas ’67;
scholengemeenschap Pantarijn;
Universitair Sportcentrum De Bongerd;
de gemeente Wageningen;
de sportraad Wageningen.
De gemeente levert geen financiële bijdrage. De gemeente neemt deel aan de bijeenkomsten van
het Olympisch Netwerk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de regionale samenwerking versterkt.
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12.3. Grote sportevenementen en de Dutch Food Valley Classic
12.3.1. Subsidies voor grote sportevenementen
Sportverenigingen kunnen voor de organisatie van een groot sportevenement subsidie aanvragen.
De beleidsregels sport beschrijven in welke gevallen een aanvrager voor een bijdrage in aanmerking
komt. Momenteel worden grote sportevenementen en jeugdsportevenementen uit dezelfde
subsidiepost betaald, namelijk de begrotingspost algemene sportdoeleinden en toernooien. Deze
post wordt opgedeeld in een post grote sportevenementen en een post jeugdsportevenementen om
een beter overzicht te krijgen. Zie ook hoofdstuk 13.
12.3.2. Subsidie voor Dutch Food Valley Classic
Al ruim twintig jaar wordt jaarlijks de profwielerklassieker Dutch Food Valley Classic (VeenendaalVeenendaal) verreden. Zo’n 250.000 personen volgen de wedstrijd langs het parcours en de
televisie-uitzending over dit wielerevenement trekt ruim 80.000 kijkers. De gemeente subsidieert de
Dutch Food Valley Classic.
Extra acties thema topsport
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Deelname Olympisch
Netwerk

-Talenten en
topsporters worden
ondersteund
-Aandacht voor
breedtesport door
topsport
-Netwerk vormen
BMS (beleidsmedewerker sport)
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Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

gemeente:
deelnemen aan
netwerk
verenigingen:
aanspreekpunt
talenten

€0

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
Structureel
30 uur BSM
past binnen
formatie
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FINANCIEN EN SPORT

13. Thema subsidies

13.1. Subsidieverlening
De gemeente Wageningen subsidieert diverse organisaties en activiteiten. Subsidies worden
verstrekt aan de hand van de beleidsregels sport, waarin de voorwaarden voor subsidieverlening
staan. Verder zijn de Algemene Subsidie Verordening en de Algemene Wet Bestuursrecht van belang.
13.2. Beleidsregels vereenvoudigen
De beleidsregels sport en de bijbehorende aanvraagformulieren zijn complex. De gemeente wil de
beleidsregels eenvoudiger maken. Ook zet de gemeente alle regels en aanvraagformulieren op de
gemeentewebsite, zodat de gebruikers ze makkelijk kunnen vinden.
13.3. Beleidsregels jeugdlid- en trainingskostensubsidies
De gemeente heeft beleidsregels voor subsidie voor jeugdleden. Het doel van de jeugdlidsubsidies is
dat zoveel mogelijk jongeren sporten. De sportverenigingen krijgen momenteel alleen voor de
Wageningse leden jeugdlidsubsidie. Verenigingen met veel niet-Wageningse leden, zoals Scylla en
WMHC, willen voor alle jeugdleden subsidie, ook voor jeugdleden die in een andere gemeente
wonen. Aan deze aanpassing wordt geen prioriteit gegeven. Hiervoor zijn twee redenen: de
gemeente subsidieert geen niet-Wageningse sporters. Tevens dient bij bijstelling de begrotingspost
op dit punt naar boven bijgesteld te worden. In dat geval moet de gemeente elders binnen het
product sport minder uitgeven. De gemeente stelt daarom de beleidsregels jeugdlid- en
trainingskostensubsidies op dit punt niet bij.
Momenteel krijgen sportverenigingen alleen subsidie als ten minste 2/3 deel van het totale aantal
leden van de organisatie op 1 januari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft in
Wageningen woonachtig is. De gemeente zoekt uit of de beleidsregels (voor het onderdeel jeugdliden trainingskostensubsidies) minder streng geformuleerd kunnen worden. Indien dit conform de in
2007 vastgesteld Algemeen Subsidie Verordening en de AWB mogelijk is, worden de regels op dit
punt bijgesteld, bij het vereenvoudigen van de beleidsregels in 2009.
13.4. Splitsen begrotingspost voor grote sportevenementen en jeugdsportevenementen
Momenteel worden grote sportevenementen en jeugdsportevenementen uit dezelfde subsidiepost
betaald, namelijk de begrotingspost algemene sportdoeleinden en toernooien. Op verzoek van de
sportraad wordt deze post opgedeeld in een post grote sportevenementen en een post
jeugdsportevenementen om een beter overzicht te krijgen. Daarbij wordt de post verdeeld zoals de
benutting de afgelopen jaren plaatsvond, namelijk 50% van de middelen voor jeugdsporttoernooien
en 50% van de middelen voor grote sportevenementen.
13.5. Bijstellen begrotingspost voor kaderkostensubsidies
De regeling voor kaderkosten wordt onderbenut, ondanks informatie naar sportverenigingen over de
regeling. Vanaf 2004 is er nooit meer uitgegeven dan € 3.500,- per jaar voor kaderkosten. (2004
€ 3.450,-, 2005 € 3.498,-, 2006 € 1.870,- en 2007 € 749,50). Het budget wordt met ingang van
2009 met € 2.500,- naar beneden bijgesteld. Er blijft € 3.335,- per jaar in de begroting staan, wat
voldoende is voor de uitvoering van de regeling.
13.6. Verordening Sport: Groot Onderhoud Geprivatiseerde Sportaccommodaties
In 2007 zijn alle regels van de Verordening Sport omgezet in Beleidsregels sport, op één regeling na.
Het betreft de regeling Groot Onderhoud Geprivatiseerde Sportaccommodaties. De gemeente zet
deze regeling in 2009 om in beleidsregels. Daarbij wordt ook een nieuwe
meerjarenonderhoudsplanning gevoegd, indien daarvoor extra budget beschikbaar wordt gesteld. Zie
paragraaf 3.4.
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13.7. Beleidsregels handhaven
De gemeente streeft ernaar de subsidieregelingen, zoals deze genoemd zijn in de inleiding onder
2.1.2. te handhaven. Door tussentijdse beleidswijzigingen en bezuinigingen kunnen subsidies
bijgesteld worden. Alleen de subsidiepost voor kaderkosten wordt per 2009 naar beneden bijgesteld.

Extra acties thema subsidies
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Subsidiëren kaderkosten

Sterke en vitale
sportverenigingen

-Goed opgeleid
kader bij
sp.verenigingen

Beleidsregels herschrijven

Ondersteunen
sportverenigingen

Eenvoudige
beleidsregels

Budget
structureel
verlagen met
€ 2.500,€0
2009

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
0 uur BMS

150 uur BMS
2009 past
binnen
formatie

BMS (beleidsmedewerker sport)
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Bijlage A. Overzicht van de sportaccommodaties

Locatie
Buitensport
accommodaties

Eigenaar

Beheer

Exploitatie

Aantal
clubs\
leden

Aantal velden\zalen

de Zoom

Gemeente

Gemeente

Gemeente

5

Van Ketwich Verschuur

Gemeente

Gemeente

2

Hollandseweg

Gemeente
Gemeente\
particulier

Gemeente

Gemeente

1

2 wetravelden, 1 rugby, 1
korfbal, 2 trainings en 6
gewone velden
2 trainings en 5 gewone
velden
1 gewoon veld en 1
kunstgrasveld

De Bongerd

WUR

WUR

WUR

Jachthaven

Gemeente

Stadion de Wageningse
Berg

Gemeente

Gemeente
Stichting tot behoud
stadion Wageningse
Berg

Gemeente
Stichting tot behoud
stadion Wageningse
Berg

Dolderstraat

Gemeente

Gemeente

Gemeente

2

1 gewoon veld en 1
kunstgrasveld

Marijkeweg

Gemeente

Gemeente

Gemeente

1 x Gymzaal

Schaepmanstraat

Gemeente

Gemeente

Gemeente

1 x Gymzaal

de Aanloop

Gemeente

Sportfondsen

Sportfondsen

de Vlinder

Gemeente

Sportfondsen

Sportfondsen

Olympiahal

Particulier

Particulier

Particulier

Sporthal (2 x sportzaal, 4 x
gymzaal)
2 x Sporthal
13
(6 x gymzaal)
Sporthal (indeling
Onbekend onbekend)

Gemeente

Sportfondsen

Sportfondsen

4

Gemeente

Sportfondsen

Sportfondsen

Enjoy Healthclub

Particulier

Particulier

Particulier

1100

Aaras

Particulier

Particulier

Particulier

225

de Plataan

Particulier

Particulier

Particulier

2400

Tarthorst

Particulier

Particulier

Particulier

150

Binnensport
accommodaties
Gymzalen

Sporthallen
6

De Bongerd
Tarthorst

Sportzaal (2 x gymzaal)

Zwembaden
Sportfondsenbad
Sportscholen

Bij de verhuur van zalen wordt een onderscheid gemaakt tussen: sporthal, sportzaal en gymzaal. Dit heeft te
maken met de ruimte en de prijs van de verhuur.
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Bijlage B. Wensen en knelpunten sportaccommodaties

Hockey
Hockey is een snelgroeiende sport die populair is bij de jeugd. Hockeyvereniging WMHC groeit de
laatste jaren sterk. Door de groei is vooral op de zaterdag ruimtegebrek ontstaan. Hierdoor moet
WMHC een ledenstop invoeren. Om dit te voorkomen wil WMHC een vierde hockeyveld aanleggen.
Het bestuur van WMHC dient hiervoor een aanvraag in. Deze aanvraag wordt los van dit plan
behandeld. Om in de toekomst adequaat op dit soort vragen in te spelen is een inventarisatie naar
de behoefte aan sportaccommodatie nodig (paragraaf 3.2.2).
Zwemmen
Het bestuur van Zwem- en poloclub De Rijn geeft aan dat ze meer uren gebruik wil maken van
zwembad De Bongerd. In het jaar 2008 maken ze 955 uur per jaar gebruik van het zwembad en
ontvangen ze daarvoor een subsidie van € 73.000,- per jaar. Zwemvereniging de Wageningse
Watervrienden maakt 355 uur per jaar gebruik van het bad en ontvangt een subsidie van
€ 21.300,- per jaar. Het maximum aantal uren zijn vastgelegd in de beleidsregels.
In totaal ontvangen de zwemverenigingen € 94.300,- per jaar. Deze subsidie is nodig vanwege de
hoge kosten voor het huren van een bad, namelijk € 128,- per uur voor het wedstrijdbad van
zwembad De Bongerd en € 113,- voor het recreatiebad in 2008.
De zwemverenigingen ontvangen vergeleken met andere sportverenigingen veel subsidie.
Daartegenover staat dat de kosten van de huur van een zwembad, niet te vergelijken zijn met die
van zaalhuur of huur van sportvelden. Voorlopig wordt het maximum aantal uren niet verhoogd. Bij
een eventuele aanpassing van het aantal uren in de toekomst is het volgende van belang:
de financiële consequenties;
de uren die overblijven voor andere activiteiten in zwembad De Bongerd, zoals vrij zwemmen
en doelgroepen zwemmen.
Roeien
Watersportvereniging Vada groeit de laatste jaren sterk. De vereniging wil de roeiaccommodatie
aanpassen aan het groeiende ledenaantal. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid over de
havenontwikkelingen. Daarom is er regelmatig overleg tussen het bestuur, afdeling ruimte en
afdeling welzijn en onderwijs. Hierdoor is Vada op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.
Ze maken plannen voor een nieuwe accommodatie.
Golf
Golf is een aanvullende activiteit op de activiteiten die op sportpark De Zoom plaatsvinden. De
verenigingen dienen hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Bij extra activiteiten dient de
golfclub in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd te worden.
Voetbal
De voetbalverenigingen Ona ’53 en WAVV (sportpark Van Ketwich Verschuur) en de
voetbalvereniging SKV en WVV (sportpark De Zoom) willen een kunstgrasvoetbalveld. De bezetting
van de velden is momenteel niet te hoog, conform de normen van NOC*NSF. Een kunstgrasveld
heeft als voordeel dat er onder alle omstandigheden en onbeperkt gespeeld kan worden. Zie ook
paragraaf 4.1.).
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Bijlage C. Beweegnorm

