MEMO
Aan
Van
Tel. nr
Datum
Onderwerp
Bijlagen
c.c.

:
:
:
:
:
:
:

Gemeenteraad Purmerend
V.D.M. Nijenhuis, Wethouder Sport
2170
20 juni 2007
Erratum Sportnota Purmerend 2008-2001: 'Scoren met sport!'
College van B&W, Sportraad, J. Dekker, mw. J. Bauer, R. van der Leij,
J.P. Ram, mw. I. Verwer, F. Beijert en E. Broeren

Inleiding
Het Forum Samenleving heeft maandag 18 juni jl. de Sportnota 'Scoren met sport!' van het
college van Burgemeester en Wethouders besproken. Het forum was positief over de
hoofdlijnen van de sportnota en is akkoord gegaan voor toezending voor besluitvorming aan
de Raad van donderdag 28 juni a.s.. Het forum heeft daarbij de wens uitgesproken om naast de reeds in de nota opgenomen instrumenten en eventueel bijbehorende bedragen een aanvullend aantal aspecten en / of instrumenten op te nemen in de sportnota.
Met dit erratum geef ik de aspecten en / of instrumenten weer die aanvullend als onderdeel
van de sportnota zullen worden opgenomen. Het gaat hierbij om: evaluatie- c.q.
toetsmomenten, actualisering sportnota (update), aanleg kunstgrasveld KV Purmer en een
(indicatieve) financiële vertaling van alle instrumenten.
Evaluatie sportnota
Met ingang van voorjaar 2009 vindt jaarlijks een evaluatie van de sportnota plaats. De in de
sportnota - onder thema's en instrumenten - vertaalde effectindicatoren worden ieder jaar
uitgewerkt in de programmabegroting, waarmee tussentijds wordt gerapporteerd over de
ontwikkeling op sportgebied. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de door
Onderzoek en Statistiek uit te voeren metingen naar de effecten van het gevoerde
gemeentelijke sportbeleid via de tweejaarlijkse omnibusenquête.
Actualisering sportnota (update)
Vanaf het najaar van 2009 vindt iedere twee jaar een actualisering plaats waarbij de
sportnota op alle onderdelen wordt herzien en eventuele wijzigingen ter besluitvorming aan
de Raad worden voorgelegd.
Aanleg kunstgrasveld KV Purmer
De leden van het forum zijn van mening dat de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve
van korfbalvereniging KV Purmer eerder - in de komende planperiode - dient te worden
uitgevoerd. Dit, in plaats van de aanleg van een kunstgrasveld bij KV Purmer te betrekken bij
de voorgenomen renovatie van het bestaande grasveld in de volgende planperiode (2014).
Het college neemt de wens van het forum over en heeft dit aspect opgenomen in de
bijgaande financiële planning (realisatie: 2008).
Criteria aanleg kunstgrasvelden
Voor de aanleg van kunstgrasvelden geldt in het algemeen een aantal criteria. De
verenigingen die hiervoor in aanmerking komen, dienen te voldoen aan:

sporttechnische noodzaak c.q. ontwikkelingen;

bespelingintensiteit veld(en) ten opzichte van bespelingcapaciteit;

prognose (stabiele) ledengroei;

mogelijkheid verenigingsbijdrage (20%) in relatie tot de financiële gezondheid van de
vereniging.
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"De sport zorgt voor gezondheid en preventie, veiligheid, overdracht van waarden en
normen, integratie, werkgelegenheid, maatschappelijke binding, innovatie en de mogelijkheid
voor talenten om te excelleren."
Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF,
Citaat open brief aan de Minister-President,
12 april 2007
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De maatschappelijke betekenis van sport

Sport heeft grote maatschappelijke betekenis. Sport is voor velen een aangename tijdsbesteding,
het is leuk om te doen en draagt bij aan de geestelijke en fysieke gezondheid. Het is tevens een
belangrijk instrument om een actieve leefstijl te stimuleren en bewegingsarmoede tegen te gaan.
Sport is bovendien fundamenteel voor de sociale samenhang in de gemeente. Het bevordert
maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan sociale en
mentale vorming van mensen.
Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en normen en kan een
bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke, lokale problemen. Veel meer nog dan bij
andere maatschappelijke activiteiten gaat het bij sport om samen organiseren, samen werken en
samen doen. Vele vrijwilligers zetten zich daarbij in voor anderen. Sport zorgt daarmee voor een
sociale binding dwars door alle lagen van de bevolking heen.
Sport is ook een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur. Mogelijkheden voor
zowel actieve als passieve sportbeleving dragen bij aan een levendige en leefbare gemeente.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Sport is allang geen op zichzelf staand beleidsterrein meer. Sport is meer dan dat. Sport is ook een
middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Mede op initiatief van de rijksoverheid zijn er
daarom de afgelopen jaren bruggen geslagen tussen de beleidsterreinen sport, welzijn, onderwijs,
volksgezondheid, stedelijke ontwikkeling en economie. De gemeente Purmerend heeft, mede gezien
deze groeiende samenhang van sport met andere beleidsterreinen, voor de verdere ontwikkeling van
zijn sportbeleid behoefte aan een integrale nota, die een beeld geeft van het beleidsterrein sport in
samenhang met de door de gemeente te realiseren doelen op andere beleidsterreinen. Deze nota
schetst de kaders waarbinnen de keuzes van het sportbeleid en hun gevolgen voor de betrokken
overige beleidsterreinen worden aangegeven.
Het nieuwe sportbeleid moet bovendien aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen en behoeften.
De gemeente vraagt zich af welke ontwikkelingen zich op middellange en lange termijn zullen
voordoen. De samenstelling van de bevolking is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Vergrijzing en
ontgroening zorgen voor behoeften aan andere vormen van sportbeoefening. Sportbeoefening wordt
bovendien meer gevarieerder. Sporters stellen hogere eisen aan de kwaliteit van sportvoorzieningen
en de gemeente krijgt meer en meer te maken met verschillende sportaanbieders. De individualisering
heeft grote gevolgen voor de georganiseerde sport. In toenemende mate krijgen verenigingen te
maken met problemen van organisatorische en financiële aard.
Nieuwe beleidsuitgangspunten zijn nodig om het sportbeleid voor de komende jaren op adequate
wijze vorm te geven. Niet in de laatste plaats wordt geanticipeerd op de vanuit de structuurvisie
gekozen ontwikkeling 'van groei naar bloei', de belofte van 'Purmerend als interactieve stad' en de
standpunten vanuit het collegewerkprogramma om een toename van 10% meer sporters in
Purmerend te realiseren.
1.2

Opdrachtstelling

Het gemeentebestuur van Purmerend heeft derhalve opdracht verstrekt voor het opstellen van een
sportnota, die richting geeft aan het lokale sportbeleid, samenhang met de overige betrokken
beleidsvelden duidelijk maakt en keuzes voorlegt die er in dit kader moeten of kunnen worden
gemaakt.
Naast een weergave van huidig te behouden beleid dient de nota perspectieven te geven voor de
ontwikkeling van sportbeoefening en beleving in Purmerend. Tevens dient zij te laten zien op welke
wijze de sport in Purmerend in de komende jaren van een verdere impuls kan worden voorzien. De
nota gaat uit van een integrale beleidsontwikkeling en uitvoering waarin afstemming van beleid
tussen betrokken beleidsvelden heeft plaatsgevonden.
1.3

Opbouw sportnota

In hoofdstuk 2 worden allereerst de meest relevante landelijke en lokale ontwikkelingen met
betrekking tot de sport weergegeven en komt vervolgens in hoofdstuk 3 de huidige Purmerendse
sportsituatie aan bod. Dit gebeurt telkens op basis van een eenzelfde opbouw van thema s: de
sporter, de sportorganisatie en de sportvoorziening. Vanuit de analyse van de huidige situatie en de
meest relevante ontwikkelingen op het terrein van sport, wordt in hoofdstuk 4 de visie gepresenteerd
op de Purmerendse sport: Welke plek heeft sport in de Purmerendse samenleving in 2020?
Hoofdstuk 5 gaat hierin verder en beschrijft vanuit de voorgestelde visie de beoogde doelstellingen en
uitdagingen voor de Purmerendse sport. De meest essentiële thema s en speerpunten worden hierin
weergegeven. Vanuit deze uitdagingen wordt in hoofdstuk 6 aan de hand van de drie thema s de
sporter, de sportorganisatie en de sportvoorziening
het gewenste beleid voor 2008 tot 2018
voorgelegd. Hierin worden de verschillende gewenste instrumenten beschreven waarmee de agenda
voor de toekomst kan worden gepresenteerd. De beoogde resultaten en effecten van de
beleidsinstrumenten worden hierop in hoofdstuk 7 aan de orde gesteld. De financiële vertaling van het
gewenste beleid en de effecten ervan wordt vervolgens in hoofdstuk 8 weergegeven. De sportnota
sluit af met een eindbeschouwing.
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2.

Ontwikkelingen in de sport

2.1

Nederland

2.1.1

Algemeen

Hoewel de economie opbloeit, is de verwachting dat er op sportgebied in financieel opzicht een pas
op de plaats gemaakt zal moeten worden. Voor het eerst sinds jaren wordt verwacht dat het aantal
sportbeoefenaren relatief iets zal dalen. Bovendien maakt het tekort aan vrijwilligers en kader de
verenigingsorganisatie kwetsbaar. Ontwikkelingen inzake vergrijzing en ontgroening betekenen voor
de sport dat ook andere doelgroepen dan de jeugd interessant worden en zich in toenemende mate
aandienen.
Sport is ook steeds minder een afgebakend terrein. De samenwerking en wisselwerking met andere
sectoren (onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg) wordt hechter en vanzelfsprekender. Sport
maakt integraal onderdeel uit van de maatschappij waarmee ontwikkelingen in andere
maatschappelijke sectoren ook gevolgen hebben voor de sport.
2.1.2

De sporter

Op landelijk niveau zijn voor de sporter de volgende ontwikkelingen te constateren:
Bijna 60 % van de Nederlanders sport tenminste 12 keer per jaar. Nederlanders sporten in
toenemende mate ongeorganiseerd, hetzij geheel op zichzelf, hetzij door een bezoek aan
sportaccommodaties als ijsbaan, zwembad, tennisbaan of fitnesscentra. Daarnaast wordt
gesport op scholen, in bedrijven, in het buurtwerk en tijdens vakanties.
De achterstand van vrouwen bij het sporten is de laatste jaren ingelopen. Ook bij ouderen is de
inhaalslag overduidelijk. Van de mensen met een beperking komt slechts een fractie toe aan
aangepast sporten.
Overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes zijn veel voorkomende ziektes geworden, die een
directe relatie hebben met een tekort aan beweging. Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 40%
van de volwassen bevolking in Nederland onvoldoende beweegt om zijn of haar
gezondheidssituatie positief te beïnvloeden. Van de schoolgaande jeugd in Nederland komt
slechts 1/3 toe aan de Nederlandse norm Gezond Bewegen. Voor jongeren tot 18 jaar bedraagt
deze norm elke dag een uur sporten en/of bewegen.
De per 1 januari 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft tot doel
participatie van iedere burger aan de samenleving mogelijk te maken. De wet kent 9
aandachtsvelden. Een aantal daarvan hebben duidelijke raakvlakken met doelstellingen,
waarvoor sport als middel wordt ingezet en richten zich op de doelgroepen, die ook in het
sportbeleid als prioritair zijn aangemerkt. Te denken valt hierbij aan:
o
het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid,
o
op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien,
o
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers,
o
het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking ten behoeve van het
behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk
verkeer.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal de komende jaren een stempel drukken op de
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Aangezien de relatie van de WMO met sport
evident is zijn ook uit deze beleidshoek impulsen te verwachten voor het sportbeleid en voor de
doelgroepen van het sportbeleid.
2.1.3

De sportorganisatie

Onder invloed van de individualisering en toenemende commerciële concurrentie (waaronder fitness)
is het steeds minder vanzelfsprekend dat de hedendaagse sportconsument zich tot de sportvereniging
bij hem of haar in de buurt zal wenden om in zijn/haar sportbehoeften te voorzien. Voor de moderne
sportvereniging is bezinning op de gevolgen van de trends en ontwikkelingen in de sport dan ook
noodzakelijk.
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Daarbij is het zorgelijk dat juist in het primair onderwijs circa 70% van de scholen onvoldoende aan
sport doet. In het voortgezet onderwijs is de situatie beter. Maar op nog altijd 50% van alle scholen in
voor voortgezet onderwijs blijkt onvoldoende aan sport te worden gedaan.
2.1.4

De sportvoorziening

Om sport en bewegen mogelijk te maken is de aanwezigheid van voldoende accommodaties en
ruimte als randvoorwaarden noodzakelijk. Er zijn weliswaar veel sportaccommodaties in Nederland,
maar die zijn niet altijd even goed bereikbaar en passen ook niet altijd meer bij de kwaliteitseisen van
de hedendaagse gebruiker.
In kernwoorden kunnen de landelijke trends en ontwikkelingen in de sport als volgt worden
samengevat: Sport wordt vrijblijvender, grootschaliger en commerciëler.
(Voornoemde trends en ontwikkelingen zijn door het ministerie van VWS gepubliceerd in de nota Tijd voor Sport .)

