Katwijk in beweging
Een leven lang sport & bewegen voor iedereen
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2012-2017

Voorwoord
Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen. Dat willen we in de gemeente Katwijk
stimuleren en mogelijk maken. In 2011 zijn we daarom gestart met het maken van de eerste
integrale sportnota van de gemeente Katwijk. We hadden wel sportbeleid, maar dat was een
apart breedtesportbeleid en accommodatiebeleid. Daarnaast is er binnen de WMO, het
gezondheidsbeleid, onderwijs en jeugdbeleid wel aandacht voor sporten en bewegen, maar
er was geen integrale nota die sporten en bewegen benaderde vanuit al haar facetten.
Die nota is er nu wel en deze ligt nu voor u. We hebben in deze nota getracht alle onderdelen
van het gemeentelijk beleid mee te nemen waar sporten en bewegen in terugkomt. Nu kun
je nooit helemaal volledig zijn, maar volgens mij komen we met deze nota er dicht bij in de
buurt. En dat vind ik belangrijk. Waarom? Omdat sporten en bewegen een heel belangrijk
onderdeel is in onze maatschappij. Sporten en bewegen helpt ons om allerlei
gezondheidsklachten te voorkomen, sporten in verenigingsverband helpt ons ons te
ontplooien en ontwikkelen. Sporten en bewegen is daarom heel waardevol voor onze
gemeente.
Met een integrale sportnota denk ik niet alleen aan alle beleidsterreinen van de gemeente
die erin terugkomen, maar ook aan de totstandkoming van deze nota. Gedurende het jaar
waarin deze sportnota is ontwikkeld hebben we veel samengewerkt met onze partners in de
sport. Sportverenigingen, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en particuliere
sportaanbieders hebben met ons meegedacht over het sportbeleid dat we in deze gemeente
zouden moeten voeren.
Ik ben dan ook ontzettend trots dat deze sportnota nu voor u ligt. Ik kan niet wachten om dit
sportbeleid te gaan uitvoeren.

Drs. Willem van Duijn
Wethouder Sport
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Managementsamenvatting
Uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing wil de gemeente Katwijk het mogelijk
maken én bevorderen dat alle inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen kunnen
doen.
Heel veel inwoners van de gemeente sporten al en bewegen dagelijks. Uit de sportscan die in
2011 van onze gemeente gemaakt is blijkt dat vooral de jonge jeugd veel sport en beweegt.
Er zijn in de Katwijkse samenleving ook leeftijdsgroepen te onderscheiden die niet voldoende
bewegen of waar een sterke terugval in de sportdeelname en het bewegen is te zien. Dit zijn
de leeftijdsgroepen 12 – 18 jaar, 25 – 40 jaar en senioren. Ook specifieke doelgroepen zoals
minima, GGZ, gehandicapten (fysiek en verstandelijk), mensen met obesitas etc. bewegen
minder. Voor alle doelgroepen, maar vooral voor de specifieke doelgroepen, is naast het
beweegaspect ook de vorming en ontplooiing door middel van sport en het verenigingsleven
erg belangrijk.
De inzet van de gemeente is er dan ook vooral op gericht deze doelgroepen te stimuleren en
te ondersteunen om meer te gaan bewegen. Sportverenigingen kunnen subsidie ontvangen
als zij extra aanbod voor één of meerdere van de doelgroepen ontwikkelen.
Sportverenigingen kunnen ook met kennis en kunde worden ondersteund in het opzetten
van een stevige organisatie zodat zij ook in staat zijn om die doelgroepen een aanbod te
doen.
Naast een aanbod door verenigingen zet de gemeente zelf ook diverse middelen in om
doelgroepen (meer) te laten bewegen. Een groot deel van die inzet wordt geleverd door de
combinatiefunctionarissen. Zij gaan in heel Katwijk sportkennismaking organiseren voor de
basisschooljeugd. Zij doen dat door iedere dag een laagdrempelige sportieve activiteit aan te
bieden. Ook al scoort de jeugd hoog in de beweegscan, het is van groot belang dat mensen in
hun jeugd leren hoe leuk sporten en bewegen is. Dan is de kans het grootst dat men dat in
een latere levensfase blijft doen. Door de combinatiefunctionarissen wordt samengewerkt
met basisscholen en sportverenigingen.
Ook voor andere doelgroepen levert de gemeente de nodige inzet. Bij volwassenen richt zich
dat voornamelijk op de bewustwording. Voor senioren zijn speciale beweeglessen
beschikbaar, voor minima heeft de gemeente een Jeugd Sportfonds en sportaanbieders
worden ondersteund in het aanbieden van aangepast sporten voor gehandicapten.
Ook vanuit het Rijk wordt sport als een belangrijk middel gezien in zowel het
gezondheidsbeleid als in de sociale samenhang in de maatschappij. Uit deze gedachte zijn de
combinatiefuncties voortgekomen. Het Rijksprogramma Sporten in de Buurt gaat daar op
verder en verbreedt de doelgroep van alleen de jeugd naar de gehele samenleving. De
gemeente Katwijk doet hier graag aan mee. Het sluit aan bij het sportbeleid dat in deze nota
wordt gepresenteerd.
Stimuleren van sporten en bewegen is niet het enige dat de gemeente doet. Voor al die
beweegactiviteiten is immers ook sportruimte nodig: sporthallen en zalen, velden, banen etc.
In de meeste gevallen zijn die sportaccommodaties in bezit van de gemeente. De gemeente
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ziet het vanuit het belang van sporten en bewegen als haar verantwoordelijkheid om die
ruimte te bieden en de bestaande ruimte zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten.
Het aanbod in sportaccommodaties in de gemeente Katwijk is nu goed te noemen, al zijn er
wel een aantal knelpunten te noemen. Waar knelpunten ontstaan is de gemeente graag
bereid medewerking te verlenen aan een oplossing door bestuurlijke medewerking te
verlenen, garant te staan voor een eventuele investering of zelf een investering te doen.
De verhuursystematiek van de gemeentelijke sportaccommodaties gaat veranderen. De
huurprijzen worden eerlijker en transparanter door de huur te baseren op de integrale
kostprijs van een accommodatie. Zo is er een duidelijke relatie tussen de kosten en de
opbrengsten.
Ten slotte maakt sporten en bewegen ook onderdeel uit van ander beleid dat de gemeente
voert. Te denken valt aan de ruimtelijke ordening, verkeersbeleid, speelplaatsenbeleid,
recreatie en toerisme, topsport, alcoholbeleid en huldigingen. Sporten en bewegen is hierin
niet de hoofdzaak, maar het vormt wel degelijk een belangrijk onderdeel . In de openbare
ruimte wordt immers veel gesport en gespeeld. Veel mensen gebruiken de fiets om van A
naar B te komen. De openbare ruimte moet vanuit het oogpunt van sporten en bewegen zo
worden ingericht dat sporten en bewegen aantrekkelijk is. Alcohol drinken en sporten gaan
niet samen. Gezelligheid is goed, maar sporters hebben ook een verantwoordelijkheid. Die
verantwoordelijkheid slaat ook op fair play. Sporten moet wel leuk blijven. Bij topsport en
huldigingen gaat het om een voorbeeldfunctie. Sportieve prestaties inspireren mensen om
zelf ook te gaan sporten.
Een leven lang sporten & bewegen voor iedereen.
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1. Inleiding
1.1 Het belang van sporten en bewegen
Sport en bewegen zijn in de visie van de gemeente Katwijk essentiële onderdelen voor een
fysiek en sociaal gezonde samenleving. Voldoende sporten en bewegen wordt alom gezien
als één van de beste manieren om bepaalde fysieke klachten te voorkomen en soms ook te
behandelen. Sport en bewegen kunnen daarnaast een grote positieve bijdragen leveren aan
verschillende maatschappelijke vraagstukken. Het biedt kansen voor uiteenlopende groepen
van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk (sport)verkeer en op deze manier
een positie in de samenleving te in te nemen. Waarden die in dit verband genoemd kunnen
worden zijn zelfredzaamheid, zelfontplooiing, identiteitsvorming en socialisatie.
De gemeente Katwijk wil daarom de inwoners stimuleren een leven lang te (blijven) sporten
door een aansluitend en samenhangend sportaanbod te ontwikkelen gericht op de
verschillende leeftijdsfasen en doelgroepen. Het bestaande sportaanbod dient hiervoor als
basis. Binnen dit aanbod zal er speciaal aandacht zijn voor die groepen die een achterstand
hebben bij de sportparticipatie zoals ouderen, mensen met een beperking en de sociaal
zwakkeren.
De gemeentelijke sportdoelstelling voor 2012-2017 is daarom:
Uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing wil de gemeente Katwijk het mogelijk
maken én bevorderen dat alle inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen kunnen
doen.
De gemeente ziet in deze doelstelling een grote rol voor zichzelf weggelegd in het scheppen
van randvoorwaarden. De gemeente biedt mogelijkheden om te sporten en bewegen door
sportaccommodaties te realiseren en te exploiteren, door de openbare ruimte daarop in te
richten en speelplekken te realiseren. De gemeente biedt sportverenigingen en
maatschappelijke partners de mogelijkheid om sport aan doelgroepen die statistisch gezien
minder bewegen aan te bieden aan sportverenigingen door subsidie te verstrekken en door
die verenigingen te ondersteunen in het opzetten van een aanbod. De gemeente betaalt
combinatiefuncties die de jeugd van Katwijk op een leuke en laagdrempelige manier kennis
laten maken met sporten en bewegen.
De verantwoordelijkheid om echt te gaan sporten en bewegen ligt echter wel bij ieder
individu persoonlijk. Sporten en bewegen moet je vooral gewoon doen.

1.2 Van visie naar uitvoering
In september 2011 heeft de gemeente Katwijk haar visie op sporten en bewegen en de
uitgangspunten voor sportbeleid vastgelegd in de nota ‘Visie en beleidsuitgangspunten
sportnota’. Hierin wordt verder in deze nota verwezen als ‘de visie’. Zoals de titel al aangeeft
beschrijft deze visie de uitgangspunten van wat de gemeente wel en niet doet voor sport en
bewegen en wat wordt verwacht van maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen.
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De voorliggende sportnota gaat weer een stap verder. Vanuit de uitgangspunten wordt
concreet beschreven wat de gemeente gaat doen. Deze nota beschrijft welke acties door de
gemeente in de komende vijf jaren worden ondernomen om het sporten en bewegen in de
gemeente te stimuleren. In ieder hoofdstuk wordt terugverwezen naar de uitgangspunten
van het visiedocument uit 2011 en wordt daar vervolgens handen en voeten aan gegeven.

1.3 Leeswijzer
Deze nota is opgedeeld in drie hoofdonderdelen, analoog aan de Visie en
Beleidsuitgangspunten. Hoofdstuk 2 gaat in op het beweegbeleid en
verenigingsondersteuning. Het beweegbeleid is hierin verdeeld over 5 programma’s,
gekoppeld aan doelgroepen. Subsidiebeleid is ook opgenomen in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 3 gaat over hoe de gemeente met sportaccommodaties omgaat. Hierin wordt
beschreven op welke wijze de gemeente omgaat met vraag naar (nieuwe)
sportaccommodaties, met beheer en onderhoud en met de wijze van verhuur en
ingebruikgeving van gemeentelijke sportaccommodaties.
Het vierde en laatste hoofdstuk gaat over het facetbeleid. Dit gaat over aanpalende
beleidsterreinen waarin sporten en bewegen een facet is. Te denken valt aan de inrichting
van de openbare ruimte, alcoholmatigingsbeleid, huldigingen etc. Hier vindt u ook de
communicatieparagraaf.
In alle hoofdstukken staat een lijst met beleidsuitgangspunten opgenomen. Dit zijn de
uitgangspunten zoals die benoemd staan in de visie.
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2. Beweegbeleid
Het sport en beweegbeleid is in dit hoofdstuk uitgewerkt in 5 programma’s. Elk programma
kent een eigen doelgroep. Elk programma beschrijft het beleid dat wordt ingezet om een
bepaalde doelgroep te stimuleren (meer) te (gaan) bewegen en waarom juist op die
doelgroep deze inzet nodig is. In iedere paragraaf wordt verwezen naar de
beleidsuitgangspunten uit de visie waarop specifiek die paragraaf betrekking heeft en die
worden ook nog even kort herhaald.
Voordat verder wordt ingegaan op de programma’s wordt in dit hoofdstuk eerst aandacht
besteed aan het subsidiebeleid en de verenigingsondersteuning. Beide vormen een middel
om de programma’s 1 t/m 5 mede te realiseren.
Voor veel van de doelgroepen in de 5 programma’s wordt inzet van sportverenigingen
verlangd. Om aan die vraag te kunnen voldoen zijn sterke sportverenigingen nodig met een
goede organisatie, actuele kennis en een stevig vrijwilligersapparaat. Gemeentelijke
verenigingsondersteuning is erop gericht de verenigingen te ondersteunen om dat te
bereiken.
Subsidiebeleid wordt voor de sport ingezet om de doelgroepen van de verschillende
programma’s te bereiken met een sport- en beweegaanbod. Subsidie is daardoor een van de
middelen die kunnen worden ingezet ten behoeve van de 5 programma’s.

2.1 Verenigingsondersteuning
De sportverenigingen zijn een groot en belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur.
Naast het bieden van de mogelijkheid om te sporten, hebben verenigingen ook een grote
maatschappelijke functie. Zo kent sport het grootste aantal vrijwilligers en speelt sociale
cohesie een grote rol.
Door allerlei ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker om als vereniging goed te kunnen
blijven functioneren. Aan de ene kant worden er steeds meer eisen aan de sportvereniging
gesteld terwijl aan de ander kant bijna alle vereniging te maken hebben met een
vrijwilligerstekort.
Door verenigingen te ondersteunen wil de gemeente Katwijk de zelfredzaamheid en de
maatschappelijke waarde van de sportverenigingen verder verhogen. Dat willen we doen
door de ondersteuning te richten op het verbeteren van de interne organisatie en het beter
benutten van kansen in de omgeving van de vereniging.
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In de visie zijn voor deze doelgroep de onderstaande beleidsuitgangspunten vastgesteld:
Beleidsuitgangspunten uit de visie.

Verenigingsondersteuning op het gebied van:
• Organisatie/management van de vereniging.
• Vrijwilligersbeleid. Ondersteuning bij het werven, behouden en goed inzetten van
vrijwilligers, passend bij de moderne manier van leven.
• Omgaan met en inspelen op (veranderende) wet- en regelgeving voor sporten,
accommodatiebeheer, sportevenementen etc.
• Werving, behoud en scholing van het (technisch) kader zodat deze in staat zijn leiding te
geven aan een maatschappelijke sportvereniging.
• Ondersteuning bij het uitbreiden van het sportaanbod naar de doelgroepen zoals bij
Beweegstimulering genoemd.

Wat gaan we doen?
De verenigingsondersteuning richt zich op vier onderdelen:
a.
b.
c.
d.

Management en organisatie
Werving en behoud van vrijwilligers
Scholing
Aanbod specifieke doelgroepen

Op het gebied van management en organisatie wordt het instrument IK-Sport ingezet
IK-Sport staat voor Integrale Kwaliteitszorg Sportclubs en is een computergestuurde
methode om in korte tijd een objectief beeld te krijgen van een vereniging. Via een
vragenlijst worden de sterke en zwakke kanten van een vereniging opgespoord. De
evaluatie leidt tot concrete adviezen en tips, waardoor het inzicht in de vereniging wordt
vergroot en de vereniging beter kan laten functioneren.

Met het instrument Meer Vrijwilligers in Korte Tijd (MVKT) wordt aandacht besteed aan
de werving en behouden van vrijwilligers én het komen tot vrijwilligersbeleid. De MVKTmethode bestaat uit vier workshops. Belangrijk onderdeel is een bel-actie waarin alle
leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. De bel-actie wordt gestructureerd
voorbereid een ondersteund door een campagne. De methode is geschikt voor iedere tak
van sport en vrijwilligersorganisatie.
Bij het ondersteunen van de sportverenigingen op het gebied van werving en behoud van
vrijwilligers wordt samengewerkt met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Het VIP beschik
over een vacaturebank waar vraag naar en aanbod van vrijwilligers wordt afgestemd.
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Verenigingen kunnen gebruik maken van deze vacaturebank en van de bemiddeling van het
VIP.
Verder wordt samen met het VIP door de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn
om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen.
De scholing van vrijwilligers is met name gericht op de wet- en regelgeving waar de
verenigingen mee te maken hebben/krijgen (bijv. Drank- en Horecawet). Verenigingen
krijgen een training Instructie Verantwoord Alcohol gebruik (IVA) en Sociale Hygiëne
aangeboden. Vanuit de afdeling Veiligheid van de gemeente Katwijk is een lokale IVA en
Sociale Hygiëne ontwikkeld die daarvoor gebruikt kan worden.
Een deel van de huidige subsidie wordt beschikbaar gesteld om verenigingen te stimuleren
om op een innovatieve manier een aanbod voor speciale doelgroepen te ontwikkelen en/of
te vergroten. Op basis van de ideeën van de vereniging en de expertise van de gemeente en
de combinatiefuncties en landelijke ondersteuningsorganisaties (Sportservice Zuid-Holland,
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, sportbonden en de vereniging voor Sport en
Gemeenten), kunnen verenigingen worden ondersteund om een dergelijk aanbod op te
zetten.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Vergroten zelfredzaamheid van de
verenigingen

Verenigingen ‘doorlichten’ d.m.v. 2012 - 2017
een scan(IK-Sport) om het
ondersteuningsaanbod te
bepalen

Vergroten maatschappelijke waarde
/functie van de sportverenigingen

Verenigingen ondersteunen bij
vrijwilligersbeleid met project
Meer vrijwilligers in Korte Tijd
(MVKT)

2012 - 2017

Ondersteunen bij het opstarten
van een aanbod voor specifieke
doelgroepen.

2012 - 2017

Gebruik maken van VIP
(expertise en vacaturebank)

Continu

Effect
indicatoren

Huidig Streefwaarde Prestatie indicatoren
waarde in periode
2012-2017

Niet
Aantal
bijstandsmensen bekend
dat
vrijwilligerswerk
doet

Moet op basis
van nulmeting
worden
bepaald

Aantal subsidie aanvragen voor
aanbod specifieke doelgroepen

Wanneer?

Wanneer

Jaarlijks
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Aantal
Niet
verenigingen dat bekend
meldt een
vrijwilligers
tekort te hebben
(via VIP)

Moet op basis
van nulmeting
worden
bepaald

Aantal verenigingen die traject
MVKT hebben gedaan

Jaarlijks

Aantal verenigingen die traject
IK-sport hebben gedaan

Jaarlijks

Aantal verenigingen die IVAtrainingen hebben gedaan

Jaarlijks

Noot: de nulmetingen zullen in 2012 worden gedaan

2.2 Welzijnssubsidies voor sport
Deze sportnota maakt onderscheid naar twee soorten subsidies. Incidentele en structurele
subsidies. Deze paragraaf gaat vooral over de structurele subsidies. In een apart kader
worden de incidentele subsidies behandeld.
Subsidie is een middel voor de overheid om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Dit
gaat ook op voor subsidie ten behoeve van sport. In deze paragraaf staat kort beschreven
hoe die sportsubsidies tot nu toe zijn vormgegeven, hoe het algemene gemeentelijk
subsidiebeleid werkt en hoe dat wordt toegepast op de sport. De paragraaf sluit af met een
financiële verkenning. Nadat de sportnota is vastgesteld wordt een concreet
subsidieprogramma uitgewerkt.
Sportsubsidies tot nu toe
De sportsubsidies die momenteel jaarlijks worden verstrekt zijn te karakteriseren als
exploitatiesubsidies. De subsidies worden verstrekt zonder dat er een specifiek beleid achter
zit. Het gevolg daarvan is dat er geen duidelijk beeld (meer) is wie waarom subsidie ontvangt.
Uit de inspraakavonden voor deze sportnota die zijn gehouden in 2011 kwam duidelijk naar
voren dat het voor sportverenigingen ook onduidelijk is waarvoor subsidie wordt verstrekt.
Daar is dan ook om duidelijkheid gevraagd. Deze roep om duidelijkheid sluit goed aan bij het
nieuwe algemene subsidiebeleid dat de gemeente in 2011 heeft vastgesteld.
Nieuw algemeen subsidiebeleid gemeente Katwijk
De gemeente is in 2011 gestart met het vernieuwen van haar subsidiebeleid. Dit heeft geleid
tot een nieuwe Algemene Subsidieverordening en bijbehorende nota met beleidsmatige
kaders van het subsidiebeleid. Dit geheel is vastgesteld door de gemeenteraad en geldt vanaf
1 januari 2012.
In het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Katwijk wordt heel duidelijk de nadruk gelegd
op het feit dat aan iedere subsidie een gemeentelijk doel gekoppeld is. Het subsidiebeleid
onderscheidt in een subsidierelatie twee rollen:
12

1.

De rol van de gemeente is die van opdrachtgever waarin prestaties worden bepaald op
grond van gemeentelijke beleidsdoelstellingen

2.

De rol van de gesubsidieerde instellingen is die van uitvoeringsorganisatie die prestaties
en producten leveren.

In subsidiebeschikkingen zal veel nadrukkelijker dan voorheen de relatie worden gelegd
tussen gemeentelijke doelstellingen en de prestaties (activiteiten) die de gesubsidieerde
instellingen leveren. De gemeente zal in haar beschikking duidelijker in de rol van
opdrachtgever kruipen en de instellingen aanspreken in hun rol van opdrachtnemer.
Toepassing algemeen subsidiebeleid op Sport
In het nieuwe subsidiebeleid staat voorop dat de subsidie gekoppeld is aan een gemeentelijk
doel. Voor de sport houdt dit in dat subsidie gekoppeld wordt aan de volgende twee doelen:
1.
2.

Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen met een beweegachterstand
(ouderen, minder validen, minima, GGZ, etc.)
Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen waar de uitval groot is
(leeftijdsgroep 12-18 en 25 -40)

In de vervolg van dit hoofdstuk wordt specifieker ingegaan op deze doelen en de activiteiten
daarvoor in 5 programma’s. Per programma staat aangegeven of voor een aanbod dat
binnen dat programma valt subsidie te verkrijgen is.
Mensen en/of verenigingen die niet binnen één van de doelgroepen van bovenstaande
doelstellingen vallen krijgen geen aanvullende subsidie voor het beweegaanbod dat zij
hebben. Dat betekent niet dat de gemeente die beweegactiviteiten niet waardeert. In
tegendeel, de gemeente waardeert dat zeer. Zij stimuleert en ondersteunt dit
beweegaanbod dan ook door lage huurprijzen voor sportaccommodaties in rekening te
brengen en door sportverenigingen algemene ondersteuning aan te bieden (zie paragraaf
verenigingsondersteuning). Hiernaast zijn de combinatiefuncties actief om vooral de jeugd te
stimuleren meer te gaan sporten bewegen (meer hierover in de paragraaf ‘jeugd’).
Alleen doelstellingen voor subsidie definiëren is echter niet genoeg. In het nieuwe
subsidiebeleid wil de gemeente ook graag sturen op de prestaties en resultaten die door de
gesubsidieerde instellingen worden bereikt. Om dat te bereiken wordt een programma
opgezet waar sportverenigingen op kunnen inschrijven . Het programma definieert welk
aanbod verlangd wordt. Dat bevat in ieder geval een aanbod voor alle genoemde
doelgroepen in de twee doelstellingen. Verenigingen die een onderdeel van dat aanbod
zouden willen verzorgen kunnen hierop inschrijven. Met verenigingen worden vervolgens
heel specifieke afspraken gemaakt wat wordt verlangd als tegenprestatie voor de verkregen
subsidie.
Omdat voor het voor sportverenigingen lastig kan zijn om aanbod voor doelgroepen te
creëren waarmee men nog niet heeft gewerkt, is het mogelijk om hier van de gemeente
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ondersteuning in te krijgen. Meer hierover vindt u in de paragraaf
‘verenigingsondersteuning’. Hiervoor zijn ook incidentele subsidies beschikbaar.
Incidentele subsidies

Er zijn incidentele subsidies beschikbaar voor verenigingen of stichtingen die een aanbod
voor de sportaandachtsgroepen willen ontwikkelen en daarbij financiële ondersteuning
nodig hebben. Dat kan zijn voor het volgen van een cursus tot sportleider voor specifieke
groepen, aanschaf van bijzondere materialen ten behoeve van de specifieke doelgroep of
andere opstartkosten. Overigens biedt de gemeente daarin niet alleen financiële
ondersteuning, maar ook praktische hulp. Voor incidentele subsidies hanteert de
gemeente een jaarlijks plafond van € 15.000.

Subsidieplafond
Een uitgangspunt in de Visie is dat er maximaal hetzelfde bedrag als in 2012 beschikbaar is
voor het totaal aan sportsubsidies. In 2012 was € 120.213,- beschikbaar voor sportsubsidies.
Binnen dat bedrag zitten subsidies voor Zwem en Poloclub Katwijk en de Katwijkse
Reddingsbrigade. Omdat dit door de gemeente wordt gezien als tegemoetkoming in de
huurkosten die voor verenigingen erg hoog zijn wordt het totaal beschikbare subsidiebedrag
nog verminderd met het totaal aan ‘zwemsubsidies’ in 2012 (€ 51.229,00) waardoor er €
68.984,- jaarlijks beschikbaar is voor het sportsubsidieprogramma.
In de uitwerking van het subsidieprogramma wordt verder uitgewerkt hoe dit plafond
gehanteerd wordt.
Gevolgen van de verandering
Voor sportverenigingen die in 2012 en de jaren daarvoor welzijnssubsidie hebben ontvangen
betekent de nieuwe manier van subsidiëren een behoorlijke verandering. Verenigingen
kunnen er niet meer automatisch vanuit gaan dat zij hetzelfde bedrag aan subsidie krijgen als
het voorgaande jaar terwijl dat in de jaren hiervoor wel kon.
Aan de andere kant zijn er nu al veel verenigingen die aanbod voor specifieke doelgroepen
hebben, wat niet specifiek gesubsidieerd werd. Door een aanvraag in te dienen voor die
activiteit kan de vereniging, zonder extra inspanningen, toch aanspraak maken op subsidie.
In informatiebijeenkomsten met sportverenigingen is ook opgemerkt dat het niet zo moet
zijn dat sportverenigingen zich alleen nog maar richten op de specifieke doelgroepen van
deze sportnota en niet meer op hun huidige doelgroep. Dit is uiteraard niet de bedoeling van
het sportbeleid dat als uitgangspunt heeft dat iedereen zoveel mogelijk moet bewegen.
De verandering van de huidige subsidiemethodiek naar een nieuwe subsidiemethodiek gaat
natuurlijk niet van het ene op het andere jaar. Verenigingen moeten de tijd krijgen om zich
aan te passen aan de nieuwe werkwijze. Daarom wordt de volgende fasering gehanteerd:
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Subsidiejaar Moment van
aanvragen

Subsidievereisten

2013

Voorjaar 2012

Nog conform oude regeling met als aanvullende
vraag de voornemens voor aanbod voor
aandachtsgroepen in volgende jaren

2014

Voorjaar 2013

Conform nieuwe regeling.

Verenigingen die al tenminste 3 jaar een vast
bedrag subsidie ontvangen en die niet willen
overstappen naar de nieuwe regeling ontvangen
nog maximaal de helft van de gebruikelijke jaarlijkse
subsidie. Verenigingen die wel willen overstappen
krijgen voorrang boven eventuele nieuwe
aanmeldingen.
2015

Voorjaar 2014

Conform de nieuwe regeling.

Gemeentelijke ondersteuning
Het is mogelijk dat een vereniging in financiële problemen raakt door de wijzigingen in het
subsidiebeleid. De gemeente is in een dergelijk geval altijd bereid de vereniging te helpen om
te zoeken naar een oplossing. Deze sportnota is er juist op gericht verenigingen te
versterken. De hulp van de gemeente hoeft niet altijd financieel zijn, er zijn ook andere
oplossingen denkbaar. Dit wordt per voorkomend geval beschouwd.
Wat gaan we doen?
Actie

Planning

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe subsidiemethodiek

2de kwartaal 2012

In gesprek met de ‘zwembadverenigingen’ over hun specifieke situatie

2de kwartaal 2012

Ontwikkelen werkwijze hantering subsidieplafond

3de kwartaal 2012

Ontwikkelen nieuwe aanvraagformats sportsubsidie

4de kwartaal 2012

Tweede voorlichtingsbijeenkomst nieuwe subsidiemethodiek

4de kwartaal 2012

Uitvoeren nieuwe subsidiemethodiek

1ste kwartaal 2013
en vervolgens
jaarlijks
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2.3 Programma 1: Jeugdsport
Kinderen bewegen, spelen en sporten van nature graag. Toch komt de natuurlijke
bewegingsdrang steeds meer onder druk te staan. Verkeer op straat, computerspelletjes en
televisie zorgen voor steeds meer bewegingsarmoede in onze samenleving. Daardoor doen
veel kinderen (te) weinig bewegingservaring op en ontstaan motorische achterstanden of
beperkingen.
De basis voor een leven lang sport en bewegen wordt gelegd in de jeugdjaren. Uit onderzoek
blijkt dat er een grotere kans is op blijvende sportbeoefening of bewegen als op jonge leeftijd
is begonnen.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen hanteert voor de jeugd de onderstaande
normen om te bepalen of er voldoende wordt bewogen.
Nederlandse Norm Gezond
Bewegen(NNGB) voor de jeugd

dagelijks een uur matig intensieve
lichamelijke activiteit.

Fitnorm

minstens 3 maal per week 20 minuten
inspannende lichaamsbeweging.

De onderstaande tabel laat zien in hoeverre de Katwijkse jeugd voldoet aan de normen en
toont ook het percentage met overgewicht/obesitas.
Leeftijd

NNGB

Fitnorm

Overgewicht Obesitas

4 - 12

78%

54%

11%

2%

12 - 18

9%

43%

19%

2%

Een groot gedeelte van de jeugd (4-12) beweegt voldoende maar toch is er nog een grote
groep met overgewicht/obesitas. De gemeente gaat ervan uit dat een verband bestaat
tussen onvoldoende bewegen en overgewicht. Bij de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zien we
dat er een grote terugval is als het gaat om de NNGB. Omdat de basis voor een leven lang
sporten en bewegen in de jeugd wordt gelegd en omdat de sportdeelname na het 12de jaar
sterk afneemt is inzet op de jeugd van groot belang.
De volgende uitgangspunten uit de Visie zijn daarom van toepassing op de doelgroep Jeugd.
Beleidsuitgangspunten uit de visie
• Instandhouden en vergroten kennismakingsprogramma voor de jeugd
(Combinatiefuncties).
• Vergroten school en na-schools aanbod (Combinatiefuncties)
• Vergroten samenwerking met sport, onderwijs en kinderopvang.
• Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen waar de uitval groot is
(leeftijdsgroep 12-18)
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Wat gaan we doen?
Schoolsport
Het in stand houden en vergroten van het kennismakingsprogramma voor de jeugd vindt
plaats in het project schoolsport. Dit is een gecombineerd aanbod van veel sportverenigingen
in Katwijk met een aantal kennismakingslessen voor een kleine vergoeding. Jaarlijks nemen
er tussen de 2500 en 3000 kinderen deel aan het schoolsportprogramma. Dit project wordt
voortgezet en geïntegreerd in het programma Combinatiefuncties. De gemeente zal er,
d.m.v. Beleidsgestuurde Contractfinanciering, op toezien dat het programma overeenkomt
met de gestelde doelen van het sportbeleid en heeft de regie bij de programmering.
Combinatiefuncties
Met de landelijke (subsidie)regeling Impuls brede scholen sport en
cultuur(combinatiefuncties) wordt de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen
nog verder versterkt en wordt het school en naschools aanbod vergroot. De
combinatiefunctionarissen zetten wijkgericht een aanbod/programma op en voeren dit ook
uit (onder de naam Come4Sports). Dit aanbod staat al in Hoornes-Rijnsoever, in 2012 wordt
dit uitgebreid naar Rijnsburg en Valkenburg en de uitbreiding naar Katwijk aan Zee en Katwijk
aan den Rijn wordt in 2012 voorbereid. Door de inzet van combinatiefunctionarissen en de
intensievere samenwerking en afstemming met de verenigingen, scholen en kinderopvang
ontstaat er een groot dagelijks aanbod van (na)schoolse sport en beweegactiviteiten.
Doordat dit deels op de schoolpleinen wordt uitgevoerd is de drempel om deel te nemen,
ook voor kinderen die van nature minder willen sporten, laag.
Beweegonderwijs
De combinatiefunctionarissen worden niet in gezet om voor het onderwijs de beweeglessen
te verzorgen. Zowel het aantal uren bewegingsonderwijs als het in dienst hebben van een
vakleerkracht is een verantwoordelijkheid van het onderwijs en per school verschillend. De
combinatiefunctionarissen zullen wel adviseren en ondersteunen bij het opzetten en
inrichten van bewegingslessen. Een punt van zorg is dat scholen uit
bezuinigingsoverwegingen steeds minder kiezen om onderwijzers hun gymbevoegdheid te
laten halen.
Voortgezet onderwijs
In de leeftijdsfase 12 -18 jaar is de sportuitval groot en (dus) de sportdeelname laag. Om de
sportdeelname van bij deze doelgroep te vergroten worden er i.s.m. met het Voortgezet
Onderwijs projecten uitgevoerd waarbij wordt ingezet op het organiseren van (na)schoolse
activiteiten(kennismakingscursussen). Het naschools aanbod wordt i.s.m. de docenten
afgestemd op het beweegonderwijs.
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Voorlichting
Met de NNGB als uitgangspunt voor het bewegen is het ook belangrijk dat de leerlingen een
actieve en gezonde leefstijl krijgen. Naast het stimuleren om te gaan bewegen zal er dus ook
voorlichting worden gegeven over een gezonde leefstijl. Deze voorlichting maak onderdeel
uit en wordt geven in samenhang met de sportactiviteiten.
Een deel van de huidige subsidie wordt beschikbaar gesteld om verenigingen te stimuleren
om op een innovatieve manier een aanbod voor 12-18 jarigen te ontwikkelen en/of te
vergroten.
In onderstaande tabel staan de doelen en acties in het programma Jeugd op een rij.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Vergroten van de
sportdeelname/beweegmomenten bij jeugd

Aanbod naschoolse
activiteiten vergroten

2012 - 2017

Verkleinen sportuitval bij jeugd van 12 – 18
jaar

Kennismakingbijeenkomste
n voor jeugd met
sportverenigingen
organiseren
Sportprogramma’s maken
voor de wijken Valkenburg
Rijnsburg en Katwijk
Voorlichtingsactiviteiten
geven op scholen over
effecten gezonde leefstijl
Adviezen geven aan
onderwijs voor inrichting
beweegonderwijs

2012 - 2017

Grotere bewustwording actieve en gezonde
leefstijl(NNGB)

2012 - 2013

2013 - 2017

2012 - 2017

Effect
indicatoren

Huidige
waarde

Streefwaarde
in periode
2012-2017

Prestatie indicatoren

Wanneer

Jeugd 4 t/m 12
jaar die voldoet
aan NNGB norm
Jeugd 12 t/m 18
jaar die voldoet
aan NNGB norm

78%

80% (2016)

Aantal naschoolse
activiteiten

Jaarlijks

9%

13% (2016)

Jaarlijks

Jeugd die
jaarlijks in
aanraking wordt
gebracht met
sport

25003000

3500-4000

Aantal
kennismakingscursussen
voor jeugd met
sportverenigingen
Aantal sportprograma’s
voor de wijken Rijnsburg,
Valkenburg en Katwijk

2013
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Overgewicht

19 %

15%

Obesitas

2%

1,5%

Aantal bijeenkomsten op
scholen over effecten
gezonde leefstijl
Aantal adviezen aan
onderwijs voor inrichting
beweegonderwijs

Jaarlijks vanaf 2013

Jaarlijks

2.4 Programma 2: Sport en bewegen voor volwassenen
De fase van 25 tot 40 jaar, wordt ook wel het spitsuur van het leven genoemd. Werk, gezin,
huishouden nemen een belangrijke plek in en kosten veel tijd. In deze fase past het vaak
niet om op vaste tijden en vaste dagen te gaan sporten/bewegen. Sporten bij een vereniging
wordt minder. Vaak wordt er voor gekozen om te bewegen op de momenten dat het
uitkomt. Dit gebeurt dan in de openbare ruimte in ongeorganiseerd verband en bij de
commerciële sportaanbieders.
De Katwijkse sportparticipatie in deze leeftijdsfase is dus laag. Dit komt overeen met het
landelijke beeld. Het aanbod dat de verenigingen hebben sluit slecht bij de wensen en
behoefte van een groot deel van deze doelgroep. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat men
veelal in de openbare ruimte gaat bewegen op de momenten dat het uitkomt.
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hanteert voor volwassenen de
onderstaande normen om te bepalen of er voldoende bewogen wordt.
Nederlandse Norm Gezond
Bewegen(volwassenen)

een half uur matig intensieve lichamelijke
activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur
alle dagen van de week.
minstens 3 maal per week 20 minuten
inspannende lichaamsbeweging.

Fitnorm

De onderstaande tabel geeft aan hoe hoog het percentage Katwijkse inwoners is dat voldoet
aan de NNGB en aan de Fitnorm. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de organisatievorm
waarin door deze doelgroep wordt bewogen.
Volwassenen

Katwijk

NNGB

38%

Fitnorm

35%

Organisatiegraad:
Sportverenigingen

28%

Openbare ruimte

51%

Commerciële aanbieders

21%
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Hoewel het percentage dat voldoet aan de NNGB wel wat hoger ligt t.o.v. 12-18 jarigen, is
het nog steeds laag te noemen. Voor de doelgroep volwassenen is het daarom belangrijk om
zowel de sportdeelname als het aantal beweegmomenten te verhogen.
In het visie- en kaderdocument zijn voor deze doelgroep de onderstaande
beleidsuitgangspunten vastgesteld:
Beleidsuitgangspunten uit de visie.
• Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen waar de uitval groot is
(leeftijdsgroep 25 -40)

Wat gaan we doen?
Om deze doelgroep (meer) te laten bewegen wordt ingezet op drie aspecten
a. Voorlichting
b. Zorg voor goede voorzieningen
c. Subsidie
Voorlichting
Om het inactieve deel van de doelgroep weer actief te krijgen is het van belang een gedrags
verandering te realiseren. Sport en bewegen moet prioriteit krijgen, men moet zich er van
bewust worden dat een gezonde en actieve leefstijl belangrijk is voor henzelf maar zeker ook
als voorbeeld voor de kinderen.
Om dit te realiseren wordt er een speciale voorlichtingscampagne ingezet. Deze campagne
”30 minuten bewegen” is er op gericht de bewustwording om (vaker) te gaan bewegen te
vergroten. Naast het sporten binnen de vereniging, bij commerciële aanbieders of in de
openbare ruimte wordt ook de aandacht gevestigd op de beweegmoment in het dagelijks
leven. Bijvoorbeeld door vaker de fiets te gebruiken of voor de trap te kiezen in plaats van de
lift(functioneel bewegen).
Voorzieningen
Het sport en bewegen in de openbare ruimte kan gestimuleerd worden door te zorgen voor
voldoende en goede voorzieningen en om het aantrekkelijk te maken om in de openbare
ruimte te bewegen (hierover meer in hoofdstuk 4)
Subsidie
Een deel van het subsidiebudget wordt beschikbaar gesteld om verenigingen te stimuleren
om op een innovatieve manier een aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen en/of te
vergroten.
Het programma sport en bewegen voor volwassenen bestaat uit de volgende
speerpunten/acties.
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Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Vergroten
sportdeelname/beweegmomenten in de
categorie 25 -40 jaar

Zorgen voor en voldoende
accomodaties (ook kwalitatief)

doorlopend

Minder uitval bij sportverenigingen in de
leeftijd 25-40 jaar

Subsidie

2014 – 2017

grotere bewustwording actieve en
gezonde leefstijl(NNGB)

Voorlichting gericht op de
bewustwording van een actieve en
gezonde leefstijl

2014 – 2017

Effect
indicatoren

Huidig Streefwaarde
waarde in periode
2012-2017

Volwassenen
die voldoen
aan de
NNGB

38%

Bekendheid
NNGB

Niet
bekend

Prestatie indicatoren

Wanneer

42% (2016)

Aantal subsidieaanvragen van
verenigingen

Jaarlijks vanaf
2014

Moet op basis
van nulmeting
worden bepaald

Aantal voorlichtingsactiviteiten

Jaarlijks vanaf
2014

Noot: de nulmetingen zullen in 2012 worden gedaan

2.5 Programma 3: Seniorensport
Het is alom bekend dat de groep senioren de komende jaren steeds groter wordt. Katwijk is
daar (uiteraard) geen uitzondering op. Het sporten /bewegen bij de sportvereniging wordt
minder naar mate men ouder wordt. Het aanbod en/of de tak van sport sluit vaak niet meer
aan bij de wensen en mogelijkheden van de senioren. Tennis is hier een positieve
uitzondering op.
Het sporten en bewegen in ongeorganiseerd verband neemt, t.o.v. sporten bij een
vereniging, verder toe maar veel senioren haken ook af, of bewegen nog onvoldoende.
Onderstaande tabellen laten zien wat het percentage is dat aan de NNGB voldoet en welk
percentage overgewicht heeft.

Senioren totaal

(NNGB)

(combinorm)

38%

35%
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Overgewicht
Senioren(55-64)

62%

Senioren (65-74)

67%

Bij het sportdeelname onderzoek valt de doelgroep senioren onder de volwassenen. (vanaf
18 jaar). De cijfers die bij het hoofdstuk volwassen zijn genoemd zijn dus ook van toepassing
op de doelgroep senioren.
De senioren is een doelgroep die door die door de private sector al een tijdje is ‘ontdekt’.
Binnen de sportopleidingen (CIOS, ALO) is er al geruime tijd aandacht voor het vak
Seniorensport en worden leerlingen hiervoor opgeleid. Door ook lokaal verder te
professionaliseren en met voldoende en deskundige docenten/consulenten te werken kan
het aanbod en de deelname van deze doelgroep verder worden vergroot.
Naast het bewegen en de gezondheid is het sociale aspect voor deze groep er belangrijk. Bij
het stimuleren om (meer) te gaan bewegen moet hiermee dus ook rekening gehouden
worden. Bovendien bereiken we daardoor niet alleen de gezondheidsdoelstellingen maar
ook nog eens op het sociale vlak (WMO), waardoor men langer zelfstandig kan blijven en
mindersnel een beroep doet op de zorg.
In het visie- en kaderdocument zijn voor deze doelgroep de onderstaande
beleidsuitgangspunten vastgesteld:
Beleidsuitgangspunten uit de visie
• Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen met een achterstand (ouderen,
minder validen, minima, GGZ)

Wat gaan we doen?
GALM-lessen
De wekelijkse beweeglessen voor de 13 groepen die de afgelopen jaren door de GALMprojecten zijn gestart worden voortgezet. GALM (Groninger Actief Leven Model) is een
beweeginterventie voor inactieve ouderen in de leeftijd van 55-65 jaar. Bij deze
projecten zijn de inactieve mensen tussen 55 en 65 jaar uitgenodigd deel te nemen aan een
fit-test met aansluitend 40 beweeglessen. Bij een GALM-project zijn inactieve mensen tussen
55 en 65 jaar uitgenodigd deel te nemen aan een fit-test met aansluitend 40 beweeglessen.
Deze groepen bewegen nu nog iedere week onder leiding van speciaal opgeleiden docenten
en zijn uiteindelijk structureel ondergebracht bij de Stichting Welzijn Ouderen Katwijk
(SWOK). Samen Met de SWOK worden deze groepen in standgehouden en verder uitgebreid
waarbij ook de nodige aandacht is voor het werven en behouden van de docenten.
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Fitgids
Omdat het beweegaanbod nog niet altijd bekend is bij deze doelgroep wordt de
Fitgids50+,die in 2008 is uitgebracht, geactualiseerd en opnieuw uitgebracht. De fitgids50+ is
een overzicht van het totale sport- beweegaanbod voor senioren in Katwijk. Deze fitgids
wordt verspreid via een aantal belangrijke kanalen/vindplaatsen (huisartsen,
woonzorgcentra, SWOK).
Samenwerken met partners
Voor verenigingen die kans zien de senioren te blijven binden, zijn er ook meer kansen op het
gebied van vrijwilligers. Naast de sportverenigingen zijn er nog vele andere instellingen die
een aanbod hebben dat gericht is op sport en bewegen. Een goede samenwerking met deze
instellingen is belangrijk op het bewegen te stimuleren.
Door samen te werken met de Woonzorgcentra, huisartsen en de SWOK/Factor W bij het
aanbieden van activiteiten en het doorverwijzen naar het beweegaanbod, wordt sport en
bewegen een belangrijk onderdeel worden van de programmering van deze partners.
Daarnaast kan er ondersteuning geboden worden bij het scholen van
consulenten/activiteitenbegeleiders.
Subsidie
Een deel van het subsidiebudget wordt beschikbaar gesteld om verenigingen te stimuleren
om op een innovatieve manier een aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen en/of te
vergroten.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Vergroten van aantal senioren die
voldoen aan de NNGB

Sportaanbieders met kennis en
subsidie ondersteunen bij het
ontwikkelen van een aanbod voor
senioren.