Er zijn twee gangbare normen voor de gewenste hoeveelheid beweging. Allereerst de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen, die de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging normeert vanuit een
gezondheidskundig oogpunt en de Fitnorm, die de gewenste hoeveelheid normeert voor een goede
conditie van het hartvaatstelsel. Personen voldoen aan de zogenaamde Combinorm indien zij
minimaal één van de genoemde normen halen.
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten
matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht
is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60. Of aan de norm wordt voldaan hangt af van
de duur (totaal 30 of 60 minuten in blokjes van minimaal 10 minuten), de frequentie (minimaal vijf
dagen per week) en de intensiteit (iets hogere hartslag en ademhaling, dus stevig doorwandelen,
iets harder op de pedalen trappen, eens flink achter de hond aanrennen).
Drie groepen worden onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30 minuten
minuten matig intensieve beweging; norm-actieven zijn vijf dagen of vaker actief per week en de
groep daartussen wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief zijn, de semi-actieven.
Fitnorm
Om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstelligen is driemaal per week tenminste 20
minuten intensieve lichaamsbeweging nodig (door bijvoorbeeld te sporten).
Onderscheid wordt gemaakt tussen niet fit (niet of enkele keren per jaar zwaar inspannend actief),
semi-fit (wel regelmatig zwaar inspannend actief, maar minder dan drie maal per week) en normfit
(3 of meer keren per week tenminste 20 minuten intensieve lichamelijke activiteiten).
Regeringsbeleid
De overheid vindt dat zoveel mogelijk Nederlanders aan de beweeg- en/of de fitnorm moeten
voldoen. In 2004 voldoet 60 procent van de Nederlanders aan één van beide normen. In 2010 moet
dit gestegen zijn naar 65 procent van de Nederlandse bevolking. In de campagne 30 minuten
bewegen is er voor gekozen om alleen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te communiceren.
Bron: site www.30minutenbewegen.nl van het Nederlands Instituut Sport en Bewegen.
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Bijlage D. Afkortingen
AED
ASV
AWB
BOS
BK
BMS
BSO
BSI
G-31
GGZ
GSF
GTR
KSB 2
KNVB
MOP
NOC*NSF
SFW
VWS
WERV
WMO
WMO-raad
WOW

Automatische Externe Defibrillator
Algemene Subsidie Verordening
Algemene Wet Bestuursrecht
Buurt, Onderwijs en sport impuls
bouwkundige
beleidsmedewerker sport
Buitenschoolse opvang
Breedtesportimpuls
de 31 grootste steden van Nederland
Geestelijke Gezondheids Zorg
Gelderse Sport Federatie
Geld Terug Regeling van de gemeente Wageningen
Kleine Steden Beleid 2
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Meerjarenonderhoudsplan
Nationaal Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie
Sportfondsen Wageningen
Volksgezondheid Welzijn en Sport
samenwerkingsverband Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
adviesraad om het college over WMO-onderwerpen te adviseren
Stichting Welzijn Ouderen Wageningen
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Bijlage E. Sport in de gemeentebegroting
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Bijlage F. Schema acties, personele inzet en planning
Acties, wensen en prioritering
lijst met extra acties
In de planschema’s op de volgende bladzijden staan de acties per jaar en per thema weergegeven.
Het gaat daarbij om acties die binnen het huidige budget en binnen de huidige formatie uitgevoerd
kunnen worden.
wensenlijst
In de wensenlijsten staan die acties die wenselijk zijn, maar waarvoor binnen een budgetneutraal
plan geen middelen zijn. Voor de acties met de hoogste prioriteit 1 zijn door een begrotingswijziging, waarmee het college op 27 mei heeft ingestemd, middelen beschikbaar gekomen. De
overige wensen met prioriteit 2 en 3 zijn uit het actieplan verwijderd en in bijlage F geplaatst.
prioritering van de wensen
Prioriteit 1 geeft aan dat indien de actie niet wordt uitgevoerd er een hoog risico bestaat. Indien er
niets gedaan wordt, ontstaan er op korte termijn problemen, bijvoorbeeld omdat er te weinig
informatie is om het accommodatiebeleid op te baseren.
Prioriteit 2 geeft aan dat er geen ernstige consequenties zijn. Het zijn acties die zeer wenselijk zijn.
Prioriteit 3 geeft aan dat er wel consequenties zijn, maar dat die een beperkt risico hebben. De acties
die zijn aangegeven komen voort uit de landelijke en de regionale ontwikkelingen op het gebied van
sport en uit de overleggen en inspraak vanuit de brainstorm over het actieplan.
Zie de tabellen “Extra Acties” en “Wensen” op de volgende bladzijden.
Ambities van de gemeente en de inzet van uren voor sportbeleid
Voor het beleidsterrein sport is de ambtelijke inzet begin 2008: 36 uur per week door de
beleidsmedewerker sport en 22 uur per week door de medewerker sport. In deze uren worden alle
subsidies verstrekt en afgerekend conform de beleidregels, worden de sportparken en sporthallen
ingepland en gefactureerd, vindt coördinatie van het onderhoud aan binnensportaccommodaties
plaats en worden de contacten met sportverenigingen en Sportfondsen Wageningen onderhouden.
Tevens worden de budgetten bewaakt en vindt er ontwikkeling van nieuw beleid plaats.
In de laatste tien jaar zijn de taken op het gebied van sport uitgebreid: de bouwkundige
ondersteuning wordt extern ingehuurd, maar de coördinatie ervan vindt plaats door de
beleidsmedewerker sport. In het verleden werden deze taken niet door de beleidsmedewerker sport
uitgevoerd. Ook financiële taken zijn meer bij de beleidsmedewerker komen te liggen. Het aantal
sportaccommodaties is toegenomen. De formatie op sport is daarbij niet uitgebreid. Door de krappe
formatie op sport, kunnen er geen extra taken worden uitgevoerd, zonder dat er extra ingehuurd
wordt en daarvoor budget beschikbaar is.
Om de ambities uit de programmabegroting en dit actieplan waar te maken is het raadzaam om
meer structurele uren voor sportbeleid in te zetten. Waardoor:
complexe aanvragen sneller afgehandeld worden;
er meer persoonlijk contact en overleg is met partijen;
de gemeente tijdig in kan spelen op ontwikkelingen en proactief beleid kan voeren, in plaats
van ad-hoc problemen oplossen.
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Extra acties 2008
Extra acties zijn acties aanvullend op het bestaande gemeentelijke beleid (zie 2.1.), waarvoor financiële middelen
en ambtelijke uren binnen het huidige sportbudget en de beschikbare ambtelijke uren beschikbaar zijn.
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Sport en gezondheid
Voorlichtingsbijeenkomst
bijvoorbeeld “Actief
somberheid te lijf”

Gezond en actief
door sport en
bewegen

Algemene
doelgroep met
depressieve
klachten krijgt
inzicht in relatie
sport en
gezondheid

Dekking uit
GGZ-preventie
Middelen
(gezondheids
beleid,
mogelijk
€ 700,-)
incidenteel
2008

0 uur BMS

Actieve en gezonde
leefstijl voor jongeren

Zie 8.1.2.

-

Breed, laagdrempelig
sportaanbod voor
ouderen

-2 extra beweeg
activiteiten

€ 86.000,€ 37.000,€ 30.000,2008-2011
(via KSB-2),
buiten
sportbudget
incidenteel
€ 1.000,structureel uit
ouderenbeleid
Vanaf 2008

-Talenten en
topsporters worden
ondersteund
-Aandacht voor
breedtesport door
topsport
-Netwerk vormen

gemeente:
deelnemen aan
netwerk
verenigingen:
aanspreekpunt
talenten

€0

Structureel
30 uur BMS
past binnen
formatie

Sport en doelgroepen
Programma KSB- 2

Extra subsidie Vilente
WOW
433.8.14.99/40990
Topsport
Deelname Olympisch
Netwerk

-

BMS= beleidsmedewerker sport
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Wensen 2008
Beleidsinstrument
2008-2011

Sportaccommodaties (alg.)
Beleidstuk inventarisatie en
prognoses sport, waarbij
situatie Olympiahal wordt
betrokken

Prioriteit 1

Consequentie geen actie:
geen basis voor toekomstig
accommodatiebeleid sport
Buitensportaccommodaties
Parkeergelegenheid

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Inzicht in
ruimtebehoefte sport
in relatie met
bevolkingsprognose
en oplossing
problemen
Olympiahal

In kunnen spelen
op toekomstige
ruimtebehoefte
voor sport

€ 3.000,inhuur adviesb
2008
incidenteel

30 uur BMS
2008

Veilig en toegankelijk
sportpark De Zoom

Toegankelijkheid
sportpark
verbetert,
Veiligheid neemt
toe

€ 30.000,2008
Incidenteel

Mogelijk maken veilig
bewegingsonderwijs,
wettelijke taak,
Door middel van
voldoende en veilig
gymnastiekmateriaal

Meerjarenonder
houdsplan
gymnastiek
materiaal

Voorlopig in
2008
incidenteel
€ 10.000,- in
de begroting
opnemen voor
vervanging
gymmateriaal.

Prioriteit 2

Consequentie geen actie:
Reeds lang bestaande
problemen blijven bestaan
o.a. veiligheid en kwaliteit
sportpark(en) verbetert
niet
School, sport en kinderopv.
Bekostigen
gymnastiekmateriaal
basisscholen

Prioriteit 1

Consequentie geen actie:
Geen budget indien
vervanging van materiaal
nodig is

aanvullen
financiële
voorziening voor
gymmateriaal

0 uur BMS in
2008

BMS= beleidsmedewerker sport
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Extra acties 2009
Extra acties zijn acties aanvullend op het bestaande gemeentelijke beleid (zie 2.1.), waarvoor financiële middelen
en ambtelijke uren binnen het huidige sportbudget en de beschikbare ambtelijke uren beschikbaar zijn.
Beleidsinstrument
2008-2011

Binnensportaccommodaties
Veilige daken
-Inventarisatie
hemelwaterafvoeren gemeentelijke
sportaccommodaties
-Inventarisatie veiligheid
daken gemeentelijke
sportaccommodaties
432.8.31.30/21060
432.8.31.50/21060
432.8.31.70/21060
Sport en doelgroepen
Programma KSB- 2

Extra subsidie Vilente
WOW
433.8.14.99/40990
Topsport
Deelname Olympisch
Netwerk

Sport en subsidies
Beleidsregels herschrijven

Subsidiëren kaderkosten
432.8.34.70/01020

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Inzicht in noodzaak
aanpassen afvoeren
Inzicht over
noodzaak aanpassen
daken

Overzicht van
noodzakelijke
investeringen
Indien nodig:
raadsvoorstel
Voor extra
middelen.

Incidenteel
€ 3.200,in 2009
inhuur BK en
constructeur

0 uur MBS

Actieve en gezonde
leefstijl voor jongeren

Zie 8.1.2.

-

Breed, laagdrempelig
sportaanbod voor
ouderen

-2 extra beweeg
activiteiten

€ 86.000,€ 37.000,€ 30.000,2008-2011
(via KSB-2),
buiten
sportbudget
incidenteel
€ 1.000,structureel uit
ouderenbeleid
Vanaf 2008

-Talenten en
topsporters worden
ondersteund
-Aandacht voor
breedtesport door
topsport
-Netwerk vormen

gemeente:
deelnemen aan
netwerk
verenigingen:
aanspreekpunt
talenten

€0

Structureel
30 uur BSM
past binnen
formatie

Ondersteunen
sportverenigingen

Eenvoudige
beleidsregels

€0
2009

Sterke en vitale
sportverenigingen

-Goed opgeleid
kader bij
sp.verenigingen

Budget
structureel
verlagen met
€ 2.500,-

150 uur BMS
2009 past
binnen
formatie
0 uur BMS

-

BMS= beleidsmedewerker sport
BK= bouwkundige
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Wensen 2009
Beleidsinstrument
2008-2011

Sportaccommodaties (alg.)
Beleidstuk inventarisatie en
prognoses sport, waarbij
situatie Olympiahal wordt
betrokken

Prioriteit 1

Consequentie geen actie:
geen basis voor toekomstig
accommodatiebeleid sport
Regeling Subsidie Groot
Onderhoud geprivatiseerde
sportaccommodaties

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Inzicht in
ruimtebehoefte sport
in relatie met
bevolkingsprognose
en oplossing
problemen
Olympiahal

In kunnen spelen
op toekomstige
ruimtebehoefte
voor sport

€ 17.000,vervolg inhuur
2009
(incident.)

60 uur BMS
2009
Incidenteel

Veilige en goede
sportaccommodaties

Onderhoud aan
geprivatiseerde
sportvoorziening
en die bedoeld
zijn voor sportbeoefening
-inspectie
-nieuwe MOP’s

€ 3.000,inhuur
bouwkundige
(incidenteel)
2009

100 uur
BMS
2009
Incidenteel

Prioriteit 1

Consequentie geen actie:
Actiepunt
collegeprogramma wordt
niet uitgevoerd

BMS= beleidsmedewerker sport
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Extra acties 2010
Extra acties zijn acties aanvullend op het bestaande gemeentelijke beleid (zie 2.1.), waarvoor financiële middelen
en ambtelijke uren binnen het huidige sportbudget en de beschikbare ambtelijke uren beschikbaar zijn.
Beleidsinstrument
2008-2011

Sportaccommodaties (alg.)
Tarievenbeleid

Sport en doelgroepen
Programma KSB- 2

Extra subsidie Vilente
WOW
433.8.14.99/40990
Topsport
Deelname Olympisch
Netwerk

Sport en subsidies
Subsidiëren kaderkosten
432.8.34.70/01020

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Meer balans tussen
Inkomsten en
uitgaven
sportaccommodaties

Herziening
tarievenbeleid

Actieve en gezonde
leefstijl voor jongeren

Zie 8.1.2.

