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Hoofdstuk 1
Inleiding
Het sportbeleid van de gemeente Brummen is de afgelopen jaren gericht geweest op “breedtesport”. De
doelstellingen daarbij zijn geweest om sportdeelname in de breedste zin te stimuleren en sportorganisaties (lees verenigingen) ondersteuning te bieden bij het aanbieden van sport.
Speerpunten in dat sportbeleid zijn geweest:
 sportdeelname van ouderen (55+) gericht op bewegen/gezondheid en voorkoming van sociaal isolement (project BALM, Brummens Actief Leven Model))
 sportdeelname door jongeren, waarvoor het bewegingsonderwijs op de basisscholen nieuwe
lesmethoden zijn aangereikt en een relatie tussen bewegingsonderwijs en sporten is gelegd (project
BIOS, Bewegen In Onderwijs en Sport)
 sportverenigingen zijn ondersteund met deskundigheidsbevordering, advisering en nieuwe
(sport)initiatieven zijn gestimuleerd (Lokaal ondersteuningspunt en sportstimulering, LOS)
In de vergadering van gemeenteraad van Brummen op 25 februari 2010 is het sportbeleid van de afgelopen jaren geëvalueerd. De gemeenteraad stelde de evaluatie vast, mede gebaseerd op de evaluatieverslagen van de beide uitvoeringsorganisaties, namelijk de Stichting Welzijn Brummen en de Gelderse
Sportfederatie. Verder lagen aan de evaluatie ten grondslag de resultaten van een evaluatie-enquête onder basisscholen in de gemeente en de uitkomsten van twee evaluatiebijeenkomsten met sportorganisaties. De door de gemeenteraad vastgestelde evaluatie bevatte een aantal aanbevelingen. Met die aanbevelingen is in het sportbeleid voor de toekomst rekening gehouden. Die aanbevelingen zijn:
 het project BALM is goed verlopen, maar om het succes te kunnen borgen en uitbouwen is een
(regelmatige) herhaling van dit project nodig
 met het project BIOS op de basisscholen is een basis gelegd, maar er is behoefte aan begeleiding/nazorg om de gewenste resultaten vanuit het vorige sportbeleid te halen. Die begeleiding/nazorg
moet niet alleen gericht zijn op het onderwijs, maar ook op de sportorganisaties
 sportorganisaties hebben aangegeven, dat er een blijvende behoefte is aan ondersteuning op het
gebied van sportadvisering, deskundigheidheidsbevordering en sportstimulering.
Naast de resultaten en aanbevelingen vanuit het voorgaande sportbeleid, zijn er meerdere gemeentelijke
beleidsvelden die (grote) raakvlakken hebben met sport en sportbeleid. Met name binnen de WMO en de
beleidsvelden jeugd, ouderen en volksgezondheid ligt er onder andere ook de nadruk op bewegen en
meedoen in de maatschappij. Het nieuw vorm te geven gemeentelijk sportbeleid vormt voor de uitvoering
van de aandachtspunten uit die beleidsvelden een concrete rol. In deze beleidsnota zullen naast nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van sport(en) en bewegen, ook de voorgenoemde aanbevelingen uit het
voorgaande sportbeleid en de aandachtspunten en voornemens uit andere gemeentelijke beleidsvelden
een plaats vinden en met elkaar worden verbonden.
Daarnaast wordt in deze beleidsnota ook uitvoering gegeven aan de visie op sport die door de gemeenteraad in het bestuursakkoord 2010-2014 is neergelegd. In het bestuursakkoord wordt met name aandacht
gevraagd voor de bereikbaarheid van de sport(accommodaties) en de laagdrempeligheid van
sport(accommodaties) voor jongeren.
