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Inleiding
De laatste sportnota van gemeente Opmeer dateert uit 2007. Deze sportnota bevat de
doelstellingen die gemeente Opmeer heeft met haar sportbeleid voor de periode van 2008 tot
en met 2011 en de wijze waarop zij deze wil bereiken. Aangezien de nota in 2011 afloopt is
het noodzakelijk voor de periode 2012-2015, gelijk aan de nieuwe subsidieperiode, een
nieuwe sportnota op te stellen.
Drie belangrijke pilaren van het sportbeleid van gemeente Opmeer gedurende de periode
2008-2011 betroffen het subsidiebeleid, het breedtesportprogramma van Sportservice WestFriesland en deelname aan de stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport. Belangrijke
constateringen gedurende de afgelopen periode:
•

Het subsidiebeleid kan beter en zichtbaarder bijdragen aan het gemeentelijk
sportbeleid.

•

Het uitvoeringsplan van Sportservice West-Friesland is een goed middel om het
breedtesportprogramma jaarlijks te evalueren en te sturen.

•

Het naschoolse sportaanbod was niet succesvol; de gewenste doelgroep werd niet
goed bereikt.

•

Er zijn mogelijkheden om de samenwerking tussen jongerenwerk en de
bewegingsconsulent verder te optimaliseren.

•

Het basisonderwijs is zeer te spreken over de inzet van de bewegingsconsulent en ziet
de meerwaarde die dat heeft voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

•

De werkwijze van lokaal actief, twee pilots in Aartswoud en De Weere, levert goede
resultaten en een grote mate van participatie van inwoners en lokale organisaties op.

De sportnota 2008-2011 is voor de nieuwe sport- en beweegnota het uitgangspunt. Het beleid
zal voor de periode 2012-2015 aangepast worden aan de hand van de volgende zaken:
•

de sportmonitor die in januari 2011 in gemeente Opmeer heeft plaatsgevonden;

•

het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, waar gemeente Opmeer aan deelneemt;

•

de Impuls brede scholen, sport en cultuur, waar gemeente Opmeer aan deelneemt.

Tevens zijn bovenvermelde constateringen in het nieuwe beleid verwerkt.
Voor zover dat nog niet het geval was, zal (meer) ingezet worden op de speerpunten:
•

stimulering

•

ontwikkeling

•

samenwerking

•

multifunctioneel gebruik

•

participatie

•

eigen verantwoordelijkheid
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De sportnota 2008-2011 viel uiteen in twee nota’s: de nota “Op naar Meer sporten” en
“Sporttarieven en subsidies”. Voor de periode 2012-2015 zijn deze samengevoegd in één
nota: ‘Sport- en beweegnota 2012-2015’ met de volgende onderdelen:
•

sportstimuleringsbeleid

•

sportaccommodatiebeleid

•

sportsubsidiebeleid

•

tarievenbeleid

•

beweegbeleid

•

topsportbeleid

Een nieuw element in de nota is het al dan niet voldoende ‘bewegen’ van de inwoners van
gemeente Opmeer. In de sportnota 2008-2011 stond reeds als lange termijn doelstelling van
sport het ‘verbeteren van de gezondheid van de inwoners’ vermeld. Om die reden neemt de
nu voorliggende nota het al dan niet voldoende bewegen van de inwoners expliciet als
uitgangspunt, beziet zij daarin sport als een belangrijk middel, maar benoemt zij ook andere
randvoorwaarden om tot een goed beweegbeleid te komen.
In deze nota zijn de doelen geconcretiseerd en de middelen benoemd. De huidige financiële
budgetten zijn uitgangspunt bij de invulling van het sport- en beweegbeleid.

Samen laten we iedereen meedoen
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Hoofdstuk 1: De lange termijnvisie
1.1 De lange termijndoelstelling
De visie die de gemeente heeft is de lange termijndoelstelling van het sport- en beweegbeleid
en bestaat uit het :
•

verbeteren van de gezondheid van de inwoners;

•

bevorderen van de sociale samenhang in de dorpen.

Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak, wat impliceert dat het sport- en beweegbeleid
ook invloed heeft op het beleid betreffende jeugd, ouderen, vrijwilligers, gezondheid,
onderwijs en ruimtelijke ordening. Bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsnota’s voor deze
beleidsterreinen zal daarom ook de link gemaakt worden met het sport- en beweegbeleid.

1.2 Uitwerking van de lange termijn visie
Verbeteren gezondheid
De verbetering van de gezondheid van de inwoners wordt vooral nagestreefd door het
stimuleren van de sport- en beweegdeelname van de inwoners, een goed accommodatie- en
voorzieningenbeleid en de intensivering van de samenwerking tussen (sport)organisaties.
Sociale samenhang
Bij de bevordering van de sociale samenhang in de dorpen spelen de sportverenigingen een
belangrijke rol. Opmeer kent een bloeiend verenigingsleven en de sportverenigingen vormen
daarbij een belangrijk onderdeel. Sportverenigingen hebben dus ook een sociale functie, naast
de gezondheidsbevorderende aspecten.
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Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2012-2015
De raad heeft op 1 februari 2007 de doelstellingen van het sportbeleid vastgesteld voor de
periode van 2008 tot en met 2011. Voor de periode 2012-2015 zijn, waar nodig, aanpassingen
aangebracht.

2.1 Sportstimulering
Sportdeelname is in principe de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, maar wordt wel
gestimuleerd voor jeugd, 55 plussers, minder draagkrachtigen en inwoners met een
geestelijke of lichamelijke beperking.