2.2

Purmerend

2.2.1

Algemeen

Samen met de landelijke trends en ontwikkelingen is ook een aantal lokale trends en ontwikkelingen
van invloed op de ontwikkeling van sport in Purmerend. Nadat in deze paragraaf de algemene
ontwikkelingen vanuit de gemeentelijke strategische visie en de betekenis van sport daarin is
beschreven, worden de meest relevante Purmerendse ontwikkelingen ten aanzien van de sporter, de
sportorganisatie en de sportvoorziening in navolgende paragrafen nader belicht.
Van groei naar bloei
In de structuurvisie Purmerend 2005-2010 wordt geconstateerd dat de groei van de stad stabiliseert.
De stad staat voor de opgave de omslag te maken van groei, naar bloei. Van een groeiende stad met
nieuwe inwoners naar een bestaande stad met inwoners, die zich met deze stad verbonden voelen.
Binding zorgt voor stabiliteit en stabiliteit is de basis voor verdere ontwikkeling.
Belofte van interactieve stad
Ook in het rapport De stijl van Purmerend, op weg naar een centrale stadsbelofte uit maart 2005
wordt geconcludeerd dat Purmerend nog op zoek is naar een eigen passende identiteit. Met de
belofte Interactieve Stad heeft de gemeenteraad Purmerend in 2005 gepositioneerd als centrum van
Waterland, waar krachten samenkomen en ontwikkelingen in gang gezet worden. Raad en college
richten bestuurlijk het vizier op samenwerking met en interactie tussen partners binnen en vooral ook
buiten de stad met als doel de regionale centrumfunctie van Purmerend te vergroten.
Sport als waarde voor de stad
Om te komen tot een bloeiende, interactieve stad kan ook sport als waarde wordt ingezet. Sport kan in
dit kader bijdragen aan een leuke vrijetijdsbesteding voor de inwoners, de gezondheid bevorderen, de
sociale samenhang versterken maar ook zeker ervoor zorgen dat Purmerenders trots worden op hun
stad. Sport is daarnaast een geschikt middel om Purmerend op een positieve wijze op de kaart te
zetten en regionale uitstraling als centrumstad te geven.
Actief in de stad
Het raadsprogramma Actief in de stad geeft, naast kunst, cultuur en sociaal cultureel werk, richting
aan de beleidsvoornemens op het terrein van sport en recreatie. Het programma heeft als een van de
hoofddoelen om het voor iedere inwoner van Purmerend en regio toegankelijk maken van sport- en
recreatiebeoefening, zowel in ruimtelijk, sociaal en financieel opzicht . Dat sport duidelijk op de
politieke agenda staat en dient te worden benut ten behoeve van bloei en interactie van en in de stad,
heeft inmiddels ook zijn weerslag gekregen in het collegewerkprogramma.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich in zijn werkprogramma 2006-2010 concreet
tot doel gesteld dat in 2010 het aantal sporters dat in Purmerend zijn sport beoefend met 10% moet
zijn toegenomen.
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2.2.2

De sporter

Demografische ontwikkelingen
Het proces van ontgroening en vergrijzing gaat ook aan Purmerend niet voorbij. De grootste
bevolkingsgroei komt in de komende jaren voor rekening van de bevolkingsgroep 65+. Over 10 jaar
zal deze bevolkingscategorie in Purmerend toenemen tot 17%. Prognoses duiden op een verdere
afname van het aantal jongeren onder de 15 jaar in de komende 10 jaar. De leeftijdscategorie tussen
15 jaar en 24 jaar zal in deze periode juist toenemen. De huidige leeftijdsopbouw van Purmerend
geeft aan dat de 30 t/m 49 jarigen momenteel de best vertegenwoordigde leeftijdsgroepen zijn. Bijna
14% van de bevolking van Purmerend valt onder de definitie niet westerse allochtoon . Vooral onder
Purmerendse jongeren is een steeds groter aantal van niet westerse herkomst.
De sporter en zijn gezondheid
Ongeveer 10% van de inwoners van Purmerend beoordeelt de eigen gezondheid als matig of slecht.
Bijna 20% van de bevolking voelt zich als gevolg van een langdurige ziekte, aandoening of handicap
in meer of mindere mate beperkt in zijn/haar dagelijkse bezigheden en/of in de vrije tijdsbesteding.
Ongeveer 1 op 10 bewoners geeft aan moeite te hebben met 400m aan een stuk te lopen of kan dit
niet.
De sporter en zijn verwachtingspatroon
Daarnaast speelt evenals landelijk in Purmerend ook het hoge verwachtingspatroon van de sporter en
de hoge kwaliteitseisen aan vrijetijdsbesteding. Veranderingen in het tijdsbestedingspatroon bieden
kansen voor een flexibel aanbod van nieuwe beweegvormen en nieuwe doelgroepen. Er dient te
worden ingesprongen op de behoefte aan vrije tijd en de flexibele besteding er van. Daarbij neemt de
mobiliteit van mensen toe. Er kan over de grenzen van de eigen gemeente worden heengekeken. Ook
met de wisselende interesses bij jeugdigen dient in Purmerend rekening te worden gehouden.
Kinderen worden opgevoed in een zapcultuur en nemen deze gaandeweg over.
Actuele sportstimuleringsprojecten: BOS-impuls en Purmerend Actief
De BOS-impuls (buurt-onderwijs-sport) is een landelijke regeling, waarbij het rijk door middel van een
cofinanciering met de gemeenten de samenwerking tussen buurt onderwijs en sport wil stimuleren
en versterken voor de periode 2007 - 2010. Het ministerie van VWS heeft aan de gemeente
Purmerend in dit kader een bedrag toegekend van 200.000,-- voor de aanvraag met betrekking tot
het project Sportfolio, dat beoogt de PSG leerlingen van praktijkonderwijs, VMBO en LWOO als
onderdeel van het LO vakonderricht in contact te brengen met buitenschoolse sport- en
beweegactiviteiten, sportverenigingen en opvang in de buurt.
Daarnaast is de gemeente Purmerend door Sportservice Noord Holland benaderd om als pilotgemeente een Lokaal Actieplan Gezond Bewegen op te zetten. Lokaal Actief (nu: Purmerend Actief )
is een lokaal project, dat voortkomt uit de landelijke campagne Gezond Bewegen , waarin een
integraal actieplan wordt geformuleerd voor het stimuleren tot deelname aan bewegingsactiviteiten.
2.2.3

De sportorganisatie

Ten aanzien van de sportorganisatie dienen de volgende lokale ontwikkelingen in ogenschouw te
worden genomen:
De gemeente Purmerend streeft er naar een leerrichting MBO Sport en Bewegen binnen zijn
gemeentegrenzen te halen. Een samenwerkingsverband met een dergelijke opleiding zou de
gemeente uitstekende mogelijkheden bieden voor uitbreiding, verbetering en verdieping van het
gemeentelijk aanbod aan sportstimuleringsactiviteiten.
De ontwikkeling van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs biedt mogelijkheden
door een goede match van vraag en aanbod op het gebied van stages te voorzien in
menskracht voor uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.
Individualisering en afname gevoel voor verenigingsleven.
Afname bereidheid tot vrijwilligerswerk.
Complexe en bureaucratische regelgeving op het gebied van volksgezondheid, veiligheid,
milieu, financiën, naast de sporttechnische regelgeving maken een bestuursfunctie bij de
sportvereniging niet aantrekkelijk.
Bij een economische recessie nemen de ledenaantallen van verenigingen, ondanks lage
contributiegelden af omdat mensen gedwongen worden tot een ander bestedingspatroon van
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hun inkomen. Voor verenigingen gaat deze situatie vaak ook nog vergezeld van een terugloop
aan inkomsten uit reclame, sponsoring, acties en baromzet. Een aantrekkende of florerende
economie heeft uiteraard weer een gunstig effect op het sportklimaat.
De mondige en betrokken burger maakt het er voor de verenigingsbestuurder soms/vaak niet
gemakkelijker op. Behandeling van klachten en het toelichten van beslissingen vragen tijd,
geduld en energie.
Verenigingssport moet concurreren met andere commerciële activiteiten voor de jeugd.
2.2.4

De sportvoorziening

Onderstaande ontwikkelingen beïnvloeden het voorzieningenaanbod en de voorzieningbehoefte in
Purmerend:
Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs op het gebied van maatschappelijke stages en
topsportklassen.
Vestiging mbo-opleiding Sport en bewegen in Purmerend.
Het groeiend aantal ongeorganiseerde en anders georganiseerde sporters vragen om ruimte.
Dit betekent onder meer afstemming op de vraag naar commerciële sport (fitness e.d.), aanbod
van sport in de openbare ruimte en een (meer) multifunctionele inzet van sportaccommodaties.
Project Sneeuwbal , de herstructurering van onderwijsaccommodaties, de realisatie van brede
scholen en de campusontwikkeling voor het voortgezet onderwijs. Met de brede scholen is
uitgangspunt reeds multifunctionaliteit van voorzieningen. Met de campusontwikkeling voor het
voortgezet onderwijs wordt gestreefd naar multifunctionaliteit met onder meer de realisatie van
een multifunctioneel sportcentrum (zie onder paragraaf 3.3 en 6.4).
Een groeiende behoefte aan binnensportaccommodaties vanuit het onderwijs en de
sport(verenigingen).
Renovatie of nieuwbouw van een aantal binnensportaccommodaties in Purmerend.
Het burgerinitiatief van turnvereniging Gymnet met betrekking tot de gewenste realisatie van
een wedstrijd-/trainingszaal voor de turnsport.
Het burgerinitiatief van ijs- en skeelervereniging Purmerend met betrekking tot de gewenste
realisatie van een overkapte skeelerpiste op de accommodatie.
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3.

Analyse huidige sportsituatie in Purmerend

3.1

Inleiding

Nadat in hoofdstuk 2 de ontwikkelingen in de sport op landelijk en lokaal niveau in kaart zijn gebracht
wordt in voorliggend hoofdstuk nader ingegaan op de huidige Purmerendse sportsituatie. Hierin
worden de huidige deelnamecijfers van de Purmerendse sporter weergegeven, worden de diverse
projecten c.q. activiteiten benoemd die bijdragen aan de stimulering van sport onder Purmerenders,
komt de organisatie van de sport aan bod en worden de verschillende voorzieningen in beeld
gebracht. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de huidige sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
die bij de thema s sporter, sportorganisatie en sportvoorziening leven en welke consequenties dit heeft
voor het huidige en met deze nota voor te leggen gewenste sportbeleid.
3.2