Breed, laagdrempelig
sportaanbod voor
ouderen

-2 extra beweeg
activiteiten

-Talenten en
topsporters worden
ondersteund
-Aandacht voor
breedtesport door
topsport
-Netwerk vormen
Sterke en vitale
sportverenigingen

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
200 uur
BMS
2010
(incidenteel)
past binnen
formatie

€ 86.000,€ 37.000,€ 30.000,2008-2011
(via KSB-2),
buiten
sportbudget
incidenteel
€ 1.000,structureel uit
ouderenbeleid
Vanaf 2008

-

gemeente:
deelnemen aan
netwerk
verenigingen:
aanspreekpunt
talenten

€0

Structureel
30 uur BSM
past binnen
formatie

-Goed opgeleid
kader bij
sp.verenigingen

Budget
structureel
verlagen met
€ 2.500,-

0 uur BMS

-

BMS= beleidsmedewerker sport
BK= bouwkundige

Wensen 2010
n.v.t.
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Extra acties 2011
Extra acties zijn acties aanvullend op het bestaande gemeentelijke beleid (zie 2.1.), waarvoor financiële middelen
en ambtelijke uren binnen het huidige sportbudget en de beschikbare ambtelijke uren beschikbaar zijn.

Beleidsinstrument
2008-2011

Sport en doelgroepen
Programma KSB- 2

Extra subsidie Vilente
WOW
433.8.14.99/40990
Topsport
Deelname Olympisch
Netwerk

Sport en subsidies
Subsidiëren kaderkosten
432.8.34.70/01020

Beoogd effect/
doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Personele
inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

Actieve en gezonde
leefstijl voor jongeren

Zie 8.1.2.

-

Breed, laagdrempelig
sportaanbod voor
ouderen

-2 extra beweeg
activiteiten

€ 86.000,€ 37.000,€ 30.000,2008-2011
(via KSB-2),
buiten
sportbudget
incidenteel
€ 1.000,structureel uit
ouderenbeleid
Vanaf 2008

-Talenten en
topsporters worden
ondersteund
-Aandacht voor
breedtesport door
topsport
-Netwerk vormen

gemeente:
deelnemen aan
netwerk
verenigingen:
aanspreekpunt
talenten

€0

Structureel
30 uur BSM
past binnen
formatie

Sterke en vitale
sportverenigingen

-Goed opgeleid
kader bij
sp.verenigingen

Budget
structureel
verlagen met
€ 2.500,-

0 uur BMS

Evaluatie actieplan 08-11
Sportbeleid evalueren

Zicht op
gerealiseerde
acties, met als
doel het beleid in
2012 bij te
kunnen stellen

-

90 uur BMS
in 2011
incidenteel
past binnen
formatie

BMS= beleidsmedewerker sport
BK= bouwkundige

Wensen 2011
n.v.t.
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Bijlage G. Prioriteiten 2 en 3
Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders zijn alle acties met de prioriteiten 2
en 3 uit het actieplan sport en bewegen 2008-2011 verwijderd.
Het betreft de volgende acties:
H3 Thema sportaccommodaties –algemeen
In hoofdstuk 3 van het actieplan staan geen acties met prioriteit 2 en 3.
H4 Thema buitensportaccommodaties
4.1. Onvoldoende verlichting op parkeerterrein sportpark De Zoom
Op de parkeerplaatsen bij sportpark De Zoom is onvoldoende verlichting aanwezig. Dit levert in de
winterperiode gevaarlijke situaties op. Voorgesteld wordt om het aantal verlichtingspunten uit te
breiden. De verlichting is alleen nodig op de momenten dat het sportpark gebruikt wordt.
4.2. Extra budget onderhoud velden
Er zijn werkzaamheden die de veldkwaliteit en de kwaliteit van de sportparken verbeteren, maar
waarvoor momenteel geen budget is. Met een extra budget kan de afdeling Beheer Openbare Ruimte
de werkzaamheden uitvoeren. Sommige uitgaven kunnen niet uitgesteld worden omdat ze van vitaal
belang zijn, zoals de slangen van de beregeningsinstallatie en het verwarmingselement van de
beregeningskast. Het opknappen van het voorterrein van sportpark De Zoom en het herstellen van
het hekwerk verbeteren het aanzicht van het sportpark aanzienlijk. De overige werkzaamheden,
zoals de trainingsvelden inzaaien en het extra beluchten van alle velden in het najaar, hebben een
positieve invloed op de veldkwaliteit. € 28.300,- zijn incidenteel, € 6.500,- komt jaarlijks terug.
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/doel

Prestatie

Kosten
(incidenteel
structureel)

Onderhoud sportparken

Veilig en toegankelijk
sportpark De Zoom

-Extra
werkzaamheden
om onderhoud
op oud peil terug
te brengen

Onderhoud
€ 34.800 in
2008
incidenteel,
waarvan
€ 6.500
structureel
2008-2011

Prioriteit 2
Consequentie geen actie:
o.a. kwaliteit sportpark(en)
verbetert niet

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)

BMS (beleidsmedewerker sport)

H5 Thema binnensportaccommodaties
In hoofdstuk 5 van het actieplan staan geen acties met prioriteit 2 en 3.
H6 Thema sportverenigingen
6.1. De maatschappelijke functie van sportverenigingen
In het licht van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het wenselijk dat
sportverenigingen ook activiteiten of evenementen organiseren voor speciale doelgroepen. In de
praktijk is het zo dat sportverenigingen deze maatschappelijke functie al deels vervullen. Zo
organiseren sportvereniging WAVV, sportvereniging Pluto en kinderopvangorganisatie De Koepel
samen buitenschoolseopvang. En studentenkorfbalvereniging Debalderin organiseerde een
gehandicapten-korfbaltoernooi.
In de startnotitie van de sportraad geven enkele sportverenigingen aan dat zij geen mogelijkheden
zien om hun maatschappelijke functie in de toekomst uit te breiden. De aanbeveling in het rapport
luidt dat de gemeente daarom geen verwachtingen moet hebben over extra maatschappelijke
functies van sportverenigingen. Sportverenigingen verschillen echter sterk van elkaar. De gemeente
Wageningen houdt rekening met de eigenschappen en wensen van de sportverenigingen op dit vlak.
De gemeente vindt het belangrijk dat sportverenigingen verder kijken dan alleen hun eigen leden.
Te denken valt aan:
het organiseren van eenmalige sportevenementen voor jongeren, gehandicapten, 55+-ers;
het organiseren van structurele activiteiten voor speciale doelgroepen: gehandicaptenteams,
55+ activiteiten;
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het samenwerken met scholen, buitenschoolsopvang en sportbuurtwerk;
jongeren de kans geven stage te lopen binnen de sportverenigingen (maatschappelijke
stages in de sport), ondersteuning is er vanuit het meldpunt Vrijwilligerswerk;
aansluiten indien de combinatiefuncties in Wageningen in het leven worden geroepen.
De gemeente wil de sportverenigingen helpen om de maatschappelijke functie te vergroten. Hiervoor
wordt de volgende actie op de wensenlijst meegenomen: De gemeente schrijft in 2010 beleidsregels
voor een subsidie voor de opzet van activiteiten voor speciale doelgroepen. Hiervoor neemt de
gemeente een bedrag van € 5.000,- op in de begroting vanaf 2010.
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Nieuwe beleidsregels
activiteiten speciale
doelgroepen

Maatschappelijke
functie
sportverenigingen
versterken.

Meer activiteiten
voor speciale
doelgroepen

€ 5.000,Structureel in
2010 en 2011

Prioriteit 3

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
60 uur BMS
incidenteel in
2010
Uitvoering
20 uur BMS
2010 en 2011

Consequentie geen actie:
Geen consequentie, echter
de doelstelling van het
beleid, (deelname van
Wageningers) wordt in
mindere mate bereikt

H7 Thema sport en gezondheid
7.1. Voldoende bewegen: de nationale beweegnorm
Een overmatig en ongezond leefpatroon in combinatie met te weinig beweging is een belangrijke
oorzaak van chronische ziekten, zoals diabetes, gewrichtsproblemen, bepaalde typen kanker en harten vaatziekten. Een dergelijke ongezonde levenswijze leidt in veel gevallen ook tot overgewicht. Zo
blijkt dat de gemiddelde Gelderlander steeds dikker wordt. Het RIVM voorspelt dat het aantal
mensen met overgewicht de komende tien jaar met 50% stijgt.
Een goede manier om de gezondheid te bevorderen en overgewicht tegen te gaan is sporten en
bewegen. De hoeveelheid beweging is daarbij van belang. Een half uur matig intensief bewegen op
tenminste vijf dagen per week is voldoende voor een volwassene. Voor kinderen, jongeren en
mensen met overgewicht is dit een uur. Zie bijlage C.
De gemeente Wageningen wil dat inwoners bekend zijn met het gezonde effect van bewegen op de
gezondheid. De gemeente brengt de campagne “30-minuten-bewegen” via de website, via de
gemeentepagina en via persberichten onder de aandacht. Hiervoor is geen budget aanwezig.
Dit wordt op de wensenlijst geplaatst. Vanaf 2009.
7.2. Hulp bij hartstilstand: AED’s
In Wageningen is een first responder team, dat bij een 112 alarmering direct uitrukt en aanvullend is
op de ambulancedienst. Daarnaast kopen steeds meer sportverenigingen een AED (Automatische
Externe Defibrillator), een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op
gang kan brengen. Een AED kan direct gebruikt worden en is bedoeld voor de periode tussen het
incident en de aanwezigheid van de hulpdiensten. In Wageningen hebben voetbalvereniging SKV,
golfclub WGC en de tennisvereniging NVLTB zelf een AED gekocht.
Sportfondsen Wageningen heeft in 2007 een aanvraag ingediend voor een subsidie voor vier AED’s
voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties sporthal De Aanloop, sporthal Tarthorst,
sportcomplex De Vlinder en zwembad De Bongerd. De gemeente heeft deze aanvraag afgewezen
omdat er geen budget is. De aanschaf van vier AED’s wordt in de wensenlijst meegenomen.
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Beweegnorm

Wageningers kennen

Jaarlijks

€ 1.000,-
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Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
BMS 30 uur
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de beweegnorm

verschillende
momenten
informatie over
beweegnorm:
-via persbericht
-website e.d.
Vanaf 2010

2010 en 2011

Veilige en goede
sportaccommodaties

Grote
gemeentelijke
Sportaccommoda
ties hebben
AED’s + opgeleid
personeel

€ 8.000,incidenteel
in 2008

Prioriteit 3
Consequentie geen actie:
Geen consequentie,
gemeente kan alleen
minder inzetten om de
doelstelling te halen.
AED’s

Prioriteit 3
Consequentie geen actie:
Geen wettelijke taak
AED’s verhogen echter wel
de veiligheid van de
accommodaties voor de
gebruikers