2.2 Sportaccommodatiebeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de huidige sportbeoefening en
daar waar mogelijk ook voor de infrastructuur van nieuw sportaanbod.
Daarbij zijn de uitgangspunten betreffende de binnensportaccommodaties:
•

handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige
binnensportaccommodaties;

•

bij handhaving van de kwaliteit van de gymzalen toepassing van de eisen van het
bewegingsonderwijs van de basisscholen;

•

verbetering van de bezetting van de binnensportaccommodaties.

En de uitgangspunten betreffende de buitensportaccommodaties zijn:
•

handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige
buitensportaccommodaties;

•

bij uitbreiding van de buitensportaccommodaties toepassing van de normen van
NOC*NSF;

•

verbetering van de bezetting van de buitensportaccommodaties.

Voor beide heeft de gemeente in de periode 2012-2015 als speerpunt het multifunctioneel
gebruik van de accommodaties en het stimuleren van de samenwerking tussen de gebruikers.

2.3 Sportsubsidiebeleid
De sportsubsidie dient aantoonbaar de sportbeoefening te stimuleren, de ontwikkeling van
nieuwe activiteiten te ondersteunen, de werving en opleiding van kader van de activiteiten te
ondersteunen en/of de samenwerking tussen (sport)organisaties te bevorderen.
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2.4 Tarievenbeleid
In de periode 2007-2009 zijn stapsgewijs nieuwe tarieven vastgesteld voor de
sportvoorzieningen in de gemeente. Er zijn hierbij tarieven bepaald voor structureel en
incidenteel gebruik. Bij incidenteel gebruik wordt onderscheid gemaakt tussen nietcommerciële organisaties uit gemeente Opmeer, niet-commerciële organisaties van buiten
gemeente Opmeer en commerciële organisaties.
Hierbij is het doel om met name niet-commerciële organisaties uit gemeente Opmeer te
stimuleren gebruik te maken van de sportvoorzieningen en hiervoor laagdrempelige tarieven
te hanteren, zodat zij ook laagdrempelige activiteiten aan de inwoners kunnen aanbieden.
Vanaf 2011 worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. De nadere uitwerking van het
tarievenbeleid staat in de beleidsregels ‘sport’.

2.5 Beweegbeleid
Deze nota vermeldt als lange termijn doelstelling het ‘verbeteren van de gezondheid van de
inwoners’. Om die reden neemt deze nota het al dan niet voldoende bewegen van de inwoners
expliciet als uitgangspunt.
Het doel van het beweegbeleid is gericht op het creëren van een beweegvriendelijke
(woon)omgeving, zodat de inwoners ongebonden actief kunnen zijn en de omgeving hiertoe
ook een stimulerende werking heeft.
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Hoofdstuk 3: Sportstimuleringsbeleid
3.1 Sportstimuleringsbeleid
Het sportstimuleringsbeleid bestaat uit:
•

de inzet van de bewegingsconsulent in het basisonderwijs;

•

de inzet van de combinatiefunctionaris in de sport;

•

het breedtesportprogramma waarin de sportdeelname van de doelgroepen van het
sportbeleid wordt bevorderd;

•

het sportsubsidiebeleid.

3.2 Specifiek per doelgroep
3.2.1 Sportstimulering jeugd
Uit de gemeentelijke sportmonitor 2011 blijkt:

Sportdeelname conform RSO-norm

2

5-11/ 6-11 jarigen1

12-17/ 12-18 jarigen

Opmeer

NL

Opmeer

NL

94%

83%

93%

84%

Regelmatig of intensief sporten

76%

55%

68%

65%

In verenigingsverband sporten

79%

-

83%

-

(Ook) ongebonden sporten

20-38%

-

19-46%

-

De helft van de Opmeerse bevolking kent Sportservice West-Friesland en één op de tien
inwoners heeft er gebruik van gemaakt. Vrijwel alle jongeren en ouders van 5-11 jarigen zijn
bekend met het jongerenwerk en ruim acht op de tien jongeren en ouders heeft ook wel eens
gebruik gemaakt van deze dienst.
Doel
Consolidatie van de hoge sportdeelname van
de jeugd.
Een toename in het regelmatig of intensief
sporten door de jeugd.
De samenwerking tussen de
combinatiefunctionaris en het jongerenwerk
optimaliseren.

1

Indien er sprake is van een vergelijking met landelijke cijfers, wijken de leeftijdscategorieën af van het

gemeentelijk onderzoek: 5-11 en 12-18 is gemeentelijk.
2

RSO: Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (Sociaal Cultureel Planbureau 2010)
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Middelen
1.

Bewegingsconsulent/combinatiefunctionaris
De bewegingsconsulent, die vanaf 2012 groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs gaat
lesgeven, zal invloed hebben op de sportbeoefening van de jeugd van groep 3 t/m 8.
De bewegingsconsulent heeft namelijk ook een functie in het breedtesportprogramma
en daarmee een koppeling richting het sporten in Opmeer: de combinatiefunctionaris.
De combinatiefunctionaris krijgt een actieve rol op sport- en recreatieterrein De
Weijver. Doel is om vanuit een regierol de samenwerking tussen de organisaties te
vergroten, de organisaties te ondersteunen en een buitenschools sportaanbod te
ontwikkelen. De wijze waarop komt tot uiting in het beleidsplan ‘sport- en
recreatieterrein De Weijver’.
In het kader van het beweeg- en gezondheidsbeleid zal de consulent een
kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs op de basisscholen.