2012 - 2017

Vergroten bekendheid van het
sportaanbod voor senioren(55+)

Actualiseren, uitbreiden en uitgeven
nieuwe Fitgids(overzicht
beweegaanbod)
Voorlichting gericht op de
bewustwording van een actieve en
gezonde leefstijl

2012

Vergroten aanbod voor senioren(55+)
bij verenigingen

2013 - 2017

Effect
Huidig Streefwaarde Prestatie indicatoren
indicatoren waarde in periode
2012-2017

Wanneer

Senioren
die voldoen
aan de
NNGB

Jaarlijks

38%

42% (2016)

Aantal senioren dat meedoet aan
beweeglessen(GALM)
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Senioren
Niet
met
bekend
overgewicht

Moet op basis
van nulmeting
worden
bepaald

Aantal uren wekelijkse beweeglessen

Jaarlijks

Aantal voorlichtingsactiviteiten

Jaarlijks vanaf
2014

Aantal beweegprogramma’s met
oudere organisaties

Jaarlijks vanaf
2014

Noot: de nulmetingen zullen in 2012 worden gedaan

2.6 Programma 4: Sport en bewegen voor specifieke doelgroepen
Bij de voorgaande hoofdstukken was de leeftijdscategorie het uitgangspunt. Dit hoofdstuk
richt zich op specifieke doelgroepen die niet (altijd)leeftijdsgebonden zijn. Het gaat hier om
kwetsbare groepen die om verschillende redenen minder (kunnen) bewegen. Naast het feit
dat ze minder bewegen hebben veel mensen ook moeite om deel te nemen aan de
maatschappij. Het gaat hierbij om mensen met een handicap, GGZ-patiënten, chronisch
zieken, minima en mensen die in een sociaal isolement leven.
Dit programma richt zich dan ook niet alleen op de gezondheid uitgedrukt in overgewicht en
de NNGB maar juist ook op de doelstellingen vanuit de WMO zoals het integreren en op het
weer (beter) deel te nemen aan de maatschappij door middel van sporten en bewegen.
Voor de specifieke doelgroepen is het volgende beleidsuitgangspunt vastgesteld:
Beleidsuitgangspunten uit de visie.
• Sportaanbod en – deelname vergroten van groepen met een achterstand (ouderen,
minder validen, minima, GGZ)

Wat gaan we doen?
Aangepast sporten
De afgelopen jaren is het aanbod voor mensen met een (vooral verstandelijke) beperking,
vergroot waardoor ook de sportdeelname groter is geworden. Het kennismakingsaanbod
voor deze doelgroep is inmiddels structureel en bij heel veel verenigingen een vast aanbod
geworden. Hierdoor sport de doelgroep niet alleen meer, maar zijn ze ook onderdeel van de
vereniging geworden en wordt zo ook de sociale (WMO) doelstelling gerealiseerd. We willen
in de komende jaren, samen met de sportverenigingen, dit aanbod op niveau houden en
waar mogelijk uitbreiden.
Beweegkuur
De doelgroep diabetes heeft het laatste jaar ook steeds meer de aandacht gekregen. Dit
heeft geresulteerd in het project de Beweegkuur. Hierin wordt samengewerkt met de
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partners uit de zorgsector (huisartsen, fysiotherapeuten, GGD, zorgverzekeraars). De pijlers
van de Beweegkuur zijn: meer bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. De
leefstijladviseur (Huisarts Praktijk Ondersteuner) in de huisartsenzorg vervult een centrale rol
in de begeleiding op deze drie pijlers. Wat nog ontbreekt in de beweegkuur is een zeer
laagdrempelig aanbod bij sportverenigingen waarnaartoe de deelnemers aan een
beweegkuur kunnen doorstromen. Met ondersteuning en subsidie worden verenigingen
gemotiveerd om dit aanbod te creëren.
Jeugdsportfonds Katwijk
Kinderen die in een gezin leven van een (120 % van)minimum inkomen moet rondkomen
blijken ook minder te (kunnen)sporten. Vanuit de verruiming van het minimabeleid is in 2009
het Jeugd Sport Fonds Katwijk (JSFK) opgericht. Via intermediairs kan een beroep gedaan
worden op het JSF Katwijk om zo de kinderen die in deze doelgroep vallen toch bij een
vereniging te kunnen laten sporten. Door de vele aanvragen wordt het budget maximaal
benut. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag wordt gekeken naar de
mogelijkheden om het budget te verruimen.
Onderzoeken
Een doelgroep die tot nu toe nog onvoldoende in beeld is bij sportaanbieders is de groep
GGZ-patiënten. Wel is bekend dat juist bewegen en een sociale omgeving (vereniging)
positieve effecten kan hebben op deze mensen. De gemeente zet er daarom op in om, samen
met de verenigingen en GGZ-partners, een aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij deze
doelgroep. Verenigingen kunnen hiervoor ook subsidie aanvragen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Vergroten van
sportdeelname/beweegmomenten mensen
met een beperking

Sportaanbieders met subsidie en
kennis ondersteunen bij het
vergroten van aantal activiteiten
voor G-sport

2012 - 2017

Vergroten van sportdeelname/
beweegmomenten GGZ patiënten

In overleg met sportaanbieders
activiteiten ontwikkelen voor GGZ
patiënten

2015 -2017

Vergroten van sportdeelname/
beweegmomenten mensen met diabetes

Vergroten van het aantal
activiteiten voor
diabetes(Beweegkuur)

2012 -2017

Vergroten sportdeelname/
beweegmomenten minima(jeugd)

Mogelijkheden onderzoeken of het
budget voor het JSFK kan worden
verhoogd

2013 -2017

Vergroten bekendheid Jeugd Sport
Fonds
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Effect
indicatoren

Huidig
waarde

Aantal Katwijkse Niet
sporters met
bekend
beperking
(zowel
verstandelijk als
lichamelijk)

Streefwaarde Prestatie indicatoren
in periode
2012-2017
Moet op basis
van nulmeting
worden
bepaald

Wanneer

Aantal aanvragen JSFK

Jaarlijks

Aantal verenigingen dat aangepast
sporten organiseert

Jaarlijks

Aantal diabetes dat meedoet aan
beweegkuur

Jaarlijks

2.7 Programma 5: Sport en bewegen in de buurt
De gemeente Katwijk wil mensen aansporen om meer te gaan bewegen door zoveel mogelijk
laagdrempelige sport-/beweegvoorzieningen in de buurt aan te bieden. Het openstellen en
gebruiken van de buitensportaccommodaties voor de buurtjeugd speelt hierin een
belangrijke rol (zie hoofdstuk 3). Voor de allerjongste jeugd (0-4) is het belangrijk dat er veel
bewegingservaring wordt opgedaan op veilige speelplaatsen in de buurt met uitdagende
speeltoestellen.
Op 15 november 2011 heeft de minister van VWS haar beleidsbrief ‘Sport en Bewegen in
Olympisch perspectief’ aan de Tweede Kamer verzonden waarin zij aangeeft per 2012 met
het programma Sport en Bewegen in de Buurt te willen starten. Met dit programma wil zij
samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven het sporten en
bewegen in de buurt stimuleren. Rijk, gemeenten, werkgevers en de sport zullen in februari
2012 hun handtekening zetten onder afspraken over de uitvoering van dit programma Sport
en Bewegen in de Buurt in de periode 2012 tot en met 2016.
Als onderdeel van de algemene afspraken zal de VNG, namens de gemeenten, afspraken
maken met de minister van VWS en de minister van OCW, mede namens de staatssecretaris
van OCW, over de financiering en de aanstelling van combinatiefuncties c.q.
buurtsportcoaches. Deze afspraken zijn aanvullend op de bestaande Impuls brede scholen,
sport en cultuur waarmee gemeenten combinatiefuncties realiseren en gelden voor de
periode 2012 – 2016. De minister van VWS stelt aan gemeenten per 1 januari 2012 een extra
structureel bedrag beschikbaar van 8 miljoen euro, dat per 1 januari 2013 oploopt tot 19
miljoen euro. 19 miljoen is het maximaal beschikbare budget voor de nieuwe gemeenteimpuls. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om combinatiefuncties,
genaamd buurtsportcoaches, in dienst te (laten) nemen. Deze medewerkers dienen sport- en
beweegaanbod te organiseren en hierbij een combinatie te maken tussen sport- en
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beweegaanbieders én een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en
bso/kinderopvang. Gemeenten zijn vrij om de benodigde 60 procent cofinanciering te
organiseren. Het uitgangspunt van de gemeente Katwijk is dat dit, net als bij de
Combinatiefuncties budgettair neutraal gebeurt. De gemeente ontvangt begin in 2012 de
vraag of zij wil deelnemen aan de nieuwe Impuls.
Het structurele karakter van de huidige Impuls brede scholen sport en cultuur, zoals
verwoord in de Bestuurlijke Afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur van december
2007, inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011, blijft behouden.
Ook vanuit het volksgezondheidsbeleid is gezond sporten en bewegen een speerpunt. De 25
gemeente die samenwerken aan een regionale nota volksgezondheid hebben dit als centraal
thema gekozen. De regionale nota dient als kader voor de lokale nota’s gezondheidsbeleid
2012 -2016.
Beleidsuitgangspunten uit de visie

Toen de gemeenteraad de Visie en Beleidsuitgangspunten voor de sportnota
vaststelde (september 2011) was dit Rijksbeleid nog niet bekend. In de Visie op sport
zijn daarom geen uitgangspunten opgenomen voor dit programma. Wel kan Sporten
en Bewegen in de Buurt een positieve bijdrage leveren aan vrijwel alle
uitgangspunten voor dit hoofdstuk van de sportnota.

Wat gaan we doen?
Deelnemen aan Sport en Bewegen in de Buurt
De gemeente zet erop in om deel te gaan nemen aan het Rijksprogramma Sport en Bewegen
in de Buurt. Door een aparte programma Sport en Bewegen in de Buurt op te nemen in het
sportbeleid sluiten we goed aan bij de landelijke ontwikkelingen. Het programma biedt ook
mogelijkheden voor projecten bij de programma’s Jeugdsport en Sport voor specifieke
doelgroepen. Dit zal zoveel mogelijk worden geïntegreerd.
Inpassen bestaande programma’s
Binnen het huidige sportstimuleringsbeleid zijn er al activiteiten die passen in het programma
Sport en bewegen in de buurt. Het project Sport op Straat is daar een voorbeeld van. Bij dit
project worden er activiteiten georganiseerd voor jongeren op straat met als insteek om deze
jongeren te stimuleren tot een actieve zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden deze
jongen gestimuleerd er ondersteund om zelf activiteiten te organiseren. Dit project
functioneert goed en wordt doorgezet. Er wordt onderzocht hoe het sport op straat kan
worden ingevoegd in het programma Sporten en Bewegen in de Buurt.
Eind 2009 is begonnen met de uitvoering van het project Combinatiefuncties. Het
samenwerken met de scholen en de sportverenigingen gebeurt hier op wijkniveau. De
nieuwe rijksregeling Sport en Bewegen in de buurt wordt gezien als een vervolg op de
landelijke regeling Impuls brede scholen sport & Cultuur(Combinatiefuncties)
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Aanleggen speelplaatsen en benutten sportaccommodaties
Het sport en bewegen in de buurt kan worden bevorderd door aan de ene kant de
voorzieningen die er in een buurt zijn, zoals sport- en speelplekken, sporthallen en
buitensportaccommodaties efficiënt te gebruiken, en aan de andere kant door in
samenwerking met alle sportaanbieders sport en beweeg activiteiten laagdrempelig aan te
bieden. Samen met sportverenigingen worden afspraken gemaakt over hoe de
accommodatie open gesteld kan worden voor de buurtjeugd op de momenten dat het niet
door de vereniging in gebruik is.
Om een breed scala van sport en beweeg activiteiten en het efficiënt benutten van de
voorzieningen is samenwerking met de sportverenigingen, sportaanbieders en andere
maatschappelijke organisaties van essentieel belang. De combinatiefunctionarissen/
sportbuurtcoaches hebben hierbij een belangrijke verbindende functie.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Vergroten gebruik sport- en speel
voorzieningen en sportaccommodaties

Onderzoeken haalbaarheid
deelname subsidieregeling Sport in
de buurt(aanstellen
sportbuurtcoaches)

2012 - 2013

Vergroten
sportdeelname/beweegmomenten van
alle doelgroepen

Activiteiten combinatiefuncties
voortzetten en uitbreiden

2012 – 2017

Programma Sport op Straat

2012 – 2017

Overleg met verenigingen over het
openstellen van
buitensportcomplexen voor sport
en beweegactiviteiten.

2013 - 2017

Vergroten van het gebruik van
sport- en speelveldjes door beheer
en inrichting

2013 - 2017

Ontwikkelen scan
beweegvriendelijke wijk

2013

Effect
indicatoren

Huidig Streefwaard Prestatie indicatoren
waarde e in periode
2012-2017

Gebruik
Niet
speelplaatsen
bekend
en
sportaccomm
odaties

Moet op
basis van
nulmeting
worden
bepaald

Aantal sportaccommodaties
openbaar voor sportende
buurtjeugd

Wanneer

Jaarlijks vanaf 2013
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2.8 Financiën beweegbeleid
Voor het uitvoeren van de vijf programma’s van het beweegbeleid zijn een aantal budgetten
beschikbaar conform de begroting 2012. Deze zijn hieronder weergegeven. De begroting
voor de jaren 2016 en 2017 is nog niet vastgesteld en daarom in rood weergegeven. De
gevolgen van het rapport ‘scherp aan de wind’ zijn in de onderstaande bedragen verwerkt.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Breedtesport

€ 80.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

Structurele subsidies

€ 68.984

€ 68.984

€ 68.984

€ 68.984

€ 68.984

€ 68.984

Incidentele subsidies

€ 25.000

€ 15.010

€ 15.010

€ 15.010

€ 15.010

€ 15.010

Schoolsport

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Sport op Straat

€ 158.000

€ 158.000

€ 158.000

€ 158.000

€ 158.000

€ 158.000

Combinatiefuncties FTE

€ 376.050

€ 376.050

€ 376.050

€ 376.050

€ 376.050

€ 376.050

Combinatiefuncties
(activiteiten)

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Jeugd Sport Fonds

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 719.050

€ 684.060

€ 684.060

€ 684.060

€ 684.060

€ 684.060

Totaal

Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat de totale bedragen die beschikbaar zijn voor fte
combinatiefuncties gedeeld worden met combinatiefuncties Cultuur. Hierin is geen exacte
onderverdeling te maken aangezien er veel samenwerking tussen cultuur en sport
plaatsvindt binnen het combinatiefunctie programma. In de tabel is een schatting van het
sportaandeel in de fte combinatiefuncties opgenomen.
Veel van de acties die staan genoemd betreffen het opzetten van een programma of een
project. In het stadium van een beleidsnota zijn daar nog geen indicatieve kosten en
inkomsten aan te koppelen. Deze tabel geeft wel duidelijk aan welke financiële kaders er zijn
waarbinnen de programma’s dienen te worden uitgevoerd. Hierbij is het zo dat het vaak gaat
om programma’s waarvoor inzet van sportverenigingen, ondersteuning met kennis en kunde
en niet zozeer met financiën nodig is. Het gaat er veelal meer om partijen samen te laten
werken en te versterken. Dat kost niet veel geld, maar wel veel inzet. In de vorm van
beleidsambtenaren en combinatiefuncties is de kennis en kunde om dergelijke
veranderingen op te pakken binnen de gemeente Katwijk ruimschoots aanwezig.
Per project dat vanuit deze sportnota ontwikkeld zal worden wordt een losse begroting
opgesteld binnen de hierboven gestelde kaders. Projecten gericht op de Wmo-doelgroepen
kunnen daarnaast (beperkt) mede gefinancierd worden vanuit budgetten voor de Wmo. Ook
samenwerking met andere beleidsterreinen is mogelijk. Ook dit zal per project worden
onderzocht.
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2.9 Conclusies beweegbeleid
De programma’s van het beweegbeleid zijn de komende jaren gericht op het verder het
verder vergroten van het sportaanbod en van de sportdeelname in het algemeen en die van
kwetsbare groepen en groepen met een lage sportparticipatie in het bijzonder.
Vooral aan het aanbieden van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten in de buurt op
speel en sportplaatsen en op sportaccommodaties wordt speciaal aandacht besteed.
De realisatie hiervan gebeurt in samen werking met de sportverenigingen, ander
sportaanbieders en de vele maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt, door de grote
maatschappelijke waarde van sport en bewegen, nadrukkelijk de samenwerking en
afstemming gezocht met andere beleidsterreinen (WMO, volksgezondheid, jeugd, ouderen,
speelplaatsen, Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening)
Ook de integraliteit met het subsidie- en accommodatiebeleid zal bij de implementatie van
het beweegbeleid een belangrijke rol spelen.
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3. Sportaccommodaties, zonder kun je niet
In dit hoofdstuk van de sportnota komen de accommodaties onder de aandacht.
Sportaccommodaties vormen een cruciale basis voor sportbeoefening. Veel sporten vinden
plaats in of op sportaccommodaties. Ze zijn daarmee een voorwaardenscheppend middel
voor de centrale doelstelling van het sportbeleid (zie hoofdstuk 1).
De doelstelling voor het sportaccommodatiebeleid is dan ook dat er voldoende
sportaccommodaties beschikbaar zijn in de gemeente, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, om
in de behoefte te kunnen voorzien.
Gericht op deze doelstelling zijn in de visie twaalf beleidsuitgangspunten vastgesteld.
Beleidsuitgangspunten uit de visie
• Bij het realiseren van nieuwe sportaccommodaties zijn individuen en verenigingen in
eerste instantie zelf verantwoordelijk.
• In het geval van commercieel te exploiteren sportaccommodaties speelt de gemeente
geen rol.
• De gemeente is bereid mee te werken aan het realiseren van sportaccommodaties
voor zover dat de basissportvoorzieningen betreft en als volgens objectieve normen
wordt aangetoond dat de accommodatie echt nodig is.
• De gemeente heeft de plicht om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor het
onderwijs.
• Gemeentelijke sportaccommodaties worden zoveel mogelijk multifunctioneel
gerealiseerd en ingezet en er wordt gericht op een zo hoog mogelijke bezettingsgraad.
• Gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties wordt zo breed mogelijk ingezet.
• De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gemeentelijke
binnensportaccommodaties.
• De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
buitensportaccommodaties voor zover het sportvelden, trainingsverlichting en kleeden wasruimten betreft.
• De gemeente stimuleert het overnemen van het beheer en onderhoud van
buitensportaccommodaties door sportstichtingen.
• De gemeente gaat uit van kostendekkende huur voor gemeentelijke
sportaccommodaties
• Gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties hebben de mogelijkheid tot het
verkrijgen van subsidie ter compensatie van de verhoogde huurprijs. De nieuwe
huur/subsidiecombinatie kan gefaseerd worden ingevoerd.
• Huren voor sportaccommodaties worden per 1-1-2012 verhoogd met 10% ten opzichte
van de normprijzen in 2010.

Deze twaalf beleidsuitgangspunten worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Onder meer
komt de impact aan de orde wat dit betekent op het gebied van vraag en aanbod van
sportaccommodaties in onze gemeente. Hiernaast is er ook aandacht voor beheer en
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onderhoud van (gemeentelijke) sportaccommodaties en de verhuur of ingebruikgeving van
die accommodaties.
Onderscheid binnen- en buitensportaccommodaties

Binnen- en buitensportaccommodaties zijn op gebied van beheer, onderhoud en exploitatie
sterk verschillend. Dat heeft niet zozeer te maken dat binnensportaccommodaties overkapt
zijn, als wel met het (historisch gegroeide) gebruik. Buitensportaccommodaties kennen vaak
maar één hoofdgebruiker die het gehele complex tot zijn beschikking heeft. Er zijn daardoor
allerlei mogelijkheden voor reclameborden, kantine inkomsten, in eigen beheer uitvoeren
van onderhoud en gebruik door derden. Binnensportaccommodaties worden door meer
gebruikers gehuurd. Het beheer en onderhoud wordt daarom vaak door een derde partij
gedaan (meestal de gemeente) en kantine inkomsten komen vaak ook ten bate van de
beheerder. Daar staat tegenover dat binnensportaccommodaties altijd voor iedere
gebruiker gebruiksklaar en schoon zijn terwijl buitensportverenigingen hier zelf voor
moeten zorgen.
Op basis van dit verschil wordt in dit hoofdstuk soms verschillend met binnen- en
buitensportaccommodaties omgegaan.