Verder is met de lokale sportaanbieders (verenigingen, organisaties en commerciële aanbieders) in een
aantal bijeenkomsten gesproken over de belangrijkste aandachtspunten voor de sportbeoefening in de
gemeente Brummen. In deze interactieve bijeenkomsten is met de sportaanbieders gediscussieerd over
de mogelijkheden en de behoeften van sportorganisaties in een gemeentelijk sportbeleid. Daarbij hebben
deze organisaties de gelegenheid benut om aan te geven waar voor hen de zwaartepunten liggen voor
een gemeentelijk sportbeleid. De sportaanbieders hebben met enthousiasme meegewerkt aan het mede
vorm geven van het gemeentelijk sportbeleid. De resultaten van de bijeenkomsten zijn mede-verwerkt in
de bouwstenen voor het nieuwe sportbeleid, die u in bijlage A bij deze notitie terug vindt.
In deze nota wordt het sportbeleid beschreven voor de periode 2011 tot en met 2015.
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Hoofdstuk 2
Doelstelling van het gemeentelijk sportbeleid
De gemeente Brummen stelt zich met het nieuwe sportbeleid ten doel: het scheppen van de randvoorwaarden waarbinnen sport wordt ingezet om inwoners van de gemeente Brummen in de gelegenheid te
stellen om te bewegen en deel te kunnen nemen in de maatschappij.
Sport wordt daarbij aangemerkt als een zinvolle en aantrekkelijke tijdsbesteding, niet alleen door een actieve beoefening, maar ook door het organiseren van de sport als vrijwilliger.

2.1 Sportstimulering
Om de doelstelling van het nieuwe sportbeleid te bereiken, wil de gemeente Brummen haar inwoners
stimuleren om te gaan sporten. Daartoe zet de gemeente enerzijds in op accommodatiebeleid en anderzijds op sportondersteuningsbeleid. Hieronder worden deze varianten verder uitgewerkt.
2.1.1 Accommodatiebeleid
De gemeente Brummen zet in op het op orde hebben van sportaccommodaties, die in een gemeente van
de grootte van de gemeente Brummen redelijkerwijs aanwezig mogen worden geacht. De gemeente
Brummen heeft op dit moment de volgende buitensportaccommodaties in beheer:
1. sportpark De Veldkant te Eerbeek;
2. sportpark De Hazenberg te Brummen;
3. het voetbalcomplex aan de Dorpsstraat te Hall en
4. het sportterrein aan de Händelstraat te Eerbeek.
Verder heeft de gemeente Brummen de volgende binnensportaccommodaties in beheer:
1. sporthal De Bhoele te Eerbeek,
2. sportzaal en zwembad Rhienderoord te Brummen en
3. de gymzaal aan de Lorentzstraat te Eerbeek.
De gemeentelijke sportaccommodaties voor de beoefening van binnen- en buitensporten, voldoen aan de
eisen die gesteld worden voor de huidige sportbeoefening (training en competitie). Daarmee komt de
gemeente Brummen tegemoet aan de behoefte, kwantitatief en kwalitatief, aan sportaccommodaties.
De gemeente berekent een sociaal tarief voor het gebruik, c.q. het (ver)huren van deze accommodaties.
De gemeenteraad besloot op 1 maart 2007 om na een lange en zorgvuldige discussie de integrale kostprijs voor een aantal (soorten van) sportaccommodaties vast te stellen. Van die berekende kostprijs wordt
30% doorberekend als zijnde het gebruikstarief/de huurprijs van de sportaccommodaties. De resterende
70% van de kostprijs blijft ten laste van de gemeente.
2.1.2. Sportondersteuningsbeleid
In het kader van de breedtesport is in 2003 het Lokaal Ondersteuningspunt Sport en Spel opgezet. Vanuit
dit ondersteuningspunt is er veel ondersteuning aangeboden op organisatorisch vlak aan de lokale sportverenigingen, zoals deskundigheidsbevordering/cursussen voor vrijwilligers en bestuursleden, (hulp bij)
wervingsacties voor vrijwilligers, het ondersteunen bij gecompliceerde vraagstukken en de organisatie
van sportactiviteiten. In de evaluatie van de breedtesport is ook naar voren gekomen, dat bij sportverenigingen zeker nog de behoefte leeft om hierbij ook in de toekomst nog meer te worden begeleid en ondersteund.