0 uur BMS

BMS (beleidsmedewerker sport)
H8 Thema sport en doelgroepen
8.1. De jongerenraad Wageningen vraagt om een sportkaart
De jongerenraad Wageningen vraagt de gemeente om een sportkaart voor jongeren te ontwikkelen,
zodat jongeren meer aan sport gaan deelnemen. In Wageningen is een breed, laagdrempelig en in
enkele gevallen kosteloos aanbod aan sport- en spelmogelijkheden (zie paragraaf 9.1.1. en 9.1.2.
van het actieplan). Via het Kleine Steden Beleid 2 investeert de gemeente de komende jaren flink in
een actieve leefstijl voor jongeren. Voor mensen met een minimum inkomen is er de Geld-TerugRegeling. Deze kan gebruikt worden om (een deel van) de contributie te betalen.
De kosten van sporten en bewegen zijn niet de enige factor die bepaald of jongeren wel of niet gaan
sporten. Er spelen meer factoren mee: zoals de tijd hebben om te sporten, zin hebben om te sporten
en de mening van ouders en vrienden. Een sportkaart gaat uit van het idee dat geld de
belemmerende factor is om te gaan sporten. In de praktijk is het slechts één van de factoren.
Het is de vraag of een sportkaart resulteert in een grotere deelname van jongeren aan sport.
Daarnaast zijn de kosten van het invoeren van een sportkaart aanzienlijk. Invoering van een kaart
kost € 50.000,- in het eerste jaar. De daaropvolgende jaren is € 8.000,- nodig.
De gemeente kiest ervoor om de sportkaart niet in de wensenlijst mee te nemen.
De Jongerenraad heeft tijdens de brainstormsessie van 13 februari over het actieplan aangegeven
het niet eens te zijn met het feit dat de gemeente geen sportkaart ontwikkelt. Ze vinden dat er voor
jongeren tussen de 16 en 18 jaar onvoldoende mogelijkheden zijn om te sporten en vergelijken de
situatie van de niet-studerende jongeren met die van de Wageningse studenten, die wel over een
sportkaart kunnen beschikken. De sportraad Wageningen heeft in haar advies aangegeven de
mening van de jongerenraad over het sportaanbod niet te delen.
8.2. sporters met een handicap binnen reguliere verenigingen
Via de sportraad vraagt de gemeente geregeld aandacht voor sporters met een handicap. Getracht
wordt om sportverenigingen te stimuleren aandacht te besteden aan groepen die minder
vanzelfsprekend meedoen aan activiteiten. De gemeente wil dat binnen reguliere sportverenigingen
ook plaats is voor mensen met een handicap. De gemeente wil in 2010 beleidsregels opstellen, zodat
verenigingen voor activiteiten voor speciale doelgroepen een subsidie kunnen ontvangen.
8.3. Inactieven
Mensen die geen enkele dag per week 30 minuten matig intensief bewegen, worden op grond van de
Nationale Norm Gezond Bewegen (zie bijlage C) inactief genoemd. De gemeente wil proberen via
informatie over sporten en bewegen inactieve mensen in beweging te brengen. Zie thema
sportpromotie en informatie. Indien sportverenigingen activiteiten organiseren voor mensen die tot
nu toe weinig aan sport en beweging doen, kunnen ze hiervoor vanaf 2010 mogelijk een subsidie
krijgen. Zie paragraaf 6.2. Voor deze acties is geen budget voorhanden.
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H9 Thema school, kinderopvang en sport
9.1 Project B-fit
Het project B-fit gaat uit van een preventieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet
het overgewicht van kinderen wordt centraal gesteld, maar het fit zijn. Het programma wordt
aangeboden vanuit het basisonderwijs en legt een directe link met de sociale omgeving, zoals
ouders. Alle de leerlingen uit een klas nemen deel. De scholen worden begeleid door een B-fit
consulent van de Gelderse Sport federatie. Deelname van de gemeente Wageningen hangt af of er
een eigen bijdrage van de gemeente. Het programma wordt regionaal uitgevoerd in het kader van de
Regionale Sociale Agenda.
Deelname aan het project is voor minimaal drie jaar. De totale kosten komen voor de gemeente
Wageningen op € 80.000,-, waarvan de Provincie Gelderland € 40.000,- voor haar rekening neemt.
De kosten bedragen € 15.000,- voor 2008, € 15.000,- voor 2009 en € 10.000,- voor 2010. Daarbij
gaat het om de schooljaren 2008-2009, 2009-2010, en 2010-2011. Deze bedragen zijn niet binnen
de sportbegroting beschikbaar. De bedragen worden daarom in de wensenlijst meegenomen. Het
sportbeleid, onderwijsbeleid en jeugdbeleid komen in het project samen.
9.2. Combinatiefuncties
Kinderen die plezier beleven aan sporten en bewegen hebben daar hun leven lang profijt van. De
gewekte interesse tijdens de gymles kan na de schooltijd een vervolg krijgen, doordat kinderen
buiten spelen, of meedoen aan beweegactiviteiten van de brede school, de buitenschoolse opvang of
van sportverenigingen. Hiervoor is samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties,
sportverenigingen en sportbuurtwerk van groot belang. Een combinatiefunctionaris kan daar een
bijdrage aan leveren. Een voorbeeld van een combinatiefunctionaris is een vakdocent lichamelijke
opvoeding die ook activiteiten bij sportverenigingen verzorgt.
De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur is een nieuwe regeling van het Ministerie van VWS om de
samenwerking tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur te versterken. Deze regeling maakt
vanaf 2008 oplopend tot 2012 landelijk ten minste 2500 combinatiefuncties mogelijk. Een
combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar
werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs en sport. Met combinatiefuncties
wordt het onderwijs en sportaanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd. De regeling is onder
andere bedoeld voor het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen
voor alle leerlingen. Daarnaast is de regeling opgezet om sportverenigingen te versterken zodat ze
zich kunnen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk. In 2008 stelt het Rijk middelen
beschikbaar voor de G-31. Daarna komen de andere gemeenten aan bod.
Het eerste jaar komen de kosten van de combinatiefunctie geheel voor rekening van het Ministerie
van VWS, vanaf het tweede jaar draagt het Ministerie van VWS 40% bij. Gemeenten kunnen zelf
aangeven of zij aan de impuls willen meedoen. Deelname aan de impuls is vrijwillig. De rijksbijdrage
is in principe voor alle gemeenten beschikbaar.
Momenteel zijn er geen middelen in de sportbegroting, nog ambtelijke uren, om mee te draaien met
de regeling. Vanaf het tweede jaar wordt een aanzienlijke bijdrage van de gemeente verwacht. Een
combinatiefunctionaris kost € 45.000,- per jaar. Het eerste jaar wordt geheel vergoed. het tweede
jaar en verder neemt de gemeente of een andere partij € 27.000,- per jaar per functionaris voor
rekening.
Om te onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij de regeling wil de gemeente een stagiair
vragen om een analyse te maken. Voor de stagevergoeding en begeleiding is geen budget en zijn
geen ambtelijke uren beschikbaar. Deze actie wordt op de wensenlijst geplaatst.
Bij een analyse komen de volgende onderwerpen aan bod:
wat zijn de mogelijkheden om in Wageningen een combinatiefunctionaris aan te stellen?
welke partijen willen financieel bijdragen?
hoe verhoudt een combinatiefunctionaris zich tot de brede school “Wageningen Midden”,
brede school “De Nude”, buitenschoolsopvang en het sportbuurtwerk?
is er draagvlak bij scholen en sportverenigingen?
Indien uit de analyse blijkt dat een combinatiewaarde meerwaarde heeft binnen Wageningen, wordt
de analyse aan de gemeenteraad aangeboden met de vraag om extra middelen en uren, voordat de
aanvraag wordt ingediend. De sportraad Wageningen heeft in haar advies aangegeven in principe
positief te staan tegenover de invoering van combinatiefuncties.
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Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/doel

Prestatie

Kosten
(incidenteel
structureel)

B-fit: deelname aan project
preventie overgewicht

Preventie
overgewicht, fitte
kinderen en educatie
over gezonde leefstijl

Op 4 scholen
draait gedurende
drie jaar B-fit

€ 15.000,in2008
€ 15.000,- in
2009
€ 10.000,- in
2010
(€ 40.000,door Prov.
Gelderland in
drie jaar)

Bevorderen sport
door leerlingen

Inzicht behoefte
aan combinatiefunctie

€ 2.000,incidenteel
2009 stage
vergoeding

Prioriteit 2
Consequentie geen actie:
Gemeente geeft minder
invulling aan preventie en
stimuleren van beweging
dan mogelijk is.
Deelname aan project in
regionaal verband kan niet
doorgaan, mogelijk
negatieve consequenties
andere gemeenten.

Analyse behoefte aan
combinatiefunctie door
stagiair

Prioriteit 3

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
30 uur BMS
30 uur BMO
30 uur BMJ
2008-2011

30 uur BMS
(begeleiding)
2009
incidenteel
Uitvoering
door stagiair

Consequentie geen actie:
Gemeente komt niet
tegemoet aan de wens uit
de startnotitie van de
sportraad om meer aan te
sluiten bij landelijk beleid
BMS (beleidsmedewerker sport)
BMO (beleidsmedewerker onderwijs)
BMJ (beleidsmedewerker jeugd)

H10 Thema sport en vrijwilligers
In hoofdstuk 10 van het actieplan staan geen acties met prioriteit 2 en 3.
H11 Thema sportpromotie en informatie
11.1 Wageningen.nl/ sport
De gemeente wil alle formulieren en regelingen op Internet zetten en wil incomplete en verouderde
informatie bijwerken. Waar mogelijk wil de gemeente aansluiten bij het digitale loket.
11.2. Schriftelijke media met sportinformatie
In de gemeentegids staat een overzicht van alle sportverenigingen, commerciële sportbedrijven en
sportaccommodaties. De organisaties geven zelf wijzigingen door. De gemeente plaatst vanaf 2009
artikelen over landelijke campagnes zoals Nationale Sportweek of de campagne “30-minutenbewegen”.
Beleidsinstrument
2008-2011

Beoogd effect/ doel

Beoogde
resultaten

Kosten
(incidenteel
structureel)

Meer en betere informatie
over sport op
gemeentewebsite en
gemeentepagina

Informatie sport,
bevorderen deelname
sport en
vergemakkelijken
initiatieven sportVerenigingen

Compleet
overzicht
regelingen en
formulieren,
beter overzicht
2009
+
Informeren over
activiteiten,
campagnes,

-

Prioriteit 2
Consequentie geen actie:
De gemeente sluit niet aan
bij de doelstelling van de

Actieplan sport en bewegen 2008 t/m 2011, juli 2008

Personele inzet
(incidenteel/
structureel/
door wie)
structureel
60 uur BMS
vanaf 2009

52

WMO op het gebied van
spot, namelijk het
verbeteren van de
informatievoorziening.

thema’s en
regelingen
Vanaf 2010

BMS (medewerker sport)

H12 Thema topsport
In hoofdstuk 12 van het actieplan staan geen acties met prioriteit 2 en 3.
H13 Thema subsidies
In hoofdstuk 13 van het actieplan staan geen acties met prioriteit 2 en 3.
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Verwerking van de adviezen van de
Sportraad Wageningen en de
Adviesraad WMO en WI (incl. vertegenwoordiging van de jongerenraad)

Sportraad
A. Aanleiding
De Sportraad Wageningen is nauw betrokken bij het opstellen van het Actieplan Sport en
Bewegen 2008-2011. De Sportraad is gevraagd een schriftelijk advies te geven op het
definitieve concept Actieplan Sport en Bewegen van 9 april 2008. De Sportraad heeft deze
versie van het actieplan aan alle Wageningse sportverenigingen gestuurd, met het verzoek om
aanwezig te zijn bij de Sportraadsvergadering van 22 april 2008, waar het plan is besproken,
of om een reactie per e-mail te geven. De reacties, inclusief de reacties van de
sportverenigingen, hebben geleid tot het schriftelijke advies van de Sportraad Wageningen
van 27 april 2008 aan het college van burgemeester en wethouders.
Met deze bijlage zijn alle opmerkingen van de Sportraad van commentaar voorzien. Ook is per
punt aangegeven of en hoe de opmerking in het definitieve actieplan wordt verwerkt. Het
college van burgemeester en wethouders bedankt de Sportraad voor de reactie op het
actieplan sport, voor het contact leggen met de sportverenigingen en voor de bijdrage aan de
brainstormsessie op 13 februari 2008. Tevens heeft de Sportraad met de notitie “Stand van
zaken van sport In Wageningen; bouwstenen voor het Wageningse sportbeleid” van juni 2006
een basis gelegd voor het Actieplan Sport en Bewegen 2008-2011.

Opmerkingen van de Sportraad
B. Overzichtelijk actieplan
De Sportraad is tevreden met de overzichtelijke structuur van het actieplan.
Reactie:
Ter kennisname.
C. Hoofdstuk 1 Inleiding, opmerkingen
Bedrag dat de gemeente aan inwoner betaalt aan sport
Bij 1.5. staat een bedrag van € 72,- per inwoner. Zijn hier ook de studenten en
studentenvoorzieningen bij meegerekend. Kan de gemeente hiervan een duidelijk beeld
geven?
Reactie:
Wat betreft de € 72,-. Dit bedrag is overgenomen uit de Regionale Verkenning Gelderse Vallei
van de Provincie Gelderland. Aan de Provincie is het inwoneraantal en de uitgaven op het
gebied van sport opgegeven. In de gemeentebegroting 2008 staat meer exacte informatie
over de uitgaven op het gebied van sport. De netto uitgaven (uitgaven- inkomsten) zijn:
voor de binnensportaccommodaties (excl. zwembad De Bongerd)
€ 932.657,voor zwembad De Bongerd
€ 499.648,voor de buitensportaccommodaties
€ 477.304,voor de ondersteuning van sportdoeleinden (alle subsidieregelingen)
€ 294.153,Dit is inclusief de kapitaallasten van de accommodaties.
In totaal geeft de gemeente Wageningen netto per jaar uit aan sport
€ 2.203.762,Tijdens de bespreking van het actieplan werd door het publiek gevraagd of hier de bedragen
die de universiteit aan sport besteed zijn meegenomen. Dit is niet het geval.
Ook werd gevraagd het inwoneraantal dat bij de berekeningen van het bedrag dat de
gemeente per inwoners aan sport uitgeeft de studenten bij het inwoneraantal zijn
meegerekend. De studenten zijn meegerekend. Bij de berekening wordt uitgegaan van 35.500
inwoners. Met een bedrag van in totaal € 2.203.762,- voor sport en 35.500 inwoners geeft de
gemeente per inwoner € 62,- per jaar aan sport uit. Dit bedrag verschilt enigszins van met de
€ 72,- die de provincie hanteert. Overigens komt het bedrag van € 62,- nog altijd boven het
gemiddelde van € 54,- per persoon per jaar uit. In het definitieve actieplan wordt de € 72,vervangen door het bedrag van € 62,- per inwoner, omdat bij dit bedrag de wijze van
berekenen duidelijk is. Omdat de uitgaven op sport vrij hoog zijn, waren er ook vragen over
het aantal mensen dat in verenigingsverband sport in Wageningen. In Wageningen sporten
naar schatting 12.000 mensen in verenigingsverband (bron: startnotitie Stand van zaken sport
in Wageningen). Daarvan zijn er 2640 jeugdleden (tot 18 jaar). Het aantal van 12.000
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verenigingssporters is ruim een derde van de totale bevolking (35.500 inwoners). Landelijk is
35% van de totale bevolking aangesloten bij een sportvereniging (bron Trendrapport TNO).
Het aantal verenigingssporters binnen de gemeente Wageningen sluit aan bij de landelijke
cijfers. Daarnaast zijn er 4.000 mensen lid van een sportschool en hebben 5.000 mensen
(studenten en medewerkers van de universiteit) een sportkaart voor het gebruik van
Universitair Sportcentrum De Bongerd. En er zijn mensen die individueel sporten. Landelijk
zijn zo’n 38% van de sporters niet aangesloten bij een sportvereniging (bron Trendrapport
TNO). Een grove schatting leidt tot een aantal van ruim 7.000 sporters die individueel en/ of
ongeorganiseerd sporten. Hieronder vallen ook de sporters die bij een sportschool zijn
ingeschreven. In het definitieve actieplan sport worden de aantallen sporters in Wageningen
in een tabel weergegeven.
Overzicht sportaccommodaties
In het overzicht van de sporthallen (onder 1.5.) ontbreekt sportcomplex De Vlinder.
Reactie:
Sportcomplex De Vlinder wordt in de tekst van het definitieve actieplan bij 1.5. meegenomen.