De sporter

Ten aanzien van de Purmerendse situatie met betrekking tot deelname aan sport kunnen op basis van
de omnibusenquête 2006 de volgende conclusies worden getrokken:
De Purmerendse sporter is onder te verdelen in drie categorieën, t.w.:
o de verenigingssporter
32%
o de anders georganiseerde sporter
29%
o de ongeorganiseerde sporter
32%
Het percentage niet-sporters van 41% is hoger dan in de omliggende gemeenten.
Het percentage regelmatige sporters van 50% is lager dan in de omliggende gemeenten.
Het aantal sportende jongeren vertoont de afgelopen jaren een lichte stijging van 5,5%
Het aantal sportende senioren 65+ is de afgelopen jaren met 5% toegenomen
Een hoog percentage van de anders georganiseerde sporters (72%) maakt gebruik van
voorzieningen binnen de eigen gemeente.
Het aantal leden van de sportverenigingen blijft vrij constant rond de 9100.
Een hoog aantal van de verenigingsgebonden sporters van 42% maakt gebruik van
voorzieningen in de omliggende gemeenten.
De tevredenheid van de inwoners van Purmerend over de mogelijkheid om in
verenigingsverband te sporten is hoog, namelijk 97%.
Er zijn de nodige particuliere initiatieven, waar het gaat om het realiseren van
sportvoorzieningen (fitnesscentra, sportscholen). Geconstateerd wordt dat in dit kader zowel
door gemeente als initiatiefnemers gestreefd wordt naar multifunctionaliteit en samenwerking
tussen partijen, die elkaar kunnen versterken.
Landelijke situatie sportdeelname versus sportdeelname Purmerend
Op grond van de gegevens uit de omnibusenquête 2006 weten we dat 41% van de Purmerenders niet
aan sport doet. Dit impliceert dat 59% van de inwoners van de gemeente wel in min of meerdere mate
aan sport doet. Op basis van de huidige cijfers kunnen we de voorzichtige conclusie doen dat de
cijfers sportdeelname in Purmerend op dit moment niet veel afwijken van het landelijk cijfermateriaal.
Naast de cijfers vanuit de omnibusenquête is ten aanzien van de sporter nog een aantal aspecten
te benoemen. Deze zijn als volgt:
Het aantal jeugdleden bij verenigingen vertoont in 2006 in absolute aantallen een lichte stijging
ten opzichte van 2000. (5.295 tegen 5015) Bij de seniorleden (18-64 jaar) is er ten opzichte van
het jaar 2000 sprake van een lichte daling (4095 tegen 3998).
De grote aantallen jeugdleden treffen we aan bij de verenigingen voor atletiek (238), basketbal
(156), gymnastiek, (630), hockey (347), honk en softbal (117), budo (499), korfbal (247), tennis
(264), voetbal (1747) en zwemmen (289).
Voor de seniorleden is dit beeld als volgt: atletiek (130), gymnastiek (252), korfbal (227), roeien
(235), tafeltennis (113), tennis (958), voetbal (620) en volleybal (153) en de wandelsport (111).
(De cijfers zijn ontleend aan de gegevens betreffende de verleende jeugdsubsidies in 2006.)
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Vanaf 2001 heeft de gemeente Purmerend ertoe bijgedragen om sport voor iedereen
toegankelijker te maken door middel van sportstimuleringsactiviteiten / projecten c.q. activiteiten
met extra aandacht voor de doelgroepen jongeren, ouderen en mensen met een beperking.
o Jeugd:
Optimalisering van de Pur(merendse)vak(antie)activiteiten
Invoering bewegingsconsulentschap gericht op jeugdigen.
Uitbreiding Sportbuurtwerk
o Ouderen: het opzetten van projecten Ouderen in beweging (nu: GALM).
o Mensen met een beperking: aangepast sporten.
o Alle doelgroepen:
Het opzetten van een project Vrijwilligers in de Sport
Het organiseren van een aantal evenementen.
De Breedtesportimpuls heeft in de periode 2001 - 2006 mogelijkheden geboden te investeren in
sportstimuleringsactiviteiten voor de prioritaire doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een
beperking. Hierdoor heeft het aanbod van sportstimuleringsactiviteiten voor deze doelgroepen in
breedte, intensiteit en kwaliteit kunnen groeien.
Het huidig activiteitenaanbod voor sportstimulering kent een aantal knelpunten, die in de
toekomst het voortbestaan van sommige activiteiten kan bedreigen of de uitvoering ernstig kan
gaan bemoeilijken.
o Jeugd:
Het aantal beschikbare vrijwilligers tijdens de vakantieperiodes is te gering om
de activiteiten op alle locaties te runnen.
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is noodzakelijk.
Onvoldoende activiteiten die aansluiten bij de jeugd vanaf 12 jaar.
Vanaf 2007 geen of aflopende structurele financiële middelen en capaciteit.
o Ouderen en mensen met een beperking:
Voor ouderen en mensen met een beperking zijn de kosten van vervoer,
contributies en aangepaste materialen vaak te hoog. De Wet
Maatschappelijke Ondersteuning kan hierin een oplossing bieden.
Met name voor de GALM - projecten is er een grote belangstelling. Daardoor
zijn er op bepaalde dagen en uren onvoldoende sportaccommodaties ter
beschikking.
o Alle doelgroepen:
De uitvoering van Purmerend Actief geschiedt in aanvang binnen de
bestaande financiële kaders en beschikbare capaciteit aan menskracht.
Vanaf 2008 zal dit niet meer kunnen worden gerealiseerd en zal budget
moeten worden gevonden om het project te kunnen voortzetten.
Aandachtpunten voor het project Vrijwilligers in de sport zijn onder meer :
o Aanbod vrijwilligers is lager dan de vraag.
o Het ontbreken van coördinatie tussen vrijwilligers en sportverenigingen.
o Het ontbreken van een netwerk voor vrijwilligers in de sport.
o Het ontbreken van administratieve ondersteuning.
o Te weinig kaderfuncties en deelnemers voor kadervorming.
De gemeente (afdeling Sport en Recreatie) heeft een erkenning als leerbedrijf
op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Om een zinvolle
stageplaats of werkervaringsplek te kunnen bieden en daarnaast als
organisatie ook voordeel te kunnen hebben van hun productiviteit moet
reguliere tijd kunnen worden vrijgemaakt voor ondersteuning en begeleiding.
De ambitie bestaat om samenwerking aan te gaan met opleidingen van
verschillend niveau en in de toekomst stagiaires van deze opleidingen in te
zetten voor de uitvoering van het sportbeleid. Voor het realiseren van deze
ambitie en het uitvoeren van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is
onvoldoende menskracht voor handen.
De topsportmogelijkheden voor Purmerendse sporters zijn in Purmerend beperkt binnen het
bestaande accommodatieaanbod. Verscheidene ambitieuze Purmerendse sporters wijken
daarom uit naar elders. Door voorzieningen te treffen die topsport mogelijk maken, worden
enerzijds de gebruiksmogelijkheden en voorzieningenniveau voor de Purmerendse inwoners
verbreed en anderzijds nieuwe kansen gecreëerd voor een positieve profilering van
Purmerend
als
(top)sportvriendelijke
stad.
Organisatie
van
aantrekkelijke
topsportevenementen kan voor de gemeente Purmerend leiden tot positieve externe effecten.
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3.3

De sportorganisatie

Subsidiebeleid sportverenigingen
Het bestaande gemeentelijk subsidiebeleid voor de sport- en recreatieverenigingen kent drie
subsidiemogelijkheden t.w.
1. Beleidsregels op grond waarvan subsidie verkregen kan worden voor jeugdleden, sporttechnisch
kader, OZB, deskundigheidsbevordering, schoolsportactiviteiten.
2. De mogelijkheid tot het verkrijgen van een eenmalig investeringssubsidie bij het realiseren van
een verenigingsopstal. Deze subsidiemogelijkheid is vastgelegd in de deelverordening Sport en
Recreatie Purmerend 2000.
3. Ad hoc worden er op grond van door het college van B en W vastgestelde richtlijnen subsidies
verstrekt voor:
a.
Jubilea
b.
Sportevenementen
c.
Aangepast sporten
Tarievenbeleid
Het tarievenbeleid van de gemeente Purmerend maakt onderscheid in het gebruik van de overdekte
binnensportaccommodaties
en
de
buitensportvoorzieningen.
De
tarieven
voor
de
binnensportaccommodaties kennen een onderscheid tussen verenigingsgebruik, gebruik non-profit
organisaties, particuliere gebruik en commercieel gebruik. Bij de totstandkoming van het
tarievenbeleid voor de buitensportverenigingen in 1992 is het aandeel in de contributie voor gebruik
van een buitensportaccommodatie door de gemeente Purmerend becijferd op gemiddeld 15,88 per
lid per jaar. De gemeente heeft daarbij rekening gehouden met het feit dat de kosten van beheer,
exploitatie en onderhoud van de verenigingsgebouwen, die gevestigd zijn op of bij de
buitensportvoorzieningen volledig voor rekening van de verenigingen komen. Ook in de toekomst
dient er een redelijke verhouding te blijven bestaan tussen de kosten van sportaccommodaties en de
huurtarieven.
Verenigingsondersteuning
Geconstateerd wordt dat de besturen van de sportverenigingen (als vrijwilligersorganisaties zonder
professionele ondersteuning) grote behoefte hebben aan structurele ondersteuning op velerlei gebied.
Dit varieert van hulp/bijstand bij het opstellen van beleidsplannen, de uitvoering van wetgeving (o.a.
drank- en horecawet, legionellawetgeving, milieuwetgeving), sportstimuleringsactiviteiten, financiële
analyses, beheersplannen sportgebouwen enz. In Purmerend beschikt de afdeling Sport en Recreatie
van de gemeente c.q. de beoogde sportstichting (in de vorm van het sportservicecentrum) over de
expertise om in de behoefte aan ondersteuning van de verenigingen te voorzien. De belangen van de
sportverenigingen worden behartigd door de plaatselijke Sportraad. Het spreekt voor zich dat de
Sportraad sterk betrokken is bij de werkzaamheden op het gebied van sportservice en
verenigingsondersteuning en dat er derhalve een nauwe samenwerking bestaat tussen Sportraad en
de gemeente c.q. sportstichting.
Facilitering topsport
Belangrijk politieke uitgangspunten uit het programma Actief in de Stad voor het sportbeleid is het
streven van de gemeenteraad om de Purmerendse sportverenigingen in de toekomst te laten
beschikken over kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. Verenigingen, die willen doorstoten tot de
topsport worden door de gemeente ondersteund, niet in financiële zin maar voornamelijk in
faciliterende vorm. Bij nieuw te bouwen voorzieningen wordt daarbij te allen tijde multifunctionaliteit
nagestreefd.
Sportservice
In Purmerend is de gemeentelijke afd. Sport en Recreatie de spin in het plaatselijke sportweb. De
afdeling functioneert feitelijk al jaren als het sportloket van de gemeente. Sportverenigingen en
inwoners, maar ook commerciële aanbieders kunnen hier terecht voor vragen op het gebied van
accommodaties (verhuur/ontwikkeling), sportstimulering (bewegingsconsulenten), sportaanbod (23+
en 50+ sportinstuiven, zweminstuif minder validen) uitleen sport- en spelmaterialen, maar ook voor
subsidies. Initiatieven voor vestiging van sport en recreatieaccommodaties worden inhoudelijk door
de afdeling beoordeeld en begeleid door het labyrint van wet - en regelgeving.
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Organisatie en communicatie
Eind 2005 is onderzoek uitgevoerd naar een organisatiemodel voor de Purmerendse
sportaccommodaties,
de
sportstimuleringsactiviteiten,
het
sportservicecentrum
en
het
Leeghwaterbad . Op grond van dit onderzoek is er gekozen voor een externe verzelfstandiging van
de betrokken organisatieonderdelen inclusief de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie in de vorm
van één stichting voor de sport, de Sportstichting Purmerend .
3.4