Het sportondersteuningsbeleid is er dan ook op gericht om de sportverenigingen te ondersteunen en te
faciliteren. Sportverenigingen nemen een bijzondere plaats in, vanwege de sociale context waarbinnen
meedoen in de sport als vorm van meedoen in de samenleving vorm krijgt. In dit kader zijn binnen de
breedtesport in het verleden ook projecten opgezet zoals het Brummens Actief Leven Model (gericht op
55-plussers) en het Bewegen in Onderwijs en Sport (gericht op leerlingen in het basisonderwijs). Deze
projecten zijn erop gericht om deelnemers “aan het sporten te krijgen” en de nieuw gewonnen sporters
zoveel als mogelijk naar sportverenigingen te verwijzen. De uitgevoerde projecten verdienen een vervolg
en voldoende nazorg om in de toekomst de inmiddels behaalde, maar ook nieuw te behalen, resultaten te
kunnen borgen.
In het kader van de sportondersteuning onderzoekt de gemeente Brummen ook de mogelijkheden om tot
inzet van combinatiefunctionarissen 1 over te gaan.

1

Combinatiefunctionarissen worden ingezet in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. In bijlage B is een nadere
beschrijving opgenomen.
Sportbeleid gemeente Brummen 2011 – 2015

pagina

4

2.2 Sport als sociaal ontwikkelingsmodel
Naast de sportstimulering, zet de gemeente Brummen ook in op het bevorderen van de positieve bijeffecten van sport. Daartoe wil de gemeente sport instrumenteel inzetten om doelstellingen op het gebied
van volksgezondheid en welzijn te bewerkstelligen.
2.2.1. Sport, bewegen en gezondheid
Hierbij wordt met name een link gelegd tussen sport en (preventieve) volksgezondheid. Het begrip “sport”
wordt ruim geïnterpreteerd. Sport kent een aantal componenten, waaronder plezier, bewegen, competitie,
beleving, etc.. De aandacht hier ligt hoofdzakelijk op het werkzame bestanddeel “bewegen”. De positieve
effecten van bewegen op de gezondheid zijn in het verleden al genoegzaam aangetoond.
Hier kijkt de gemeente, naast het stimuleren van bewegingsrijke sporten of het bewegingsaspect van
sporten, ook naar andere bewegingsrijke activiteiten, zoals spelen en recreatie. Het gaat daarbij om het
lichamelijk activeren van bewegingsarme doelgroepen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met onder
andere organisaties die zich inzetten op het gebied van lokale (preventieve) gezondheidszorg, zoals
huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten.
In het Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Brummen 2008-2011 heeft de gemeenteraad speerpunten
benoemd voor het gemeentelijke beleid op het gebied van de volksgezondheid 2. Ook wordt aangesloten
op landelijke en regionale gezondheidscampagnes, onder meer gericht op het terugdringen van overgewicht, zowel bij jongeren, als bij volwassenen en op de campagne tot alcoholmatiging onder jongeren.
Verder zijn er raakvlakken met nog meer terreinen binnen het gemeentelijk beleid. Zoals bijvoorbeeld met
Ruimtelijke Ordening, door bij ontwikkeling van bestemmingsplannen rekening te houden met de aanleg
van speelterreinen en in de infrastructuur logische wandel- en fietsroutes op te nemen, of met Recreatie
en Toerisme, door het realiseren van aantrekkelijke voorzieningen als recreatieve fietsroutes en nordic
walking-routes. Bij al deze voorzieningen staat voorop, dat het mensen aanzet tot of mogelijkheden biedt
om te (kunnen) bewegen.
2.2.2. Maatschappelijke verbondenheid
Er zijn minder bewezen strategieën voor handen, dat de maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid wordt vergroot door sport, dan voor het (preventieve) gezondheidsbeleid. Niettemin is duidelijk dat
sport ook een sociaal karakter in zich heeft. Het is een gegeven dat sport mensen bij elkaar brengt en de
gelegenheid biedt iets voor elkaar te doen en actief bepaalde normen en waarden over te dragen.
In dit kader is aan de sportvereniging een centrale plaats toebedeeld. Het sportbeleid is er mede op gericht om de sportverenigingen in deze te faciliteren, om die rol goed te kunnen invullen en uitvoeren.