2.

Breedtesportprogramma
In samenwerking met de lokale sportorganisaties wordt twee keer per kalenderjaar
het project ‘Jeugdsportpas’ voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs aangeboden.
Dit project heeft als structureel aanbod een belangrijke meerwaarde doordat het de
sportorganisaties, scholen en de bewegingsconsulent bij elkaar brengt in het
stimuleren van de jeugd tot sportbeoefening. Daarbij biedt het de kinderen de
mogelijkheid laagdrempelig kennis te maken met een grote verscheidenheid aan
sportmogelijkheden en is de kans groter dat zij op latere leeftijd ook actief blijven.
Een flexibel inzetbaar onderdeel van het breedtesportprogramma in de periode 20122015 wordt ‘Lokaal actief’. Hierbij worden (sport)organisaties en inwoners financieel
en professioneel projectmatig ondersteund bij:
•

het stimuleren van de sportbeoefening van de doelgroepen binnen het
sportbeleid in Opmeer;

•

de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor de doelgroepen binnen het
sportbeleid;

•

de bevordering van de samenwerking tussen (sport)organisaties ten behoeve
van:
o

de stimulering tot sportbeoefening van de doelgroepen binnen het
sportbeleid;

o

de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor de doelgroepen binnen het
sportbeleid.
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Enerzijds zullen hiertoe werkgroepen worden opgestart. Anderzijds is het mogelijk dat
inwoners zelf een project indienen. Met deze werkwijze wordt beoogd de participatie
van de (sport)organisaties en de inwoners te vergroten, maar hun daarmee ook een
grotere verantwoordelijkheid te geven in het welslagen van de projecten.
Een belangrijk uitgangspunt van de projecten is de wijze waarop deze structureel
ingebed kunnen worden in de activiteiten van (sport)organisaties, zodat deze na de
projectperiode zonder subsidie voortgezet kunnen worden.

3.

Sportsubsidiebeleid
Sportsubsidies kunnen worden aangewend om de sportdeelname te stimuleren.

4.

Samenwerking bewegingsconsulent/combinatiefunctionaris en Jongerenwerk
De combinatiefunctionarissen krijgen een werkplek in de multifunctionele
accommodatie op De Weijver, waarin ook het jongerenwerk is gevestigd.
Waar er tussen het sport- en jeugdbeleid koppelingen gemaakt kunnen worden, zullen
de combinatiefunctionarissen en jongerenwerker(s) actief in elkaars projecten
participeren.

3.2.2 Sportstimulering 19-54 jarigen
Uit de gemeentelijke sportmonitor 2011 blijkt dat:
•

Vanaf 19 jaar de sportdeelname geleidelijk afneemt: 84% ten opzichte van 93% bij de
jeugd;

•

Vanaf 19 jaar de intensiteit van het sporten (regelmatig of intensief sporten)
terugloopt: 53% ten opzichte van 76% (6-11) en 67% (12-17). Alhoewel ook hier
beter wordt gescoord dan landelijk (32%);

•

Het sporten in verenigingsverband afneemt (43%) en het ongebonden sporten
toeneemt: 29% ongebonden in groep en 45% ongebonden alleen.

Gemeente Opmeer zet niet actief in op sportstimulering van 19-54 jarigen. Deze leeftijdsgroep
profiteert echter wel mee van het sportstimuleringsbeleid en beweegbeleid voor 55-plussers.
Ook zal de gemeente niet direct afwijzend staan tegenover voorgestelde projecten vanuit
Lokaal Actief voor deze leeftijdsgroep.
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3.2.3 Sportstimulering 55-plussers
In de gemeentelijke sportmonitor 2011 is de groep 55-plussers opgedeeld in twee
leeftijdsgroepen: 55-74 en 75 jaar en ouder. Uit de monitor blijkt dat:
55-74 jarigen

Sportdeelname conform RSO-norm.

75 jaar en ouder

Opmeer

NL

Opmeer

NL

73%

-

36%

-

24%

44%

Toelichting: hoe hoger de leeftijd, hoe
minder men sport. Deze negatieve
spiraal geldt ook voor de frequentie.

Voldoet aan de Nationale Norm

32% (55-64)

59%

Gezond Bewegen

41% (65-74)

58%

Men naar eigen zeggen voldoende

84%

-

83%

-

29%

-

12%

-

23% (in groep)

-

13%

-

beweegt
In verenigingsverband sporten
(Ook) ongebonden sporten

41% (alleen)

14%

In het kader van gezondheids- en wmo-beleid is het van belang dat de inwoners voldoende
(blijven) bewegen. In verband met de vergrijzing is de noodzaak bij deze leeftijdsgroep nog
groter:
•

Bewegen biedt plezier, ontspanning, gezelligheid en sociale contacten.

•

Bewegen draagt bij aan een mentale en fysieke gezondheid en daarmee aan het zo
lang mogelijk zelfstandig functioneren.

•

Bij beperkingen of lichamelijke klachten is beweging belangrijk om te leren omgaan
met deze beperkingen/lichamelijke klachten. Ook kan daarmee het
verslechteringproces worden tegengegaan.