De sportvoorziening

Binnensportvoorzieningen
In de wintermaanden wordt een tekort aan zaalsportcapaciteit geconstateerd. Mede gelet op
wijzigingen in het sportgedrag (korter seizoen, beperkter avondverhuur) werd nader onderzoek naar
de mogelijkheden tot optimalisatie van het gebruik van de bestaande accommodaties en de behoefte
aan nieuwe binnensportaccommodaties in aantal en type, noodzakelijk geacht.
Bovendien is door de Raad een burgerinitiatief behandeld betreffende de bouw van een turnhal, dat
ingediend is door de gymnastiekvereniging Gymnet. De Raad heeft besloten dit burgerinitiatief positief
te benaderen door het te betrekken bij het accommodatieonderzoek hierboven genoemd. Het
onderzoek is gecombineerd met een quickscan naar de mogelijkheden van een multifunctionele
sportaccommodatie. Vanuit de denksport is de behoefte geuit aan een denksportcentrum en de vraag
naar de mogelijkheden een dergelijk centrum te realiseren in combinatie met een multifunctionele
sportaccommodatie.
In 2006 is het onderzoek afgerond waarbij onderstaande conclusies en aanbevelingen naar voren zijn
gebracht:
De behoefte aan binnensportaccommodaties in Purmerend zal de komende jaren verder
doorgroeien.
Uitgaande van het geprognosticeerde aantal extra uren dat in de komende jaren benodigd is,
zal het huidige accommodatieaanbod zowel kwalitatief als kwantitatief niet in staat zijn de
vraag naar binnensportaccommodaties weg te zetten.
Een aantal binnensportaccommodaties binnen de gemeente Purmerend benaderen of
overschrijden op grond van hun leeftijd de gemiddelde afschrijvingstermijn voor dit soort
voorzieningen. Naast herontwikkeling en renovatie zal derhalve ook nieuwbouw van
binnensportaccommodaties dienen plaats te vinden om aansluiting te vinden bij de behoefte
aan overdekte sportvoorzieningen binnen de gemeente.
Voor 2010 dient te worden gezorgd voor een uitbreiding van het aanbod aan
binnensportaccommodaties, dat ruimte biedt aan zowel het bewegingsonderwijs als de
aanvullende behoefte van de sport- en recreatieverenigingen.
De toekomstprognose wijst uit dat deze additionele accommodatiebehoefte zowel vanuit
sportgebruik als vanuit het onderwijs tot en met 2018 zal blijven bestaan, waarbij kan worden
vastgesteld dat in 2014 de behoefte maximaal is.
De behoefteverhouding tussen onderwijsgebruik en sportgebruik is divers en verschilt per
meetmoment. Om ook op langere termijn te kunnen blijven inspelen op deze wisselende
behoefte verdient het aanbeveling zoveel mogelijk complementair en multifunctioneel te
bouwen.
Gelet op de kwantitatieve en kwalitatieve eisen, die zowel het onderwijs als de
sportverenigingen stellen aan de accommodaties voor sportbeoefening en de aanwezige
mogelijkheid tot professionalisering en het realiseren van een topsportklimaat in Purmerend
biedt het realiseren van een multifunctionele (top)sportaccommodatie in beginsel goede
kansen. De beoogde multifunctionele topsportaccommodatie zou nauw kunnen aansluiten bij
de behoeften van de onderwijscampus. Ook kunnen er synergievoordelen behaald worden
door samenwerking tussen beide sectoren. Naast sport en onderwijs gerelateerde activiteiten
kan vanwege het maatschappelijke karakter van de accommodatie het gebouw ook geschikt
gemaakt worden voor huisvesting van beurzen en evenementen.
(Bron: Hopman.Andres Consultants BV; Onderzoek Sportaccommodaties in 2006 )
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Leeghwaterbad
Naar aanleiding van de op de prognoses achterblijvende exploitatieresultaten van het Leeghwaterbad
heeft het stichtingsbestuur opdracht gegeven onderzoek te doen naar de tevredenheid over het
Leeghwaterbad. Uit dit onderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen waarover de
bezoekers van het Leeghwaterbad minder tevreden zijn:
De entreeprijs wordt als te hoog ervaren. Dit hangt sterk samen met de ervaren kwaliteit. Over
het algeheel kan gesteld worden dat bezoekers die de kwaliteit als onvoldoende bestempelen,
de prijs als hoog ervaren. Bovendien is de bezoeker onvoldoende op de hoogte van het all-in
tarievensysteem dat voor de voorzieningen in het Leeghwaterbad wordt gehanteerd.
Een tweede punt waarover de bezoekers minder tevreden zijn, is de inrichting en sfeer van
het zwembad. Deze wordt kil en steriel genoemd, vanwege het vele wit in het zwembad.
Een derde belangrijke aspect van ontevredenheid betreft de hygiëne, vooral in de
kleedruimtes en de douches.
De zwemlessen kunnen worden verbeterd op het gebied van kijkdagen, tariefstelling en
periodieke informatie over de vorderingen.
De Raad heeft reeds besloten het hoger uitvallende exploitatietekort van het Leeghwaterbad op te
nemen in de gemeentebegrotingen van 2007 en 2008. Ter ondersteuning is voor communicatie
eenmalig een bedrag van
50.000,-- extra beschikbaar gesteld. Door een aantal maatregelen
waaronder verbetering van de p.r. met betrekking tot het tarievensysteem, verruiming van de
openingstelling, verlaging van de verenigingstarieven, intensivering van schoonmaak en het niet
verhogen van de entreeprijzen in 2007 en 2008 wordt getracht tegemoet te komen aan de
aanbevelingen vanuit bovenstaande onderzoeken en de exploitatieresultaten positief te beïnvloeden.
Buitensportvoorzieningen
In 2002 is onderzoek gedaan naar de behoefte aan buitensportaccommodaties in 2006. Op basis van
dit onderzoek en met inachtneming van een aantal tussentijdse ontwikkelingen kunnen de behoeften
van de buitensportverenigingen als volgt worden omschreven:
FC Purmerend
het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld met
verlichting om in het tekort aan velden te kunnen voorzien. Aanleg van het eerste
kunstgrasveld is in 2004 gerealiseerd. Daardoor is de noodgedwongen ingevoerde ledenstop
in eerste instantie opgeheven kunnen worden. De vereniging heeft een tekort aan
kleedkamers, met name tijdens de wedstrijdtijden van de jeugdteams. Doordat de jeugdteams
op een half veld spelen met teams van 2 x 7 spelers is er een grotere behoefte aan
kleedaccommodatie dan tijdens de seniorenwedstrijden.
VV Wherevogels heeft vanwege dezelfde situatie behoefte aan het aanleggen van een
kunstgrasveld en uitbreiding van de kleedaccommodatie.
VPV Purmersteijn; het ontbreken van een adequaat trainingsveld is in 2004 opgelost door het
aanleggen van een kunstgrasveld (voor wedstrijden en trainingen) met verlichting. De
vereniging kampt met een parkeerprobleem dat te zijner tijd samen met de
parkeerproblematiek van het sportpark de DOP oplosbaar is door een combinatie aan te gaan
met de parkeercapaciteit voor de multifunctionele topsporthal.
De velden van Rugbyclub Waterland verkeren in slechte staat, hetgeen te maken heeft met de
bodemgesteldheid op het sportpark Flevostraat en overbelasting. Door groei van het
ledenaantal en introductie van damesrugby heeft de vereniging een tekort aan velden en
kleedlokalen.
AV NEA-Volharding heeft als wens het realiseren van een loophal. De Atletiekvereniging
NEA-Volharding is samen met de basketbalvereniging Early Bird en de gymnastiekvereniging
Gymnet betrokken bij de planontwikkeling voor een multifunctionele (top)sportaccommodatie.
Aangezien realisatie van een loophal niet mogelijk blijkt in combinatie met de multifunctionele
(top)sportaccommodatie wordt gezocht naar een oplossing op sportpark De Munnik.
De IJs- en skeelervereniging Purmerend heeft een burgerinitiatief ingediend met betrekking tot
een gewenste realisatie van een overkapte skeelerpiste op de accommodatie.
Aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van Korfbalvereniging De Purmer. De aanleg van
een kunstgrasveld zoals gewenst door de korfbalvereniging wordt vooralsnog voorzien tijdens
de voorgenomen renovatie van het bestaande grasveld.
Het plaatsen van verlichting bij het honkbalveld en één softbalveld van Honk- en
Softbalvereniging de Flying Petrels. Deze aanbeveling is niet gerealiseerd omdat de
vereniging niet meer voldoet aan het criterium topsport. Vanwege een bezuinigingstaakstelling
is door de gemeenteraad besloten de realisatie vooralsnog niet te plannen. Het sportpark de
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DOP heeft te maken met parkeerproblematiek, dat te zijner tijd opgelost kan worden met het
realiseren van de parkeercapaciteit voor de multifunctionele topsportaccommodatie.
Verzoek vanuit de Sportraad om beleid ten aanzien van buitengerichte reclame te
ontwikkelen. Reclame (naar binnen gericht) rondom de sportvelden is in Purmerend
toegestaan. Ter verhoging van de reclame-inkomsten is vanuit het verenigingsleven bij de
gemeente het verzoek gedaan ook naar buiten gerichte reclame te mogen voeren aan de rand
van de sportvelden. Om een tweetal redenen is deze vorm van reclame-uiting niet wenselijk:
o
Esthetisch aangezicht sportvelden.
o Naar buitengerichte reclame is slechts op een beperkt aantal plaatsen in Purmerend
aantrekkelijk en bevoordeelt derhalve slechts enkele verenigingen.
Op de parkeerplaatsen van de buitensportvoorzieningen heerst veel overlast door
onbevoegden.
Opstallen buitensportverenigingen
De opstallen van de buitensportaccommodaties zijn eigendom van de sport- en recreatieverenigingen.
Veel van deze opstallen dateren uit de 80-tiger jaren. Gezien deze leeftijd ligt groot onderhoud op
korte termijn in het verschiet. De gemeente Purmerend heeft in zijn tarifering voor de
buitensportvoorzieningen rekening gehouden met de situatie dat klein en groot onderhoud van deze
opstallen voor rekening van de verenigingen is. De tarieven zijn n.l. relatief laag gehouden om de
verenigingen te compenseren in de kosten van onderhoud van de verenigingsgebouwen. Vanwege de
verslechterde financiële positie van veel verenigingen, terugloop van zelfwerkzaamheid en tekort aan
vrijwilligers is het de vraag in hoeverre de sport- en recreatieverenigingen in staat zijn het benodigde
groot onderhoud aan hun opstallen (tijdig) uit te voeren.
In samenwerking met de sportraad Purmerend heeft de gemeente Purmerend (afdeling Sport en
Recreatie) de onderhoudssituatie van de opstallen van de buitensportaccommodaties in beeld
gebracht en getoetst aan de normen van het NOC*NSF/VNG. De conclusies uit dit onderzoek
betreffende de kleedruimten en het groot onderhoud van de verenigingsopstallen zijn:
Belangrijke oorzaak van het niet voldoen aan de NOC*NSF-norm is gelegen in de
oppervlaktenorm. Voorzieningen zijn wel functioneel, maar zijn gerealiseerd in een tijd dat de
huidige normen NOC*NSF-normen nog niet van kracht waren.
Een aantal verenigingen geeft aan problemen te hebben door vandalisme, inbraak en graffity.
De sportvoorziening in de openbare ruimte
De gemeente Purmerend beschikt over een groot aantal wegen, paden, parken en plassen, die zich
uitstekend lenen voor sportieve recreatie, zoals wandelen, fietsen, hardlopen, skeeleren, schaatsen
en andere routegebonden vormen van sport en bewegen. Deze sport- en beweegvormen kunnen
veelal zowel in Purmerend alsook aaneensluitend grensoverschrijdend worden beoefend vanwege de
regionale afstemming van de betreffende voorzieningen in de verschillende samenwerkingsverbanden
(waaronder het ISW en de recreatieschappen). Voorbeelden hiervan zijn de diverse fietspaden met
ANWB-bewegwijzering en ANWB-knooppuntensysteem, de vaarroutes, wandelroutes en skate/skeelerroutes. Hiermee wordt in (groeiende) behoefte voorzien van een hoog aantal (recreatieve)
sporters in Purmerend. In dit kader wordt het ontbreken van ruiterpaden gesignaleerd. Landschap
Waterland gaat deze voorzieningen realiseren in het Purmerbos in 2007 / 2008.
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4.

Visie op sport in Purmerend

4.1

Algemeen

In hoofdstuk 2 zijn de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op sport en sportbeleid en in
hoofdstuk 3 is nader ingegaan op de ontwikkelingen van sport in Purmerend en hoe sport in het
huidige Purmerend gestalte heeft gekregen. Met deze situatieschets zijn in het bijzonder de
aandachtspunten voor het toekomstig te vormen sportbeleid belicht. In dit hoofdstuk vertalen we de
ontwikkelingen, rekening houdend met de gegeven aandachtspunten in een visie voor de
Purmerendse sport. Wij nemen u mee naar 2011 en schetsen een streefbeeld van de manier waarop
sport in de gemeente Purmerend erover een aantal jaren uit zou moeten c.q. kunnen zien. Eerst wordt
een algemeen beeld gegeven van de functie van sport in de samenleving. De waarde van sport voor
de gemeente wordt hierin beschreven. Vervolgens worden de drie hoofdthema s behandeld waar het
op sportgebied om draait: de sporter, de sportorganisatie en de sportvoorziening. In 2011 worden veel
van de huidige sportstimuleringsinitiatieven en tarief- en subsidieregelingen voortgezet. Andere
onderdelen zullen we op een aangepaste manier vorm dienen te geven.
Hieronder is een gewenst scenario voor 2011 uitgewerkt. In hoofdstuk 5 en 6 wordt aangegeven wat
de gemeente kan doen om naar dit streefbeeld toe te werken. Een en ander is nog onder voorbehoud
van nadere besluitvorming. De Raad bepaalt uiteindelijk welke keuzes worden gemaakt en daarmee
wat de gemeente wil doen (en in hoeverre) om het voorgestelde streefbeeld te bereiken.
4.2

Sport als waarde

In 2011 heeft Purmerend zo n 82.000 inwoners en heeft zich ontwikkeld tot interactieve stad.
Purmerend kent een sterke regiofunctie en is inmiddels in bloei. Naast kunst, cultuur, zorg en
economie is met name ook sport een essentiële waarde om de stad te laten bloeien. De bijdrage die
sport levert wordt erkend en neemt in Purmerend een belangrijke (maatschappelijke) plaats in.
De gemeente Purmerend vindt het dan ook belangrijk te bevorderen dat sport bijdraagt aan een
kwalitatief goede leefomgeving, aan een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is en
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kortom, in 2011 is Purmerend een stad om trots op te zijn
waarin sport een fundamentele rol speelt. Immers, sport bevordert maatschappelijke integratie,
voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen,
met name jeugdigen. Bovendien bevordert sport de gezondheid en draagt bij aan het
bewustwordingproces betreffende de gezondheid en de noodzaak tot beweging.
Sport staat ook in Purmerend midden in de samenleving. Sportorganisaties hebben een belangrijke
sociale functie in de wijken en in de stad. Ze vormen voor veel mensen een bindende factor. Sport is
al lang geen autonome functie meer, maar werkt in toenemende mate samen met andere sectoren,
zoals bijvoorbeeld het club- en buurthuiswerk, de jeugdcentra, ouderenorganisaties, gezondheidszorg
en het onderwijs.
Voor sport is voorts een onderscheid te maken tussen topsport en breedtesport. Breedtesport kan
worden omschreven als alle sport die geen topsport is. Door de breedtesport worden op een
toegankelijke, (sociaal) veilige en betaalbare wijze veel mensen bereikt in hun actieve, gezonde
levensstijl. Het beleid van de gemeente richt zich dan ook voornamelijk op de breedtesport, maar kent
hiernaast ook aandacht toe aan topsport. Het belang van topsport hangt nauw samen met
breedtesport, want topsport stimuleert breedtesport. Daar waar kansen liggen, wordt topsport dan ook
in Purmerend in faciliterende zin gestimuleerd. Purmerend gaat voor bloei van de stad en topsport
blijkt daar een geschikt instrument voor te zijn. Als het middelpunt van de regio komt Purmerend meer
dan ooit sportief op de kaart.
De erkenning van sport als waarde voor de stad heeft er dan ook toe geleid dat Purmerend een
positie van sportstad heeft ingenomen dat vanaf 2010 een groei heeft gerealiseerd van 10% meer
sportende inwoners ten opzichte van 2006. Met name voor de doelgroepen jeugd en jongeren,
ouderen en mensen met een beperking is sport een uitstekend middel om doelstellingen als het
bevorderen van de leefbaarheid en iedereen deel te laten nemen aan de samenleving te realiseren.
Ruimte voor de sport(er) blijkt hierin centraal te staan. Zowel de georganiseerde, de
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ongeorganiseerde als de anders georganiseerde sporter vindt door de geboden ruimte zijn
sportbeleving in Purmerend.
4.3