Met deze aanpak willen wij ook voor bestaande minder gewenste situaties, zoals bijvoorbeeld rondhangende jeugd, een alternatief bieden. Naast de jongerencentra in Eerbeek en Brummen, biedt het jeugden jongerenwerk binnen de gemeente Brummen al enkele jaren aan jongeren mogelijkheden om te
sporten. Gericht op het bieden van een betere, zinvollere en prettige tijdsbesteding, dient als bijkomend
effect de lichamelijke beweging een positieve invloed op de gezondheid van die jongeren. Mogelijke samenwerking met sportverenigingen in een aanbod aan bewegingsmogelijkheden vergroot de meerwaarde van deze aanpak.
Het stimuleren van vrijwilligerswerk in de sport is ook een aanpak die hierin past. Het aanbieden van
maatschappelijke stages bij sportverenigingen, voor scholieren in het voortgezet onderwijs is één van die
mogelijkheden.
De aanpak is daarnaast bedoeld om ook (oudere) inwoners te stimuleren om een bijdrage te leveren, het
willen meedoen in de Brummense gemeenschap. De Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek kan ondersteuning bieden bij het adviseren, opzetten en uitvoeren van projecten.

2

In bijlage C is een opsomming van de speerpunten (de benoemde voorstellen in hoofdstuk 4) opgenomen.
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Hoofdstuk 3
Concrete aanpak voor de periode 2011 - 2015
In hoofdstuk 2 heeft het gemeentebestuur van Brummen de doelstelling verwoord die het gemeentebestuur wil bereiken met het sportbeleid in de periode 2011 - 2015.
Hiervoor zijn een tweetal interactieve bijeenkomsten georganiseerd met sportverenigingen, waarbij ook
een vertegenwoordiging van fysiotherapeuten en diëtistes aanwezig was.
In die interactieve bijeenkomsten is gesproken over wat het gemeentelijk beleid zou moeten bieden aan
de sportverenigingen. Wat leeft er bij de sportverenigingen, welke rol verwachten sportverenigingen van
de gemeente, hoe kan de gemeente de sportverenigingen faciliteren zodat sportverenigingen optimaal
kunnen functioneren. Tijdens de bijeenkomsten zijn de problemen benoemd die de sportverenigingen
ervaren en hoe de sportverenigingen zelf tegen de mogelijke oplossingen aankijken en welke rol de gemeente daarbij kan vervullen.
In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan om, met inachtneming van de doelstelling van het gemeentelijk sportbeleid, de problemen en de oplossingen die door de sportverenigingen zijn benoemd nader uit te
werken.
3.1 Project BALM
Gedurende de projectperiode van “Brummen scoort met breedtesport” is het project BALM (Bewust Actief
Leven Model) met succes uitgevoerd.
Het project BALM richtte zich op de inwoners van 55 jaar en ouder (tot 70 jaar). Het project is uitgevoerd
in de periode 2004 tot en met 2006. De doelstelling van het project BALM is nog steeds actueel, namelijk:
ouderen actief stimuleren om op sportieve wijze te gaan bewegen.
Uit de evaluatie van het project BALM blijkt dat er een sterke behoefte is om aan dit project een vervolg te
geven, om de resultaten te borgen en verder uit te bouwen. Sportverenigingen hebben daarbij aangegeven dat zij mogelijkheden onderzoeken om BALM-activiteiten in de toekomst meer in te bedden in het
reguliere aanbod van de verenigingen.