D. Hoofdstuk 2 Beleidscontext, opmerkingen
Subsidie voor jeugdsporttoernooien en grote sportevenementen
Bij 2.1.2 adviseert de Sportraad om de budgetten voor subsidies voor jeugdsportevenementen
en grote sportevenementen uit elkaar te halen. De Sportraad wil het budget zo verdelen, zoals
de daadwerkelijke verdeling van de afgelopen jaren is geweest en niet automatisch de helft
toedelen aan jeugdsportevenementen en de helft aan grote sportevenementen. De Sportraad
meent dat jeugdsportevenementen op de eerste plaats dienen te komen.
Reactie:
In paragraaf 13.4 wordt voorgesteld om de begrotingspost algemene sportdoeleinden en
toernooien, waaruit nu de jeugdsportevenementen en de grote sportevenementen worden
betaald, te splitsten. De verdeling was over de jaren 2004 tot 2007 als volgt: 53% van het
budget is besteed aan de jeugdsporttoernooien, 47% van het budget is besteed aan grote
sportevenementen. De post wordt gehalveerd: de helft voor jeugdsporttoernooien en de helft
voor grote sportevenementen, omdat dit ook de verdeling in de jaren 2004-2007 was. Dit
wordt in het definitieve actieplan meegenomen.
Overzicht van alle subsidies voor sport
De Sportraad vraagt om een totaalbeeld van de subsidies op sportgebied.
Reactie:
In hoofdstuk 2.1.1. tot en met 2.1.5. staat een beschrijving van de subsidies. Vanwege de
veelheid aan subsidieposten, wordt er een extra bijlage toegevoegd met alle informatie. De
bijlage die bij het definitieve actieplan wordt gevoegd bestaat uit de bladzijden van de
gemeentebegroting 2008, die het sportbeleid betreffen. Bij het definitieve actieplan sport
wordt een bijlage E. gevoegd met de informatie over de budgetten voor sport. (Zie bijlage).
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E. Hoofdstuk 3 Sportaccommodaties algemeen, opmerkingen
Groei inwoners en budgetneutraal actieplan
De Sportraad merkt op dat als Wageningen t.z.t. naar 40.000 inwoners groeit, die niet rijmt
met een budgetneutraal actieplan sport. De Sportraad wil dat het budget voor sport de
komende jaren in de pas loopt met de bevolkingsgroei.
Reactie:
De opdracht was om een budgetneutraal actieplan op te stellen. Voorstellen die extra budget
vragen zijn daarom buiten het plan gehouden. Overigens zijn er ook wensen met prioriteit 2
en 3 meegenomen die wel extra middelen of ambtelijke inzet vergen, maar die alleen
uitgevoerd kunnen worden als de gemeenteraad daarvoor extra middelen beschikbaar stelt.
F. Hoofdstuk 4, Buitensportaccommodaties, opmerkingen
Normen NOC*NSF bij berekeningen accommodatiebehoefte
4.1. Het uitgaan van de lage NOC*NSF normen staat haaks op de ambitie van Wageningen om
mensen vaker te laten bewegen. De Sportraad adviseert de gemeente om zelf een andere,
ruimere eigen norm aan te houden.
Reactie:
De NOC*NSF norm die in het stuk wordt genoemd voor de voetbalverenigingen is ook de norm
die door de KNVB is erkend. Dit is in het actieplan aangegeven. Als verenigingen meer gaan
trainen dan de normen, dan ontstaat er krapte op de sportparken. Het betreft dan
bijvoorbeeld een elftal dat vaker traint dan nodig is. De gemeente sluit, in het kader van het
behoefte onderzoek, aan bij landelijke normen. Momenteel hanteert de gemeente de normen
van het NOC*NSF bij het berekenen van de capaciteit. De gemeente gaat deze niet ruimer
hanteren. De tekst in het actieplan blijft ongewijzigd.
Kunstgrasvelden
De Sportraad adviseert de gemeente om geld vrij te maken voor de aanleg van
kunstgrasvelden. Deze velden kunnen langer en vaker gebruikt worden dan natuurgrasvelden.
In het geval van de hockeyvereniging wordt er voorkomen dat de vereniging leden naar huis
moet sturen of een ledenstop in moet voeren.
Reactie:
Kunstgras kan in Wageningen het tekort aan ruimte bij de hockeyvereniging en het niet altijd
kunnen benutten van de voetbalvelden oplossen. Toch zijn in dit actieplan geen voorstellen
gedaan om de komende jaren kunstgrasvelden aan te leggen.
Ten eerste omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is waar de capaciteitsproblemen
het grootst zijn en waar behoefte aan is bij alle sportverenigingen. Omdat dit niet bekend is,
wordt in het actieplan aan de gemeenteraad voorgesteld om voor de inventarisatie van de
behoefte aan binnensport- en buitensportaccommodaties geld beschikbaar te stellen. Deze
inventarisatie is ook nodig voor de input voor de ruimtelijke planvorming voor de wijk die
mogelijk ontwikkeld wordt in Wageningen-West. Pas na dit onderzoek is het mogelijk om na te
gaan welke knelpunten opgelost kunnen worden, omdat dan pas bekend is wat de grootste
knelpunten zijn.
Ten tweede past de aanleg van kunstgrasvelden niet binnen een budgetneutraal actieplan. De
kosten van onderhoud aan natuurgras zijn duurder dan aan kunstgras, maar daarmee worden
de kosten van een kunstgrasveld van € 300.000,- niet gedekt. De aanleg van een of meerdere
kunstgrasvelden past niet binnen een budgetneutraal plan en is daarom niet meegenomen in
het actieplan. De tekst in het actieplan blijft ongewijzigd.
Veiligheid sportpark De Zoom
De Sportraad wil dat het punt op de wensenlijst “veiligheid sportpark De Zoom” prioriteit 1
krijgt, in plaats van prioriteit 2.
Reactie:
In het B&W-voorstel en het raadvoorstel wordt aangegeven dat de Sportraad de aanpassingen
bij sportpark De Zoom belangrijk vindt en vraagt om hiervoor budget voor vrij te maken.
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G. Hoofdstuk 5, Binnensportaccommodaties, opmerkingen
Relatie gemeente en Sportfondsen Wageningen
De Sportraad ondersteunt het voornemen tot een verzakelijking van de relatie van de
gemeente en Sportfondsen Wageningen met als doel te komen tot een betere dienstverlening
en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimtes.
Reactie:
Ter kennisname. De tekst in het actieplan blijft ongewijzigd.
H. Hoofdstuk 6, Sportverenigingen, opmerkingen
Geen opmerkingen.
I. Hoofdstuk 7, Sport en gezondheid, opmerkingen
Geen opmerkingen.
J. Hoofdstuk 8, Sport en doelgroepen, opmerkingen
Wens jongerenraad voor sportpas
De Sportraad is het niet eens met de Jongerenraad dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om
te sporten. De Sportraad meent dat de geringere deelname van de jongeren mede
veroorzaakt wordt doordat jongeren wanneer ze ouder worden een bredere belangstelling
krijgen, waardoor sport er soms bij inschiet. Bovendien is het bij veel sportverenigingen
mogelijk om een aantal gratis proeftrainingen bij te wonen, voordat men lid wordt. De
Sportraad adviseert dit via de gemeentepagina duidelijk kenbaar te maken.
Reactie:
De tekst in het actieplan blijft ongewijzigd. Het college en de raad worden op de hoogte
gesteld van het feit dat de Sportraad het standpunt van de jongerenraad betreffende de
sportpas voor jongeren niet deelt. Wat betreft het kenbaar maken van de introductieperiodes:
Als actie staat in het actieplan dat aan de sitebeheerder van zoeklamp.nl wordt gevraagd de
sportverenigingen op te roepen om informatie te plaatsen. Er is op zoeklamp.nl een
sportladder, maar die is nog niet door de verenigingen gevuld. Deze actie is al in het actieplan
opgenomen. De tekst in het actieplan sport wordt niet gewijzigd.