3.1 Behoefte aan accommodaties
Om voldoende ruimte te kunnen bieden voor sportbeoefening is allereerst inzicht nodig in
hoe het huidige aanbod aansluit op de vraag. Vervolgens komt ook een doorkijk aan de orde
naar het (nabije) toekomstige vraag en aanbod.
Huidige staat
Katwijk beschikt over een areaal binnen- en buitensportaccommodaties. Het gaat om diverse
sporthallen en -zalen, gymzalen en buitensportcomplexen. Tennisaccommodaties nemen
daar een bijzondere plek in omdat de accommodatie via een recht van opstal of erfpacht is
overgedragen. In de gemeente is één sporthal die particulier eigendom is: Sporthal
Middelmors. In de bijlage treft u een compleet overzicht van gemeentelijke
sportaccommodaties aan.
De voorraad sportaccommodaties in de gemeente zegt op zichzelf nog weinig. De vraag is of
dit voldoende is voor een gemeente met 61.000 inwoners. Om die vraag te beantwoorden
hebben we dit areaal langs drie meetpunten gelegd :
1. De statistiek (wat is er en hoe verhoudt zich dat t.o.v. landelijke cijfers);
2. de normering die de sport wordt opgelegd en vanuit de gebruikswaarde van bevoegde
sportorganen (bonden en of NOC/NSF);
3. de waarde zoals gebruikers die ervaren.
Hieruit blijkt (complete analyse in bijlage 4) dat de accommodatievoorraad in Katwijk vrij
goed overeenkomt met het gemiddelde in Nederland per accommodatiesoort. Er zijn wat
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meer tennisbanen in de gemeente dan gemiddeld in Nederland maar ook beduidend meer
leden dan gemiddeld. Daarnaast is opvallend dat het aantal voetbalvelden weliswaar past
binnen de benchmark van aantallen, maar doordat de gemeente bijna de helft van haar
voetbalvelden in kunstgras heeft uitgevoerd is het aantal gebruiksuren behoorlijk hoger. Uit
de scan die de gemeente hiervoor eenmaal per drie jaren uitvoert blijkt dat dit grote
voetbalareaal ook nodig is.
Huidige knelpunten
Ondanks dat de analyse aantoont dat de gemeente Katwijk statistisch goed spoort met de
kengetallen voor heel Nederland is er toch ook een aantal sporten waar knelpunten in de
accommodatiesfeer bekend zijn. Hieronder volgt een opsomming van de knelpunten die bij
de gemeente bekend zijn en veelal door sportverenigingen zijn aangedragen.
Voetbal
Vanwege de grote aandacht voor voetbal in Katwijk is in 2007 een begin gemaakt met het
verkrijgen van regelmatig inzicht in de vraag naar en het aanbod van voetbal. Deze aanpak
leidt tot duidelijk inzicht in vraag en aanbod en of daarin aanleiding is tot het nemen van
maatregelen. De laatste scan uit 2010 meldt alleen op de locaties ’t Duyfrak en De Krom een
balans tussen vraag en aanbod die geen maatregelen vergt. Op de locaties Middelmors en
Nieuw Zuid zijn in 2011 weer aanpassingen naar kunstgras uitgevoerd die de balans tussen
vraag en aanbod verder versterken.
Tafeltennis
De tafeltennisvereniging is al enkele jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Het huidig
onderkomen is in handen van een particulier. Deze heeft andere plannen met de
accommodatie. Streven van de vereniging is een definitieve locatie te betrekken. Momenteel
wordt een combinatiegebouw van voetbal ( vv Katwijk) en tafeltennis op haarbaarheid
onderzocht. Omdat deze oplossing meer afweging en inspanning vergt, is met de
eigenaar/verhuurder overeenstemming bereikt voor verlenging van de huur tot en met
2014.
Zwembad
Het zwembad is vanuit het sportgebruik bezien uniek vanwege de aanwezigheid van een 50m
bassin. De huidige clubruimte van de Zwem en Poloclub is niet meer in verhouding met de
omvang van de vereniging. Daarnaast bevat het zwembad niet voldoende secundaire
kwaliteit om uitnodigend veelvuldig wedstrijden te huisvesten uit een groter
verzorgingsgebied. De gemeente verricht hier momenteel onderzoek naar. In het voorjaar
van 2012 komt daar een advies uit.
Kleedruimte kanobrandingteam
Deze sport vergt zomer en winter dichtbij en liefst op het strand adequate kleed en
opslagruimte, omdat de sport zomer en winter wordt beoefend. Een dergelijke ruimte
ontbreekt nu. De sport maakt al zo’n 30 jaar op bescheiden schaal gebruik van het Katwijkse
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strand en heeft een afvaartmogelijkheid op het van strandvak van de Branding Surfclub
(KBS).
Jeu de boules-baan
In Katwijk liggen er verspreid over de gemeente enkele jeu de boules-banen. Het gebruik
ervan is over het algemeen kleinschalig. In een vergelijk met een soortgelijke accommodatie
in Wassenaar komt naar voren dat Katwijk een complete voorziening (meerdere banen, een
kleine opslag en schuilmogelijkheid) ontbeert om deze tak van sport het gehele jaar rond uit
te voeren.
Kern Rijnsburg
In het kader van de uitwerking van het IAB in streefwaarden is voor het beleidsterrein “sport”
een accent op de kern Rijnsburg gelegd. Het bestaande binnensportareaal is in enkele
gevallen (gymnastiekruimte) behoorlijk gedateerd en is er een al langer bestaande behoefte
aan uitbreiding van ruimte in sporthalafmetingen bekend (zie ook knelpunt korfbal).
Sportzaal Het Waterbos heeft een beperkte maatvoering, te weinig opslagruimte en is niet
goed apart per zaaldeel te gebruiken. Omdat de komende jaren wegens
gebiedsontwikkelingen in Rijnsburg de woningvoorraad zal toenemen, neemt ook de vraag
naar binnensportruimte op termijn toe. Het huidig beschikbaar areaal is daar niet op
berekend. Uitbreiding is dus noodzakelijk. Om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve
behoefte van de binnensport in de (zuid) kern van Rijnsburg inclusief korfbal te waarborgen
is op termijn realisatie van een sporthal in de kern Rijnsburg noodzakelijk. Door het
samenvoegen van de capaciteit van het Waterbos met gymzaal Korte Vaart bestaat er nu al
ruimtelijk een behoefte aan een functionele sporthal, die in drie delen apart goed te
gebruiken is. Daarmee kan de functie van het Waterbos en gymzaal Korte Vaart verdwijnen.
Korfbal
Korfbalvereniging Madjoe en badmintonvereniging Rijnsburg gebruiken veelvuldig sporthal
Middelmors. De korfbalvereniging heeft enige twijfel of deze sporthal (nu ruim 20 jaar oud)
ook op langere termijn hun activiteiten kan blijven herbergen. Gelet op de secundaire
behoeften van de vereniging stelt de vereniging dat de hal deze mogelijkheden niet biedt.
Een en ander geldt ook de badmintonsport in de kern Rijnsburg.
Behoefte vanuit beweegbeleid
Naast de behoefte die op basis van de knelpunten zichtbaar is, vormt de centrale ambitie uit
de sportnota (inzet op meer bewegen) ook een uitdaging voor het accommodatieaanbod.
Nu al kunnen bijv. activiteiten overdag niet goed ingepland worden doordat de aangewezen
accommodatie niet beschikbaar is vanwege onderwijsgebruik. De verwachting is dan ook dat
een toenemende vraag naar behoefte aan binnensportruimte voortvloeit uit het
toenemende sportgedrag van de Katwijkse inwoner. Daar tegenover staat dat door de
vergrijzing ook een trend te verwachten is dat er minder gebruik zal worden gemaakt van
sportaccommodaties, ook al wordt erop ingezet senioren meer te laten sporten en bewegen
(zie hoofdstuk 2). Hoe dit in absolute aantallen uitwerkt is nog niet bekend. De gemeente
gaat vooralsnog uit van een stijging in de behoefte en speelt hierop in door zo efficiënt
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mogelijk de beschikbare ruimte in te zetten. Wanneer de behoefte dermate groeit dat
aanvullend areaal binnensportruimte nodig is, zal worden onderzocht op welke wijze dit te
realiseren is.
Instrumenten
Ook al hanteert de gemeente de beleidsregel dat initiatiefnemers in eerste instantie zelf
verantwoordelijk zijn voor de bouw en aanleg van sportaccommodaties, toch zal het vaak
voorkomen dat de gemeente daarin op enigerlei wijze ondersteunt. Veel verenigingen
hebben immers onvoldoende financiële draagkracht om zelf een accommodatie te
realiseren. In het geval van onderwijsbehoefte zou de gemeente zelfs zelf initiatief kunnen
nemen.
Meewerken aan een initiatief voor een sportaccommodatie betekent niet altijd direct dat de
gemeente (mee)investeert. Er zijn verschillende instrumenten die de gemeente tot haar
beschikking heeft om te ondersteunen bij de realisatie van sportaccommodaties investeren,
garantstellen en bestuurlijke medewerking verlenen.
Het onderstaande instrumentarium wordt uitsluitend van toepassing als duidelijk is dat
wordt voldaan aan de kaders, voorwaarden, richtlijnen. Per geval dient in een vroeg stadium
deze toetsing plaats te vinden.
Bestuurlijk medewerking verlenen
Bij een aanvraag voor accommodatie kan de gemeente ook overwegen en besluiten dat
uitsluitend bestuurlijk medewerking wordt verleend door toestemming.
(vergunningsaanvraag etc.) Deze handelwijze ligt het meest voor de hand bij de beoordeling
van aanvragen met een commercieel karakter.
Garanderen
Indien de gemeente een rol als investeerder niet voor zichzelf ziet weggelegd, is er eventueel
een mogelijkheid tot medewerking in financiële zin door het verlenen van een garantie op
(een deel van) de investering. In een raadsbesluit van januari 2011 is hiervoor de formele
basis geschapen.
Investeren
Als na toetsing aan de kaders is aangetoond dat een investering van de gemeente
noodzakelijk is, dan kan de gemeente hiertoe besluiten. Aan een afweging tot medewerking
bij een investering ligt in ieder geval een aanvraag ten grondslag, waarmee de inhoudelijke
noodzaak tot participatie met het investeren ondubbelzinnig wordt aangetoond. Inzicht dient
te bestaan in de inhoudelijke en cijfermatige behoefte aan ruimte als ook in de financiële
vraagstukken achter de accommodatieaanvraag. Onderzoek naar de soliditeit van de
aanvrager kan daarbij een middel zijn om de aantoonbaarheid te staven.
Vanzelfsprekende randvoorwaarde is de aanwezigheid van middelen in de gemeentelijke
begroting of daarvoor aangewezen of aangewend kunnen worden.
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De medewerking van de gemeente op investering/realisatieniveau beperkt zich tot de basale
eisen die met de betreffende tak van sport zijn gemoeid. De eisen zoals de betreffende
sportbond deze stelt, vormen daarmee de pijlers voor de rol van de gemeente. Te denken
valt aan de afmetingen van velden ed., de bijkomende secundaire voorzieningen als
kleedruimte en wasruimte.
Toekomstige staat
In juni 2011stelde de gemeenteraad onder andere de streefwaarden vast in het kader van de
het integraal accommodatiebeleid (IAB). Deze streefwaarden beschrijven kort de
wenselijkheid van accommodatierealisatie, -renovatie of –uitbreiding bezien vanuit de
beleidsmatige noodzaak. De onderstaande kernen komen daarin aan bod op binnen- en of
buitensportontwikkeling.
Ontwikkeling voormalig vliegveld Valkenburg
De analyse in de bijlage toont aan dat het huidig areaal sportaccommodaties in de gemeente
voldoende is voor het aantal inwoners dat de gemeente momenteel heeft. Tot 2030
verwacht de gemeente echter uit te breiden naar een inwoneraantal rond 80.000 doordat
het voormalig vliegveld Valkenburg bebouwd gaat worden. Dat verhoogt de behoefte aan
sportaccommodaties aanzienlijk.
De sportontwikkeling van locatie Valkenburg speelt de eerst komende jaren nog geen
substantiële of zichtbare rol. Niettemin wordt op planningsniveau het areaal aan
sportvoorzieningen wel meegenomen in de ruimtelijk ontwikkeling van de locatie. Het
masterplan dat voorjaar 2012 in besluitvorming komt, biedt in hoofdlijnen kaders voor de
ontwikkeling van voorzieningen.
In het kader van het IAB vooralsnog een groeipotentie in beeld gebracht voor voetbal
(uitbreiding sportpark De Kooltuin), voor tennis en mogelijk ook hockey. Een en ander hangt
vanzelfsprekend in belangrijke mate af van de sportbehoefte van de toekomstige bewoner.
Daarnaast is vanuit het onderwijsveld behoefte aan binnensportruimte. Voor de
binnensportbehoefte én de onderwijsbehoefte de nieuwe woningen op de locatie
Valkenburg is de realisatie van een sporthal in ieder geval voorzien.
Bestaande kernen
Het eerder vermelde IAB maakt onderdeel uit van de Brede Structuur Visie (BSV). In het
uitvoeringsplan BSV is het IAB dan ook opgenomen in het werkplan voor de periode 20112014. Impliciet vallen daarmee enkele acties t.a.v. van de bestaande kernen binnen de
uitvoering van de BSV als zodanig.
Voor de kern Valkenburg met de wijk ’t Duyfrak als uitbreiding kan sportzaal De Terp voor
dubbel onderwijsgebruik geschikt gemaakt worden. In de buitensport wordt voor voetbal
rekening gehouden met een stijging van het aantal voetballers. Daartoe is uitbreiding met
een veld bij sportpark ‘t Duyfrak op termijn mogelijk.
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In de kern Rijnsburg wordt door de toename van woningen (de Horn, Kleipetten Zuid)een
behoefte aan een sporthal zeer wenselijk. Uitgangspunt hierin is om in combinatie met de
amovering van gymzalen (Korte Vaart) en evt. ’t Waterbos de benodigde omvang en
behoefte te bereiken. (zie knelpunt “kern Rijnsburg” en “korfbal”)
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

kwalitatief en kwantitatief
verantwoorde huisvesting voor
gebruikers gemeentelijke
sportaccommodaties

Verschillende instrumenten inzetten
om vraag en aanbod in balans te
krijgen (w.o. aquisitie)

Doorlopend
periode 2012
2017

Onderzoek vraag/aanbod voetbal
(buitensport)

2013, 2016

Onderzoek vraag/aanbod binnensport
(m.n. kern Rijnsburg t.a.v. sporthal)

2013, 2017

Effect
indicatoren

Huidig Streefwaard Prestatie
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3.2 Beheer en onderhoud
Door middel van een goede opzet van beheer en onderhoud wordt een bijdrage geleverd aan
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van sportaccommodaties die nodig is om zoveel mogelijk
inwoners te laten sporten en bewegen.
Kwaliteitsdoelstellingen
Voor de ondergrens van het niveau waaraan de accommodatie dient te voldoen hanteert de
gemeente de normen voor afmetingen, aantallen en kwaliteitseisen van de betreffende
sportbonden en het NOC/NSF. Het niveau van deze eisen voldoet aan standaard die in ieder
geval voor regionale wedstrijden geldt. In principe hebben de Katwijkse accommodaties dus
geen A-status, waarmee het topsportniveau gehaald wordt.
Voor het gymnastiekonderwijs voldoen de gymnastiekaccommodaties aan de basiseisen die
het ministerie OCW hanteert.
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Gebruiksdoelstellingen
Omdat het beweegbeleid de centrale lijn in de sportnota vormt, is het van daaruit
redenerend vanzelfsprekend dat de gemeente ernaar streeft de beschikbare ruimte zo
maximaal en multifunctioneel mogelijk in te zetten. Hoe meer er immers gebruik wordt
gemaakt van sportaccommodaties, hoe meer mensen er sporten. Het gebruik van
accommodaties vindt dus liefst bij voorrang plaats vanuit de beweegdoelstelling. Bij een
afweging in de toewijzing van ruimte prevaleert het gebruik dat gericht is op sport en
beweegactiviteiten voor Katwijkse inwoners.
De maximale mogelijk inzet van het gebruik betreft ook de buitensportaccommodaties op
momenten dat die door de hoofdgebruikers niet worden benut. Vaak worden
buitensportaccommodaties alleen vanaf het eind van de middag en in de avond gebruikt en
op zaterdag. Overdag zou er daarom goed gebruik van kunnen worden gemaakt door andere
sporters. Een bijzondere plaats wordt hierin ingenomen door de drie landijsbanen van de
gemeente. Twee daarvan kennen wel een skatebaan die buiten het winterseizoen wordt
gebruikt, maar er zijn veel mogelijkheden om die ruimten beter te benutten. Momenteel
wordt er al gebruik gemaakt van vooral ijsbaan De Goerie voor sportdagen. De
combinatiefuncties gaan een grote rol spelen in het benutten van de ijsbanen in de warme
seizoenen.
Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
De doelstellingen van de gemeente voor beheer en onderhoud zijn dienstbaar aan de
centrale beweegdoelstelling. (zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te bieden te kunnen
sporten). Voor het beheer en de exploitatie van de buitensportaccommodaties geldt daarom
dat de gemeente als eigenaar op hoofdlijnen verantwoordelijk is van haar eigendommen en
dus ook voor beheer en onderhoud van velden, met bijbehorende trainingsverlichting,
kleedkamers en wasruimten. Kortom: alles wat nodig is om te kunnen sporten en bewegen
op de buitensportaccommodaties.
De beheersstichting, de vereniging als vaste bespeler en haar leden zijn echter in eerste
instantie zelfstandig verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer, exploitatie en in stand
houden van de accommodatie. De gemeente stelt daar vanuit haar verantwoordelijkheid wel
een onderhoudsvergoeding tegenover. Dit biedt verenigingen tegelijkertijd de mogelijkheid
om door zelfwerkzaamheid de onderhoudsvergoeding zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het
biedt voor de gemeente ook efficiency voordelen doordat ambtenaren minder of geen tijd
hoeven te besteden aan het aanbesteden en begeleiden van onderhoud. Om de kwaliteit te
borgen wordt van verenigingen verwacht dat zij een door de gemeente goedgekeurde
meerjaren onderhoudsplanning hebben en dat men zich daar ook aan houdt. Hier wordt ook
jaarlijks op grond van de afgesloten onderhoudsovereenkomst een schouw op gehouden.
Voor het bereiken van de doelstelling voor multifunctioneel en optimalisering van gebruik is
het nodig dat de mogelijkheid ontstaat om, buiten de vaste gebruikstijden van de
hoofdgebruiker om, gebruik door andere partijen te realiseren. Dit gebeurt al veel. Een
aantal buitensportaccommodaties worden gebruikt voor kinderopvang en sport, voor
schoolgym en schoolsportdagen. Ook de combinatiefuncties maken veel gebruik van de
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buitensportaccommodaties. Er blijven echter nog steeds tijdstippen en momenten over
waarop geen gebruik gemaakt wordt van de buitensportaccommodaties, terwijl juist
kunstgrasvelden een zeer intensief gebruik kunnen hebben. Er wordt daarom naar gestreefd
dat de buitensportaccommodaties op gezette tijden opengesteld kunnen worden voor
gebruik door andere sporters en of andersoortig gebruik.
Beheer en onderhoud binnensportaccommodaties
In tegenstelling tot buitensportaccommodaties kennen binnensportaccommodaties vaak
meerdere gebruikers en klantgroepen. In veel gevallen zijn dat voornamelijk
sportverenigingen in de avonduren en in het weekend en onderwijs overdag. Ook zijn er de
afgelopen jaren steeds vaker activiteiten voor ouderen en/of doelgroepen.
Waar in de buitensport door verenigingen en beheersstichtingen veel met inzet van
vrijwilligers wordt gewerkt, liggen beheerstaken in de binnensport (zeker in het dagelijks
beheer) bij professionele organisaties. De gemeente is op hoofdlijnen vanuit de
onderwijswetgeving verantwoordelijk voor het onderhoud aan gymnastiekaccommodaties.
Als eigenaar van accommodaties vult zij deze taak ook in.
Vanuit de doelstelling om sportaccommodaties betaalbaar te houden en meer efficiënt in te
zetten is in 2011 is in besloten dat tegen gevolge van de noodzaak efficiënter te opereren het
beheer en exploitatie van met name de binnensportaccommodaties en het zwembad te
onderzoeken. Het college van B&W heeft medio augustus 2011 besloten een kwartiermaker
aan te stellen die “onderzoek verricht naar de mogelijkheden naar het vormen van een
sportbedrijf”, waarin sporthallen, gymzalen en zwembad Aquamar zijn samengebracht.
De onderzoeksvraag is als volgt:
1. Hoe de exploitatie van zwembad en binnensportaccommodaties er voor staat.
2. Te komen tot voorstellen voor uitvoeren van maatregelen hoe deze exploitatie scherper
kan;
3. Te onderzoeken welk juridisch model hier evt. kan bijdragen de gewenste scherpte op
exploitatieniveau te verkrijgen.
In het voorjaar van 2012 ontstaat meer inzicht in de koers en de consequenties daarvan.
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Gemeentelijke sportaccommodaties
worden zoveel mogelijk
multifunctioneel gerealiseerd en
ingezet en er wordt ingezet op een zo
hoog mogelijke bezettingsgraad.
Verplaatst naar 3.3

Efficiency verbeteren gemeentelijke
binnensportaccommodaties (onderzoek
instelling sportbedrijf)

2012

Nieuw:
1Verbeteren van de efficiency door o.a.
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overdracht van eigenarenonderhoud
(buitensport)
2 effectiviteit en efficiency verbeteren
in binnensportaccommodaties

Effect
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indicatoren waarde in periode
indicatoren
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Wanneer Met wie

Hoeveel
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2014
sportaccommodaties
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1
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beheersstichtingen

Madjoe,
Rijnsburgse
Boys, Valken
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4