Het project BALM is in de periode 2004 tot en met 2006 uitgevoerd onder de inwoners die destijds 55 jaar
of ouder waren. Inmiddels hebben in de afgelopen jaren weer een groot aantal inwoners de leeftijd van
55 jaar of ouder bereikt. Daarmee is een nieuwe groep inwoners ontstaan, die voor deelname aan het
project BALM in aanmerking komt. Wij vragen ons echter af of met deze aanpak wel op voldoende wijze
het beoogde resultaat wordt behaald. Een regelmatige uitnodiging, bijv. jaarlijks, voor inwoners die een
bepaalde leeftijd hebben bereikt, zal volgens ons meer resultaat opleveren, dan het eenmaal in de vijf à
zeven jaar uitnodigen van een grote groep inwoners. Op deze wijze wordt voorkomen, dat inwoners die
hiervoor in aanmerking komen, gedurende een aantal jaren niet actief zijn, totdat zij hiertoe worden uitgenodigd. Het is een gegeven, dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat naar 65 jaar of misschien
nog wel ouder. Ook blijken inwoners van 55 jaar steeds actiever met sport bezig te zijn. Daarom kiezen
wij ervoor om inwoners die in een bepaald jaar 62 jaar oud worden, uit te nodigen voor deelname in het
project BALM. Op die leeftijd zijn mensen nog bereid om nog een dergelijke uitdaging aan te gaan. Concreet is dus het voorstel om het project BALM niet periodiek voor een grote groep inwoners te organiseren, maar om jaarlijks de inwoners die 62 jaar zijn geworden uit te nodigen voor deelname aan het
BALM-project.
Ook de duur van het project BALM willen we aanpassen. Het vorige project betrof een periode van 42
weken, vanaf de start met de fitheidstest tot einde van het sportprogramma. Het nieuw voorgestelde project BALM beslaat een fitheidstest en daarna een sportprogramma van 12 weken. Daarna kunnen de
deelnemers instromen bij de reguliere sportverenigingen. De introductie van de sportpas/sportstrippenkaart zal dit verder stimuleren.
Voorstel: Het project BALM voortzetten, in een gewijzigde vorm.
3.2 Project BIOS
Ook is tijdens de projectperiode “Brummen scoort met breedtesport” het project BIOS (Bewegen in
Onderwijs en Sport) uitgevoerd. Het doel van dit project was een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs, deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten voor het geven van bewegingsonderwijs en het introduceren van sport- en spelactiviteiten om daarmee een brug te slaan tussen onderwijs en sport.
Met het uitvoeren van het project BIOS is een basis gelegd voor de kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs. Bij de evaluatie heeft het basisonderwijs aangegeven nog behoefte te hebben aan nazorg/
begeleiding om de gewenste resultaten te blijven halen en te kunnen borgen. De nazorg en begeleiding
moeten zich daarbij niet alleen richten op het onderwijs, maar ook op sportverenigingen om de brug tussen onderwijs en sport te bewerkstelligen.
Sportbeleid gemeente Brummen 2011 – 2015
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Het project BIOS is gebaseerd op de BIOS-methode. De uitvoering van het BIOS-project is verzorgd door
de Gelderse Sport Federatie. Het project is uitgevoerd vanaf september 2006 tot en met december 2008.
De Gelderse Sport Federatie kent inmiddels ook een methode, waarmee de nazorg/begeleiding van een
eerder uitgevoerd BIOS-project wordt geboden. Uit de evaluatie van het eerdere BIOS-project is door de
gemeente al geconcludeerd dat een volwaardig BIOS-project niet noodzakelijk is.
Voorstel: Uitvoering nazorg BIOS-project.
3.3 Sportondersteuning
In de evaluatie van het project “Brummen scoort met breedtesport” is de blijvende behoefte aan lokale
sportondersteuning vastgesteld. Ook tijdens de bijeenkomsten met de sportverenigingen is naar voren
gekomen, dat die behoefte aan ondersteuning nog steeds bestaat. Het ondersteuningspunt zoals dat in
de periode van het breedtesportproject heeft bestaan, heeft zich een niet meer weg te denken positie
verworven. De rol die de sportondersteuning heeft gespeeld en nog kan spelen bij het totstand brengen
van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met andere maatschappelijke organisaties is
van groot belang. Ook aan het aanbieden van cursussen en het beantwoorden van hulpvragen door de
sportondersteuning bestaat nog steeds grote behoefte. Verder kan de sportondersteuning een grote rol
spelen bij het initiëren en uitvoeren van de concrete voorstellen in dit hoofdstuk.