K. Hoofdstuk 9, School, kinderopvang en sport, opmerkingen
Vakleerkrachten in het onderwijs
De Sportraad adviseert de gemeente om de scholen vakleerkrachten te laten aannemen voor
het bewegingsonderwijs. Een tijdelijke gemeentelijke subsidie zou een stimulans kunnen zijn.
Reactie:
In het actieplan staat dat de gemeente graag wil dat scholen vakdocenten gymnastiek
aannemen. Zie 9.1.3. “kwaliteit van het bewegingsonderwijs”. Mogelijk kunnen de
combinatiefuncties zorgen voor meer vakdocenten. Zie ook de volgende opmerking van de
Sportraad. Het invoeren van een nieuwe subsidieregeling valt niet binnen een budgetneutraal
plan. Tevens is de aanname van vakdocenten de verantwoordelijkheid van schoolbesturen.
Het beleid richting schoolbesturen valt onder het onderwijsbeleid. In het actieplan kan
hierover, behalve de constatering dat vakdocenten wenselijk zijn, niet veel gezegd worden. De
tekst bij 9.1.3. blijft ongewijzigd.
Combinatiefuncties
De Sportraad adviseert de combinatiefuncties te stimuleren in samenwerking met
sportverenigingen en scholen. (Uitleg over de combinatiefuncties: p. 31 van het actieplan)
Reactie:
In het actieplan wordt eerst voorgesteld om na te gaan of er behoefte is bij scholen en
sportverenigingen aan de combinatiefuncties. Immers, indien zij een dergelijk initiatief niet
willen ondersteunen, dan is de kans op succes bij invoering van de combinatiefuncties klein.
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In het actieplan is dit actiepunt met prioriteit 3 op de wensenlijst geplaatst. Indien de
gemeenteraad geen extra middelen ter beschikking stelt zal de analyse niet worden
uitgevoerd. De tekst wordt niet gewijzigd. Wel wordt in het B&W-voorstel aangegeven dat de
Sportraad in principe positief tegenover de invoering van de combinatiefuncties staat.
L. Hoofdstuk 10, Sport en vrijwilligers, opmerkingen
Geen opmerkingen.
M. Hoofdstuk 11, Sportpromotie en informatie, opmerkingen
Meedoen aan landelijke campagnes
De Sportraad adviseert de gemeente om meer in te zetten op landelijke campagnes, waarbij
wordt samengewerkt met onder andere de Gelderse Sportfederatie, het Sportloket en de
Sportraad.
Reactie:
Dit is al in het actieplan meegenomen. Hiervoor zijn echter geen ambtelijke uren beschikbaar,
vandaar dat dit in het concept actieplan al op de wensenlijst van het jaar 2009, 2010 en 2011
is geplaatst. Indien de gemeenteraad hiervoor geen extra middelen vrijmaakt, wordt deze
actie niet uitgevoerd. De tekst wordt op dit punt niet gewijzigd.
N. Hoofdstuk 12, Topsport, opmerkingen
Geen opmerkingen.
O. Hoofdstuk 13, Subsidies, opmerkingen
Jeugdsportevenementen en grote sportevenementen
Bij Sportraad adviseert om de budgetten voor subsidies voor jeugdsportevenementen en grote
sportevenementen uit elkaar te halen. De Sportraad meent dat jeugdsportevenementen op de
eerste plaats dienen te komen.
Reactie:
Zie de reactie op hoofdstuk 2.
2/3 Wageningse leden bij sportsubsidies
De Sportraad raadt aan de 2/3 regeling te schrappen. Indien sportverenigingen minder dan
2/3 Wageningse leden hebben, ontvangen ze in bepaalde gevallen helemaal geen subsidie van
de gemeente.
Reactie:
Bij de actie in 2009 om de beleidsregels te herschrijven overweegt de gemeente om de 2/3
regeling te laten vallen. Dit is in paragraaf 13.3. in de tweede alinea beschreven. Deze
wijziging is een voornemen van de gemeente. Voordat de wijziging concreet wordt toegezegd
wordt eerst onderzocht wat de financiële consequenties zijn. De tekst in het actieplan blijft
daarom op dit punt ongewijzigd.
Kaderkostensubsidies
De Sportraad kan zich onder de huidige omstandigheden vinden in een verminderen van het
budget voor de kaderkostensubsidies. Indien in de toekomst te weinig budget is voor de
uitvoering van de beleidsregels kaderkostensubsidies, adviseert de Sportraad om het budget
onmiddellijk weer te verhogen, ten nadele van de post (binnensportaccommodaties) waarvoor
de gelden nu voor benut worden.
Reactie:
Gezien de onderbenutting de afgelopen jaren, ondanks de goede communicatie over de
regeling, is niet te verwachten dat de aanvragen meer bedragen dan € 3.500,-. Indien blijkt
dat er te weinig middelen zijn om de beleidsregels voor kaderkosten uit te voeren, kan het
beleid of de begroting altijd bijgesteld worden. De tekst in het actieplan wordt op dit punt niet
bijgesteld.
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P. Hoofdstuk 14, Schema acties, wensen, planning en personele inzet, opmerkingen
Sportraad wil bij beleidswijzigingen adviseren
De Sportraad wil, als er een inventarisatie gedaan is naar de behoeften naar
sportaccommodaties in Wageningen (zie wensenlijst 2008 en 2009) en er een vervolgvoorstel
komt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, dat de Sportraad
om advies gevraagd wordt.
Reactie:
De Sportraad wordt uiteraard om advies gevraagd bij zaken die het sportbeleid betreffen en
die beleidswijzigingen inhouden.
Aantal uren beleidsmedewerker sport
In het concept actieplan sport van 9 april staat dat de formatie van de beleidsmedewerker
sport 32 uur bedraagt.
Reactie:
Sinds 1 oktober 2007 is de omvang van de formatie van de beleidsmedewerker sport 36 uur.
Deze wijziging wordt in het definitieve actieplan opgenomen.
Q. Overige opmerkingen
Baanhuur subsidie
De baanhuur subsidie aan Pallas ’67 wordt in hoofdstuk 2 van het actieplan niet genoemd bij
de beschrijving van het gemeentelijke sportbeleid.
Reactie:
De baanhuursubsidie van € 14.000,- per jaar wordt in het definitieve actieplan sport
meegenomen bij de beschrijving van het gemeentelijke sportbeleid, bij de paragraaf “overige
subsidies” 2.1.3.
Sterk gestegen kosten van nutsvoorzieningen
De Sportraad vraagt aandacht voor de, sinds de privatisering van sportaccommodaties, sterk
gestegen kosten voor de nutsvoorzieningen. De Sportraad vraagt de gemeente om creativiteit
zodat de sportverenigingen ook in de toekomst hun belangrijke rol in de Wageningse
samenleving kunnen uitvoeren, juist in verband met het grote belang van sport en bewegen
voor de volksgezondheid.
Reactie:
De gemeente komt de sportverenigingen op verschillende manieren tegemoet, onder andere
door het tarievenbeleid, door diverse subsidieregelingen en door subsidies voor het groot
onderhoud van geprivatiseerde accommodaties. De in het actieplan voorgestelde acties zijn de
acties die voorlopig worden ondernomen. De gemeente zal bij beleidswijzigingen rekening
houden met de belastbaarheid van de verenigingen.
R. Verwerking van de opmerkingen
De opmerkingen worden in het definitieve actieplan verwekt, zoals onder de reacties (het
onderstreepte deel van de tekst) is aangegeven.
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Adviesraad WMO en WI
(incl. vertegenwoordiging van de jongerenraad)
A. Aanleiding
De Sportraad Wageningen is betrokken bij het opstellen van het Actieplan Sport en Bewegen
2008-2011. De Adviesraad WMO/WI is gevraagd een schriftelijk advies te geven op het
definitieve concept Actieplan Sport en Bewegen van 9 april 2008. Dit heeft geleid tot het
schriftelijke advies van de adviesraad van 13 mei 2008 aan het college van burgemeester en
wethouders.
Met deze bijlage zijn alle opmerkingen van de Adviesraad WMO/WI van commentaar voorzien.
Ook is per punt aangegeven of en hoe de opmerking in het definitieve actieplan wordt
verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders bedankt de Adviesraad WMO/WI voor
de reactie op het actieplan sport.
Opmerkingen van de Adviesraad WMO en WI
B. Thema’s besproken door de Adviesraad WMO en WI
De adviesraad heeft de volgende twee thema’s uit het actieplan besproken:
-thema sport en gezondheid;
-thema sport en doelgroepen.
C. Hoofdstuk 7 AED
De Adviesraad WMO/WI vindt de aanschaf van vier AED’s (apparaten om hartstilstand tegen te
gaan) voor de vier grote gemeentelijke binnensportaccommodaties van groot belang (voor de
verdere argumentatie zie het bijgevoegde advies van de adviesraad WMO en WI). Verder wil
de sportraad weten hoeveel de gemeente jaarlijks aan sport uitgeeft en hoe het bedrag van
€ 8.000,- voor de AED’s zich verhoudt tot de bedragen die in gemeentebegroting voor sport
zijn opgenomen.
Reactie:
In 2007 heeft Sportfondsen Wageningen de gemeente gevraagd om een subsidie voor de
aanschaf van AED’s voor de vier grote gemeentelijke binnensportaccommodaties. In het
Actieplan Sport en Bewegen 2008-2011 is dit als actie met prioriteit 3 meegenomen. Er is
geen wettelijke taak van de gemeente, maar de AED’s verhogen wel de veiligheid van de
gebruikers in de sportaccommodaties. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om alleen
acties met prioriteit 1 uit te voeren. Bij acties met prioriteit 1 heeft het geen actie ondernemen
direct problemen tot gevolg. Dat is bij het niet plaatsten van een vier AED’s niet het geval.
De ambulancedienst is beschikbaar. Verder is er een first-responder team in Wageningen
aanwezig, compleet met AED, die bij een melding naar een noodgeval gaat.
Binnen de sportbegroting is hiervoor momenteel geen dekking. De tekst in het actieplan op dit
punt blijft ongewijzigd.
De netto uitgaven (uitgaven- inkomsten) zijn:
voor de binnensportaccommodaties (excl. zwembad De Bongerd)
€ 932.657,voor zwembad De Bongerd
€ 499.648,voor de buitensportaccommodaties
€ 477.304,voor de ondersteuning van sportdoeleinden (alle subsidieregelingen)
€ 294.153,Dit is inclusief de kapitaallasten van de accommodaties.
In totaal geeft de gemeente Wageningen netto per jaar uit aan sport
€ 2.203.762,Dit bedrag is niet zomaar opnieuw in te zetten voor andere zaken. Het is bestemd voor
subsidies en onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties en is bestemd voor
specifieke subsidies (zie 2.1.2. van het actieplan sport).
C. Hoofdstuk 8
Opmerking bij paragraaf 8.1.3. project sportcoaches Welvada- Oranjefonds
In 2007 is Welvada gestart met het project sportcoaches. Het Oranjefonds heeft een subsidie
toegekend. De adviesraad wil weten wat de resultaten tot nu toe zijn. De adviesraad vraagt
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wat er na de twee jaar subsidie gaat gebeuren, wie de sportcoaches begeleidt en wie ze
betaalt. Verder willen ze weten uit welk onderzoek is gebleken dat er in Wageningen behoefte
is aan twintig sportcoaches.
Reactie
Er is een testproject uitgevoerd met vier jongeren. Dit verliep positief. Andere jongeren
meldden zich spontaan aan om ook mee te doen. Welvada krijgt van het Oranjefonds voor
twee jaar een subsidie, voor 2008 en 2009. Daarna stopt de subsidie. De sportcoaches worden
opgeleid door Welvada, in samenwerking met het ROC A12, Pantarijn, sportverenigingen en
de gemeente. De opleiding wordt betaald uit de subsidie van het Oranjefonds. Er zijn wekelijks
16 sportcoaches/ vrijwilligers nodig om een verdubbeling van het gebruik van “De Speelbus”
te realiseren en voor een toename van het aanbod van het sportbuurtwerk, zodat er zes
dagen per week een sportaanbod is. Hiermee worden minimaal 240 kinderen per week
bereikt.
D. Paragraaf 8.1.4. sportkaart voor jongeren
Volgens de adviesraad wordt de sportkaart door de Universiteit gefinancierd voor jongeren en
staat dit los van de gemeente. De adviesraad stelt voor om mensen met lage inkomens te
helpen met sporten.
Reactie
De Universiteit heeft een sportkaart voor studenten en medewerkers, niet voor alle jongeren
in Wageningen.
Momenteel zorgt de gemeente op twee manieren dat sporten betaalbaar is voor inwoners van
Wageningen: Het tarievenbeleid voor gemeentelijke sportaccommodaties zorgt ervoor dat
voor sportverenigingen geen commerciële tarieven gelden. Hierdoor kunnen de contributies
van de sportverenigingen laag blijven. Daarnaast is er de Geld Terug Regeling van de
gemeente voor minima. Met de bijdrage van € 90,00 per jaar kan de gemeente. Er worden
geen aanvullende maatregelen voorgesteld voor minima in het actieplan sport. De tekst in het
actieplan sport over minima blijft ongewijzigd.
E. Paragraaf 8.3.2. gehandicaptensportvereniging Waag
Volgens de adviesraad WMO en WI loopt gehandicaptensportvereniging Waag aan tegen het
feit dat ze te weinig sportmogelijkheden kunnen bieden voor gehandicapte mensen. Waag
heeft tevens aangegeven meer uren te willen zwemmen in zwembad De Bongerd. Bovendien
is er voor gehandicapten begeleiding nodig om te kunnen sporten. Hiermee doelen ze op
sporten in het algemeen.
Reactie
Sportvereniging Waag dient jaarlijks een subsidieaanvraag in bij de gemeente Wageningen.
Daaruit is tot nu toe niet gebleken dat ze een uitbreiding van het aantal zwemuren willen en
een uitbreiding van de activiteiten. De gemeente subsidieert de gehandicaptensportvereniging
jaarlijks met ruim € 10.000,-. De tekst in het actieplan wordt niet gewijzigd. Als reactie op de
suggestie van de adviesraad gaat de gemeente met het bestuur van Waag in overleg.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: Wat kan Waag doen om hun activiteiten binnen
het huidige budget uit te breiden? Waar lopen ze tegenaan?
Gehandicapten hebben begeleiding nodig om te kunnen sporten. De gemeente schrijft
binnenkort een actieplan gehandicaptenbeleid. De suggestie voor meer begeleiding wordt aan
de beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid meegegeven.
F. Paragraaf 8.4. Minima en sport
Over minima en sport heeft de adviesraad WMO-WI het volgende standpunt: er moet een
ander systeem bedacht worden dan de Geld Terug Regeling. Nu moeten mensen zelf eerst
geld voorschieten. Het voorstel van de adviesraad is dat de gemeente met sportscholen en
sportverenigingen afspraken gaat maken en dat de gemeente de contributie van de minima
betaalt. Hierdoor wordt de drempel verlaagd en kunnen deze mensen geholpen worden.
Wat betreft de Geld Terug Regeling:
-De adviesraad WMO-WI vindt het bedrag van € 90,- te laag. Het helpt mensen niet over de
streep;
-De aanvraag van het verwerken van de regeling is omslachtig. Hierdoor zijn er waarschijnlijk
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weinig mensen die gebruik maken van de regeling;
-De adviesraad vindt dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan de regeling via
internet en de gemeentepagina.
De adviesraad geeft aan dat de “regel” dat mensen bij sportverenigingen een paar keer mee
kunnen sporten om zich te oriënteren en dan pas hoeven te beslissen om zich aan te sluiten
en contributie te betalen, niet bekend is.
Reactie
Duidelijk is dat de adviesraad vindt dat de GeldTerugRegeling onvoldoende bekend is,
onvoldoende wordt benut (door een complexe aanvraagprocedure) en dat het bedrag te dat
mensen per gezinslid krijgen (€ 90,-) te laag is.
Vanuit het sportbeleid is het niet mogelijk om het beleid van de sociale zaken te wijzigen of bij
te stellen. De opmerkingen van de adviesraad worden aan afdeling sociale zaken gegeven. Er
is geen algemene regel dat men gratis bij sportverenigingen mag kennismaken.
Sportverenigingen hebben daarvoor elk afzonderlijk beleid. Veel sportverenigingen bieden aan
het begin van het seizoen open trainingen aan, zodat men kan kennismaken. In het actieplan
hoofdstuk sport en bewegen staat dat als actie met prioriteit 2 het verbeteren van de
informatievoorziening voor sport. Hiervoor is jaarlijks 60 uur nodig. Dit past echter niet binnen
de ambtelijke formatie voor sport. De gemeente zal hierop dan ook niet extra inzetten, tenzij
de gemeenteraad extra budget of middelen vrijmaakt om deze actie uit te voeren. De tekst in
het catieplan wordt op dit punt niet gewijzigd. Zie par 11.2 , p. 35 van het actieplan.
G. Paragraaf 8.5. allochtonen en sport
In Wageningen zijn er activiteiten speciaal voor vrouwen. Welzijnsstichting Welvada en
zwembad De Bongerd organiseren deze activiteiten. De adviesraad vraagt zich af of deze
activiteiten voldoende bekend zijn bij allochtone vrouwen. Aan dergelijke activiteiten is
volgens heb behoefte.
De adviesraad vindt het ook van belang dat deze groep bij een sportvereniging of sportschool
een uur alleen voor vrouwen kan huren. Volgens hen levert dit in Veenendaal en Doorwerth
positieve resultaten op.
Reactie
In het actieplan is aangegeven dat de gemeente geen specifieke activiteiten onderneemt ten
aanzien van allochtonen. Het college kiest voor beleid dat de zelfredzaamheid en participatie
van alle Wageningers bevordert, los van religie, afkomst of sekse.
De activiteiten van Sportfondsen Wageningen en Welvada zijn mogelijk onvoldoende bekend
bij de doelgroep. De gemeente geeft dit door aan de organisatoren van de activiteiten
Sportfondsen en Welvada. Aan hen wordt gevraagd om de activiteiten meer bekendheid te
geven. Deze suggestie wordt in de tekst van het actieplan sport opgenomen.
Voor alle groepen, buurtbewoners, collega’s, maar ook groepen vrouwen die samen willen
sporten, is het mogelijk om binnensportaccommodaties te huren bij de gemeente, indien daar
ruimte beschikbaar is. De gemeente kan duidelijker promoten dat het mogelijk is om ruimte te
huren. Tenslotte bepalen sportverenigingen en sportscholen zelf of zij activiteiten speciaal
voor vrouwen organiseren.
H. Algemene opmerkingen
De adviesraad merkt op dat in de doelstellingen en in elke paragraaf staat dat de gemeente
Wageningen sport en bewegen belangrijk vindt. Acties worden beschreven. Uiteindelijk worden
de acties van tafel geveegd, met de argumentatie dat er te weinig budget is. Waarom worden
de doelstellingen zo uitgebreid beschreven als er zo weinig budget is?
Reactie
Binnen de huidige samenleving en de ontwikkelingen is het raadzaam om na te gaan welke
acties daarbij passen. Daarnaast was de opdracht om een budgetneutraal actieplan te
schrijven. Indien alle acties waarvoor geen budget niet opgeschreven waren, dan is er het idee
dat er niet nagedacht is wat de gemeente zou kunnen doen. Indien de gemeenteraad op dit
moment toch meer middelen wil uitrekken voor sport en bewegen, dan kan men, door de
opsomming van acties, een afweging maken, bijvoorbeeld tussen het plaatsen van AED’s of
het meedoen aan het project B-fit. De kosten en de argumentatie bij de acties zijn
beschreven. In het uiteindelijke actieplan worden alle wensen waarvoor geen budget aanwezig
zijn uit het actieplan gehaald. Hierdoor ontstaat een helderder beeld.
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I. Opmerkingen over B-fit
De adviesraad vindt het belangrijk dat er in het conceptactieplan gesproken wordt over
gezondheidsproblemen en overgewicht bij jongeren. Ondanks dat de gemeente zich bewust is
wordt er niet echt budget vrij gemaakt voor dit onderdeel. De adviesraad WMO vindt B-fit een
goed project, omdat basisscholen en ouders betrokken zijn het project en omdat er een
bijdrage van de Provincie mogelijk is.
Reactie
In paragraaf 7.3.1. staat dat voor gezonde voeding, het stimuleren van gezond eten en het
terugdringen van overgewicht bij jongeren jaarlijks € 37.000,- beschikbaar is vanuit de
middelen van het Kleine Steden Beleid II. Er is dus wel budget voor dit onderdeel.
B-fit is een project wat daarnaast nog uitgevoerd kan worden. B-fit wordt voor 50% door de
Provincie gefinancierd. De overige 50% dient door de gemeente te worden betaald. Hiervoor is
het benodigde bedrag van € 40.000,- voor drie jaar niet aanwezig. De tekst in het actieplan
wordt op dit punt niet gewijzigd.
J. Informatie over gezond eten en drinken/ informatie in het algemeen
De adviesraad is het met de opstellers van het plan eens dat de gemeente niet alleen
verantwoordelijk is voor de gezondheid van kinderen, maar in eerst instantie de ouders. Ze
vinden echter dat het goed zou zijn als er vanuit de gemeentepagina een link is naar
informatie over gezond eten en drinken.
Ook vragen ze de informatievoorziening over sport voor diverse doelgroepen en mensen met
lage inkomens makkelijk te maken. De informatie is momenteel wel te vinden, maar wordt
niet overzichtelijk aangeboden.
Reactie
Het budget van € 37.000,- voor gezonde voeding wordt deels besteed aan informatie om
kinderen en ouders over gezonde voeding en gezond beweeggedrag. De gemeente gaat op dit
punt actie ondernemen. De concrete acties in het kader van het Kleine Steden Beleid II
moeten nog worden uitgewerkt. In het definitieve actieplan wordt aangegeven dat het bedrag
in het kader van KSB II ook deels wordt besteed aan informatievoorziening over gezonde
voeding en voldoende bewegen. Op dit punt wordt de tekst gewijzigd.
In hoofdstuk 11 over sportpromotie en sportinformatie wordt de wens (prioriteit 2)
aangegeven, om de informatievoorziening over sport te verbeteren. Hiervoor zijn echter geen
ambtelijke uren beschikbaar. De tekst van het actieplan wordt niet gewijzigd, omdat de extra
inzet van de beleidsambtenaar niet binnen de huidige formatie past.
K. Verwerking van de opmerkingen
De opmerkingen worden in het definitieve actieplan verwekt, zoals onder de reacties (het
onderstreepte deel van de tekst) is aangegeven.
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Geacht College,
In haar vergadering van 22 april jongstleden heeft de Sportraad het concept Actieplan sport
en bewegen besproken.
Wij willen u en de betreffende medewerker in de eerste plaats complimenteren met de heldere
en overzichtelijke wijze waarop het Actieplan is gepresenteerd. Wij menen dat de sport
hiermee zeer gebaat is.
Wij hebben het plan per hoofdstuk behandeld. Daaruit resulteerden vragen, opmerkingen en
adviezen. Onderstaand zal steeds de paragraaf worden vermeld met de daarbij behorende
vraag en/of opmerking en de daarbij afgesproken acties en/of het daaruit voortvloeiende
advies.
Paragraaf 1
Bij 1.5 wordt gevraagd of bij het bedrag van € 72,= per inwoner ook studenten en
studentenvoorzieningen zijn meegeteld. Over en weer wordt gebruik gemaakt van
Gemeentelijke en Universitaire voorzieningen. Is het mogelijk hiervan een duidelijk beeld te
geven?
De wethouder zal trachten hiervan een duidelijker beeld te schetsen.
Bij het overzicht van sporthallen ontbreekt De Vlinder. Deze hal zal worden toegevoegd.
Paragraaf 2
Bij 2.1.2 adviseren wij de subsidies voor jeugdsportevenementen en grote sportevenementen
uit elkaar te halen. De Sportraad meent dat de jeugdsportevenementen op de eerste plaats
dienen te komen.
De wethouder zegt toe op basis van de in recente jaren verstrekte subsides te komen tot een
verdeelsleutel.
Met betrekking tot de hele paragraaf wordt verzocht inzicht te geven in de geldstromen sport
betreffende. De wethouder zegt toe hierover een bijlage toe te voegen (fact sheets).
Paragraaf 3
Bij 3.2.1. De Sportraad merkt op dat een groei naar een inwonertal van 40.000 op gespannen
voet staat met het budget neutraal uitvoeren van het actieplan.