20132014

3.2 Verhuur en in gebruik geven
Doelstellingen
Doelstelling van de verhuur is dat gebruik van sportaccomodaties betaalbaar is en blijft. Aan
de andere kant zijn de financiële mogelijkheden van de gemeente niet onbeperkt en wil de
gemeente uitgaan van het profijtbeginsel: wie er gebruik van maakt, moet er ook voor
betalen. Doelstelling voor de verhuur van de sportaccommodatie is dan ook dat gebruik van
sportaccommodaties betaalbaar is en blijft voor zowel de sporters, als voor de gemeente.
Onderzoek naar huidige huursystematiek
De huren van buiten- en binnensportaccommodaties zijn tot nu toe niet aan elkaar
gekoppeld. Voor de binnensportaccommodaties geldt een historisch gegroeid tarief wat
jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor de buitenportaccommodaties geldt als stelregel dat jaarlijks
1,5% van de geactualiseerde stichtingskosten wordt betaald als huur. Voor zowel binnen- als
buitensportaccommodaties gold dat het huurtarief de jaarlijkse kosten niet volledig dekte.
De gemeenteraad heeft aangegeven dat dit systeem eerlijker en transparanter moet.
Eerlijker in de zin dat de gebruiker betaalt voor wat hij krijgt en eerlijk in de verhouding
binnen- en buitensport. Met transparant bedoelt de raad dat duidelijk moet zijn hoeveel een
sportaccommodatie jaarlijks kost en hoeveel een huurder daarvan betaalt.
Voor een nieuwe huurmethodiek is, ten behoeve van de transparantie, de integrale jaarlijkse
kostprijs van sportaccommodaties exclusief grond als uitgangspunt gebruikt. Vervolgens zijn
de huidige huurtarieven daar tegen afgezet. Daaruit blijkt dat, met de huidige tarieven, de
huur gemiddeld 14% van de jaarlijkse integrale kostprijs bedraagt. Opvallend daarbij was dat
dit zowel voor de binnen- als de buitensportaccommodaties geldt. Tussen de verschillende
accommodaties waren wel grote verschillen te zien.
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Vergeleken met omliggende gemeenten zijn de tarieven in de gemeente Katwijk aan de lage
kant, hoewel niet de laagste. De verschillen met de omliggende gemeenten zijn echter niet
heel groot.
Naast de uitgangspunten op het gebied van transparantie en eerlijkheid heeft de
gemeenteraad in het rapport Scherp aan de Wind ook vastgesteld dat huren van
sportaccommodaties met 10% zullen stijgen.
Nieuwe huursystematiek.
De nieuwe huursystematiek gaat uit van transparantie. Dat houdt in dat als uitgangspunt
geldt dat de huurprijzen worden vastgesteld op 100% van de jaarlijkse integrale kostprijs.
Omdat er echter geen sportvereniging deze volledige huurprijs kan betalen (men betaalt nu
immers gemiddeld 14% van de kostprijs) krijgen sportverenigingen een maatschappelijke
korting. Vanuit het eerlijkheidsuitgangspunt is dat kortingspercentage voor alle
sportaccommodaties gelijk.
Omdat nu het gemiddelde dekkingspercentage 14% is zouden verenigingen bij gelijkblijvende
totale huurinkomsten een korting van 86% moeten krijgen. Echter, doordat de huren met
10% worden verhoogd wordt een korting van 84,6% vastgesteld.
Vanuit het eerlijkheidsprincipe zijn voor de binnensport ook de verschillende zaaltypen als
groep samengenomen, zowel in het berekenen van de integrale kostprijs als de
huurinkomsten. Er zijn drie zaaltypen: gymzaal, sportzaal en sporthal. In het nieuwe
huursysteem wordt voor elk zaaltype een zelfde huurprijs berekend (dus iedere gymzaal is
even duur, iedere sportzaal is even duur en zo ook voor de sporthallen).
Uitwerking
Om het systeem te kunnen uitwerken is gebruik gemaakt van totale inkomsten en totale
kosten zoals die terug te vinden zijn in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. Om dit
verder uitvoerbaar te maken worden de totale inkomsten op basis van 14% nog omgerekend
naar uurtarieven voor de binnensportaccommodaties.
Deze nieuwe systematiek wordt in de komende jaren verder uitgewerkt in een
samenhangend pakket van uurtarieven, buitensporttarieven, eenheid in facturatie en
verwerking in de gemeentelijke begroting. Het nieuwe systeem moet per 2014 zijn
uitgewerkt en in werking gezet. Dat is het jaar waarin de verhoging van 10% staat begroot.
Overgangsregeling
Het nieuwe huursysteem betekent voor veel huurders dat de huurprijs weinig stijgt of in
ieder geval niet veel meer dan in de ombuigingsrapportage Scherp aan de Wind (2011) al is
aangekondigd. Voor een enkele huurder betekent het wel een flinke stijging in tarieven, soms
met tientallen procenten. Daarvoor wordt een overgangsregeling getroffen zodat de
vereniging de tijd heeft inkomsten en uitgaven af te stemmen op de nieuwe situatie. Omdat
iedere vereniging en elke situatie anders is gaat de gemeente met de huurders die het
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betreft individueel in gesprek en wordt maatwerk per vereniging geleverd. De gesprekken
hierover starten in het voorjaar van 2012.
Zwembadverenigingen
Voor de Zwem en Poloclub en de Katwijkse Reddingbrigade wordt de welzijnssubsidie die zij
tot nu toe jaarlijks van de gemeente ontvingen in stand gehouden en die wordt niet specifiek
gekoppeld aan het sportsubsidieprogramma. De reden hiervoor is dat het zwembad niet
gemeentelijk wordt geëxploiteerd en dat de gemeente dus geen gereduceerd tarief (zie
hoofdstuk accommodaties) in rekening kan brengen. Omdat er ook geen alternatieven zijn
die wel in gemeentelijk bezit zijn en van de verenigingen niet verwacht kan worden dat zij de
volle prijs van het zwembad kunnen opbrengen blijven deze subsidies vrijwel onder de oude
voorwaarde verstrekt.
Wel gaat de gemeente met deze verenigingen in gesprek over welke bijdrage zij zouden
kunnen leveren aan de doelen waaraan de sportsubsidie wordt gekoppeld.
Hardheidsclausule
De overgangsregeling maakt het voor maatschappelijke huurders mogelijk om geleidelijk te
wennen aan de nieuwe huurprijs. Het is echter denkbaar dat een huurder werkelijk niet in
staat is om de huur op te brengen. In dergelijke gevallen is de gemeente altijd bereid in
gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor dit probleem. In het uiterste geval kan er in
overleg een aanvullende regeling getroffen worden. Een voorwaarde voor een aanvullende
regeling is dat door een onafhankelijke partij door boekenonderzoek wordt vastgesteld dat
de huurder inderdaad niet in staat is de gewenste huur te betalen.
Verhuur aan commerciële partijen
Binnensportaccommodaties kunnen ook verhuurd worden aan commerciële partijen. Te
denken valt aan commerciële sportaanbieders zoals tennisscholen en sportscholen, maar ook
aan niet-sportende activiteiten. Commerciële partijen krijgen geen maatschappelijke korting
op het tarief en betalen dus 100% van de integrale kostprijs.
Vanuit de doelstelling dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk dienen te bewegen geldt
bovendien dat sportieve (beweeg)activiteiten altijd voorrang hebben boven nietsportgebruik van de sportaccommodaties.
In gebruik geven aan derden
De buitensportaccommodaties van de gemeente Katwijk worden momenteel verhuurd voor
24 uur per dag, 7 dagen in de week. In een aantal gevallen wordt het complex niet gehuurd
door de vereniging die hoofdgebruiker is, maar door een exploitatiestichting. Een dergelijke
exploitatiestichting heeft de vrijheid de accommodatie buiten de gebruikstijden van de
hoofdgebruiker in gebruik te geven aan iedere partij die daar belangstelling voor heeft.
Uiteraard gebeurt dit binnen de wetten en regels die daarvoor gelden. Te denken valt aan
het op een of andere wijze reguleren van het (getolereerd) clandestien gebruik door jeugd of
het gebruik bijv. voor kleinschalig golfbeoefening.
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Omdat de gemeente het zo belangrijk vindt dat sportaccommodaties zo optimaal mogelijk
worden benut wil de gemeente in de komende jaren toewerken naar een systeem waarbij:
• huurders van buitensportaccommodaties worden gestimuleerd hun accommodaties in
gebruik te geven aan derden op tijden dat de hoofdgebruiker er geen gebruik van maakt;
• in gebruik geven aan derden vooral plaatsvindt ten behoeve van sport- en
beweegactiviteiten;
• in gebruik geven aan derden voor gereduceerde tarieven plaatsvindt welke nooit de
huurtarieven die de gemeente aan de hoofdhuurder in rekening brengt mogen
overschrijven.
De gemeente gaat in 2012 en 2013 onderzoeken op welke wijze bovenstaande gerealiseerd
kan worden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat het sportbesluit van de minister van
financiën kan worden toegepast.
Wat gaan we doen?
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Gemeentelijke sportaccommodaties
Efficiency verbeteren gemeentelijke
worden zoveel mogelijk multifunctioneel binnensportaccommodaties
gerealiseerd en ingezet en er wordt
(onderzoek)
ingezet op een zo hoog mogelijke
bezettingsgraad.

2012

Gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties wordt zo breed
mogelijk ingezet

2013

Effect
indicatoren

Aantal
activiteiten
door derden
georganiseer
d per
voetbalaccom
modatie

Gebruik buitensportaccommodaties
overdag intensiveren set afspraken
over huurbedrag i.r.t. onderhoud resp.
kosten t.a.v. (schoolgebruik)

Huidig Streefwaarde Prestatie
waarde in periode
indicatoren
2012-2017
verwijderd

Wanneer

Met wie

2014-2015

Alle
buitensportvereni
gingen
/beheerstichtinge
n

3.3 Financiën Sportaccommodaties
In de onderstaande tabel zijn de reeds vastgelegde investeringen opgenomen zoals deze in
de productraming 2012 zijn opgenomen.
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investeringen / jaarschijf

2012

2013

2014

2015

Buitensport
renovatie kleedkamers Kooltuin

€ 250.000

renovatie veld 2 Middelmors

€ 100.000

pomp beregening Kooltuin

€ 25.000

vervanging veld afrastering veld 2 De
Krom

€ 29.200

terreinafrastering Nieuw Zuid
vervanging kunstgras korfbal
Middelmors

€ 85.000
€ 318.800

vervanging kunstgras veld 3 +4
Middelmors
vervanging terreinafrast De Krom
voetbal

€ 400.000
€ 25.500

renovatie hoofdveld de Krom voetbal

€ 85.000

renovatie hoofdveld De Kooltuin

€ 85.000

renovatie veld 2 't Dyfrak

€ 74.500

vervanging terreinafrast 't Duyfrak

€ 25.500

vervanging Wetraveld De Krom (2014)
vervanging Wetraveld Nieuw
Zuid(2014) *)

€ 340.000
€ 323.000

renovatie veld 4 De Krom voetbal

€ 85.000

Binnensport
toestellen binnensport
idem

€ 70.900
€ 167.800

verv. inventaris binnensport

€ 73.600

€ 35.100

€ 31.700

*) er wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak het Wetraveld op Nieuw Zuid in 2013 te vervangen.
**) uitbreiding is afhankelijk van aangetoonde noodzaak in het regulier vraag/aanbod onderzoek. Verder is deze uitbreiding op
termijn voorzien na 2015. De ontwikkeling van Nieuw Valkenburg is daarbij vertraagd in de tijd.

In de onderstaande tabel staan de onderwerpen die nog niet financieel zijn vertaald in de
begroting of in het meer jaren investeringsplan (MIP).
2012

2013

2014

2015 ev
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Medewerking aan totstandkoming
tafeltennis accommodatie i.c.m.
vernieuwing tribunevoorziening vv.
Katwijk(IAB)

xxx
Optimaliseren van zwembad Aquamar
(IAB)

xxx
Mogelijke noodzaak tot uitbreiding De
Kooltuin (indien noodzakelijk op
vraag/aanbod 2013)

xxx
Mogelijke noodzaak tot uitbreiding ‘t
Duyfrak (indien noodzakelijk op
vraag/aanbod uit 2013)

xxx
Herontwikkeling
binnensportaccommodatie kern
Rijnsburg

xxx
Realiseren dubbelgebruik tbv
onderwijs van De Terp

xxx
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4. Sport als facetbeleid in andere beleidsterreinen
In de vorige hoofdstukken is al aangegeven dat sport veel raakvlakken heeft met andere
beleidsterreinen. De WMO, jeugdbeleid, ouderenbeleid, volksgezondheidsbeleid en het
accommodatiebeleid zijn al aan de orde gekomen. Deze beleidsterreinen hebben allemaal
een verbinding met de sportstimulering en de sportaccommodaties. In dit hoofdstuk wordt
nader ingegaan op beleid waar sport en bewegen wel een (belangrijk) facet is, maar niet de
boventoon voert. Het gaat dan om ruimtelijke ordeningsbeleid, alcoholmatiging, economie
en toerisme, topsport en profsporten.
Beleidsuitgangspunten uit de visie
Sport en openbare ruimte
1. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in een bepaald gebied wordt daarom
altijd vooraf gekeken hoe daarmee sporten en bewegen zoveel mogelijk kan worden
bevorderd.
2. Het fietsgebruik stimuleren door fietsroutes te verbeteren, ontbrekende schakels op
te vullen, de fietser meer ruimte op de weg te geven en actief het fietsgebruik te
promoten.

Sport en recreatie & toerisme
3. Realiseren van langzaamverkeer bewegwijzering.
4. De gemeente draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende speelruimte in
de wijken en buurten.
5. Stimuleren van seizoen verlenging o.a. door sportieve evenementen en dan
voornamelijk meer (sportieve) evenementen op het strand.
Topsport en prof-sporten
6. Topsportondersteuning voor zowel A-, B- als HP-status is een aangelegenheid van de
sporter(ster) en de NOC*NSF
7. De mogelijkheden benutten om topsporter(ster) in te zetten voor de breedtesport
8. Richtlijnen ontwikkelen waarbij duidelijk wordt welke waardering past bij de
geleverde prestatie
9. Eventuele professionele sportorganisaties binnen de gemeente Katwijk worden
behandeld als een onderneming met winstoogmerk.
Sport en alcoholmatigingsbeleid
10. In sportkantines wordt geen alcohol geschonken aan (en gedronken door) jongeren
onder 16 jaar.

In dit hoofdstuk worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt. In onderstaande tabel staat
samengevat welke doelen we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.
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Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer?

Beweegvriendelijke wijken

Aandacht voor sport en bewegen bij
(her)inrichting wijken

Vanaf 2012

Aanleggen en uitbreiden en verbeteren van
speelplaatsen

2012-2018

Uitvoeringsplan Fiets uitvoeren

Vanaf 2012

Sportieve recreatie verhogen

Topsporters als inspiratie voor
breedtesport

Alcoholmatiging in de
sport(kantines)

Positieve en gezellige
sportbeleving

Sportieve prestaties als
inspiratie voor sporten en
bewegen

Aanbrengen langzaamverkeer bewegwijzering Vanaf 2012
Verlenging van strandseizoen met sportieve
evenementen

Vanaf 2012

Samenwerkingsovereenkomst met
topsporters

Vanaf 2012

Inventarisatie topsporters in de gemeente en
mogelijkheden ondersteuning door derden

2012

Scholing van het kader (IVA)

Continu

BOB-campagne en vervolgcampagnes

2012

Afsluiten convenant met verenigingen

2012

Verenigingen ondersteuning met projecten
gericht op het stimuleren van Fair
Play/positief aanmoedigen

2014

Verenigingen ondersteunen bij het
supportersbeleid

2014

Aandacht voor Fairplay bij de activiteiten van
de Combinatiefuncties i.s.m. de verenigingen

2014

Huldigen van sporters die bijzondere
prestaties hebben geleverd

Continu

4.1 Sport en openbare ruimte
Sporten en bewegen vindt veel plaats in de openbare ruimte. Er wordt gespeeld op
trapveldjes, in recreatiegebieden, in speeltuinen en op straat. Mensen, wandelen, lopen
hard, wielrennen en skaten in de openbare ruimte. Mensen lopen of fietsen naar werk,
school, hobby en winkel. De gemeente Katwijk heeft daarin het grote voordeel dat zee,
strand en duinen altijd dichtbij zijn. Daar wordt flink gebruik van gemaakt door
watersporters, strandvolleyballers en –voetballers, wandelaars, hardlopers, fietsers etc.
Onderzoek wijst uit dat de manier waarop de openbare ruimte is ingericht invloed heeft op
de geneigdheid van inwoners om te bewegen in de openbare ruimte. Dit heeft zowel invloed
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op de keuze voor fietsen of lopen boven het nemen van de auto of openbaar vervoer als de
keuze om te sporten in de openbare ruimte.
Van invloed op die keuze zijn bijvoorbeeld duidelijke fiets en wandelroutes, gebruik van
verkeersdrempels, goede bewegwijzering, voldoende openbare speelplaatsen, nabijheid van
school, werk en winkels etc. De conclusie van alle onderzoeken is dat een slimme inrichting
van wijken en buurten fietsen en lopen en sporten in de openbare ruimte kan bevorderen.
De gemeente Katwijk heeft daarom als uitgangspunt geformuleerd dat bij de (her)inrichting
van de openbare ruimte in een bepaald gebied altijd vooraf (bij planvorming) gekeken wordt
hoe daarmee sporten en bewegen zoveel mogelijk kan worden bevorderd, zonder daarbij
andere functies in de openbare ruimte onmogelijk te maken. Dit uitgangspunt is op te delen
in twee onderdelen: bevorderen van sporten in de openbare ruimte en bevorderen van
(functioneel) bewegen in de openbare ruimte.
Bevorderen van sporten in de openbare ruimte
Bij sporten in de openbare ruimte valt te denken aan hardlopen, (inline)skaten, wielrennen,
nordic walking, balsporten etc. Om dergelijke sporten te kunnen doen is het van belang dat
er voldoende, geschikte en aantrekkelijke ruimte is waar kan worden gesport. Om dit te
waarborgen hanteert de gemeente Katwijk bij planvorming in de openbare ruimte een
checklist ‘sport’. De checklist is opgenomen in de bijlage en geeft antwoord op de volgende
vragen:
1. In de plannen voor deze wijk(en) is er oog voor de mogelijkheden tot recreatief en
sportief bewegen.
2. In relatie tot de (verwachte) bevolkingssamenstelling beschikt deze wijk over voldoende
goede basissportvoorzieningen (georganiseerde sport: sportvelden, sport- en gymzalen,
sportparken enz.).
3. In relatie tot de bevolkingssamenstelling beschikt deze wijk over voldoende, goede en
veilige openbaar toegankelijke sport-, spel- en recreatieve voorzieningen, zoals
playgrounds, schoolpleinen, trapveldjes, speeltuinen en skate- en hardlooproutes.
4. De wijk beschikt over relatief veel informele speelruimte, zoals openbaar groen,
woonerven en brede stoepen, waar kinderen hun eigen spel kunnen vormgeven.
Bevorderen van (functioneel) bewegen in de openbare ruimte
Bij het functioneel bewegen valt te denken aan lopend en fietsend naar een bepaalde
bestemming gaan in plaats van met OV of auto. Daarvoor is het van belang dat het
uitnodigend is om met de fiets of lopend je te verplaatsen in de wijk. Dit kan doordat goede
fiets- en voetpaden aanwezig zijn, veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, voldoende
fietsparkeergelegenheid etc. Om te waarborgen dat hieraan voldoende invulling wordt
gegeven hanteert de gemeente de eerder genoemde checklist ‘sport’. Voor functioneel
bewegen gaat het dan in hoofdlijn om de volgende vragen:
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1. In de plannen voor deze wijk(en) is er oog voor het feit dat mensen zich per fiets en te
voet moeten kunnen verplaatsen (dagelijks functioneel bewegen).
2. De belangrijkste voorzieningen in de wijk (school, winkels, bibliotheek, sportpark e.d.)
liggen op loop- dan wel fietsafstand en zijn goed en veilig te voet of per fiets bereikbaar.
3. Er zijn in de wijk verkeersmaatregelen (drempels, 30 km zones, rotondes, etc.) genomen
om de veiligheid van lopers en fietsers te bevorderen.
4. Er zijn voldoende fietsparkeermogelijkheden bij school, winkels, bibliotheek, sportparken
en andere openbare voorzieningen.
Afweging belangen
In de inleiding staat al vermeld dat er in de ruimtelijke ordening altijd sprake is van
belangenafweging. In de openbare ruimte komen dermate veel functies bij elkaar dat het
niet altijd mogelijk of wenselijk is sporten en bewegen daarin voorrang te geven. Enerzijds is
er bijvoorbeeld de wens om een speelplaats aan te leggen, anderzijds moet er ook voldoende
ruimte zijn om auto’s te parkeren. Ook kan het aanleggen van verkeersdrempels om
langzaamverkeer te bevorderen strijdig zijn met bijvoorbeeld de nodige
verkeersdoorstroming. Uiteraard spelen ook financiële afwegingen een rol. Door ruimte te
creëren voor sporten en bewegen is minder ruimte te benutten voor woningen of bedrijven
waardoor er mogelijk minder inkomsten worden gegenereerd.
Het is dus niet realistisch om in deze nota aan te geven dat sporten en bewegen bij inrichting
van de openbare ruimte altijd voorrang zal krijgen. Wel wil de gemeente dat sporten en
bewegen altijd aandacht krijgen bij (her)inrichting van de openbare ruimte. Dat wordt
gewaarborgd door de bijgevoegde checklist altijd onderdeel te laten zijn van het
planvormingsproces, vanaf het Programma van Eisen tot en met het Definitief Ontwerp. In
iedere fase dient te worden aangegeven hoe invulling is gegeven aan het sporten en
bewegen in de plannen tot nu toe. Als wordt afgeweken van de checklist, dan dient dat
gemotiveerd te gebeuren. Gekoppeld aan de ruimtelijke plannen dient altijd een
communicatieplan uitgewerkt te worden hoe de gebruikers/bewoners van het plangebied
worden uitgedaagd gebruik te maken van de mogelijkheden die het gebied biedt voor
sporten en bewegen.
Wat gaan we doen?
In 2012 wordt de checklist ingevoerd in de werkwijze bij ruimtelijke plannen. Vervolgens
wordt de werkwijze de eerste drie jaren jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast aan
voortschrijdende inzichten.
Ruimte voor sporten en bewegen krijgt een plek in beleidsplannen op gebied van
speelruimte, verkeer, groen, wonen en (volks)gezondheid die na deze sportnota worden
opgesteld.
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4.2 Speelplaatsenbeleid
Onder recreatie vallen zowel toeristische recreatie als het speelplaatsenbeleid. In 2008 is het
Speelruimtebeleidsplan vastgesteld, gebaseerd op de Visie Openbare Ruimte Katwijk
(VORK).Het beleidsplan loopt van 2008 tot 2018. Één van de argumenten voor het opstellen
van een speelruimtebeleidsplan is dat buitenspelen één van de belangrijkste vormen van
lichaamsbeweging en van groot belang is om de toename van overgewicht bij de jeugd te
verminderen. Dit argument sluit naadloos aan bij de doelstelling onder het programma
‘jeugd’ in hoofdstuk 2 van deze nota.
Als uitgangspunt hanteert het beleidsplan een norm van 3% speelruimte per wijk. Voor de
nieuwbouwwijken in de gemeente is dit goed te realiseren. Binnen de oude kernen is dit,
door de dichte bebouwing, lastiger.
Naast spannende stranden en duinen waar je lekker in kunt struinen, heeft de gemeente
Katwijk in het bebouwde gebied ook een aantal grotere speelplekken. In bijlage 5 worden de
formele speelplekken aangegeven.
Het sportbeleid sluit aan op het speelruimtebeleid waar het gaat om de keuze voor het soort
speelruimte. Er kan veel gevarieerd worden in de soort speelruimte en het soort
speeltoestellen dat wordt geplaatst. Er zijn bewegingsarme speeltoestellen en
bewegingsrijke speeltoestellen. Daarnaast maakt het veel verschil voor welke leeftijdsgroep
een speelveld of speeltuin wordt gerealiseerd. In de uitvoering van het
speelplaatsenbeleidsplan wordt altijd als uitgangspunt genomen het bewegen zoveel
mogelijk te stimuleren.
In het speelruimtebeleidsplan staan de ambities beschreven voor de jaren 2008 tot 2018. Een
aantal van de ambities zijn al uitgevoerd. De volgende speelruimtes worden gedurende de
looptijd van deze sportnota gerealiseerd:
Locatie

Soort

Indicatieve
kosten

Planning

Zandgat

Trapveld

€ 50.000

2012/2013

Omgeving Cleijn Duin

Dirk Kuijt Court (i.s.m. DKF)

€ 30.000

2013

Schutterswei

Klimpiramide

€ 20.000

2012

Valkenburg Veldzicht

Extra toestel

€ 10.000

2012/2013

Rijnsoever Noord

Trapveld

€ 50.000

2013

Katwijk aan Zee nabij Digros

Aanpassing Basketbalveld

€ 50.000

2012

Nabij Visserijschool

Pannaveldje

€ 20.000

2012

De Horn

Trapveld behouden bij
wijkontwikkeling

n.v.t.