De sporter

Als we kijken naar de sporters in Purmerend valt ons anno 2011 het volgende op:
In Purmerend krijgt de sporter een aanbod op maat. Dichtbij in de buurt wordt sport
aangeboden. Sport krijgt bijvoorbeeld geen plek op bedrijventerreinen, maar op een sociaal
veilige, verantwoorde plek in de wijk. Daarbij wordt het aanbod afgestemd op de vraag en wordt
proactief vraag gecreëerd door nieuw stimulerend aanbod. Sport in Purmerend staat hiermee
gelijk aan een hoge mate van slagvaardigheid, omgevingsbewustzijn en inspiratie.
Het aantal jeugdige sporters is flink toegenomen. Dit blijkt met name uit een groei van het
aantal jeugdleden van sportverenigingen, maar ook niet in de laatste plaats vanwege de
intensivering van sportstimuleringsactiviteiten voor deze doelgroep en de naschoolse sporten
op (brede) scholen. In Purmerend blijken dan ook meer kinderen een gezonde en actieve
leefstijl te hebben dan elders in Nederland. Door verantwoordelijkheid van ouders en mede door
inspanningen vanuit de gemeente zijn alle kinderen voor het verlaten van de basisschool
zwemvaardig.
Het aantal senioren stijgt de komende tien jaar van 10% naar 17%. Voor deze groep bestaat
een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten. Bij dit aanbod wordt voldoende ingespeeld op de
behoeften van de sporter, zowel op sportief als sociaal gebied. De activiteiten vinden plaats
binnen verenigingsstructuren of andere organisaties. De meeste senioren weten hun weg naar
de sport goed te vinden. Sportstimulering wordt ingezet voor hen die een duwtje in de rug willen
om te gaan sporten.
Mensen met een beperking kunnen voor sportbeoefening veelal terecht bij bestaande
verenigingen. Niet alle verenigingen kunnen (reeds) een aangepast aanbod bieden, maar een
aantal verenigingen is in staat om een goed en betaalbaar aanbod te leveren voor aangepast
sporten. Dit gebeurt met behulp van ondersteunende organisaties en de gemeente. Op de
vraag die niet door verenigingen kan worden opgevangen, wordt goed ingespeeld door
organisaties die zich met sportactiviteiten voor mensen met een beperking bezighouden.
De groeiende vraag naar individueel georiënteerde sportactiviteiten wordt door commerciële
sportaanbieders en sportverenigingen opgevangen. Ook de door de gemeente gerealiseerde
ruimte voor sportbeoefening in het openbaar alsook de (toenemende) multifunctionele
mogelijkheden op sportaccommodaties voorziet in behoeften van de individuele sporter.
Talenten en topsporters worden binnen de gemeente gewaardeerd. Over de wijze van
waardering is regelmatig en intensief contact tussen ondersteunende organisaties, scholen en
de gemeente.
4.4

De sportorganisatie

Bij sportorganisaties hebben we het over alle organisaties waarmee Purmerend te maken heeft als het
om de sport gaat. Ook in 2011 bestaat een belangrijk deel van de sportorganisaties uit de
sportverenigingen.
Alleen de verenigingen die zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld tot goed functionerende
organisaties blijken te kunnen overleven. Samenwerkingsverbanden en fusies tussen
verenigingen kan hierbij een rol hebben gespeeld.
Veel sportverenigingen hebben een centrale rol in de wijk die aansluit op andere organisaties in
de wijk waaronder (brede) scholen.
Subsidieregelingen zijn goed afgestemd op de doelgroep door duidelijke voorwaarden. Het
verkrijgen van een subsidie is geen vanzelfsprekendheid, maar er staat een meetbare
tegenprestatie tegenover.
Er wordt op veel manieren samengewerkt met organisaties die zich inzetten voor sport en
aanverwante terreinen. De krachtenbundeling door deze samenwerkingsverbanden draagt bij
aan de behoeften die leven bij sportverenigingen en sporters.
Het sportloket als onderdeel van de (beoogde) sportstichting speelt goed in op de vragen die
leven bij sportverenigingen. Het aantal contacten van sportverenigingen met het sportloket is
aanzienlijk toegenomen. De verenigingsondersteuner heeft hierbij een belangrijke functie door
het geven van advies op maat en het leggen van dwarsverbanden. Daarnaast heeft met name
vanwege de natuurlijke contacten met de sportverenigingen het sportloket in samenwerking
met de vrijwilligerscentrale en onder meer het onderwijs zich ontwikkeld tot een transferpunt

Scoren met sport

Sportnota Purmerend 2008 - 2011
16

c.q. frontoffice voor de vrijwilligers en stages in de sport. Onontbeerlijk hierbij is de
wisselwerking van het sportloket met de vrijwilligerscentrale die ten alle tijde de regie voert over
het vrijwilligerswerk vanwege hun expertise op dit terrein.
4.5

De sportvoorziening

Op het gebied van de sportvoorzieningen vallen in 2011 een aantal zaken op:
Purmerend heeft voldoende, kwalitatief volwaardige sportvoorzieningen verspreid over de
gemeente. Dit komt vooral doordat sport vroegtijdig bij de planvorming en ontwikkeling is
betrokken. De sportvoorziening wordt hierbij gezien als maatschappelijk vastgoed waarmee de
toegevoegde waarde voor de stad opweegt tegen de kosten van de accommodatie.
Waar mogelijk en wenselijk worden krachten gebundeld in multifunctionele voorzieningen. De
multifunctionele (top)sportaccommodatie / -centrum levert in dit kader een belangrijke bijdrage
door een impuls te geven aan de turnsport, de denksport en nagenoeg alle zaalsporten, zowel
op breedtesport- als topniveau. Door de combinatie met het onderwijs kent de accommodatie
een hoge mate van gebruik.
De Purmerendse sportvoorzieningen, zowel de binnen- en buitensportvoorzieningen als het
zwembad, komen steeds vaker tegemoet aan de eisen en faciliteiten die nodig zijn voor het
aangepast sporten.
Sport in de openbare ruimte is zeer nadrukkelijk betrokken bij het sportbeleid. De openbare
ruimte biedt voldoende, veilige mogelijkheden voor (ongeorganiseerde) sporters.
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5.

Uitdagingen sportbeleid

5.1

De rol van de gemeente

Sport is in beginsel zelforganiserend; vandaar ook dat de breedtesport de basis vormt voor de sport.
Voor veel sportgerelateerde onderwerpen is geen gemeentelijk beleid nodig, aangezien hier
verenigingen en sporters prima zelf hun weg kunnen vinden. Daarbij bieden sportondersteunende
organisaties in veel gevallen uitkomst. In andere gevallen heeft de gemeente echter wel een
ondersteunende en soms ook sturende rol.
Aangezien de invulling van sport tot de autonome taken van de gemeente behoort, kan de gemeente
keuzes maken aangaande de reikwijdte van zijn sportbeleid. De gemeente Purmerend wil de
volgende rollen (laten) vervullen met betrekking tot sport en bewegen.
Voorwaardenscheppende rol
De rol wordt ingevuld door te investeren in bestaande en nieuwe sportaccommodaties, het
verstrekken van subsidies en het hanteren van een betaalbaar tarievenstelsel. Door het scheppen van
deze voorwaarden zorgt de gemeente er voor dat het aanbod aan sportvoorzieningen kwalitatief en
kwantitatief past bij de omvang van en de behoefte vanuit de Purmerendse bevolking.
Stimulerende rol
De gemeente stimuleert sportdeelname door:
Het verstrekken van subsidies,
Het gebruikmaken van subsidies van andere overheden,
Het ondersteunen van nieuwe initiatieven,
Het inzetten van sport om maatschappelijke doelen te realiseren en door
Het communiceren met de bevolking en de plaatselijke sportwereld
Een breed aanbod op het gebied van verenigingsondersteuning
Te zorgen voor kwalitatief goede en voldoende sportaccommodaties.
Regisserende rol
De gemeente regisseert de uitvoering van het beleid, bevordert en regisseert (lokaal en regionaal)
samenwerking tussen partijen. Deze samenwerking is er op gericht het aanbod aan voorzieningen te
versterken en/of de maatschappelijke waarde van de sport te benutten. Verder neemt de gemeente
initiatieven die leiden tot vernieuwing.
Rol als eigenaar, beheerder en exploitant van accommodaties
De gemeente is eigenaar van sportaccommodaties zoals het zwembad, de gymzalen, sportzalen,
sporthallen en de buitensportvelden. De taken omtrent het beheer en de exploitatie van deze
sportaccommodaties zijn neergelegd bij de commissie Beheer Sportaccommodaties en de stichting
Zwembad de Wilgenhoek. Medio 2007 worden deze taken ondergebracht bij een nieuwe autonome
rechtspersoon t.w. de (beoogde) Sportstichting Purmerend.
Rol van controleur en begeleider
De gemeente toetst of de partijen, die het sportbeleid uitvoeren, dat doen conform de gemaakte
afspraken en overeenkomsten. Om controle uit te oefenen op het functioneren van de sportstichting
heeft de gemeente een aantal regie-instrumenten:
Eigendom;
Invloed op bestuurlijke invulling;
Invloed op activiteiten van "Sportstichting Purmerend";
Huur- en exploitatieovereenkomst(en);
Subsidie-uitvoeringsovereenkomst(en).
In dit hoofdstuk worden deze rollen nader uitgewerkt in uitdagingen. Allereerst worden in de volgende
paragraaf de doelstellingen die bij de uitwerking van de rollen centraal staan, weergegeven.
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5.2

Doelstellingen

Vanuit zijn verantwoordelijkheid om duidelijke kaders te stellen wil de gemeente Purmerend de
volgende strategische doelstellingen voor zijn sportbeleid gaan hanteren:
Hoofddoelstelling:
Alle inwoners van de gemeente Purmerend moeten op verantwoorde, sociaal veilige, laagdrempelige
wijze, tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, kunnen gaan sporten.
Subdoelstellingen:
Het bevorderen van sport als middel ter bevordering van de algemene gezondheid en voor de
bewustwording van de noodzaak tot beweging.
Het inzetten van sport als instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, waarbij
sport gezien wordt als een sociaal bindmiddel.
Het bevorderen van de breedtesport, waarbij sport wordt ingezet als middel om bij te dragen
aan het oplossen van lokale, maatschappelijke problemen en ter versterking van de sociale
infrastructuur.
Het bevorderen en stimuleren van topsport door verenigingen met topsportambities in
voorwaardenscheppende zin te faciliteren (bijvoorbeeld door middel van het realiseren van
mede voor topsport geschikte accommodaties).
5.3