De Sportraad adviseert de begroting voor sport en bewegen voor de komende jaren in relatie
tot de verhoging van het inwonertal te laten groeien.
3.2.2. Met betrekking tot de toekomstige behoefte aan zowel binnen- als
buitenaccommodaties zegt de wethouder een inventarisatie toe. De Sportraad ondersteunt dit
initiatief.
Mocht een en ander leiden tot realisatie van nieuwe accommodaties, adviseert de Sportraad
deze binnen een wijk te plaatsen en niet aan de randen. Dit om de sport voor een ieder goed
bereikbaar te houden.
Paraeraaf 4
4.1. Het uitgaan van de, lage, NOC*NSF normen staat haaks op de ambitie van Wageningen
om meer mensen vaker te laten bewegen.
De Sportraad adviseert dan ook de NOC*NSF norm als absoluut minimum aan te nemen en
een eigen, hogere Wageningse norm aan te houden.
Bovendien adviseert de Sportraad gelden vrij te maken voor de aanleg van kunstgrasvelden.
Kunstgrasvelden kunnen langer en vaker gebruikt worden dan gewone velden, waardoor meer
mensen kunnen sporten. Hiermee wordt voorkomen dat verenigingen (bijvoorbeeld WMHC)
tot een ledenstop moet overgaan.
4.2. In verband met de veiligheid van de gebruikers van Sportpark De Zoom adviseert de
Sportraad de verbetering van de parkeergelegenheid en toegankelijkheid van Sportpark De
Zoom prioriteit 1 te geven.
Paragraaf 5
5.1. De Sportraad ondersteunt het voornemen tot een verzakelijking van de relatie gemeente
Sportfondsen met het doel te komen tot een betere dienstverlening, alsmede een efficiënter
gebruik van de beschikbare ruimtes..
Paragraaf 6

Paragraaf 7
Paragraaf 8
8.1.4. De Sportraad is het niet eens met de Jongerenraad dat er onvoldoende mogelijkheden
zijn om te sporten. De Sportraad meent dat de geringere deelname van de jongeren mede
veroorzaakt wordt door het feit dat zij een steeds bredere belangstelling krijgen waardoor
sport wat meer op het tweede plan raakt.
De Sportraad is van mening dat er binnen Wageningen voldoende mogelijkheden zijn om te
sporten, maar dat waarschijnlijk niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid, bij alle
verenigingen, om een aantal proeftrainingen bij te wonen alvorens men lid wordt. De
Sportraad adviseert deze mogelijkheid, via de gemeentepagina, duidelijker bekend te
maken..
Paragraaf 9
9.1.3. De Sportraad adviseert de gemeente de scholen vakleerkrachten te laten aannemen
voor het bewegingsonderwijs. Een, tijdelijke, gemeentelijk subsidie zou een stimulans kunnen
zijn.

9.3. De Sportraad verzoekt het school damtoernooi aan de lijst toe te voegen.
9.5 De Sportraad adviseert de combinatiefuncties vakdocenten sport te stimuleren in
samenwerking met sportverenigingen en scholen. Zo kan een deel van de (toekomstige)
financiering ook van de sportverenigingen komen.
Paragraaf 10

Paragraaf 11
11.2. De Sportraad adviseert meer in te zetten op landelijke campagnes. Samenwerking met
Gelderse Sportfederatie, Sportloket en Sportraad zijn hierbij denkbaar.
Paragraaf 12

Paragraaf 13
13.3. Splitsen jeugdsportevenementen en grote sportevenementen: zie advies bij paragraaf
2.1.2.
De Sportraad adviseert tevens de 2/3 regeling uit deze paragraaf te schrappen.
13.5 Onder de huidige omstandigheden kan de Sportraad zich vinden in de vermindering van
de gelden beschikbaar voor de kaderkostensubsidie. Mocht echter op termijn blijken dat er er
wel weer in grotere mate een beroep op deze gelden wordt gedaan adviseert de Sportraad
deze post onmiddellijk weer te verhogen ten nadele van de post waar de gelden nu naar toe
gaan (binnensportaccommodaties)
Paragraaf 14
14.1. Het is duidelijk dat bijstellingen zullen optreden wanneer het onderzoek, genoemd in
paragraaf 3.2.2 zal zijn uitgevoerd. De Sportraad adviseert deze bijstellingen steeds aan de
Sportraad ter advisering voor te leggen.
14.2. De Sportraad is verheugd dat het genoemde aantal uren ambtelijke inzet per week
verhoogd zal worden van 32 naar 36.
Overig
• De subsidie die aan Pallas '67 wordt verstrekt voor het gebruik van de atletiekbaan op
De Bongerd, dient in het Actieplan te worden opgenomen.
• De Sportraad wil hierbij nogmaals uw aandacht vragen voor de, sinds de privatisering
van de sportaccommodaties, sterk gestegen kosten voor de nutsvoorzieningen. Wij
doen een beroep op uw creativiteit om de Sportverenigingen in de gelegenheid te
stellen hun belangrijke functie binnen de Wageningse samenleving te kunnen blijven
uitvoeren, juist in verband met het grote belang van sport en bewegen voor de
volksgezondheid.