•

Het ontstaan van sociale contacten kan eraan bijdragen dat wordt voorkomen dat
inwoners in een isolement geraken.
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Doel
Een toename van het aantal 55-plussers dat voldoet aan de Nationale Norm Gezond Bewegen.
Tevens zal worden gestreefd naar een realistischer zelfbeeld over de mate van beweging en
het vergroten van het inzicht in het belang van voldoende beweging voor het behoud van een
goede gezondheid.
Middelen
1.

Lokaal Actief
In 2010 is vanuit de gelden van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen de pilot
‘Lokaal Actief’ gestart in de dorpskernen Aartswoud en De Weere. Dit project zal in de
periode 2012-2015 in deze dorpskernen worden gecontinueerd en in de dorpskernen
Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek worden opgezet. In 3.2.1 is reeds ingegaan op de
werkwijze.
Hierbinnen zal (indirect) ook ingezet worden op een realistischer zelfbeeld over de
mate van beweging en het vergroten van het inzicht in het belang van voldoende
beweging.

2.

Sportsubsidiebeleid
Sportsubsidies kunnen worden aangewend om de sport- en beweegdeelname te
stimuleren.

3.

Beweegbeleid
De voorzieningen binnen het beweegbeleid beogen een stimulerende werking te
hebben op deze doelgroep, die voor een groot deel ook ongebonden sport.
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3.2.3 Minder draagkrachtigen
Uit de gemeentelijke sportmonitor 2011 blijkt dat:
•

In de verschillende leeftijdscategorieën een grote onbekendheid is met het bestaan
van het Doe Mee fonds: van 65% (5-11 jaar) tot en met 94% (12-18 jaar).

•

In totaal 5% van de inwoners met een netto-huishoudinkomen van minder dan 1.500
euro per maand gebruik heeft gemaakt van het Doe Mee fonds.

Doel
Sportdeelname mogelijk maken voor inwoners, die door geldgebrek geen (ongeorganiseerde)
sport kunnen beoefenen.
De bekendheid van het Doe Mee fonds vergroten.
Middel
1.

Doe Mee fonds
Doel van het fonds is het bevorderen van de deelname van personen met een
minimuminkomen aan (sociale) activiteiten op het gebied van sport en cultuur door
middel van het verstrekken van een financiële bijdrage. De uitvoering van deze
regeling valt buiten het sportbeleid en wordt uitgevoerd als een vorm van bijzondere
bijstand. Deze regeling kan de sportdeelname van minder draagkrachtigen echter wel
vergroten.

2.

Informatie
De (sport)organisaties frequent informeren over het Doe Mee fonds.

3.

Aanbod van sportactiviteiten die (bijna) gratis zijn
Binnen het breedtesportprogramma worden de kennismakingsactiviteiten vaak gratis
en soms tegen een geringe vergoeding aangeboden.
Middels projecten van het jongerenwerk kunnen kinderen/jongeren laagdrempelig
kennismaken met en deelnemen aan sportactiviteiten (bijvoorbeeld Award en
Gabberweek).

4.

Laagdrempelige activiteiten
Bij de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten is de laagdrempeligheid van de
activiteiten een belangrijk uitgangspunt. Dit geldt voor de aanvragen binnen het
sportsubsidiebeleid alsmede de plannen vanuit het project ‘Lokaal Actief’.

5.

Beweegbeleid
De voorzieningen binnen het beweegbeleid dragen bij om gratis en ongebonden te
kunnen sporten/bewegen.
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6.

Samenwerking combinatiefunctionaris en jongerenwerk
Door de samenwerking tussen de combinatiefunctionarissen en jongerenwerker(s) te
optimaliseren zullen beide een beter bereik en daarmee beter resultaat kunnen
realiseren. Dit heeft een positieve invloed op de kinderen/jongeren van minder
draagkrachtige ouders.

3.2.4 Inwoners met een geestelijke of een lichamelijke beperking
Doel
Sportdeelname voor mensen met een
beperking mogelijk maken in de eigen
gemeente of in de regio.
Middel
1.

Lokaal Actief
Lokaal Actief kan aangewend
worden om de sport- en
beweegdeelname te stimuleren en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

2.

Sportsubsidiebeleid
Sportsubsidies kunnen worden aangewend om de sport- en beweegdeelname te
stimuleren.

3.

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten
De gemeente Opmeer neemt deel aan het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten
West-Friesland. Dit is een samenwerkingsverband van de Westfriese gemeenten,
uitgevoerd door een medewerker van Sportservice Noord-Holland. De
regiomedewerker vervult een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio. Het
doel is het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te
optimaliseren. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: pr & voorlichting,
doelgroepadvisering, verenigingsadvisering en netwerkontwikkeling.

3.2.5 Sportverenigingen
Gemeente Opmeer telt 61 bij de gemeente geregistreerde sportorganisaties, die gezamenlijk
minimaal 27 verschillende sporten aanbieden. Het aantal sporten ligt waarschijnlijk hoger
aangezien van sommige organisaties, zoals van de fitnesscentra, niet inzichtelijk is hoeveel
takken van sport zij aanbieden.
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De sportvereniging is in deze nota als specifieke doelgroep binnen het sportstimuleringsbeleid
benoemd, aangezien:
•

zij een belangrijke rol spelen in de sociale samenhang in Opmeer.

•

circa 80% van de jeugd actief is bij de sportverenigingen.

•

vooral sportverenigingen, vanwege het vrijwillige en niet-commerciële karakter, in
staat zijn laagdrempelige activiteiten aan te bieden.

•

sportverenigingen een ideale plek zijn om nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld vanuit
‘Lokaal Actief’, onder te brengen.