2016

Rijnsburg

Skatepark in plan Middelmors

PM (project)

PM
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Een knelpunt in de ontwikkeling van speelruimte is het gebrek aan ruimte in bepaalde wijken,
vooral in Katwijk aan Zee. Een aanvullende ambitie in het speelplaatsenbeleidsplan is daarom
om het Pannavoetbal te introduceren. Dit is ‘3 tegen 3 voetbal’ op een relatief klein veld van
3 x 6m. Echter ook daarvoor is wel ruimte nodig, vooral omdat er omheen ook wat
uitloopruimte nodig is en ruimte om naar het spel te kunnen kijken.
Pannaveldjes kunnen door de Combinatiefuncties gebruikt worden voor kleinschalige
activiteiten of toernooien. Op deze manier versterkt het beweegbeleid het
speelplaatsenbeleid en andersom.

4.3 Uitvoeringsplan Fiets
In Nederland wordt veel gefietst. Zeker op korte afstanden is de fiets in Nederland het meest
populaire vervoermiddel. Dat is niet verwonderlijk, want fietsen is betrouwbaar (qua reistijd),
efficiënt (weinig ruimte- en energiegebruik), milieuvriendelijk (geen schadelijke stoffen) en
gezond. Bovendien is fietsen leuk om te doen en heeft Nederland uitstekende
fietsvoorzieningen. Vanuit het sportbeleid is uiteraard het gezondheidsbelang het meest
belangrijk. Fietsen levert een wezenlijke bijdrage aan het functioneel bewegen van veel
mensen. Uit dat oogpunt is het van belang fietsgebruik te stimuleren.
Vanuit al deze verschillende belangen die worden gehecht aan fietsen heeft de gemeente
Katwijk in 2011 het Uitvoeringsplan Fiets vastgesteld. Dit uitvoeringsplan heeft tot doel
fietsgebruik te stimuleren. Hiervoor zijn een hele serie maatregelen opgenomen. De kern van
het uitvoeringsplan fiets is dat fietsroutes zoveel mogelijk worden verbonden en zo veilig
mogelijk worden gemaakt. Dat houdt in dat waar een route van A naar B wordt onderbroken
door een drukke weg of een onveilig punt dit knelpunt wordt opgelost door een aanpassing
in de openbare ruimte. Dat kan zijn het plaatsen van een verkeerslicht, het verbreden van
een fietspad, het aanleggen van een verbindend fietspad of een betere scheiding van fietsen autoverkeer. Ook richt het uitvoeringsplan fiets zich op het parkeren van fietsen, men
gaat immers sneller ergens met de fiets naar toe als op de bestemming de fiets ook goed
geparkeerd kan worden.
Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan Fiets is de communicatie. Met gerichte
communicatie wordt getracht bekend te maken bij de inwoners welke fietsvoorzieningen er
zijn en worden gerealiseerd. Vanuit het oogpunt van de gezondheid sluit het sportbeleid aan
bij deze communicatiecampagne.
Het uitvoeringsplan Fiets is een uitwerking van een onderdeel van het Integraal Verkeer en
Vervoerplan Katwijk (IVVP). Voor de uitvoering van het IVVP is jaarlijks € 2,5 mln.
gereserveerd. In bijlage 7 staat een overzicht van de investeringen die de gemeente voor de
komende jaren heeft geraamd ten behoeve van het uitvoeringsplan Fiets.

4.4 Sport en recreatie & toerisme
Het recreatie en toerismebeleid van Katwijk richt zich vooral op de regionale markt. Dit staat
uitgewerkt in de strategie ‘Gastvrij Katwijk’ in het Toeristisch Recreatief Actieplan (TRAP).
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Hiervoor wordt momenteel een uitwerkingsnotitie opgesteld. Het TRAP is interessant voor de
sportnota omdat het ook onderdelen bevat die een link hebben met bewegen. Hoewel die
onderdelen vooral gericht zijn op de bezoeker, kan de inwoner van Katwijk daar natuurlijk
ook gebruik van maken en zijn voordeel mee doen. Het gaat daarbij om de volgende
maatregelen.
1.
2.

Realiseren van langzaamverkeer bewegwijzering. Goede bewegwijzering stimuleert het
gebruik van langzaamverkeer routes.
Stimuleren van seizoensverlenging o.a. door sportieve evenementen en dan
voornamelijk meer (sportieve) evenementen op het strand. Waar dat sportieve
evenementen betreft waar iedereen aan kan meedoen draagt dit uiteraard bij aan het
bewegen. Ook als het puur om een toeschouwersspektakel gaat kunnen dergelijke
evenementen wel een positieve invloed hebben op het gaan sporten en bewegen door
de inwoners van de gemeente.

4.5 Topsport
Zonder topsport geen breedtesport en andersom. Bij goede prestaties in de topsport worden
kinderen geïnspireerd en zien we meer aanmeldingen bij verenigingen.
Ondersteuning aan de topsport kan op verschillende manieren. Vanuit het
accommodatiebeleid (zie hoofdstuk 3: accommodatiebeleid) kan de topsport facilitair
ondersteund worden, de topsport kan financieel worden ondersteund en vanuit het
onderwijs kan er ondersteuning worden geboden door (jeugdige) topsporters in de
gelegenheid te stellen om topsport te combineren met het volgen van onderwijs
Vanuit het sportbeleid zal ondersteunen van de topsport altijd een meerwaarde moeten
hebben voor de breedtesport.
Wat gaan we doen?
Financiële ondersteuning van talenten en topsporters met een status gebeurt door het
NOC*NSF. Daarnaast zijn er ook nog regionale Olympische Netwerken waar de talenten en
sporters terecht kunnen voor ondersteuning. Het Olympisch Netwerk biedt sporters
ondersteuning op het gebied van medische voorzieningen en onderwijs, maar ook sportorganisatorisch, juridisch en loopbaanbegeleiding.
Om voor een financiële ondersteuning van de gemeente in aanmerking te komen zal een
topsporter een maatschappelijke tegenprestatie moeten leveren in de vorm van clinics,
kennismakingscursussen of presentaties. Zowel de ondersteuning als de tegenprestatie
worden in een overeenkomst vastgelegd. Hierbij moet er wel spraken zijn van een topsporter
die (grote) bekendheid geniet.
De scholen hebben, zoals uit wetgeving blijkt, de mogelijkheid een leerling vrij te stellen van
onderwijsactiviteiten/onderdelen van het onderwijsprogramma. Het bevoegd gezag bepaalt
welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. Het Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland adviseert de scholen en heeft in een notitie voorwaarden en de procedure
opgesteld voor het combineren van topsport en onderwijs (zie bijlage)
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Er zijn ook twee LOOT-scholen in de regio. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport. Een LOOT-school houdt rekening met de sportactiviteiten door extra faciliteiten
aan te bieden.
Vanuit het sportbeleid zal een inventarisatie gedaan worden naar het aantal topsporters in
Katwijk en welke status zij hebben.
Mocht er een verzoek komen van een topsporter voor ondersteuning wordt gekeken naar de
mogelijkheden om samen te werken binnen de doelstellingen van het beweegbeleid. Naast
een eventuele samenwerking kunnen de talenten en topsporters geadviseerd/gewezen
worden over de ondersteuning die door het NOC*NSF, de Olympische netwerken en de
scholen in de regio wordt geboden.
Acties
Samenwerking topsport – Breedtesport(overeenkomst)
Inventarisatie topsporters en status
Inventarisatie mogelijkheden ondersteuning door derden

4.6 Alcohol & sport
Bij de sportverenigingen is het voor velen gebruikelijk om na het sporten in de kantine de
overwinning te vieren of gezellig nog even onder het genot van een drankje, na te praten
over de wedstrijd. Daarnaast gaat het bezoeken en bekijken van de wedstrijden door de
supporters vaak gepaard met het gebruik van alcohol.
Ondanks de sociale functie die een sportverenigingen heeft gebeurt het nog te vaak dat er
overmatig alcohol wordt gebruikt. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het ook bij
sportverenigingen nog voorkomt dat de jeugd onder de 16 jaar alcoholische dranken krijgt
en drinkt.
Zowel vanuit het alcoholmatigingsbeleid als vanuit het sportbeleid wordt de noodzaak
onderkent om het alcoholgebruik bij sportverenigingen terug te dringen en het gebruik van
alcohol door de jeugd onder de 16 tot nul te reduceren.
De sportverenigingen hebben hierin een grote rol maar, maar het is ook zeker de
verantwoordelijkheid van ieder individu. Door met de verenigingen samen te werken en de
verenigingen ondersteuning te beiden kan er op het gebied van alcoholmatiging veel
gewonnen worden.
Wat gaan we doen?
Sportverenigingen ‘draaien’ voornamelijk op vrijwilligers, dit geldt ook voor de mensen die
bij de verenigingen achter de bar staan. Desondanks moet de vereniging zich aan wettelijke
verplichtingen houden. In het kader van de drank- & horecawet is het wettelijk verboden om
alcohol te schenken aan de jeugd onder de 16 jaar. Naast deze wettelijke verplichting wordt
een beroep gedaan op de morele verplichting als het gaat om alcoholmatiging. Verenigingen
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zullen naast scholing van het kader ook ondersteund worden om het alcoholgebruik van 16+
te matigen/verminderen.
In dat kader worden er ook diverse initiatieven ontwikkeld om dit te realiseren. Zo wordt er
met stichting Kocon gewerkt aan een convenant, wordt de APV hierop aangepast en wordt er
gehandhaafd.
Vanaf de deelname aan de pilot decentralisering toezicht Drank- en Horecawet (DHW) voert
de gemeente Katwijk zelf het toezicht voor de DHW uit. Hiervoor zijn twee controleurs in
dienst genomen die de verschillende horecasectoren in de gemeente Katwijk controleren.
Sportverenigingen vallen onder één van deze sectoren. Sinds het slechte resultaat in het
nalevingsonderzoek zijn de controles bij sportverenigingen geïntensiveerd vanaf september
2011.
Het programma overig sportbeleid (alcohol & sport) bestaat uit de volgende
speerpunten/acties:
Acties
Scholing van kader(IVA, sociale hygiëne)
Campagnes/voorlichting alcoholmatiging
Afsluiten convenant met sportverenigingen

4.7 Fair Play
De maatschappelijke problemen voor wat betreft de waarden en normen zijn helaas ook
regelmatig te zien op en rond de sportvelden. Ondanks dat de sportverenigingen de
maatschappelijke problemen niet (in haar eentje) kan oplossen is er wel een
verantwoordelijkheid om er hier een bijdrage aan te leveren door er voor te zorgen dat er op
en rond de velden met respect voor de tegenstander, medespelers en de scheidsrechter
wordt gesport (Fair Play)
Trainer-coaches die betrokken zijn bij jeugdsport, hebben eveneens te maken met de ouders
van hun pupillen, zowel in positieve als in negatieve zin. In positieve zin uit zich dat
bijvoorbeeld in oprechte belangstelling en het bijwonen van wedstrijden van hun kinderen,
zonder zich daadwerkelijk met de gang van zaken te bemoeien. Helaas zijn er ook ouders die
het liefst op de stoel van de trainer-coach zouden gaan zitten en dit ook op en negatieve
manier laten weten
Sport moet zowel voor de sporter als voor de supporter, een leuke gezellige aangelegenheid
zijn. Daar waar veel supporters samenkomen gaat het soms nog wel eens gepaard met
negatieve bijverschijnselen. Het bezoeken van de wedstrijd of andere sportevenementen
moet een leuke gezellige en sportieve aangelegenheid blijven zonder de negatieve
randverschijnselen.
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Wat gaan we doen?
Het gaat er uiteindelijk om dat sporters, coaches, trainers en supporters zich tijdens de sport
zowel actief als passief, ook daadwerkelijk fair gedragen en niet alleen weet hebben van wat
dit begrip inhoudt. Bevordering van fair play is dan ook altijd gedragsbeïnvloeding.
Veranderen van gedrag is echter verre van eenvoudig. Samenwerking met verenigingen is
belangrijk om Fair Play te stimuleren.
De komende jaren willen we de verenigingen ondersteunen om er voor te zorgen dat er
meer aandacht komt voor deze problematiek zodat het zowel in het veld als er om heen voor
iedereen leuk wordt/blijft om te sporten.
Acties
Verenigingen ondersteuning met projecten gericht op
het stimuleren van Fair Play/positief aanmoedigen
Verenigingen ondersteunen bij het supportersbeleid
Aandacht voor Fairplay bij de activiteiten van de
Combinatiefuncties i.s.m. de verenigingen

4.8 Huldigingen
Zowel door de topsport als door de breedtesport in Katwijk worden er regelmatig
kampioenschappen behaald op Bij een dergelijk prestaties horen ook huldigingen. Hiermee
wil de gemeente Katwijk blijk van waardering geven voor de behaalde successen.
Naast de sport kent de gemeente Katwijk een aantal muziekkorpsen dat bij de top van
Nederland behoort. In de muziekwereld kent men niet echt kampioenschappen zoals het
Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap er wordt gestreden op concoursen.
Bepaalde concoursen zijn voor verenigingen gelijk aan een kampioenschap.
Eerste worden op bv. het Wereld Muziek Concours (WMC) is ook een prestatie van formaat.
Dit geldt voor zowel jeugd-als seniorenorkest. Ervaring leert dat dit maximaal 1 x per jaar
voorkomt, een huldiging hiervoor lijkt op zijn plaats.
Ook op het beleidsterreinen cultuur, met name majorette-,twirling- en dansgroepen,
muziekkorpsen worden regelmatig kampioen.Soms wordt er een bijzondere prestatie
geleverd zonder dat er een officieel kampioenschap wordt behaald. De regeling biedt de
mogelijkheid om hiervoor, door het college van B&W een uitzondering te maken.
Wat gaan we doen?
Richtlijnen voor de regeling Huldigingen
De regeling ‘huldigen in de sport’ maakt het mogelijk om de prestaties en de hoofdrolspelers
te waarderen en onderscheiden.
De regeling biedt duidelijkheid over
• wie er in aanmerking komt voor een huldiging
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•
•
•
•

waar de huldiging uit bestaat
welk cadeau past bij welk kampioenschap
hoe de aanmelding voor een huldiging verloopt
onderscheid huldigingen sport, muziek en majorette- en twirling-groepen/dansen

In bijlage 6 vindt u de uitwerking van de richtlijnen voor de regeling.