Uitdagingen

Sport als waarde
Met het programma Actief in de stad zet de gemeente(raad) voor de komende jaren in op het
instandhouden c.q. realiseren van diverse stedelijke dan wel regionale sport-, recreatieve en culturele
voorzieningen, die er aan bijdragen dat de inwoners van Purmerend een band krijgen met hun stad en
trots zijn op hun stad. In het bijzonder wordt er naar gestreefd de deelname aan sport te bevorderen
door intensivering van de sportactiviteiten en het werken aan een optimaal breedtesport- en
topsportklimaat.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn werkprogramma 2006-2010 uitgesproken
dat het sportbeleid er toe moet leiden dat het aantal sportende Purmerenders in 2010 met 10% moet
zijn gestegen ten opzichte van het jaar 2006. Op basis van deze doelstelling van het gemeentebestuur
is het een algemene uitdaging van het toekomstig sportbeleid de inwoners van Purmerend in de eigen
gemeente een optimaal sportklimaat aan te bieden, dat bovendien een aantrekkingskracht heeft op de
regio.
De sporter
Sport dient voor verenigingen en sporters betaalbaar te blijven. Het subsidie- en tarievenbeleid dient
daarvoor zorg te dragen. Naast budgetten voor het instandhouden en realiseren van voorzieningen
moeten er structurele middelen zijn voor sportservice, verenigingsondersteuning en sportstimulering.
Anderzijds mag de overheid van verenigingen vragen een bijdrage te leveren aan het realiseren van
de doelstellingen van gemeentelijk beleid. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de
gevende en vragende gemeente, met andere woorden: resultaatgerichtheid en het sturen op output
zijn uitgangspunten, die in een modern sportbeleid niet mogen ontbreken.
Daarbij kan sport een middel zijn voor het realiseren van andere doelstellingen. Voor Purmerend kan
daarbij o.a. gedacht worden aan het ontwikkelen van normbesef onder jongeren, het bevorderen van
sociale cohesie, het bevorderen van participatie en gezondheid van jongeren, ouderen en mensen
met een beperking, het bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven en het
behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Een proactieve en integrale aanpak is
daarbij een absolute must.
Hoewel de deelname aan sport (georganiseerd en ongeorganiseerd) in Nederland nog nooit zo hoog
is geweest, blijkt uit de omnibusenquête dat het percentage van sportdeelname in Purmerend in lichte
mate achterloopt op dat in de buurgemeenten. Een vergelijking met het landelijk percentage
sportdeelname leert ons daarentegen dat de cijfers inzake sportdeelname in Purmerend nagenoeg
gelijk lopen met de landelijke cijfers (rond de 60%).
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Met de Breedtesportimpuls heeft de gemeente Purmerend een duidelijke en belangrijke stap in deze
richting gezet en een maatschappelijk proces op gang gebracht. De BOS-impuls zorgt voor verdere
uitbouw en continuering van dit proces. De situatie in de gemeente op het gebied van
sportaccommodaties, sportstimulering, sportaanbieders, verenigingen, samenwerkingsverbanden en
initiatieven nodigt uit tot een ambitieus sportbeleid met een hoog percentage aan slagingskansen voor
het succesvol voltooien van de bestuurlijke doelen op het gebied van sport.
In het bijzonder zijn daarbij ook in de Purmerendse samenleving specifieke groepen die niet of weinig
sporten. Hoewel in Purmerend via onder meer de breedtesportimpuls reeds een flinke impuls is
gegeven aan sportactiviteiten voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking, is het sporten
voor deze doelgroepen nog volop in ontwikkeling.
De sportorganisatie
Een en ander komt mede voort vanuit het gegeven dat sport van oudsher wordt beoefend door jeugd /
jongeren. Sport was lange tijd synoniem voor jeugdsport en wedstrijdsport en vond hoofdzakelijk
plaats in verenigingsverband. Deze situatie is inmiddels drastisch gewijzigd. De sport als afgebakend
maatschappelijk terrein bestaat niet meer. Sport, leisure, recreatie en toerisme zijn hoe langer, hoe
meer met elkaar verweven. De sportbehoeften van de burger (van alle doelgroepen) zijn veranderd en
zullen blijven veranderen. De veranderde sportinfrastructuur en de veranderende sportbehoeften
zullen permanent moeten worden vertaald in een dynamisch gemeentelijk sportbeleid, in
multifunctionele binnen- en buitensportaccommodaties, in openbare sportruimte, in sportstimulering,
sportservice en verenigingsondersteuning.
De ontwikkelingen in de sport en de maatschappij vereisen echter niet alleen van de overheid maar
ook van de sportverenigingen een permanente ontwikkeling. De nieuwe maatschappelijke functie van
de sportverenigingen en de telkens veranderende behoeften van de doelgroepen maken dat
sportverenigingen zich moeten ontwikkelen tot organisaties, die oog hebben voor en deel uitmaken
van de maatschappij en die in staat zijn in te spelen op ontwikkelingen en de behoeften van sporters.
Innovatie, samenwerking, schaalvergroting en professionalisering zijn hierbij onmisbare
kernbegrippen. Wanneer hieraan optimaal kan worden voldaan ontstaat het streefbeeld van de
moderne sportvereniging; een organisatie met een positie binnen de samenleving die
verantwoordelijkheid neemt en ook extern gericht is. Samenwerking binnen buurt, onderwijs en sport
is hiervan een logisch gevolg. De uitdaging is dan ook te stimuleren dat verenigingen deze
ontwikkeling kunnen doormaken, de samenwerking aangaan met onder meer brede scholen, meedoet
met Purvakactiviteiten, een recreatief aanbod ontwikkelen voor alle doelgroepen en bovenal door
deze krachtenbundeling de sporter weet te bereiken.
Een middel die daarnaast wordt ingezet om zorg te dragen voor een versterking van de Purmerendse
sportinfrastructuur, afgestemd op de klant (sporter), is de (beoogde) vorming van een sportstichting. In
de Sportstichting Purmerend worden beheer en uitvoering van sport verenigd en op afstand gezet. Het
strategisch beleid blijft achter bij de gemeente. De sportstichting herbergt zowel het ondernemerschap
(exploitatie zwembad en sportaccommodaties), de non-profitorganisatie (sportstimulering,
sportservicecentrum, verenigingsondersteuning) als de adviesfunctie voor sporter, (sport)organisaties
en lokale overheid. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie, het management, bestuur en personeel.
Indien de nieuwe sportstichting zijn taken naar behoren kan gaan vervullen, leidt dit tot een unieke
situatie, die vele voordelen biedt voor alle betrokken partijen (sporters, sportverenigingen,
onderwijsinstellingen, sportaanbieders, gemeente). Het is een uitdaging een organisatie tot stand te
brengen die:
sport stimuleert en toegankelijk maakt,
de klant hierbij centraal stelt,
de spin in het sportweb van Purmerend is,
efficiënt en kundig beheert, verhuurt en exploiteert,
antwoord weet op alle vragen en problemen op het gebied van sport,
sneller en actiever kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen,
draagvlak heeft onder de sportverenigingen,
communiceert met sporters en sportwereld,
naar het gemeentebestuur deskundigheid uitstraalt en weet te overtuigen.
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De sportvoorziening
Naast de noodzakelijke uitbreiding van het aantal gemeentelijke sportaccommodaties en de wijze
waarop dit het beste kan gebeuren (een multifunctionele sportaccommodatie geschikt voor de
breedtesport en tegelijkertijd topsport nabij de onderwijscampus) zal ook het behoud van de kwaliteit
van een aantal bestaande accommodaties aandacht vergen.
Voor de gemeente geldt dit o.a. voor de vervanging van de kunststof toplagen van een aantal
sportvelden, die zich voor 2011 en volgende jaren aankondigt. Voor de buitensportverenigingen geldt
dat het onderhoud en eventuele vervanging van verenigingsopstallen binnen de exploitatiebegrotingen
in de komende jaren nadrukkelijk aandacht dienen te krijgen.
Het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken voor het behoud van voldoende en kwalitatief goede
sportaccommodaties, waarbij multifunctionaliteit maatgevend is. Ook zal aandacht geschonken
moeten worden aan sport in de openbare ruimte.
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6.

De agenda voor de komende periode

6.1

Algemeen

Uit de voorliggende hoofdstukken valt af te leiden dat in de gemeente Purmerend een gunstig klimaat
heerst voor een modern en vooruitstrevend sportbeleid, dat ook in de regio mag worden gezien. Sport
staat op de politieke agenda, het gemeentebestuur heeft duidelijke ambities op het gebied van sport
en onderkent de waarde van sport om meerdere doelstellingen te bereiken en problemen in de
hedendaagse samenleving op te lossen.
De gemeente beschikt over een groot aantal voorzieningen voor sportbeoefening en een nieuw,
modern zwembad. De toekomstige behoefte aan binnen - en buitensportaccommodaties is onderzocht
en in kaart gebracht. Er wordt beleid gemaakt en plannen ontwikkeld om in de toekomstige behoeften
aan sportaccommodaties te voorzien, waarbij samenwerking en multifunctionaliteit tot uitgangspunten
zijn verheven. De gemeente heeft een adequaat tarievenbeleid dat door de gebruikers van de
sportvoorzieningen als redelijk wordt ervaren en in financieel opzicht voldoende dekking geeft aan de
uitgaven voor de binnensportaccommodaties. De gemeente heeft de kansen die haar geboden zijn
door landelijk sportbeleid o.a. via de Breedtesportimpuls en de Bosimpuls goed opgepakt en aan de
weg getimmerd op het gebied van sportstimuleringsactiviteiten voor jeugdigen, ouderen en mensen
met een beperking. Het verenigingsleven neemt actief deel aan de totstandkoming van het sportbeleid
en deelt de ambities van het gemeentebestuur. Er is een sportraad, die de belangen van de
sportwereld op lokaal niveau behartigt. Recentelijk heeft de gemeenteraad besloten zijn taken op het
gebied van beheer en exploitatie van de sportaccommodaties en het zwembad, de sportstimulering,
verenigingsondersteuning en sportservice te verzelfstandigen en onder te brengen binnen één
organisatie, de sportstichting Purmerend. Hiermede is een gunstige uitgangspositie gerealiseerd voor
een integraal sportbeleid, dat mogelijkheden in zich draagt voor een optimale afstemming van
behoefte en voorzieningen, vraag en aanbod.
In de vorige hoofdstukken bent u meegenomen via de ontwikkelingen en de situatieanalyse langs de
visie van de gemeente op sport naar de rollen en uitdagingen van de gemeente. In dit hoofdstuk
komen we tot een agenda voor de toekomst, waarbij de visie en de rol van de gemeente met elkaar
worden verbonden. Met andere woorden wordt in dit hoofdstuk beschreven waar de gemeente waarde
aan hecht, welke ambities er worden nagestreefd en welke instrumenten kunnen worden ingezet om
deze ambities te realiseren. Een en ander is echter nog afhankelijk van de uiteindelijk door de
gemeenteraad te maken keuzes. De voorgestelde prioriteiten zijn wederom geclusterd volgens de drie
hoofdthema's de sporter, de sportorganisatie en de sportvoorziening.
6.2

De sporter

Algemeen
Sport heeft een belangrijke preventieve functie. Sport is een bindende factor in de stad en in de
wijken. De sportdeelname bij jeugd, ouderen en mensen met een beperking speelt hierbij een
belangrijke rol. Door inwoners vanaf jongs af aan met sport kennis te laten maken wil de gemeente
een blijvende sportdeelname van zijn burgers bevorderen. De gemeente hecht er aan dat alle
inwoners binnen de gemeentegrenzen regelmatig een sport-of bewegingsactiviteit kunnen beoefenen.
De gemeente vindt dat in Purmerend alle kinderen zwemvaardig moeten zijn en wil daarom de
mogelijkheid bieden voor alle jeugdige inwoners tot het halen van een zwemdiploma.
Ambities
In 2010 een stijging realiseren van het aantal actieve sporters in Purmerend van 10% ten
opzichte van het jaar 2006.
Het benutten van mogelijkheden tot uitbreiding van het sportaanbod in samenwerking met de
brede scholen.
Het bevorderen van het imago van de Purmerendse sport en -aanbod.
Het promoten en ondersteunen van topsport in faciliterende zin.
Ervoor zorgdragen dat alle Purmerendse kinderen bij het verlaten van de basisschool in het
bezit zijn van minimaal een zwemdiploma-A.
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Instrumenten
Het activeren van de doelgroepen jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De
bestaande sportstimuleringsactiviteiten worden daarom intensiever op deze doelgroep
afgestemd. Samenwerking met organisaties op het gebied van gezondheid, onderwijs, welzijn
en sport alsook het uitvoeren van arrangementen in het kader van de Bosimpuls is hierbij
noodzakelijk.
Aansluiten bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet geeft de taak om mensen
zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren en sociaal te participeren. De gegeven
knelpunten in sportbeoefening door ouderen en mensen met een beperking (vervoer,
contributie en materiaal) kunnen hiermee worden opgelost.
Het bieden van mogelijkheden tot sportkennismakingsactiviteiten voor jeugd, ouderen,
volwassenen, en mensen met een beperking gericht op gezondheidsbevordering en
sportdeelname in verenigingsverband.
De individuele, ongeorganiseerde sporter wordt door middel van mogelijkheden c.q.
voorzieningen (zie par. 6.4) gestimuleerd in de openbare ruimte actief te zijn.
Het ontwikkelen van beleid inzake de gesignaleerde problemen betreffende diverse
activiteiten in het kader van sportstimulering (behoud vrijwilligers, ondersteuning continuering
activiteiten en gerichtere afstemming op doelgroepen).
Het structureel inzetten van communicatie ter bevordering van de bekendheid en imago van
de Purmerendse sport.
Het voorzien in de behoefte aan binnensportruimte door de bouw van een multifunctionele
sportaccommodatie die geschikt is voor alle zaalsporten, het (bewegings)onderwijs en in het
bijzonder faciliteiten biedt voor de turnsport, denksport en topsport.
De mogelijkheid bieden aan kinderen tot deelname aan kwalitatief goed en financieel
laagdrempelig zwemonderwijs in het gemeentelijk zwembad.
6.3