•

sportverenigingen ook zelf meer zouden moeten inspelen op de ontwikkelingen in
maatschappij.

De basisschooljeugd zal volgens de prognose in de periode 2012-2015 met 13% dalen.
Evenals in de rest van West-Friesland krijgt Opmeer te maken met vergrijzing van de
bevolking. Het aantal 65-plussers zal sterk toenemen. Na 2022 zijn er naar verwachting zelfs
meer 65-plussers dan jongeren tot 20 jaar. De sportverenigingen, die vooral op de jeugd zijn
georiënteerd, zullen op deze ontwikkeling moeten gaan inspelen door activiteiten te gaan
ontplooien voor oudere doelgroepen. Hiermee kan niet alleen het aantal leden op peil
gehouden worden. Het biedt ook kansen om meer 55-plussers als kader aan de vereniging te
binden en daarmee activiteiten overdag te kunnen (gaan) aanbieden.
Doel
Een actievere rol van de sportverenigingen in de sportstimulering van de doelgroepen van het
sportbeleid en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
Sportverenigingen stimuleren tot samenwerking, bewust maken van toekomstige
ontwikkelingen en hen daarop laten inspelen.
Middel
1.

Sportsubsidiebeleid
Sportverenigingen kunnen subsidie krijgen voor activiteiten voor de doelgroepen die in
het sportbeleid staan benoemd (zie hoofdstuk 5).

2.

Breedtesportprogramma
Sportverenigingen kunnen deelnemen aan het project de ‘Jeugdsportpas’ en daarmee
kinderen uit gemeente Opmeer kennis laten maken met hun activiteiten en vereniging.
Sportverenigingen kunnen participeren in werkgroepen van ‘Lokaal Actief’ en hiervoor
ook plannen aandragen.
Sportverenigingen kunnen een beroep doen op de verenigingsondersteuning van de
combinatiefunctionaris.

3.

Gemeentelijk sportoverleg
Het gemeentelijk sportoverleg is een middel de sportverenigingen persoonlijk te
informeren (onder andere middels gastsprekers), laten participeren en activeren.
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Hoofdstuk 4: Sportaccommodatiebeleid
De raad heeft voor het sportaccommodatiebeleid vastgesteld, dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de infrastructuur van de huidige sportbeoefening en daar waar
mogelijk ook voor de infrastructuur van nieuw sportaanbod.
Uit de gemeentelijke sportmonitor 2011 blijkt dat:
•

De aspecten bereikbaarheid, hoeveelheid, kwaliteit, verscheidenheid, openingstijden,
toegankelijkheid en prijs/kosten van de binnen- en buitensportaccommodaties in
gemeente Opmeer met een ruime voldoende beoordeeld worden (cijfer tussen 6,7 –
7,9).

•

Ruim negen op de tien inwoners vinden dat gemeente Opmeer voldoende
accommodaties biedt om hun sport(en) te beoefenen.

4.1 Binnensportaccommodaties
De huidige gemeentelijke binnensportaccommodaties in Opmeer bestaan uit 5 gemeentelijke
gymzalen, een gemeentelijke sporthal en een multifunctionele accommodatie. De sporthal
wordt door een ondernemer geëxploiteerd. In de multifunctionele accommodatie zijn het
jongerenwerk, turnvereniging Kracht & Vriendschap en judoclub Hikiwake als hoofdgebruikers
gevestigd.
Daarnaast is er een aantal (commerciële) binnensportaccommodaties: sporthal VVS ’46,
turnhal, een klein binnenzwembad, sportcentra en overdekte tennisbanen. Deze niet
gemeentelijke binnensportaccommodaties vormen geen onderdeel van het gemeentelijk
sportbeleid en worden daarom in deze notitie verder buiten beschouwing gelaten.
Doel
Handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige binnensportaccommodaties.
Verbetering van de bezetting van de binnensportaccommodaties.
Middel
1.

Controle en onderhoud binnensportaccommodaties
Jaarlijks worden de binnensportaccommodaties en de aanwezige materialen
geïnspecteerd. Tevens vinden er wekelijks klachtafhandeling en periodiek
onderhoudswerkzaamheden plaats.
De nadere uitwerking van het onderhoud staat in de beleidsregels ‘sport’.

2.

Accommodatieregeling ‘sport’
In de beleidsregels ‘sport’ staat de uitwerking van de accommodatieregeling ‘sport’.
Daarin staan de mogelijkheden voor de binnensportverenigingen beschreven om met
ondersteuning van de gemeente hun binnensportaccommodatie en/of voor de sport
benodigde materialen of voorzieningen op peil te houden/ brengen.
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3.

Sportstimuleringsbeleid
Sportstimulering van doelgroepen van het sportbeleid kan een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten in de binnensportaccommodaties.

4.

Sportsubsidiebeleid
Sportsubsidies kunnen worden aangewend om nieuwe activiteiten in de
binnensportaccommodaties te ontwikkelen.

5.

Tarievenbeleid
Laagdrempelige tarieven maakt het eenvoudiger nieuwe activiteiten in de
binnensportaccommodaties te ontwikkelen.