4.9 Communicatieparagraaf
In het uitvoeren van het sportbeleid is goede en gerichte communicatie van groot belang.
Communicatie over het belang van sporten en bewegen levert een bijdrage aan de
bewustwording, wat uiteindelijk kan leiden tot gedragsverandering. De
hoofdcommunicatiedoelstelling van de sportnota luidt dan ook
Alle inwoners van de gemeente Katwijk voelen zich gestimuleerd om te sporten en te
bewegen.
Deze hoofddoelstelling is op te delen in een aantal subdoelen:
• De jeugd van 4 t/m 18 jaar weet wat een actieve en gezonde leefstijl is en voelt zich
gestimuleerd om te sporten en bewegen.
• Volwassenen van 25 t/m 40 jaar weten wat een actieve en gezonde leefstijl is en voelen
zich gestimuleerd om te sporten en bewegen.
• Senioren weten hoe belangrijk actief en gezond leven is, voelen zich gestimuleerd om te
bewegen en weten waar er voor hen sport- en beweegmogelijkheden zijn.
• Vrijwilligers bij sportvereniging weten dat ze aan jongeren onder 16 jaar geen alcohol
mogen schenken.
• Sportverengingen staan positief tegenover alcoholmatiging.
• Sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd, voelen zich gewaardeerd.
• Sportverenigingen zijn geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het nieuwe
subsidiebeleid.
Speerpunten communicatiestrategie
Waar dat mogelijk is en waar het bijdraagt aan bovengenoemde communicatiedoelstellingen,
sluiten we aan op de campagne '30minutenbewegen' van het Nederlands Instituut voor
sporten en bewegen (NISB) . Daarnaast worden bekende sporters zoals Nick Driebergen
ingezet als ambassadeur voor een actieve en gezonde levensstijl. We zetten communicatieve
'kruisbestuiving' in door boodschappen over de openbare ruimte, onderwijs,
vrijwilligerswerk, recreatie en toerisme, topsport en alcoholmatiging waar mogelijk aan de
kernboodschappen over sporten en bewegen te verbinden.
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De kernboodschappen sport en bewegen
• Het vereningingsleven vormt de Katwijkse jeugd.
• Er is een breed sportaanbod met goede accommodaties.
• Sport en onderwijs horen bij elkaar.
• Jong en oud, rijk en arm doet aan sport, leeft hierdoor gezonder en heeft minder
medische klachten.
• Vrijwilligers zijn onmisbaar.
Communicatieplan
Bovenstaande communicatiedoelstellingen, strategie en kernboodschappen worden verder
uitgewerkt in een communicatieplan.
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Bijlage 1: Belangrijke ontwikkelingen
Beleid in de gemeente Katwijk staat nooit op zichzelf. Uitgangspunten op het ene beleidsvlak
hebben vaak connecties met uitgangspunten op het andere beleidsvlak. Hieronder volgt een
samenvatting van de belangrijkste beleidsnotities waarmee deze kadernota raakvlakken
heeft.
Decentralisaties
In de komende jaren komen er drie decentralisaties vanuit het Rijk op de gemeente af. Dat
zijn de AWBZ, de wet Werken naar Vermogen en de wet zorg voor jeugd. Ook krijgt de
gemeente te maken met Passend Onderwijs. Rond de decentralisaties is nog veel onduidelijk.
We weten bijvoorbeeld nog niet welke onderdelen regionaal en welke lokaal worden
opgepakt. Hoe de gemeente de nieuwe taken gaat aanpakken is nog niet uitgekristalliseerd
en ook vanuit het Rijk is nog niet alles duidelijk. Wat wel bekend is, is dat door de
decentralisaties de gemeente straks verantwoordelijk wordt voor groepen in de samenleving
waarmee de gemeente tot voor kort niet of nauwelijks te maken had. Een aantal van die
groepen staat ook genoemd in het beweegbeleid van de sportnota (programma 4). Passend
Onderwijs heeft mogelijk invloed op de ruimtebehoefte en toegankelijkheid van
sportaccommodaties als een school in de gemeente zich gaat specialiseren in kinderen met
een bepaalde achterstand.In de uitwerking van het programma wordt daarom, waar en
wanneer dat kan, de verbinding gelegd met de decentralisaties. Het domein sport wordt
vanuit de decentralisaties als belangrijk beschouwd.
Scherp aan de wind
In juni 2011 heeft de gemeenteraad de nota ‘Scherp aan de Wind’ vastgesteld door de
daaruit voortgevloeide financiële kadernota voor 2012 vast te stellen. In Scherp aan de Wind
geeft het college aan op welke wijze zij de opgave om € 11 miljoen te bezuinigen wil
aanpakken. Onderdeel van het maatregelenpakket van Scherp aan de Wind is een verhoging
van de huurtarieven van binnensport- en buitensportaccommodaties met 10%. Ook wordt
het budget voor breedtesport verminderd met € 35.000 in 2012 en € 50.000 in de
daaropvolgende jaren. Voor het programma Combinatiefuncties is jaarlijks € 40.000 minder
activiteitengeld beschikbaar.
Combinatiefuncties
In januari 2010 is de gemeente gestart met het project Impuls brede school, kunst en cultuur,
beter bekend als Combinatiefuncties. Voor het sportonderdeel van dit project werken
basisscholen samen met sportverenigingen om een tijdens- en naschools programma te
bieden aan de basisschoolleerlingen in de gemeente Katwijk. De scholen en
sportverenigingen worden daarbij ondersteund door combinatiefuncties die daarnaast ook
verengingsondersteuning kunnen bieden en scholen helpen hun lessen lichamelijke
opvoeding te verbeteren. De uitvoering hiervan is gestart in de wijk Hoornes Rijnsoever en
zal in 2012 worden uitgebreid naar Rijnsburg en Valkenburg en daarna naar Katwijk aan den
Rijn en Katwijk aan Zee.
Integraal Accommodatiebeleid
Het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) van de gemeente Katwijk is momenteel in
ontwikkeling. Wel zijn er een aantal beleidsuitgangspunten vastgesteld, waaronder voor de
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verhuur van gemeentelijke accommodaties. Het uitgangspunt van het IAB is dat een
gemeentelijke accommodatie kostendekkend wordt verhuurd. Invoering van en
kostendekkend huurstelsel kan worden gecompenseerd (budgettair neutraal) door
subsidiëring.
Waar het IAB en de sportnota elkaar raken zullen de teksten en beleidsregels onderling
worden afgestemd.
Maatschappelijke stages
Op 5 juli 2011 is een wetsvoorstel aangenomen, waardoor alle scholieren in het voorgezet
onderwijs vanaf september 2011 minimaal 30 uur maatschappelijke stage moeten lopen. Een
maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in
Nederland, waarbij ze door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennismaken met het
dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Maatschappelijke stages
kunnen ook worden ingezet door sportverenigingen. De Combinatiefuncties gaan er ook mee
werken.
Ontwikkeling Sportbedrijf
De gemeente Katwijk onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een
sportbedrijf voor de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties. Met een sportbedrijf
verwacht de gemeente één loket te creëren voor de sport in de gemeente. De eerste fase
(go/no-go) van het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een eventueel te vormen
sportbedrijf is afgerond en gaat op dezelfde datum als voorliggende sportnota het
besluitvormingstraject in. Voor zover de uitkomst van die besluitvorming en de
besluitvorming op de sportnota elkaar raken zal hier in de verdere uitwerking nadrukkelijk
het verband worden gelegd.
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Bijlage 2: Sport deelnameonderzoek 2011
Samenvatting en conclusies uit het Onderzoek Sportdeelname gemeente Katwijk 2011
Dit sportdeelname onderzoek moet input geven voor de nieuw te ontwikkelen integrale
sportnota 2012-2016. Voor dit onderzoek zijn drie te onderscheiden onderzoeksgroepen
(basisschooljeugd, jongeren en volwassenen) benaderd. De resultaten zijn gebaseerd op
3.746 vragenlijsten.
Resultaten basisschooljeugd
82% van de jeugd (groepen 5 t/m 8 basisschool) doet buiten eventuele sportcursussen en de
lessen bewegingsonderwijs aan sport. In 2005 deed 83% aan sport. Jongens doen aanzienlijk
meer aan sport dan meisjes (85% om 79%). Dit verschil was zes jaar geleden ook al zichtbaar.
De sportdeelname per wijk toont verschillen. De sportdeelname in de wijken Katwijk aan den
Rijn (de Pan Witte Hek) (e.a.) en Katwijk aan Zee is evenals in 2005 lager. De hoogste
sportdeelname vinden we in Valkenburg (87%).78% van de sporters doet aan sport bij een
sportvereniging, 2% meer dan in 2005. Het percentage respondenten dat (tevens) nietgeorganiseerd sport bedraagt 50%, flink meer dan in 2005. Ruim één of de vijf sporters, sport
ergens anders (bij een sportschool, dansschool of manege). 7% van de sporters doet dit bij
een wijk- of buurtvereniging, ruim het dubbele van het percentage in 2005. Veruit de
meeste kinderen op de basisschool doen aan voetbal (569), gevolgd door danssport (156),
gymnastiek/turnen (148), zwemsport (146), tennis (117) en hockey (106). In vergelijking met
2005 is danssport gestegen van plaats vijf naar twee ten kostte van zwemsport en
skaten/skeeleren. Gemiddeld wordt er ruim tweeënhalf uur per week aan sport gedaan.
Gemiddeld zijn de sporters ruim drie jaar geleden begonnen met sporten. Motieven om aan
sport te doen zijn divers. Kinderen kunnen worden aangesproken op deze motieven om ze te
motiveren voor sportief gedrag. ’Ik vind de sport heel leuk’ is voor 83% van de sporters reden
om aan sport te doen. Als tweede wordt genoemd ‘Sport is goed voor je conditie’ met 63%
en als derde ‘Ik word er lekker fit van’ met 58%. Ook de reden ‘Ik ben goed in deze sport’
scoort hoog met 56%. Deze vier redenen werden ook in 2005 het vaakst en in dezelfde
volgorde genoemd.
Niet-sporters lijken eerder bereid meer aan sport te gaan doen dan sporters. Van de
respondenten met overgewicht wil 71% meer aan sport gaan doen. Meer dan het
gemiddelde van 66%. Van de respondenten die de Nederlandse Norm Gezonde Bewegen
(NNGB) niet halen wil 60% meer aan sport gaan doen, minder dan het gemiddeld. Kinderen
lijken onvoldoende op de hoogte van het sportaanbod in de gemeente Katwijk.
Eén van de activiteiten die de afgelopen jaren mede door de BSI zijn uitgevoerd zijn de
naschoolse sportcursussen die veelal gepresenteerd worden in het schoolsportboekje van
FactorW. Bijna twee van de drie leerlingen in groep 5 t/m 8 heeft nooit meegedaan. In 2005
had nog 45% van de respondenten een cursus gevolgd. 23% van de respondenten die een
cursus heeft gevolgd geeft aan zich in de afgelopen drie jaar te hebben aangemeld als lid bij
één of meer van de sportverenigingen waar ze destijds een cursus hebben gevolgd.
Sportkennismaking dient te beschikken over een lange adem voordat de preventieve functie
zichtbaar wordt.
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Het merendeel van de basisschoolleerlingen is nooit gestopt met sporten. 41% is gestopt om
redenen die vooral te maken hebben met de sportaanbieder (de trainer, de sfeer, de
teamindeling, de trainingstijden, pestgedrag etc.).
In totaal zijn er 163 kinderen (83 jongens en 80 meisjes) met overgewicht of obesitas (13%, in
2005 nog 7,1%). De meeste basisschoolleerlingen in Katwijk (86%) gaan dagelijks lopend of
zelf fietsend naar school. Gemiddeld draagt het zelf lopen of fietsen naar school 5 minuten
bij aan de NNGB. Gemiddeld spelen kinderen ruim anderhalf uur per dag buiten (91
minuten). Daarmee levert buiten spelen de grootste bijdrage aan de NNGB. Sporten voegt
gemiddeld 25 minuten toe. Uiteindelijk kan worden berekend dat 79% van de respondenten
aan de NNGB voldoet. Onder sporters is dit percentage hoger (83%) dan onder niet-sporters
(59%). Er is een klein verschil tussen jongens en meisjes, respectievelijk 80% om 77%.
Kinderen met overgewicht halen minder vaak de NNGB dan respondenten met gezond
gewicht, respectievelijk 71% om 81%.
46 kinderen (3%) geven aan geen zwemdiploma te hebben. Dit zijn 7 kinderen in groep 8, 7 in
groep 7, 16 in groep 6 en 15 in groep 5. Ze zijn verdeeld over 15 van de 21 scholen, waarbij er
negen op de Sjaloomschool zitten. 24 kinderen zonder zwemdiploma doen niet aan sport. 9%
van de kinderen met diploma A heeft deze behaald met schoolzwemmen, 91% derhalve met
reguliere zwemlessen. 39% heeft diploma B wel behaald met schoolzwemmen. 72% heeft
diploma C behaald met schoolzwemmen, 24% diploma D.
Resultaten jongeren
86% van de jongeren doet aan sport. 47% sport meer dan 120 keer per jaar. 22% sport
minder dan 60 keer per jaar. Onder intensieve sporters zijn meer jongens dan meisjes te
noteren. De sportdeelname is ten opzichte van 2005 gestegen van 85% naar 86%. De
sportdeelname verschilt per school mede beïnvloed door het schooltype. Hoewel de
sportdeelname op het ID College het laagst blijft, is de sportdeelname in vergelijking met
2005 wel gestegen.
In Valkenburg is de sportdeelname maximaal. Het gaat hier om 20 jongeren die allemaal aan
sport doen. In Katwijk aan den Rijn (de Pan, Witte Hek) (e.a.) is de sportdeelname, evenals in
2005, het laagst. In Katwijk aan den Rijn (de Pan, Witte Hek) (e.a.) is de enige wijk waar de
sportdeelname gedaald is. De vijf sporten die de afgelopen twaalf maanden door jongeren
het vaakst zijn beoefend, zijn veldvoetbal (447), hardlopen/joggen/trimmen (232), fitness
kracht (174), danssport (153) en tennis (135). In vergelijking met 2005 maakt hier danssport
haar opwachting ten kostte van darts. Veruit de meeste jongeren in de gemeente Katwijk
doen aan sport bij een vereniging (67%), 3% meer dan in 2005. Daarnaast wordt er veel in
groepsverband georganiseerd (door jongere zelf met familie of met vrienden) en alleen
ongeorganiseerd aan sport gedaan. Ten opzichte van 2005 valt op dat sporten in
commercieel verband behoorlijk is gestegen van 22% naar 29%. 27% van de jongeren is lid
van een voetbalvereniging. 12% van de jongeren doet aan fitness bij een commerciële
sportschool (in 2005, 9%). Voetbal en hardlopen zijn de meest beoefende sporten die
ongeorganiseerd worden gedaan. Jongeren sporten het meest op een officiële
sportaccommodatie in de eigen gemeente (57%). Dit percentage is iets toegenomen in
vergelijking met 2005 (54%). Daarnaast sporten jongeren op andersoortige voorzieningen
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(park, bos, openbare weg, buurthuis) in de eigen gemeente. 49% van de respondenten is ooit
wel eens gestopt met sporten, 27% is nooit gestopt met sporten 136 jongeren (13%) zijn ooit
gestopt terwijl dat voornamelijk te maken had met de sportaanbieder. Bijna driekwart van de
jongeren is tevreden over de sportaccommodaties. 6% geeft suggesties over voorzieningen.
Het totale aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente Katwijk wordt door jongeren
gemiddeld met een 7,1 beoordeeld.
In de gemeente Katwijk is 3% van de jongeren het gehele jaar inactief, in Nederland was dit
1,8%.10% van de onderzochte jongeren hebben te kampen met overgewicht. Van de 108
jongeren met overgewicht doen er 21 niet aan sport. Van de 336 jongeren die ooit een
sportcursus hebben gevolgd heeft 48% de afgelopen drie jaar nog gesport bij één (of
meerdere) van de sportverenigingen waar ze toen ooit een cursus hebben gevolgd. 102 van
hen (30%) hebben zich de afgelopen drie jaar zelfs aangemeld als lid bij één (of meerdere)
van de sportverenigingen waar toen ooit een cursus is gevolgd.
Op de vraag om suggesties te geven hoe de sportaanbieder of de gemeente jongeren kan
motiveren om (meer) te gaan sporten/ bewegen komen 94 reacties. Jongeren stellen dat ze
gemotiveerd zijn om aantrekkelijker activiteiten te bezoeken zoals een grote sportdag, een
jeugdcentrum met activiteiten, workshops waaraan je vrijblijvend mee kunt doen etc.. Een
andere grote groep reacties heeft betrekking op het gratis (of tegen geringe) kosten
aanbieden van activiteiten (17 keer genoemd). 15 jongeren geven voorstellen voor het
verbeteren van de voorzieningen waardoor jongeren gemotiveerd worden.
Resultaten volwassenen
68% van de volwassenen in Katwijk doet aan sport. 20% van de volwassenen sport meer dan
120 keer per jaar. 27% van de sporters sport minder dan 60 keer per jaar. De sportdeelname
is ten opzichte van 2005 met 7% gedaald. De sportdeelname van mannen en vrouwen in
Katwijk verschilt. 70% van de mannen en 67% van de vrouwen doet aan sport. In Rijnsburg en
Valkenburg sport men het meest. In alle wijken is de sportdeelname terug gelopen in
vergelijking met 2005. De zes sporten die de afgelopen twaalf maanden door volwassenen
het vaakst zijn beoefend, zijn fitness conditie (210), wandelsport (164),
wielrennen/mountainbiken/fietsen (158), hardlopen/joggen/trimmen (143), fitness kracht
(142) en zwemsport (112). Uit de laatste landelijke peiling blijkt dat fitness, zwemsport,
hardlopen, de top drie in Nederland vormen. Tennis is evenals in 2005 in Katwijk voor
volwassenen veruit de populairste verenigingssport. 6% van de volwassenen is derhalve lid
van een tennisvereniging. Fitness conditie is net als bij de jongeren, ook voor volwassenen de
populairste sport in commercieel verband (23%). Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen,
wandelsport en hardlopen/joggen/trimmen/zwemsport zijn de populairste sporten in
ongeorganiseerd verband. 33% van de respondenten sport alleen ongeorganiseerd.
Daarnaast sport 29% bij een sportvereniging en 22% bij een commerciële sportaanbieder. In
vergelijking met 2005 is het sporten in verenigingsverband afgenomen en is alleen
ongeorganiseerd sporten toegenomen. Het grootste deel van de sportactiviteiten (41%) vindt
plaats op officiële sportaccommodaties in de eigen gemeente. Daarnaast sport bijna een
derde van de respondenten op andersoortige voorzieningen in de eigen gemeente (32%).
Voor golfen en squash is evenals in 2005 het meest belangstelling. Daarnaast worden toch
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ook sporten genoemd die in de gemeente wel beoefend kunnen worden (danssport, fitness).
Een derde van de volwassenen kent het sportaanbod onvoldoende.
Naast goede informatie over het sportaanbod in de gemeente geven de respondenten zelf de
volgende suggesties voor de manier waarop men te motiveren zou zijn om meer te gaan
sporten. 13% doet suggesties waarvan het merendeel een reducering van de kosten van
sportbeoefening betreft (61 keer genoemd). 19 respondenten hebben suggesties voor
doelgroepactiviteiten. 17 respondenten zien grote kansen wanneer intensiever de publiciteit
gezocht wordt. 15 respondenten doet suggesties om de voorzieningen te verbeteren
waardoor men gemotiveerd zou kunnen raken om meer te gaan sporten. De meest
genoemde redenen om niet aan sport te doen zijn gebrek aan tijd en gezondheidsredenen.
De helft van de respondenten is tevreden over de sportaccommodaties. Een derde heeft niet
echt een mening omdat ze nooit gebruik maken van de sportvoorzieningen. 12% geeft
suggesties over voorzieningen. Het totale aanbod van sportvoorzieningen in de gemeente
Katwijk wordt door respondenten gemiddeld met een 7,2 beoordeeld.
In de zomermaanden halen meer mensen de NNGB dan in de winter. Gedurende het hele
jaar haalt 38% de NNGB dit is een stuk lager dan het landelijke percentage (55%). In de
gemeente Katwijk is 5% van de mensen het gehele jaar inactief iets minder dan het landelijke
percentage. In totaal heeft 53% van de volwassenen overgewicht. Vooral veel mannen in de
gemeente Katwijk hebben te kampen met overgewicht (63%) (vrouwen 45%). Onder nietsporters (59%), de leeftijdsgroepen 55 t/m 64 jaar (62%) en 65 t/m 74 jaar (67%), is het
percentage respondenten met overgewicht hoger dan gemiddeld. De Katwijkse mannen
scoren flink hoger dan het landelijk gemiddelde (55%). In de lijn van de vraag over
maatregelen van de sportaanbieder en gemeente om meer mensen aan het sporten en
bewegen te krijgen is naar suggesties voor nieuw sportbeleid in Katwijk gevraagd. Er zijn 81
suggesties gedaan om activiteiten voor doelgroepen op te starten of te versterken. Vaak
werd daarbij de doelgroep en soms zelfs ook de activiteit benoemd (jeugd en jongeren 33
keer genoemd, ouderen 29 keer, mensen met een beperking 17 keer, vrouwen 2 keer
genoemd). 68 reacties hadden betrekking op het verbeteren of oprichten van bestaande
accommodaties zwembad, sporthallen etc., maar ook suggesties om de voorzieningen in de
openbare ruimte te verbeteren, veldjes, pleintjes, strand, wandelpaden etc. 29 reacties
konden worden herleid tot het reduceren van de kosten of het verstrekken van subsidies om
de kosten van sportbeoefening laag te houden. 20 reacties pleitten voor meer publiciteit
rondom sport en bewegen en met name de gezondheidswaarde ervan. 16 suggesties waren
gericht op het helpen, verbeteren van het functioneren van sportverenigingen zodat deze
beter toegerust zijn om sporters te ontvangen.
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Bijlage 3: Overzicht sportaccommodaties
Gemeentelijke accommodaties
- Atletiek accommodatie A.V. Rijnsoever
- Korfbalaccommodatie Madjoe
- Gymzaal Dahliastraat
- Gymzaal Katwijkerweg
- Gymzaal Korte Vaart
- Gymzaal Parklaan
- Gymzaal Van Lierestraat
- Hockey accommodatie h.c. Catwijck
- Sport- en Recreatiecentrum De Terp
- Sporthal Cleijn Duin
- Sporthal Het Waterbos
- Sporthal Rijnsoever
- Boorsmazaal
- Sportpark " De Krom" v.v. Katwijk
- Sportpark "De Kooltuin" FC Rijnvogels
- Sportpark "Middelmors" Rijnsburgse Boys
- Sportpark "Nieuw-Zuid" v.v. Quick Boys
- Zwembad Aquamar
- Schietsportvereniging SSV Katwijk
- Sportpark "Duyfrak" (Valken '68)
Niet gemeentelijke accommodaties
- Tennis park Duinlust
- Tennispark sportpark De Krom
- Tennispark MvKv/ Kruithuisjes
- Tennispark Rijnkanters
- Tennispark VTV ( valkenburg)
- Manege Jonker
- Fitnesscentra, Energiek, Olympia, Multisport , Vitaal, Fixpress, AFP/Sandtlaan,
- Schietaccommodatie SSVV ( valkenburg)
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Bijlage 4: Analyse sportaccommodatiebehoefte
Binnensport
In Nederland is statistisch gezien een sporthal op 17.467 inwoners aanwezig. Dat zou voor
Katwijk met 61.000 inwoners neerkomen op 3,48 sporthallen. Reëel zijn er drie aanwezig
(Cleyn Duin, Rijnsoever en Middelmors). Hier zit Katwijk dus iets onder het gemiddelde.
Statistiek: 1 hal p. 17.647 inw =3,48 = 3 a 4
Bij sportzalen ligt het landelijk cijfer op een sportzaal per 34.375 inwoners. Voor Katwijk
betekent dit bij 61.000 inwoners dus 1,79 = 2 zalen. Met De Boorsmazaal en de Terp zit
Katwijk op het landelijk gemiddelde. Het waterbos?
1 zaal p. 34.375 inw = 1, 79 = 2
Zwembad
In Nederland staat er gemiddeld per 48.529 inw. een combizwembad. Voor Katwijk met
61.000 inw. betekent geeft dit 1,25 accommodatie; wat vanzelfsprekend op één
accommodatie neerkomt.
Buitensport, voetbal
Voor voetbal geeft Nederland het volgende beeld: Er zijn gemiddeld 2.364 inwoners per
voetbalveld. Dit cijfer hanterend voor Katwijk komt dit uit op totaal 25 voetbalvelden. Met
het Katwijks inwoneraantal zou dit cijfer in totaal 25,8 velden. Het reëel aantal velden
bedraagt dan feitelijk 26. Opgeteld bevat Katwijk feitelijk 26 velden, w.v. 12 kunstgras.
1 voetbalveld p. 2364 inw = 25 a 26
Buitensport, tennis
Voor tennis is er in Nederland gemiddeld per 2597 inwoners een tennisbaan beschikbaar;
Katwijk zou dan in vergelijk o.b.v. het inwonertal komen tot 24 banen. Reëel hebben de vijf
verenigingen totaal 36 banen in gebruik, dus 50 % boven het gemiddelde. Dit vergt een
nadere belichting. Vanuit het lokaal ledenbestand ontstaat het volgende beeld: het aantal
leden KNLTB bedraagt 691.000 in ons land; dat is 4,19 % van de bevolking. Voor Katwijk zou
dit percentage een totaal ledenaantal van 61.000 x 4,19 % = 2555 leden opleveren. Feitelijk
telt Katwijk 3371 leden bij tennisverenigingen. Bij tennis is er dus beduidend meer deelname
dan het landelijk gemiddelde; dit vertaalt zich dus in het hoger aantal banen.
Tennis 1 baan op 2957 inw Nd = voor kw 23,48 -> 24 banen. Katwijk reel 2011: 36 banen
Overige buitensport
De landelijke cijfers uit de “rapportage sport 2008” van het CBS maken voor de overige
buitensport geen goed herleidbaar onderscheid naar tak van sport; daarom zijn cijfers voor
atletiek, en hockey niet op dezelfde wijze te geven.
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Globale conclusie: statistisch spo(o)rt Katwijk t.o.v. landelijke cijfers. Aantekening is wel dat
het beduidend hoger aantal tennislidmaatschappen leidt tot een afwijkend aantal aanwezige
banen.
Kwaliteit
Gebruikswaarde vanuit normering (eisen NOC/NSF)
Om sportbeoefening mogelijk te maken is hanteren van de NOC/NSF normen voor een veld
of zaalaccommodatie noodzaak. Daarmee is de basisvoorwaarde van competitie met
anderen gewaarborgd. Een en ander brengt mee dat bij aanleg de maatvoering een cruciaal
onderdeel is van de uitvoering. Daardoor voldoen alle accommodaties aan de normering, zij
het dat in enkele gevallen de zaal- maatvoering dusdanig is dat er geen origineel veld in
gelegd kan worden. (bijv. door korte uitloop) Vanwege het niveau van de sportbeoefening is
veelal sprake van langdurige dispensatie van de betreffende sportbond op dergelijke
afwijkingen.
Gebruikswaarde vanuit de gebruiker (gegevens extra deel sportscan sept 2011)
Bij de vraagstelling naar de ontwikkeling van de sportdeelname in 2011 (sportscan respons
totaal 57%) is ook apart een vragenlijst opgenomen die ook op het element kwantiteit ingaat.
Op hoofdlijnen komt uit het onderzoek naar voren dat een kleiner aantal respondenten
problemen ervaart bij de huidige kwantiteit. Vroeg in 2011 is er een scan uitgevoerd naar de
(on) balans in vraag en aanbod naar voetbalcapaciteit. Deze scan gaf geen onoverkomelijke
onbalans aan tussen vraag en aanbod na de aanleg/ombouw van een drietal velden in 2011.
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Bijlage 5: Overzicht speelplaatsen in de gemeente Katwijk
Naast spannende stranden en duinen waar je lekker in kunt struinen, heeft de gemeente
Katwijk in het bebouwde gebied ook een aantal grotere speelplekken. In onderstaande tabel
worden alleen de formele speelplekken aangegeven.