De sportorganisatie

Algemeen
Sport krijgt naast sportbeoefening meer en meer een maatschappelijke functie, die belangrijk is voor
de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van het gezondheidsbewustzijn. De
sportverenigingen worden hierdoor een bindmiddel in de gemeente en tussen bevolkingsgroepen. Zij
spelen traditioneel een belangrijke rol bij de uitvoering van het sportbeleid, maar dragen tegenwoordig
ook bij aan maatschappelijk beleid en beleid op het gebied van de volksgezondheid. Aangezien
sportverenigingen in de regel vrijwilligersorganisaties zijn is ondersteuning van de
verenigingsbesturen bij het vervullen van deze nieuwe taken noodzakelijk. Daarnaast kent onze
maatschappij een alsmaar groeiend pakket van wet en regelgeving, dat het vrijwilligerswerk onder
druk zet en bemoeilijkt. De gemeente wil er voor zorgdragen dat vrijwilligers in de sportverenigingen
behouden blijven en dat zij hun vrijwilligersfunctie optimaal kunnen vervullen. Werving, scholing en
facilitering van vrijwilligers in de sportwereld zijn noodzakelijk om vrijwilligers toe te rusten voor hun
taken in de moderne sportvereniging en dienen derhalve structureel onderdeel te zijn van het
gemeentelijk aanbod verenigingsondersteuning.
Daarnaast dient het subsidie- en tarievenbeleid de sportvoorzieningen betaalbaar te houden. De
gemeente is van mening dat er een duidelijk verband moet zijn tussen de door haar verstrekte gelden
en maatschappelijke doelen. Een deel van het subsidiebudget zal daarom meer dan voorheen worden
gekoppeld aan te leveren prestaties. Kernbegrippen van het nieuwe subsidiebeleid zijn
outputgerichtheid, transparantie, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid.
Evenals het subsidiebeleid heeft het tarievenbeleid tot doel de sportvoorzieningen betaalbaar te
houden. Zowel de gemeente als het verenigingsleven, gebruikers van de sportaccommodaties zijn
tevreden over de bestaande tarifering.
Tot slot hebben sportverenigingen behoefte aan communicatie met de gemeente en met elkaar over
het sportbeleid. Voor een optimaal sportbeleid is een goede wederzijdse communicatie tussen
gemeente en werkveld een vereiste. De Sportraad wordt door de gemeente beschouwd als de lokale
organisatie die de belangen van de sportwereld behartigt. De gemeente heeft gekozen voor externe
verzelfstandiging van de taken op het gebied van beheer en exploitatie van de sportaccommodaties,
de sportstimuleringsactiviteiten, het sportservicecentrum en het Leeghwaterbad . Er is door de
gemeenteraad besloten om tot een externe verzelfstandiging te komen van de betrokken
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organisatieonderdelen inclusief de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie in de vorm van één
stichting voor de sport, de Sportstichting Purmerend .
Ambities
Voorwaarden scheppen voor een actief verenigingsleven, dat voorbereid is op de taken van
de moderne hedendaagse sportvereniging en een rol kan vervullen in het samenspel van
gemeentelijk beleid op het gebied van sport, welzijn, gezondheidszorg en
samenlevingsopbouw.
De gemeente Purmerend wil maatschappelijke stages en samenwerking met sportopleidingen
gaan aanwenden om het vrijwilligersprobleem bij de sportverenigingen mede aan te pakken.
Het sportloket moet vraag en aanbod in dit kader gaan reguleren en afstemmen.
Doelgericht inzetten van subsidies. Subsidies dienen meer aan te sluiten bij de ondersteuning
van specifieke doelgroepen en bij de behoefte vanuit sportverenigingen.
.
Het realiseren van een fysiek centraal aanspreekpunt op het gebied van sport (sportloket) als
onderdeel van de (beoogde) sportstichting voor de inwoners van Purmerend waarmee sport
dichterbij de (potentiële) sporter komt.
Instrumenten
Ondersteunen van sportverenigingen bij haar ontwikkeling. Realisatie vindt plaats door het
inzetten van het sportloket met behulp van professionals en subsidiemogelijkheden.
Het als onderdeel van het sportloket op initiatief van de sportstichting in samenwerking met
het voortgezet onderwijs, het mbo-onderwijs voor Sport en Bewegen en de vrijwilligerscentrale
ontwikkelen van een actief transferpunt voor vrijwilligers en maatschappelijke stages in de
sport. Vrijwilligerswerk blijft in het algemeen onder regie van de vrijwilligerscentrale.
Stimuleren van de functie van sportverenigingen als centraal punt in de wijk. Ook de
samenwerking met andere organisaties in de wijk wordt aangemoedigd. Waar mogelijk wordt
aangesloten bij goedlopende bestaande structuren zoals brede scholen.
Het ontwerpen van een nieuwe subsidiesystematiek, die bestaat uit vier subsidiegrondslagen:
1. Betaalbaarheid sportbeoefening.
2. Kwaliteit van sportbeoefening.
3. Sportbeoefening door jeugdigen, ouderen en mensen met een beperking.
4. Projecten c.q. activiteiten met een bijzonder of eenmalig karakter.
Voor de komende jaren een overgangsmaatregel treffen die bestaande subsidieontvangers in
staat stelt hun beleid aan te passen aan de nieuwe subsidieregels van de gemeente.
De subsidieverlening voor de grondslagen 1, 2, 3 regelen in beleidsregels.
Subsidieverlening voor de subsidiegrondslagen 3 en 4 in de vorm van project- en
activiteitensubsidies. Op basis van een op te maken projectplan worden doelen, activiteiten,
termijnen, prestaties, de subsidievergoeding en de wijze van rapporteren en verantwoorden
van de subsidiegelden voor het project afgesproken.
6.4

De sportvoorziening

Algemeen
De nadruk ligt op het behoud van voldoende capaciteit aan sportvoorzieningen, een goede kwaliteit en
een basisniveau voor alle accommodaties. Leidend hierbij zijn niet alleen sporttechnische eisen, maar
ook eisen als voldoende (openbare) ruimte, bereikbaarheid, nabijheid en sociale veiligheid. De
gemeente is van mening dat de gebruikers medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
accommodaties. Ook van hen mag verwacht worden dat ze een bijdrage leveren voor het behoud van
de goede kwaliteit van de accommodaties.
Ambities
Algemeen
Sportvoorzieningen hebben een belangrijke functie voor een wijk of de stad. Uitgangspunt is
dat het voorzieningenniveau op basis van de buurt-, wijk-, of stedelijke behoefte behouden
blijft.
Aanbieden van voldoende en veilige voorzieningen voor sport in de openbare ruimte.
De gemeente staat open voor particulier c.q. commercieel initiatief.
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Binnensportvoorzieningen
Voorzien in behoefte aan binnensportruimte voor het onderwijs en de sport in de periode
2008-2018 door middel van het realiseren van een multifunctionele (top)sportaccommodatie in
samenwerking met het onderwijs. Bij het realiseren van een multifunctionele
topsportaccommodatie worden het onderwijs, een groot aantal binnensportverenigingen
voorzien in behoefte en kunnen de wensen van een turnhal (burgerinitiatief Gymnet) en een
denksportcentrum worden meegenomen.
Zwembad
Het versterken van de functie van het Leeghwaterbad als vrijetijdscentrum voor Purmerend en
omgeving door het stimuleren van realisatie van aanvullende (leisure)activiteiten in en om het
zwembad.
Buitensportvoorzieningen
Het hanteren van kwaliteitseisen conform normering NOC*NSF/VNG en het vertalen van de
kosten hiervan in meerjarige onderhouds- en vervangingsprogramma s.
Beleid ontwikkelen met betrekking tot de naar buiten gerichte reclame-uitingen op de
sportvelden. Om alle verenigingen op basis van een gelijkwaardig karakter te betrekken,
kunnen op een aantal (zicht)locaties reclamezuilen worden ontwikkeld. Met de te vergaren
inkomsten kan een sportfonds worden aangelegd, dat ten goede komt aan alle
sportverenigingen. Het sportfonds zou ingezet kunnen worden om de problematiek rond het
groot onderhoud van de verenigingsopstallen op te lossen. Zo zou het opstellen van de eerder
genoemde meerjaren onderhoudsprogramma s voor deze gebouwen hieruit bekostigd kunnen
worden en kan het fonds worden ingezet als garantiestelling voor door verenigingen voor
groot onderhoud van hun verenigingsgebouw af te sluiten geldleningen. Tevens kan met het
sportfonds graffitibeschermende maatregelen op de verenigingsaccommodaties worden
aangebracht (bijv. d.m.v. nulmeting in kader van project 'proper en schoon').
Het
treffen
van
maatregelen
tegen
overlast
op
parkeerplaatsen
op
de
buitensportaccommodaties.
Instrumenten
Algemeen
Bij stedenbouwkundige ontwikkelingen in een bepaald gebied wordt conform voornoemd
uitgangspunt nadrukkelijk rekening gehouden met sportvoorzieningen, zowel met betrekking
tot binnensport, buitensport als individuele sport in het openbaar.
Bij de inrichting van de openbare ruimte moet er aandacht zijn voor en ruimte gegeven
worden aan sport en spelen. Hiertoe behoort ook het zorgdragen voor de toegankelijkheid van
(sport)voorzieningen voor mensen met beperkingen.
De komende periode wordt ingezet op actieve (sport)mogelijkheden voor de individuele,
ongeorganiseerde sporter in de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan ruimten c.q.
voorzieningen als trimbanen, wandelpaden, skeeler- en fietspaden, kano-opstap- en
overstapplaatsen en -routes, mogelijkheden voor nordic walking etc.
Om de sportmogelijkheden in de openbare ruimte te bevorderen wordt de bijdrage aan de
recreatieschappen gecontinueerd waarbij door de gemeente wordt toegezien op naleving van
prestaties ten aanzien van instandhouding en realisatie van (afgesproken) recreatieve
voorzieningen. Met name dient te worden toegezien op inzet van de reeds in de begroting van
Landschap Waterland opgenomen realisatie van de ruiterpaden Purmerbos (2007/2008), fietsen skeelerpaden Purmerbos (2008), het tweede natuurspeelbos en de verbinding van het
Purmerbos met groengebied Purmerland en vervolgens Twiske. Voorts de ontwikkeling van
groengebied Purmerland continueren volgens bestaand beleid.
Het speelvoorzieningenbeleid is - mede dankzij de beschikbaarstelling van middelen door de
gemeenteraad - reeds voor jaren verankerd en voorziet in een behoefte van de Purmerendse
inwoners. Dit beleid kent normen voor sport en spel in de openbare ruimte van Purmerend op
de diverse niveaus en dient te worden gecontinueerd.
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Binnensportvoorzieningen
Realisatie multifunctionele (top)sportaccommodatie.
Uit het behoefteonderzoek naar binnensportvoorzieningen blijkt dat het bewegingsonderwijs binnen
het voortgezet onderwijs in de periode tot 2018 een ruimtebehoefte heeft aan 2 extra gymlokalen. Er
is geen extra kwantitatieve behoefte aan binnensportcapaciteit ten behoeve van de sportverenigingen
behoudens de behoefte die ontstaat vanwege vervanging van bestaande accommodaties.
Door koppeling van functies in een multifunctionele accommodatie kunnen de ruimten worden
gecombineerd. Hiermee kan enerzijds rekening worden gehouden met de (kwantitatieve) behoefte
aan (binnensport)accommodatieruimte en anderzijds worden geanticipeerd op (kwalitatieve) eisen en
wensen van (beoogde) gebruikersgroepen. Een multifunctionele sportaccommodatie komt daarbij in
beginsel eveneens tegemoet aan de gemeentelijke topsportambities alsmede het positief profileren
van Purmerend als topsportvriendelijke stad.
De ambitie omtrent de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie kan mogelijk worden
gemaakt door het amoveren van bestaande verouderde accommodaties (1 gymlokaal Pampusstraat
en sporthal Beukenkamp = samen 3 gymlokalen) in combinatie met de voorziening in de behoefte
vanuit het onderwijs van 2 nieuwe gymlokalen. Wanneer de vervanging van 3 solitaire gymlokalen
vanuit het onderwijs bij dit initiatief kan worden betrokken, kan de maximale variant voor de
multifunctionele topsportaccommodatie zelfs gebracht worden op een omvang van 8
gymnastieklokalen.
Gedacht wordt aan een sporthal die compartimenteerbaar is in afzonderlijke zaaldelen die elk kunnen
worden ingericht ten behoeve van het bewegingsonderwijs, maar ook (eventueel gezamenlijk) kunnen
worden ingezet voor de binnensport alsmede (grootschalige) evenementen. Op basis van de
uitgangspunten en wensen en behoeften van de (toekomstige) gebruikers dient te worden uitgegaan
van één multifunctionele sporthal, geschikt voor breedtesport en tegelijkertijd topsport met daarin
geïntegreerd een wedstrijd-/trainingsturnzaal. Tevens wordt - mede vanwege haar multifunctionele
gebruik voor onderwijs en verenigingen - voorgesteld een denksportcentrum in te passen.
Om de synergiemogelijkheden met het onderwijs te versterken, wordt een realisatie voorgesteld in de
nabijheid van de VMBO-campus van de Purmerendse Scholengemeenschap (PSG). Door de
aanwezigheid van de onderwijsvoorzieningen kan de beoogde multifunctionele sportaccommodatie
integraal deel uitmaken van een geclusterde onderwijs- en sportcampus. Hierdoor worden alle
potentiële voordelen in een gebouw verenigd tot een gemeentelijke basissportvoorziening.
Niet in de laatste plaats heeft clustering van de multifunctionele sportaccommodatie met het
voortgezet onderwijs eveneens financiële voordelen. Wanneer in de komende periode niet wordt
gekomen tot realisatie van de multifunctionele (top)sportaccommodatie - waarbij op dit moment de
gunstige mogelijkheid van clustering kan worden benut - houdt een en ander in dat eventuele latere
realisatie van een dergelijke accommodatie meerkosten met zich meebrengt. De investeringskosten
kunnen worden gedrukt wanneer tot een gezamenlijke accommodatie wordt gekomen. Een
gezamenlijke exploitatie, waarbij overdag de accommodatie gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden
en in de avonduren / weekenden voor het verenigingssporten biedt mogelijkheden om de verhouding
tussen kosten en gebruik (inkomsten) in een goede balans te brengen. Na vaststelling van de
sportnota vindt allereerst zorgvuldige doorberekening en toetsing plaats van de plannen met
betrekking tot de multifunctionele (top)sportaccommodatie en wordt dit ter besluitvorming voorgelegd.
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Zwembad
Het optimaliseren van het gebouw op grond van de ARBO-wetgeving.
Het Leeghwaterbad in staat stellen de aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek
met betrekking tot de inrichting en de hygiëne van het bad uit te voeren.
Buitensportvoorzieningen
Met verenigingen worden bij nieuwbouw van kleedlokalen afspraken gemaakt over
multifunctioneel gebruik van deze voorzieningen op tijden dat deze niet voor sportdoeleinden
dienst doen.
Voor het beoordelen van wensen en behoeften van de buitensportverenigingen met
betrekking tot wijziging van toplagen worden de volgende criteria gehanteerd:
- belastbaarheid van de velden en
- een eigen bijdrage à fonds perdu van 20% in de kosten van aanleg kunstoftoplaag
- de kosten van een lichtinstallatie zijn voor rekening van de vereniging.
Oplossen van de behoefte aan kunstgrasvelden en uitbreiding kleedlokalen van de
voetbalverenigingen Purmerend en Wherevogels.
Een eventueel besluit omtrent een mogelijk onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid
van een indoor loophal op sportpark De Munnik (eerste voorlopige raming: 2.800.000,--) en
een overdekte skeelerpiste op de accommodatie van de ijs- en skeelervereniging (eerste
voorlopige raming: 650.000,--) pas voorzien na onderzoek en definitieve besluitvorming inzake
de multifunctionele (top)sportaccommodatie.
Er wordt beleid ontwikkeld over de vraag hoe om te gaan met nieuwe (particuliere) initiatieven
op sportgebied.
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7.