4.2 Buitensportaccommodaties
De buitensportaccommodaties in de gemeente Opmeer bestaan uit een vijftal voetbalparken
en een groot sport- en recreatiepark die bestaat uit een: tennispark, openluchtzwembad,
kunstgrashockeyveld, twee geasfalteerde handbalvelden, beachveld, groot recreatieterrein,
skatepark, voetbalkooi, natuurspeeltuin en paardenbak.
Alle velden op de sportparken zijn in eigendom van de gemeente. Dit is met uitzondering van
de tennisclub die is geprivatiseerd en de velden van voetbalvereniging HOSV, die in eigendom
zijn van de diaconie van de hervormde HOSOH-gemeente. De kleed- en clubaccommodaties
zijn eigendom van de sportverenigingen. De vervanging van de kleedaccommodaties van de
gemeentelijke sportvelden wordt via de ‘accommodatieregeling sport’ gedeeltelijk
gesubsidieerd door de gemeente. Vervanging van de clubaccommodatie (kantine) komt geheel
voor rekening van de sportverenigingen. De genoemde buitensportaccommodaties geven, met
uitzondering van recreatieterrein De Weijver, vooral de mogelijkheid tot sportbeoefening in
verenigingsverband.
Doel
Handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige buitensportaccommodaties
Bij uitbreiding van de buitensportaccommodaties toepassing van de normen van NOC*NSF en
multifunctioneel gebruik van de buitensportaccommodaties.
Verbetering van de bezetting van de buitensportaccommodaties.
Middel
1.

Onderhoud buitensportaccommodaties
De gemeente onderhoudt sportvelden van de buitensportaccommodaties en zorgt voor
vervanging van de bijbehorende voorzieningen (conform de NOC*NSF normen). De
hoofdgebruikers verzorgen het onderhoud van club- en kleedaccommodaties en de
voorzieningen op en rondom de sportvelden.
De nadere uitwerking van het onderhoud staat in de beleidsregels ‘sport’.
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2.

Accommodatieregeling ‘sport’
In de beleidsregels ‘sport’ staat de uitwerking van de accommodatieregeling ‘sport’.
Daarin staan de mogelijkheden voor de buitensportverenigingen beschreven om met
ondersteuning van de gemeente hun sportaccommodatie en/of voor de sport
benodigde materialen of voorzieningen op peil te houden/ brengen.

3.

Sportstimuleringsbeleid
Sportstimulering van doelgroepen van het sportbeleid kan een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten op de buitensportaccommodaties.

4.

Sportsubsidiebeleid
Sportsubsidies kunnen worden aangewend om nieuwe activiteiten op de
buitensportaccommodaties te ontwikkelen.

5.

Tarievenbeleid
Laagdrempelige tarieven maakt het eenvoudiger nieuwe activiteiten op de
buitensportaccommodaties te ontwikkelen.

6.

Beleidsplan ‘sport- en recreatieterrein De Weijver’
Samenwerking tussen de organisaties en ondersteuning van de combinatiefunctionaris
kan leiden tot nieuwe activiteiten op de buitensportaccommodaties.

4.3 Mogelijke ontwikkelingen
4.3.1 Hockeyclub Spire
De kleed- en clubaccommodatie van hockeyclub Spire is verouderd. Er zijn de afgelopen
periode geen signalen vanuit de vereniging gekomen dat zij hierin wenst te investeren. Indien
dit verzoek de komende periode komt, zal de gemeente inzetten op clustering van deze
voorziening met kleed- en clubaccommodatie van Stichting Grasshoppers/Meteoor.
4.3.2 Openluchtzwembad “t Woudmeer”
Zwembad ’t Woudmeer is 45 jaar oud. Alhoewel het bad in goede staat verkeert, kent de
exploitatie een aanzienlijk tekort en zal deze naar verwachting oplopen. De voornaamste
doelgroep, kinderen, zal namelijk afnemen. Daar staat tegenover dat er kansen liggen bij
volwassenen en ouderen, maar de huidige voorziening is daar niet op ingericht. Aangezien er
investeringen in verband met planmatig onderhoud in het verschiet liggen wordt in 2011
onderzocht op welke wijze het zwemmen in gemeente Opmeer een financieel aanvaardbaar
toekomstperspectief geboden kan worden. Dit kan consequenties hebben voor deze
voorziening in de periode 2012-2015.
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4.3.3 Voetbalvereniging AGSV
De kleedaccommodatie van voetbalvereniging AGSV is de laatste jaren, ondermeer dankzij de
accommodatieregeling, opgeknapt. De clubaccommodatie is verouderd. Indien de vereniging
hierin wenst te gaan investeren, komen de kosten conform het gemeentelijk beleid volledig
voor rekening van de vereniging.
4.3.4 Voetbalvereniging HOSV
Voetbalvereniging HOSV kent een dalend ledenaantal. De afgelopen periode is de gemeente
hierover in gesprek met de vereniging, aangezien zij ook een verzoek heeft gedaan voor een
nieuwe erfpachtovereenkomst. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe ontwikkelingen op deze
locatie in de periode 2012-2015 plaatsvinden, ofwel vanuit de vereniging danwel vanuit de
grondeigenaar, de diaconie van de hervormde HOSOH-gemeente.
Vanuit het gemeentelijk beleid zouden er kansen kunnen liggen voor jeugd (speelruimte) en
ouderen (sport en bewegen). Het is echter aan de vereniging en/ of de diaconie hier invulling
aan te geven.
4.3.5 Tennisvereniging Hoog-Op
Vanaf 2010 is tennisvereniging Hoog-Op in gesprek met de gemeente over de realisatie van
een nieuwe kleed- en clubaccommodatie. Conform een uitspraak van de raad komt naast de
clubaccommodatie ook de kleedaccommodatie niet in aanmerking voor toepassing van de
accommodatieregeling ‘sport’. Dit in verband met de eerdere privatisering van het terrein.
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Hoofdstuk 5: Sportsubsidiebeleid
Voor de nieuwe subsidieperiode 2012-2015 zijn drie directe subsidiemogelijkheden aangepast
en omgezet naar één budgetsubsidie. Het betreft de volgende drie subsidies:
•

Jeugdsubsidie: subsidie voor stimulering sportbeoefening van de jeugd tot 18 jaar;

•

Waarderingssubsidie voor de organisatie van sportieve activiteiten voor minder
validen;

•

Waarderingssubsidie voor de organisatie van sportieve activiteiten voor ouderen vanaf
55 jaar.