Skateplekken

4

Trapvelden

22

Basketbalvelden

8

Trap/basketbal

5

Speelplek klein

175

Speelplek groot

8

Totaal aantal speelplekken

222

219 + dorpsweide skate /trapveld/speeltuin= 222

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De grote speelplekken zijn te vinden op de volgende locaties:
Speeltuin Valkenburg (Cohortedreef)
Speeltuin Westerhaghe (Spinozalaan)
Duinspeeltuin (Cantineweg)
Buitelbos (natuurspeelplek, Mgr. Bekkerstraat, achter school de Horizon)
Pan van Persijn, 2 grote speelweides met voorzieningen (Wassenaarseweg)
Sportpark de Krom, recreatiestrook (Huizingalaan)
Dorpsweide (o.a. waterspeelplek, Luitkatlaan)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Centrale trap en skatevoorzieningen:
Noordduinseweg (skate)
Dorpsweide (skate + trap)
Torenvlietslaan (skate)
Valkenhorst (combiveld)
Julianalaan, Rijnsburg (skate + trap)
Monetstraat, Rijnsburg (trapveld)
Zanderij (2x combi)
Marktterrein (trapveld, 1st skate)
Diverse trapvelden in parkstroken langs de Rijn en Oegstgeesterkanaal
Diverse trapvelden in parkstroken Rijnsoever
Helmbergweg (combiveld)
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Bijlage 6: Topsport en Onderwijs in de regio
Hieronder volgt de notitie ‘leerplicht en toptalenten sport en cultuur’ zoals die is opgesteld
door de regio Holland Rijnland
Inleiding
Er zijn leerplichtige leerlingen in het onderwijs die op hoog niveau sporten of aan
kunst/cultuur doen, de zgn. topsport- en cultuurtalenten.
Het komt voor dat deze bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst/cultuur
geregeld de lessen willen verzuimen in verband met hun activiteiten.
Tegelijkertijd hebben jongeren tot hun 18de verjaardag de plicht om naar school te gaan.
Visie Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.
Het RBL gaat in haar visie uit van het recht op onderwijs voor elk kind. Daarbinnen wil het
RBL zoeken wat de leerling wil, kan en moet. Het kind staat daarbij centraal. Dit komt voor
het RBL tot uiting in het leveren van maatwerk waarbij binnen de kaders van de regelgeving
wordt gezocht naar creatieve oplossingen voor (dreigend) schoolverzuim.
Op basis van deze visie en de bestaande wet- en regelgeving schetst deze notitie de
mogelijkheden voor jongeren, hun ouders en de scholen om, onder strikte voorwaarden, de
onderwijstijd voor een jongere aan te passen aan hun sport of kunst/cultuur activiteiten.
Wet- en regelgeving
De leerplichtwet:
De leerplichtwet kent geen artikelen waarop de school of de leerplichtambtenaar vrijstelling
kan verlenen.
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 41:
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien
verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het
deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden
verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij
de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die
waarvan vrijstelling is verleend.
Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 11d:
1. Het bevoegd gezag van een school […] kan na overleg met de ouders een leerling
ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, […]. Het bevoegd
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gezag bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de
onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
2. Het bevoegd gezag van een school […] kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking
komen, bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer
programmaonderdelen […]. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe
wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
Wet op de Expertisecentra, artikel 46:
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien
verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders, dan wel, indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde
onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend, op door het bevoegd
gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke
onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is
verleend.
Wet Educatie en Beroepsonderwijs:
Deze wet kent geen vrijstellingsmogelijkheden.
LOOT-scholen
Om het sportleven als middelbare scholier te combineren met een studie zijn er speciale
LOOT-scholen in het leven geroepen. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport. Een LOOT-school houdt rekening met de sportactiviteieten door extra faciliteiten
aan te bieden. Welke faciliteiten iemand krijgt, hangt af van wat de sporter nodig heeft.
Een sporter op een LOOT-school kan gebruik maken van de volgende faciliteiten:
• een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
• (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
• uitstel of vermindering van het huiswerk;
• voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m. trainingen en
wedstrijden weg te werken;
• uitstel of aanpassingen van repetities en/of schoolonderzoeken;
• begeleiding van een loot-begeleider;
• gespreid examen over twee schooljaren.
LOOT-scholen in Holland Rijnland:
• Het Leonardo Da Vinci, locatie Noachstraat
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• Het Scalacollege in Alphen a/d Rijn
MBO opleidingen met een topsportbeleid:
• Johan Cruyff College
• VVCS Academy
• ROC ID College
• ROC Leiden
• ROC Mondriaan
• ROC Zadkine
• ROC Albeda College.
Statussen
I. Sporters die op hoog niveau sporten, kunnen in aanmerking komen voor een erkenning,
een topsportstatus. Per sport zijn er criteria opgesteld waar een sporter een moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een topsportstatus. De statussen vanuit
NOC*NSF:
• A-status, sporters die tot de beste 8 van de wereld behoren;
• B-status, sporters die tot de best3e 16 van de wereld behoren;
• HP-status, staat voor High Potential (voor jonge sporters die doorstromen naar de
wereldtop).
II. Sinds 2008 zijn er tevens 3 nieuwe statussen bijgekomen. Het gaat hier om statussen voor
absolute toptalenten:
• IT (internationaal talent);
• NT (nationaal talent);
• Belofte.
Aan de hand van tussen bond en NOC*NSF afgesproken meetmomenten kan NOC*NSF
besluiten om een topsporter een status toe te kennen. De sporter wordt geïnformeerd door
NOC*NSF indien er sprake is van een topsportstatus en ontvangt van hen informatie omtrent
de voorzieningen die bij een status horen. Het NOC*NSF heeft criteria opgesteld voor de
verschillende topsportstatussen.
III. Olympisch netwerk registratie:
Voor sporters die geen officiële status hebben, maar wel deel uit maken van een nationale
selectie en voor sporters die zich voorbereiden op een Europees- of Wereldkampioenschap,
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heeft het Olympisch Netwerk Zuid-Holland de Olympische Netwerk Registratie. (Dit is geen
erkende NOC*NSF registratie).
Kunst en cultuur
Er is geen landelijke normering vastgesteld voor kunst/cultuurtalenten. Evenmin zijn er
LOOT-scholen voor kunst of cultuur.
Niet ver van onze regio is het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij hebben een school
voor jong talent die samenwerkt met het Koninklijk conservatorium. Jongeren vanaf groep 7
van de basisschool, VMBO TL, HAVO of VWO met een bijzonder talent voor muziek kunnen
daar terecht.
Aangepaste schooltijden i.v.m. sport of kunst/cultuur in de praktijk
Scholen hebben, zoals uit bovengenoemde wetgeving blijkt, de mogelijkheid een leerling vrij
te stellen van onderwijsactiviteiten/onderdelen van het onderwijsprogramma. Het bevoegd
gezag bepaalt dan welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. Het Regionaal
Bureau Leerplicht Holland Rijnland adviseert de school onderstaande voorwaarden en
procedures te hanteren en in de schoolgids te publiceren.
Voorwaarden en procedure voor sporters
• Voor sporttalent in het VO wordt een aanmelding bij een LOOT-school met de jongere en
zijn ouders besproken.
• De ouder/verzorger van de jongere dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bij de
school aanwezig standaardformulier.
• De ouder/verzorger levert, in geval van topsport, een bewijsstukken van het
NOC*NSF/Olympisch Netwerk, waaruit status I, II of III blijkt. Alsmede een overzicht van
de wedstrijden, toernooien of trainingen.
• De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q.
kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
• De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
• De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de jongere
over de gemaakte afspraken omtrent verlof en de vervangende onderwijsopdrachten.
• De overeenkomst is ondergeschikt aan wet- en regelgeving en mag hiermee niet in strijd
zijn.
• Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt, de vervangende onderwijsopdrachten
onvoldoende maakt of de schoolresultaten onvoldoende zijn; kan de school, de ouders of
de trainer de overeenkomst opzeggen. Dat betekent dat de jongere weer het ‘normale’
onderwijsprogramma moet volgen.
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Voorwaarden en procedures voor zgn. ‘kunstkinderen’ .

• De ouder/verzorger van de jongere dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bij de
school aanwezig standaardformulier.
• Welk objectief criterium hanteren??
• De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q.
kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
• De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste
• onderwijsprogramma.
• De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de leraar/begeleider van de
jongere over de gemaakte afspraken omtrent verlof en de vervangende
onderwijsopdrachten.
• De overeenkomst is ondergeschikt aan wet- en regelgeving en mag hiermee niet in strijd
zijn.
• Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt, de vervangende onderwijsopdrachten
onvoldoende maakt of de schoolresultaten onvoldoende zijn; kan de school, de ouders of
de leraar/begeleider de overeenkomst opzeggen. Dat betekent dat de jongere weer het
‘normale’ onderwijsprogramma moet volgen.
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Bijlage 7: Meerjaren uitvoeringsprogramma fiets
Wijk Locatie

Mogelijke maatregel

2011

2012

Kleinschalige infrastructurele maatregelen

KAZ

Boulevard

Kantstreep aanbrengen op fietspad (zijde rijbaan) in
thermoplastmarkering.

€

7.500,00

KAZ

Zeeweg, oversteek Duinoordweg

Oversteek verduidelijken met kanalisatiestrepen

€

500,00

HOR

Fietspaden N206-Biltpad

In overleg met provincie twee fietspaden aanleggen tussen beide
fietspaden langs de N206 en het Biltpad.

€

50.000,00

HOR

Kruispunt Ambachtsweg – Heerenweg –
Blokmarkerstraat

Verduidelijken van de fietsoversteek met rode kleur en op orde
brengen van de bebording.

€

5.000,00

HOR

Overige fietsroutes door ‘t Heen

Onderzoek naar verbeteren van de fietsroutes.

€

20.000,00

RIJ

Oegstgeesterweg (gedeelte Rijnsburgerweg –
Oranjelaan, voor winkelcentrum)

Uitbreiden fietsenstallingen

€

5.000,00

KAR

Rijnstraat ter hoogte van Turfmarkt

Stallingen van slechte kwaliteit verwijderen en (extra)
aanleunbeugels plaatsen.

€

5.000,00

KAR

Kruispunt Rijnstraat – Van Egmondstraat

Attentieverhogende maatregelen voor overstekend fietsverkeer op
het kruispunt Rijnstraat – Van Egmondstraat.

€

1.000,00

VBG

Valkenhorst

Met de school een actie oppakken om het aantal fietsenstallingen
uit te breiden.

€

5.000,00

VBG

Valkenburgerveerpad (pontje)

Bedrijfszekerheid omhoog brengen.

Nihil

KAZ

Kruispunt Zeeweg – Koningin Julianalaan

Onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op dit
kruispunt kunnen verbeteren.

€ 15.000,00

KAZ

Andreasplein

Onderzoek naar maatregelen die conflicten tussen fietsers en
voetgangers kunnen tegen gaan.

€ 10.000,00

RIJ

Rijnsburgerweg

In overleg met gemeente Oegstgeest onderzoeken of een 2richtingen fietspad mogelijk is.

€ 50.000,00

RIJ

VRI Spinozalaan

2-zijdig fietspad aan noordzijde in de VRI regeling opnemen.

€ 10.000,00

€ 50.000,00

2013

2014

Wijk Locatie

Mogelijke maatregel

VBG

Hoofdstraat

Snelheidsremmende maatregelen op gedeelte Marinus Poststraat
tot aan de komgrens.

KAZ

Duinstraat (gedeelte Tamadastraat –
Zuidstraat)

Herinrichting als fietsstraat.

€ 20.000,00

RIJ

Rotonde Sandtlaan – Kleipettenlaan

Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor een 2-richtingen
fietspad om de rotonde heen.

€ 30.000,00

RIJ

Noordwijkerweg

In overleg met de provincie comfort en directheid van het fietspad
verbeteren.

€ 50.000,00

KAR

Kruispunt fietspad N206 (gedeelte
Uitwateringskanaal – Zeeweg) – Zeeweg

Tegels vervangen door asfalt.

€

5.000,00

RIJ

Kruispunt Noordwijkerweg – Voorhouterweg
– Waardlaan

Verlichting en comfort verbeteren in tunnel.

€

5.000,00

RIJ

Voetpad tussen Rijnsbrugerweg en
Frederiksoordlaan

Naast het voetpad een fietspad realiseren.

€ 20.000,00

HOR

Fietspad N206 (gedeelte Hoorneslaan Uitwateringskanaal)

In overleg met de provincie de verlichting verbeteren en
bosschages verminderen.

€ 20.000,00

KAR

Fietspad N206 (gedeelte Zeeweg –
Walstropad)

In overleg met de provincie de verlichting verbeteren en
bosschages verminderen.

€ 20.000,00

KAR

Fietspad N206 (gedeelte Uitwateringskanaal – In overleg met de provincie de verlichting verbeteren en
Zeeweg) – Zeeweg
bosschages verminderen.

€ 20.000,00

VBG

Valkenburgerweg (gedeelte gemeente
Oegstgeest)

€ 10.000,00

In overleg met gemeente Oegstgeest de verlichting verbeteren.

2011

2012

2013

2014

€ 10.000,00
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Grootschalige infrastructurele
maatregelen
Vervangen tegelwerk door vlakke verharding
(asfalt/beton)

2011
€

50.000,00

2012

2013

2014

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

KAZ

Medefinanciering reconstructie Meeuwenlaan

€ 30.000,00

KAZ

Medefinanciering reconstructie Koningin
Julianalaan (gedeelte Cantineweg – Bosplein)

€ 30.000,00

KAZ

Medefinanciering reconstructie Sluisweg

€ 30.000,00

HOR

Medefinanciering onderhoud Rijwielpad
Rijnsoever-Zuid

€ 30.000,00

KAZ

Medefinanciering reconstructie Voorstraat

€ 30.000,00

KAR

Medefinanciering reconstructie Rijnstraat

€ 30.000,00

Onderzoek fietssnelwegen en ontbrekende
schakels

Realisatie fietssnelwegen (ontbrekende
schakels uitgezonderd).
Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie
t Heen – Ebstroom
van de verbinding:

€

30.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€

10.000,00

BSI

BSI

Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie Ontbrekende schakel noordelijke fietssnelweg ter hoogte van 't
van de verbinding:
Heen.

€

10.000,00

BSI

BSI

Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie
Westerbaan – Laan van Nieuw Zuid
van de verbinding:

€

10.000,00

BSI

BSI

Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie
Rijnstraat – Kwakkelwei – Rijnsburg
van de verbinding:

€

10.000,00

BSI

BSI
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Flankerende maatregelen

Opstelling en uitvoering maatregelen die
onderdeel uitmaken van het Promotieplan.

€

22.500,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

Verbeteren en/of uitbreiden
stallingsvoorzieningen
Verbeteren VRI's (overig) op
fietsvriendelijkheid.
Onderzoek naar oplaadpunten voor
elektrische fietsen.
In overleg met de politie maatregelen
opstellen met betrekking tot het intensiveren
van de handhaving op hard rijdende brom- en
snorfietsen en oneigenlijk gebruik van het
fietspad.

€
€

€ 12.500,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00

50.000,00

25.000,00

Nihil

Opstellen fietsbalans

Nihil

Begeleidingskosten

€

Totale kosten:

35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 351.500,00

€ 412.500,00

€ 457.500,00

€ 407.500,00
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Bijlage 8: Definitie(s) sport & bewegen
Wat is nu wel en wat is geen sport? Wanneer is iemand een sporter? Sport en bewegen gaan
goed samen maar zijn niet hetzelfde. Daarom zijn in Nederland dan ook verschillende
normen ontwikkeld om te meten hoe sportief dan wel hoe fit de bevolking is. Hieronder een
overzicht van de verschillende normen.
RSO.
De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) is een gestandaardiseerde vragenlijst om de
frequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van grote
bevolkingsgroepen in kaart te brengen. Het instrument is in de jaren negentig ontwikkeld
door één van de juridische voorgangers van het Mulier Instituut, in opdracht van het
ministerie van VWS en in samenspraak met vertegenwoordigers van CBS, COS, DSP-groep,
VSG, UvT, NOC*NSF, NISB, SCP en diverse gemeenten. Sindsdien wordt het veelvuldig
gebruikt op nationaal en lokaal niveau.
Definitie: De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) hanteert als definitie: het aantal
respondenten dat minimaal 12 keer per jaar sport behoort gedeeld door het totale aantal
respondenten.
NNGB
De NNGB per leeftijdsgroep:
1. Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij
de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven
van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
2. Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op
tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
3. 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij
voorkeur alle dagen van de week.
Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid
lichaamsbeweging meegenomen.
Fitnorm
De fitnorm gaat uit van minstens 3 maal per week 20 minuten inspannende
lichaamsbeweging. Het gaat om activiteiten waarbij je hartslag flink omhoog gaat, je dieper
gaat ademhalen en zweten. Denk aan intensiever (harder) zwemmen of bijvoorbeeld het
omspitten van de tuin.

Bijlage 9: Richtlijnen huldigingen
Wie komt in aanmerking voor een huldiging
Sporters die woonachtig zijn in Katwijk en/of lid zijn van een Katwijkse sportvereniging en een
bijzondere prestatie in de sport hebben neergezet komen er in aanmerking voor een
huldiging. Minimale leeftijd is 12 jaar.

Bij welke prestatie wordt gehuldigd en waar bestaat die huldiging uit :
Landskampioenen
Huldiging op gemeentehuis ,bloemen + cadeau
3e plek WK, EK, OS, PL, SO
Huldiging op gemeentehuis ,bloemen + cadeau
2e plek WK, EK, OS, PL, SO
Huldiging op gemeentehuis bloemen + cadeau
1e plek WK, EK, OS, PL, SO
Huldiging op gemeentehuis bloemen + cadeau
WK= Wereld Kampioenschap
EK = Europees Kampioenschap
OS= Olympische Spelen
PL= Paralympics
SO= Speciaal Olympics
Het cadeau moet nog worden bepaald en is afhankelijk van het beschikbare budget. Wel is
het wenselijk om een standaard cadeau te bepalen en niet per huldiging. Bij het bepalen van
ste
de
de
het cadeau wordt onderscheid gemaakt tussen een 1 , 2 en 3 plaats (bijvoorbeeld een
gouden, zilveren bronzen speld)

Aanmelden
Verenigingen kunnen zich melden voor een eventuele huldiging waarna er samen met de
vereniging invulling aan wordt gegeven.

Voorbehoud
Het college van Burgemeester en Wethouders behoud zich het recht om in sommige gevallen
af te wijken van de regeling
De richtlijnen gelden naast sport ook voor huldigingen bij de andere beleidsterreinen(Cultuur)
Gezamenlijk verwerken in een regeling

Het programma overig sportbeleid (huldigingen) bestaat uit de volgende speerpunten/acties.
Acties
Op basis van de richtlijnen een ‘regeling huldigingen’
maken
In samenwerking met afdeling Communicatie een
passend ‘cadeau’ bepalen.
Bekendmaking van de regeling
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Bijlage 10: Checklist sport en bewegen in ruimtelijke
planvorming
1.

In het beleid en de plannen, gericht op het bevorderen van een beweegvriendelijke omgeving, is een
koppeling gemaakt tussen fysieke (hardware: voldoende goede voorzieningen) en sociale maatregelen
(software: stimuleren van gebruik).

2.

Belangrijke wijkorganisaties, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, scholen en
winkeliersverenigingen, worden actief betrokken bij de planontwikkeling rond het bevorderen van de
beweegvriendelijkheid van hun wijk.

3.

Bewoners worden (bij herontwikkeling) actief betrokken bij het ontwikkelen van plannen voor bevorderen van
de beweegvriendelijkheid van hun wijk.

4.

Sociaal-ruimtelijke kenmerken van de wijk(en), die het functioneel en/of recreatief/sportief bewegen van
bewoners bevorderen dan wel belemmeren, zijn in beeld.

5.

In de plannen voor deze wijk(en) is er oog voor het feit dat mensen zich per fiets en te voet moeten kunnen
verplaatsen (dagelijks functioneel bewegen).

6.

De belangrijkste voorzieningen in de wijk (school, winkels, bibliotheek, sportpark e.d.) liggen op loop- dan wel
fietsafstand en zijn goed en veilig te voet of per fiets bereikbaar.

7.

Dit geldt voor verschillende groepen wijkbewoners: van jong tot oud, en van autochtoon tot allochtoon.

8.

Er zijn in de wijk verkeersmaatregelen (drempels, 30 km zones, rotondes, etc.) genomen om de veiligheid
van lopers en fietsers te bevorderen.

9.

Er zijn voldoende fietsparkeermogelijkheden bij school, winkels, bibliotheek, sportparken en andere openbare
voorzieningen.

10.

Wijkbewoners worden – door middel van voorlichting en activiteiten – gestimuleerd om zich zoveel mogelijk
per fiets en te voet te verplaatsen (en de auto te laten staan).

11.

Gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en autogebruik wordt ontmoedigd, bijvoorbeeld door
invoering van betaald parkeren of de bereikbaarheid van voorzieningen per auto te reduceren.

12.

In de plannen voor deze wijk(en) is er oog voor de mogelijkheden tot recreatief en sportief bewegen.

13.

In relatie tot de bevolkingssamenstelling beschikt deze wijk over voldoende goede basissportvoorzieningen
(georganiseerde sport: sportvelden, sport- en gymzalen, sportparken enz.).

14.

In relatie tot de bevolkingssamenstelling beschikt deze wijk over voldoende, goede en veilige openbaar
toegankelijke sport-, spel- en recreatieve voorzieningen, zoals playgrounds, schoolpleinen, trapveldjes,
speeltuinen en skate- en hardlooproutes.

15.

De wijk beschikt over relatief veel informele speelruimte, zoals openbaar groen, woonerven en brede
stoepen, waar kinderen hun eigen spel kunnen vormgeven.

16.

Het totale aanbod aan sport- en spelmogelijkheden in de wijk (van wel tot niet openbaar toegankelijk en van
formeel tot informeel) sluit aan bij de wensen en behoeften van verschillende groepen wijkbewoners: van
jong tot oud, en van autochtoon tot allochtoon. Voor ieder wat wils!

17.

Wijkbewoners worden – door middel van voorlichting, activiteiten en routemarkeringen e.d. – gestimuleerd
om gebruik te maken van genoemde sport-, spel- en recreatieve voorzieningen in de wijk.
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