Adviesraad Wmo en WI - Wageningen
Onderwerp:
Adviesaanvraag B&W van de gemeente Wageningen over het
Definitief concept “Actieplan sport en bewegen 2008 – 2011”

Adviesaanvraag
Het college van B&W van de gemeente Wageningen heeft de
Adviesraad Wmo-WI Wageningen op 9 april 2008 verzocht advies uit te
brengen ex. art. 12, Wet maatschappelijke ondersteuning (SB 2006 nr.
351) over het -concept- Aktieplan “Sport en bewegen” 2008 – 2012.
Dit actieplan is op 16 april uitgereikt aan de leden.
Onderwerp van advies
De versie van het actieplan is het definitieve concept, waarin
opmerkingen uit een brainstormsessie van 13 februari, met diverse
partijen uit de Wageningse sportwereld, zijn verwerkt. Ook is het in de
sportraad van 4 maart besproken. De aanvullingen zijn verwerkt in dit
plan.
De volgende thema’s zijn voor de WMO-raad belang:
Thema sport en gezondheid
Thema sport en doelgroepen
Wat betreft deze thema’s:
Is er voldoende aandacht voor de genoemde doelgroepen? Wat vindt de
Adviesraad Wmo-WI goed aan het actieplan? Sluiten de acties volgens
de Adviesraad Wmo-WI aan op de behoeften uit Wageningen?
Daarbij dient rekening gehouden te worden met de randvoorwaarden
van het plan, namelijk geen extra middelen voor sport. Vanuit deze
insteek is het actieplan geschreven.
Werkwijze Adviesraad Wmo en WI Wageningen
Bij het opstellen van haar adviezen handelt de Adviesraad in de geest
van de WMO en gaat daarbij uit van een integrale benadering van het
welzijn in brede zin.
Spelregels ten aanzien van de adviesaanvraag en de behandeling zijn
vastgelegd in een reglement, dat onder meer bepaalt dat een
adviesaanvraag op een bijeenkomst van de Adviesraad wordt behandeld,
indien deze minstens 4 weken daaraan vooraf gaande door het
secretariaat is ontvangen.
WOB beleidsmedewerkerster van de Gemeente Wageningen -Mevr. H.
Kamminga- heeft op de zitting van de Adviesraad d.d. 7 mei 2008
nadere toelichting gegeven en vragen beantwoord van leden van de
Adviesraad.
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De Adviesraad heeft het conceptplan op die datum besproken. Een
werkgroep heeft het advies opgesteld en voor commentaar rondgestuurd
aan de leden van de Adviesraad. Na het verwerken van de
kanttekeningen is het advies vastgesteld.
Overwegingen
De opdracht van de Wmo:
De Wet maatschappelijke ondersteuning van 29 juni, 2006 (Sb 2006,
351) delegeert een aantal taken aan gemeenten die daarvoor via (onder
meer) de AWBZ werden geregeld. Het gaat om het bevorderen van
deelname aan het maatschappelijk verkeer (personen met fysieke en
geestelijke beperkingen), bieden van ondersteuning en voorzieningen ter
bevordering van de (zelf)redzaamheid, preventie, zorg en welzijn in
brede zin.
Advies nr. 6, d.d. 13 mei 2008
Paragraaf 7
Bij paragraaf 7 wordt aangegeven over het voorstel van de gemeente om
meer AED’s aan te schaffen en deze te plaatsen voor accommodaties.
Vervolgens wordt er aangegeven dat de gemeente hier geen budget
voor heeft.
Over welk bedrag praten we t.o.v. de totale begroting sportnota. Het
beleid is om er gericht de Wageningense bevolking aan het
sporten/bewegen te krijgen.
Bij een incident (calamiteit) mag een hulpmiddel als AED niet ontbreken.
Vooral als er hiermee levens gered kan (kunnen) worden.
Wij vinden dat de eerste hulp zijn prioriteiten heeft. AED is een goed
hulpmiddel om voor de periode van een incident en aanwezigheid van
hulpdiensten gebruikt kan worden.
Vooral voor oudere mensen geeft de aanwezigheid van een dergelijk
apparaat een veilig gevoel en houdt de drempel laag.
Dit gaat om een kleine investering van €8000,= . De kans op een
hartaanval tijdens sporten is erg groot. Dit met name bij oudere en
mensen met hartklachten. Er zijn al eerder levens mee gered met een
AED apparaat. Hierdoor vinden we dit een hoge prioriteit hebben en mag
een bepaalde investering tegenover staan.
Paragraaf 8.1.3.
In 2007 is Welvada gestart met het project sportcoaches. Vanuit het
Oranjefonds wordt een subsidie toegekend voor 2 jaar. Aangezien er al
vanaf 2007 een start is gemaakt willen we graag weten wat de bereikte
resultaten tot nu toe zijn en hoe de financiering tot 2009 is geregeld.
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Aangezien de subsidie voor 2 jaar is verstrekt is de vraag wat er na 2009
gaat gebeuren en wie de 20 opgeleide “buurtcoaches” begeleid en gaat
betalen.
Uit welk onderzoek is gebleken dat Wageningen behoefte heeft aan 20
buurtcoaches.
Paragraaf 8.1.4.
De sportkaart wordt vanuit WUR (Wageningen Universiteit en Research
centrum) gefinancierd voor de jongeren en staat los van de gemeente.
Wij vinden dat de prioriteit ligt bij de mensen met lage inkomens.
Aangezien de gemeente weinig resultaat verwacht van een sportkaart is
ons voorstel om dan de mensen met lage inkomens te helpen met
sporten.
Paragraaf 8.3.2.
Waag is een gehandicaptensportvereniging die diverse activiteiten
organiseert voor de gehandicapten.
Waag loopt tegen een probleem aan dat ze te weinig sportmogelijkheden
kunnen bieden voor gehandicapte mensen. O.a. dat ze tekort komen aan
aantal bad uren om te kunnen zwemmen.
Deze mensen hebben ook een begeleiding nodig zodat ze kunnen
deelnemen aan meer sportactiviteiten.
Paragraaf 8.4
Hier wordt omschreven dat de mensen met een laag inkomen achter
blijven met sporten. Ter compensatie wordt aangegeven dat een ze een
“geld terug regeling” van 90 euro kunnen ontvangen.
Hier moet naar aantal zaken gekeken worden.
Er moet een ander systeem bedacht worden voor deze doelgroep.
Zo kan je weinig mensen stimuleren om te gaan sporten. Als ze
toch geld moeten voorschieten dan kan je er al vanuit gaan dat ze
ook de mogelijkheid hebben om hun sportgeld te betalen zonder
hulp van de gemeente. Ons voorstel is dat de gemeente met
sportscholen- verenigingen afspraken gaat maken om voor deze
medeburgers hun lidmaatschap te financieren. Hierdoor verlaag je
de drempel en kunnen ook deze mensen geholpen worden.
Ten tweede vinden we het bedrag van €90,- te laag. De prioriteit om
deze mensen te helpen en te stimuleren om te gaan sporten ligt hoog.
Door hun financieringsproblemen zullen ze hun prioriteiten gaan
verleggen op andere zaken dan sporten. Een tegemoetkoming van 90
euro zal hun niet gemakkelijk over de streep halen om zich bij een
sportschool- of vereniging in te laten inschrijven.
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Ten derde is ons voostel om dit soort tegemoetkomingen ook op
internet- en de gemeentepagina te plaatsen. Ook dient meer
bekendheid te worden gegeven aan de regel dat men één maand
lang kennis kan nemen met een tak van sport c.q vereniging,
zonder daarvoor contributie te zijn verschuldigd aan de betreffende
vereniging.
Ten vierde is gehele aanvraag en verwerken van deze regeling te
omslachtig. Het moet makkelijker toegankelijker gemaakt worden. Teveel
omslachtige procedures zullen zich minimaliseren van het gebruik van
deze regeling en geen effect hebben. Onze uiteindelijke doelstelling is
om de mensen aan het bewegen te krijgen. Vooral de mensen met
minima inkomen.
Paragraaf 8.5
Hierbij wordt genoemd dat er diverse activiteiten zijn voor deze vrouwen.
Een lesuur wordt vanuit Sportfondsenbad georganiseerd en diverse
activiteiten vanuit Welvada.
Welke activiteiten worden er vanuit Welvada georganiseerd? Zijn deze
activiteiten ook bekend bij de allochtonen. Kunnen ze dit gemakkelijk
vinden op bijvoorbeeld gemeentesite of in de gemeentegids?
Voor de allochtone vrouwen vinden we een aandachtspunt dat deze
doelgroep vanuit hun cultuur de mogelijkheid dient te krijgen om met
bepaalde sportactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld dat bij een
sportvereniging- of –school één keer per week een uur alleen voor
vrouwen ingehuurd kan worden. Soortgelijk systeem is geïmplementeerd
in Veenendaal en Doorwerth en heeft positieve resultaten geleverd.
Algemene opmerkingen.
Bijna bij iedere paragraaf zien we terug dat de gemeente Wageningen
sport en bewegen erg belangrijk vindt.
Ook de voordelen van sporten en bewegen voor de mens wordt steeds
benadrukt in het aktieplan.
Er wordt een uitgebreide omschrijving gegeven en voordelen genoemd
van verschillende sportactiviteiten, maar uiteindelijk wordt dit van tafel
geschoven met als reden dat er geen budget voor is. Waarom worden de
doelstellingen zo uitgebreid omschreven als er door de gemeente toch
geen actie in ondernomen zal worden?
Wat de leden belangrijk vinden is dat er in het concept duidelijk wordt
gesproken over de gezondheidsproblemen van jonge kinderen. Kinderen
met overgewicht, slechte voeding en weinig bewegen of sporten.
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Ondanks dat de gemeente zich daarvan duidelijk bewust is wordt er niet
echt budget voor vrijgemaakt. B-fit (7.3.1.)
Het is een goed project waarbij de ouders en basisscholen betrokken
kunnen worden. Aangezien de gemeente ook nog eens vanuit de
Provincie Gelderland financieel ondersteuning krijgt is dit een project dat
naar onze mening ondersteund dient te worden.
Uiteraard zijn de leden het met de opstellers eens dat niet alleen de
gemeente verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gezondheid van
kinderen maar, in eerste instantie de ouders. Wel kunnen we deze
oudergroep helpen om via bijvoorbeeld een link vanuit de
gemeentepagina informatie te verstrekken over gezond eten, drinken en
de gevolgen hiervan voor het kind. Ook kan men denken aan zaken als
bijv. tegemoetkoming van kosten voor burgers met een laag inkomen.
De mogelijkheden die geboden worden moeten ook duidelijk te vinden
zijn. Naast de toegankelijkheid van verschillende informatie moet het
ook overzichtelijk zijn. Ook dienen de verschillende doelgroepen zoals:
gehandicapten, allochtonen, ouderen, jongeren, mensen met lage
inkomens makkelijker hun informatie kunnen vinden.
De informatie die er op dit moment verstrekt wordt is terug te vinden,
maar erg onoverzichtelijk. Men kan dit gemakkelijker maken door onder
een naam/site opties informatie aan te bieden.
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Concept
Wageningen, xxx 2008

Actieplan sport en bewegen 2008-2011
Op 10 juli 2008 is het nieuwe beleidskader voor het sportbeleid in Wageningen door
de gemeenteraad vastgesteld. In het “Actieplan sport en bewegen 2008-2011” staat
wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van sport. Uiteraard blijft
er aandacht voor goede en veilige sportaccommodaties en voor heldere regelgeving.
Andere accenten binnen het sportbeleid zijn “sport en gezondheid” en “meedoen
door sport”.
Inhoud van het actieplan
In het actieplan staan acties om te zorgen voor goede en veilige sportaccommodaties.
Daarnaast zijn er in Wageningen al veel verschillende subsidieregels. Zo kunnen
sportverenigingen bijvoorbeeld subsidie krijgen als ze een schoolsportdag organiseren. De
subsidieregels sport blijven bestaan en worden eenvoudiger gemaakt. De komende jaren
besteedt de gemeente niet alleen aandacht aan breedtesport (alle sport- en beweegactiviteiten
die niet op topniveau worden beoefend) maar ook aan topsport. De gemeente is aangesloten bij
het Olympisch Netwerk De Vallei.
Achtergrond
Het actieplan is een uitwerking van de eerder dit jaar vastgestelde beleidsnota “Oog voor
elkaar”, de nota in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
In samenspraak
Het actieplan is opgesteld in samenspraak met diverse partijen uit de Wageningse sportwereld.
Hiervoor is op 13 februari 2008 een bijeenkomst over sport in Wageningen georganiseerd.
Opmerkingen uit deze bijeenkomst zijn in het actieplan verwerkt. Ook de adviesraad WMO/WI
en de Sportraad Wageningen hebben geadviseerd over de inhoud van het plan.
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