De nieuwe budgetsubsidie ‘subsidie ten behoeve van sportactiviteiten voor specifieke
doelgroepen’ ligt in de lijn van de speerpunten ontwikkeling, samenwerking, multifunctioneel
gebruik, participatie en eigen verantwoordelijkheid. Participatie impliceert een grote(re)
inbreng van de (sport)organisaties en/of bewoners in de uitvoering van het gemeentelijk
sportbeleid. Bij het speerpunt ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt verondersteld dat de
sportverenigingen in de dagelijkse uitvoering van hun activiteiten in principe financieel
zelfstandig zijn en daarmee onafhankelijk van gemeentelijke subsidie. Tevens wordt daarmee
verondersteld dat sportdeelname in principe de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf is.
Bij de omvorming van de waarderingssubsidies naar een budgetsubsidie wordt de periode
2012-2015 beschouwd als een overgangsperiode. Dit komt tot uiting in de beleidsregels
‘sport’.
Nadere uitwerking van het totale sportsubsidiebeleid staat in de beleidsregels ‘sport’.

Gemeente Opmeer

Sport- en beweegnota 2012 – 2015

20/24

Hoofdstuk 6: Beweegbeleid
De u voorliggende nota vermeldt als lange termijn doelstelling het ‘verbeteren van de
gezondheid van de inwoners’. Om die reden neemt deze nota het al dan niet voldoende
bewegen van de inwoners expliciet als uitgangspunt, beziet zij daarin sport als een belangrijk
middel, maar benoemt zij in het beweegbeleid ook andere randvoorwaarden om tot een goed
beweegbeleid te komen.
Uit de gemeentelijke sportmonitor 2011 blijkt dat:
•

dat het aantal sporters en de sportfrequentie afneemt naarmate men ouder wordt.

•

dat inherent daaraan het gebonden actief zijn afneemt.

•

een groot deel van inwoners vindt dat zij voldoende beweegt: 71% (19-54 jaar) –
95% (5-11 jaar).

•

een minderheid van de inwoners daadwerkelijk voldoet aan de Nationale Norm Gezond
Bewegen en dat alle leeftijdsgroepen lager scoren dan de landelijke cijfers: 7% (6-11
jaar) – 49% (45-54 jaar).

Doel
Een toename van het aantal inwoners die voldoen aan de Nationale Norm Gezond Bewegen.
Middel
1.

Het sportstimulerings-, sportsubsidie- en tarievenbeleid
Deze beleidsonderdelen dragen bij aan de mate van beweging van de inwoners, zowel
in de stimulering als de ontwikkeling van voorzieningen ten behoeve van het
ongebonden sport/bewegen. Ook in het besef welke mate van beweging goed is voor
de gezondheid hebben deze onderdelen hun bijdrage.

2.

Het sportaccommodatiebeleid
Een goed sportaccommodatiebeleid vergroot de diversiteit van de sportmogelijkheden
en draagt op die manier bij aan de mate van beweging van de inwoners.

3.

Het fietsroutenetwerk
Van jong tot oud wordt er door veel
inwoners gefietst. Naarmate men
ouder wordt, komt dit ook meer in de
plaats van de reguliere
sportbeoefening en daarmee is fietsen
een belangrijke manier om voldoende
in beweging te blijven.
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Recreatieschap Westfriesland heeft in de regio een fietsroutenetwerk gerealiseerd. Zij
heeft tevens een budget om dit verder te promoten en te ontwikkelen. Het netwerk
gaat door gemeente Opmeer en stimuleert daarmee inwoners om routes gaan rijden.
Stichting Opmeer Gewoon Anders kan de toeristische en recreatieve ondernemers
stimuleren om arrangementen of speciale themaroutes met behulp van het
routenetwerk te ontwikkelen.
4.

De ontwikkeling van het wandelroutenetwerk
Er wordt door de inwoners veel gewandeld. Ook hierin is een stijging te zien naarmate
men ouder wordt. Bij vrouwen staat het als sport zelfs op nummer 1 (44%).
Recreatieschap Westfriesland heeft een plan ontwikkeld voor een wandelroutenetwerk
in West-Friesland. Gemeente Opmeer streeft naar realisatie van dit netwerk in de
gemeente. Er is reeds een aantal paden aangelegd. Wandelpad Hogeweg toont aan
dat dergelijke voorzieningen bijdragen aan het wandelen. Verdere realisatie is
afhankelijk van de medewerking van organisaties zoals het Hoogheemraadschap en
particulieren.

5.

KNAU wandelroutes
In de gemeente zijn een aantal KNAU-wandelroutes aangelegd, waarbij de inwoners in
de eigen dorpskern diverse afstanden kunnen wandelen.

6.