Meetbare resultaten

Op basis van de in het vorige hoofdstuk genoemde ambities en instrumenten kunnen de hoofdthema's
nader worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk gebeurt dit door de beoogde effecten en resultaten van de
verschillende instrumenten te presenteren. In het overzicht laat kolom twee de beleidsinstrumenten
zien, geeft de derde kolom de beoogde effecten weer en beschrijft kolom vier de beoogde resultaten
voor 2011. In de vijfde kolom staan de effectindicatoren waarmee het beleid kan worden gemonitord.
Per jaar worden de effectindicatoren verder uitgewerkt in de programmabegroting en kan hiermee
tussentijds worden gerapporteerd over de ontwikkeling op sportgebied. Wel moet worden opgemerkt
dat de effectindicatoren niet uitsluitend zijn gekoppeld aan de inzet van het gemeentelijk beleid maar
afhankelijk zijn van meerdere (o.a. sociale, economische, financiële) factoren. Het sportbeleid levert
een bijdrage om het gewenste effect in de samenleving te bereiken.
Hoofdthema's

Beleidsinstrumenten

De sporter

De sportorganisatie

De sportvoorziening

Sportstimulering
Zwemonderwijs
Communicatie

Subsidiebeleid
Tarievenbeleid
Verenigingsondersteuning
c.q.
sportsupport

Realisatie
sportvoorzienin
gen
Beheer en
exploitatie
sportvoorzieningen
Subsidie- en
tarievenbeleid
Instandhouding
recreatieve
voorzieningen
(openbare
ruimte)

Beoogde
effecten

Beoogde
resultaten
voor 2011

Effectindicatoren
2006

Effectindicatoren
2011

Activeren
doelgroepen,
verhogen
gezondheid
door sport en
optimaliseren
zwemvaardigheid.

Hoger aantal
inwoners dat
sport

% inwoners (15+)
dat min. 1x p.m.
sport:
49% in 2006
% jongeren (<12)
dat min. 1x p.m.
sport:
56% in 2003
% ouderen (50+)
dat min. 1x p.m.
sport:
38% in 2006
% mensen met
beperking dat
min. 1x p.m.
sport:
37% in 2006
4985 jongeren die
sporten bij
gesubsidieerde
verenigingen in
2006
4000 senioren die
sporten bij
gesubsidieerde
verenigingen in
2006
Klanttevredenheid:
nulmeting in 2007

% inwoners (15+)
dat min. 1x p.m.
sport :
52% in 2011
% jongeren (<12)
dat min. 1x p.m.
sport:
60% in 2011
% ouderen (50+)
dat min. 1x p.m.
sport:
43% in 2011
% mensen met
beperking dat
min. 1x p.m.
sport:
42% in 2011
5200 jongeren die
sporten bij
gesubsidieerde
verenigingen in
2011
4300 senioren die
sporten bij
gesubsidieerde
verenigingen in
2006
Klanttevredenheid:
tussenmetingen in
2009 en 2011

% sporters dat in
Purmerend sport:
38% in 2006

% sporters dat in
Purmerend sport:
48% in 2011

Rapportcijfer
aantal sportvoorzieningen:
7,3 in 2006

Rapportcijfer
aantal sportvoorzieningen:
8,0 in 2011

Rapportcijfer
kwaliteit sportvoorzieningen:
7,2 in 2006

Rapportcijfer
aantal sportvoorzieningen:
8,0 in 2011

Vergroten
aantal
jongeren dat
sport
Vergroten
aantal ouderen
dat sport
Vergroten
aantal mensen
met een
beperking dat
sport
Grotere
instroom
jongeren bij
verenigingen

Behouden en
versterken van
een gezond
verenigingsklimaat.

Grotere
instroom
senioren bij
verenigingen

Effectief en
multifunctioneel
gebruik sporten recreatieve
voorzieningen
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inbedding
ondersteuning
verenigingen
Stijging
deelname
sport in
Purmerend
van 10%
Hoger
rapportcijfer
sporters die
tevreden zijn
over sportmogelijkheden
in de buurt
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8.

Financiële planning 2008 - 2011

Het navolgende overzicht geeft een indicatie van de extra investeringen die nodig zijn voor sport om
uitvoering te kunnen geven aan de agenda voor de komende periode. Veel van de ambities voor
2008-2011 kunnen worden gerealiseerd door (herschikking van) bestaande middelen. Uit de tabel
blijkt echter ook dat op een aantal punten aanvullende financiering nodig is. Een en ander wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad om te kunnen voldoen aan het streven om 10% meer
Purmerenders actief te laten sporten. Het betreft onder meer investeringen om aan te kunnen sluiten
op de ontwikkelingen van de WMO, het faciliteren van sporters bij sportverenigingen en het
aanpassen van sportaccommodaties. Verder zal extra worden ingezet op sportstimulering voor de
doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een beperking en wordt (financiële) aandacht besteed
aan verenigingsondersteuning.
De uiteindelijke financiële uitgaven zijn voor alle goede orde nog afhankelijk van nadere
besluitvorming door de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad - waarbij eventueel
keuzes in besteding en moment van uitvoering worden gemaakt - geven de indicaties pas een
definitieve richting. De bedragen welke in onderstaande tabel zijn weergegeven, zijn opgenomen in de
Kadernota 2008-2011 welke op 20 juni 2007 door de gemeenteraad wordt behandeld.
Tabel 1:
Financiële planning (in euro)
Product
De sporter
Sportstimulering alle doelgroepen
Sportstimulering jongeren
Sportstimulering ouderen
Sportstimulering mensen met een beperking
Zwemonderwijs
De sportorganisatie
Sportsupport c.q. verenigingsondersteuning
De sportvoorziening
Multifunctionele (top)sportaccommodatie
inclusief turnsport- en denksportcentrum
Verplaatsing rugbycomplex
Meerjarig onderhoud sport
Multifunctionele kunstgrasvelden FC
Purmerend en VV Wherevogels
Multifunctionele kleedkamers FC Purmerend
en VV Wherevogels
Vervanging toplagen
buitensportaccommodaties
Zwembad
Sport-o-theek t.b.v. doelgroepen
Graffitibeschermende maatregelen*
Totaal

2008

2009

2010

2011

25.000
19.000
-

101.500
19.000
-

101.500
10.000
19.000
-

15.500
112.500
10.000
19.000
-

75.000

68.000

70.500

68.000

PM
51.100

PM
PM
11.100

PM
PM
7.100

PM
PM
195.200

-

120.000

116.500

113.000

-

-

54.000

53.100

11.640
2.500
184.240

11.155
3.500
334.255

10.670
3.500
392.770

49.500
10.185
4.500
650.485

* Bekostiging vanuit sportfonds uit inkomsten reclame-zuilen.
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Eindbeschouwing
In de structuurvisie Purmerend 2005-2010 wordt geconstateerd dat de groei van de stad stabiliseert.
De stad staat voor de opgave de omslag te maken van groei, naar bloei. Van een groeiende stad met
nieuwe inwoners naar een bestaande stad met inwoners, die zich met deze gemeente verbonden
voelen, die met de gemeente communiceren, participeren in de gemeenschappen en het
verenigingsleven en trots zijn op hun stad met zijn voorzieningen. Binding zorgt voor stabiliteit en
stabiliteit is de basis voor verdere ontwikkeling. Sport is het middel bij uitstek om te zorgen voor
binding met en tussen inwoners. Wil de gemeente een verbondenheid realiseren tussen de inwoners
en de stad dan is het logisch dat zij investeert in een hoogwaardig sportbeleid en dat zij inspeelt op de
behoeften en ontwikkelingen op dat gebied.
Het gemeentebestuur van Purmerend is zich hiervan bewust en heeft hiertoe reeds de nodige stappen
gezet. Zo is door de verzelfstandiging van de gemeentelijk taken op sportgebied een gunstige
uitgangspositie gecreëerd voor een integraal sportbeleid. Accommodatiebeheer, sportservice en
sportstimulering vanuit één organisatie bieden optimale mogelijkheden voor samenhang,
samenwerking en efficiency.
Wanneer de ambities met betrekking tot het accommodatiebeleid kunnen worden gerealiseerd wordt
de basis voor breedtesport versterkt, kan hiermee een toename van 10% meer sporters in Purmerend
worden geëffectueerd en kan tegelijkertijd topsport en het organiseren van (inter)nationale
evenementen in Purmerend mogelijk worden gemaakt.
Vanuit andere beleidsterreinen (onderwijs, gezondheidszorg, sport en welzijn) wordt samenwerking
gezocht met de Sport. Sport biedt de mogelijkheid problemen in de buurten en wijken en problemen
met jongeren aan te pakken. Sport maakt doelgroepen benaderbaar en gemakkelijker bereikbaar. De
sportverenigingen vormen in toenemende mate de cement in de samenleving en moeten waar nodig
bij hun taken ondersteund worden. Met sportservice en verenigingsondersteuning dienen de
sportverenigingen te worden ondersteund bij het vervullen van hun hedendaagse belangrijke taken.
Ook het imago van het sportaanbod in Purmerend kan hierdoor verder verbeteren.
De samenwerking tussen de genoemde beleidsterreinen maakt het van de andere kant ook mogelijk
knelpunten in de sport aan te pakken. Zo kan de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning een
impuls geven aan de sportdeelname door met name mensen met een beperking en ouderen.
De sportnota heeft aangetoond dat sport volop in ontwikkeling is en vele mogelijkheden heeft bij te
dragen aan het realiseren van de strategische doelen van de gemeente Purmerend. De gemeente
Purmerend heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in zijn sportbeleid en nagedacht over
ontwikkelingen. De gemeente zal daar bij het realiseren van zijn ambities zijn voordeel mee kunnen
doen. Immers, scoren doe je met sport! Dit betekent niet dat het sportbeleid in Purmerend afgerond is
en geen verdere inspanningen of middelen meer behoeft. Integendeel de sportnota toont aan dat
sport in de samenleving onmisbaar is en daarom voor iedere gemeente een beleidsterrein is dat
permanent de aandacht verdient.
Wij stellen uw Raad derhalve voor in te stemmen met de visie, ambities en instrumenten zoals in deze
sportnota zijn verwoord.

Purmerend, april 2007

Burgemeester en Wethouders
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