Sport- en recreatieterrein De Weijver
Op sport- en recreatieterrein is een groot aantal (sport)organisaties en
sportvoorzieningen gevestigd. Het evenemententerrein, de wandel- en fietspaden en
de speelvoorzieningen (zie punt 7) bieden mogelijkheden om ook op andere manieren
ongebonden actief te zijn.

7.

Speelruimtebeleid ‘buurgericht spelen’
In het speelruimtebeleid is de gemeente opgedeeld in sectoren. In elke sector (buurt)
is een speelplek. Daarmee ligt de speelruimte dicht bij de buurt. De kinderen en jeugd
hoeven niet heel ver te lopen om een voorziening te bereiken. Naast deze
buurtplekken liggen er ook nog grotere plekken. Vaak op centrale punten voor
meerdere buurten. Hier liggen grotere voorzieningen voor de jeugd en jongeren. Deze
plekken hebben meer toestellen of er ligt een sport- en ontmoetingsvoorziening voor
de jongeren. Op sport- en recreatieterrein De Weijver is in 2011 tevens een
natuurspeeltuin gerealiseerd.
Het speelruimtebeleid draagt met deze voorzieningen bij aan de mogelijkheden voor
kinderen, jeugd en jongeren buiten actief te zijn. Het beleid 2011-2015 is nader
uitgewerkt in het rapport ‘Buurtgericht Spelen’.
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Hoofdstuk 7: Topsportbeleid
Gemeente Opmeer verleent geen subsidie ten behoeve van de realisatie van
topsportaccommodaties, het topsportbeleid van sportorganisaties en topsporters.
Indien sporttalenten (in de leeftijd tot en met
23 jaar) uit gemeente Opmeer als
ambassadeur een rol vervullen binnen het
breedtesportprogramma en het programma
hiertoe de ruimte biedt, kunnen de talenten
een beroep doen op de ondersteuning van de
combinatiefunctionaris. Tevens kunnen de
talenten dan in aanmerking komen voor een
vergoeding van hun diensten. Die vergoeding
dienen zij te besteden ten behoeve van de
extra onkosten van de sportbeoefening.

Hoofdstuk 8: Vrijwilligersbeleid
In de sport- en beweegnota wordt niet apart inhoud gegeven aan het vrijwilligersbeleid in de
sport. Dit zal een plek krijgen in de nota, die ten aanzien van het vrijwilligersbeleid opgesteld
gaat worden.
Ten behoeve van de gemeentelijke sportmonitor 2011 zijn de geënquêteerden ook over dit
onderwerp ondervraagd. De resultaten hiervan worden in de nog op te stellen nota verwerkt.

Hoofdstuk 9: Financiën
De huidige financiële budgetten zijn uitgangspunt bij de invulling van het sport- en
beweegbeleid zoals die in deze nota is beschreven. Er dient hierbij echter wel een
kanttekening gemaakt te worden.
De continuering van de Impuls brede scholen, sport en cultuur gedurende de periode 20122015 is afhankelijk van de cofinanciering door het basisonderwijs bij de inzet van de
bewegingsconsulent. Vooralsnog hebben de schoolbesturen een toezegging gedaan tot en met
2014. Het aantal uren van de bewegingsconsulent zal gedurende de periode kunnen afnemen
doordat de omvang van de basisschooljeugd naar verwachting met 13% afneemt.
Indien de cofinanciering vanuit het onderwijs afneemt, zijn er twee mogelijke oplossingen:
enerzijds het vinden van een invulling binnen het beleidsterrein cultuur en anderzijds door
cofinanciering door andere organisaties.
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Indien dit niet op deze manier oplosbaar blijkt, zal het college aan de gemeenteraad
voorstellen ofwel dit tekort aan te vullen danwel deelname aan de Impuls te staken. Financieel
brengt het laatste geen negatieve consequenties met zich mee. Gevolg is wel dat later niet
opnieuw voor deelname aan de Impuls aangemeld kan worden.
In verband met de gemeentelijke cofinanciering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
dient het budget ‘subsidie ten behoeve van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen’
volledig ingezet te worden. Eventuele resterend budget kan ingezet worden binnen lokaal
actief, aangezien dit onderdeel van het breedtesportprogramma volledig aansluit bij deze
subsidieregeling.

Hoofdstuk 10: Een samenvattend overzicht van de middelen
1. Personeel:
o

Bewegingsconsulent

o

Combinatiefunctionaris ten behoeve van Jeugdsportpas, Lokaal Actief,
verenigingsondersteuning en beleidsplan ‘sport- en recreatieterrein De
Weijver’.

2. Activiteitenkosten:
o

Overhead/ sportloket

o

Jeugdsportpas

o

Lokaal Actief

o

Verenigingsondersteuning

o

Ambassadeurs

o

Beleidsplan ‘sport- en recreatieterrein De Weijver’

o

Subsidie ten behoeve van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen

o

Subsidie aan het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten

3. Organisaties:
o

Jeugd- en jongerenwerk

o

(Sport)organisaties

4. Gemeentelijke voorzieningen:
o

Doe Mee fonds

o

Accommodatieregeling ‘sport’

5. Fysieke voorzieningen:
o

Sportaccommodaties

o

Fietsroutenetwerk

o

Wandelroutenetwerk/ KNAU-wandelroutes

o

Sport- en recreatieterrein De Weijver

o

Speel- en jongerenontmoetingsplekken

6. Beleid:
o

Tarievenbeleid

o

Vrijwilligersbeleid
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