Door de sportondersteuning voort te zetten op dezelfde wijze als voorheen - bij de Stichting Welzijn
Brummen is het meest voor de hand liggend - is de continuïteit en kwaliteit geborgd. Hierover moet nog
wel met de Stichting Welzijn Brummen overleg worden gepleegd.
Voorstel: Continueren sportondersteuning.
3.4 Sportaccommodaties
Met uitzondering van de tennisaccommodaties, worden de buitensportaccommodaties tijdens de zogenaamde daluren (maandag tot en met vrijdag ‘s ochtends en ’s middags) nagenoeg niet gebruikt. De
tennisaccommodaties zijn eigendom van de tennisverenigingen. De overige buitensportaccommodaties
zijn eigendom van de gemeente, maar worden verhuurd aan de sportverenigingen. Om aan deze leegstand van buitensportaccommodaties een eind te maken moeten mogelijkheden onderzocht worden,
zoals de behoefte aan sportbeoefening overdag, eventueel aanbieden van sport overdag (in samenwerking met andere sportverenigingen), samenwerking met naschoolse sport-/dagopvang en samenwerking
met andere partijen (commerciële sportaanbieders, bedrijven, etc.). Het onderzoeken van deze mogelijkheden zou niet door een enkele sportvereniging moeten worden opgepakt, maar verdient een bredere
aanpak. Hierin zien wij mogelijkheden in de vorm van een stage-/afstudeeropdracht.
Duidelijk moet hierbij wel zijn, dat dit onderzoek zich beperkt tot een betere bezetting van bestaande
aanwezige accommodaties, waarvan is vastgesteld (zie 2.1.1) dat deze aan behoefte voldoet. Een behoefteonderzoek naar nieuwe accommodaties is niet opportuun.
Voorstel: Onderzoek uitvoeren naar bezetting(smogelijkheden) sportaccommodaties.
3.5 Vrijwilligers en kaderfuncties
Door de sportverenigingen wordt nog steeds het probleem ervaren dat er onvoldoende vrijwilligers zijn
voor het uitvoeren van activiteiten en voor een structurele invulling van kaderfuncties.
Met de maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, die met ingang van 2011
verplicht zullen zijn, kan wellicht deels aan de behoefte aan vrijwilligers tegemoet gekomen worden.
Naast het doen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen wordt daarmee de leerlingen ook een
beeld gegeven van wat kaderfuncties inhouden en kunnen zij zo enthousiast worden gemaakt/voorbereid
voor een mogelijke invulling van dergelijke functies in de toekomst.
Voor sportverenigingen zijn maatschappelijke stages nieuw en verenigingen zullen voldoende moeten
worden toegerust om de begeleiding en aansturing van deze stagiaires op zich te kunnen nemen. De
Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met maatschappelijke stages bij instellingen. Door uitwisseling van die ervaring kan de Vrijwilligerscentrale de sportverenigingen ondersteunen, waardoor het gewenste resultaat van de maatschappelijke stages veel beter geborgd kan worden.
In het voorgaande is al aangegeven, dat met maatschappelijke verbondenheid ook wordt ingezet op
deelname aan de sport als vrijwilliger. In de komende periode zal veel meer worden ingezet op het willen
meedoen in en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Vrijwilligerswerk is daarvoor de uitgelezen mogelijkheid en voor iedereen is er wel een activiteit of functie die bij de persoonlijke
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vermogens en behoeftes past. Vaak moet men er mee in contact gebracht worden, om de mogelijkheden
te onderkennen. Activiteiten in dit kader behoren tot de lokale sportondersteuning. Met de kennis en
kunde die hierover aanwezig is binnen de Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek wordt een project uitgewerkt.
Voorstel: In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Brummen-Eerbeek project uitwerken voor de
werving van vrijwilligers in de sport
3.6 Minder populaire sporten
De sportverenigingen waarbij de (in de gemeente Brummen) minder populaire sporten worden beoefend,
hebben het moeilijk om hun ledenaantal op een levensvatbaar niveau te houden. Het ledenbestand daalt
naar een niveau, waarop het voortbestaan van de vereniging bedreigd wordt. Het beperkte ledenaantal
maakt ook nog eens, dat het in zo’n kleiner wordende vereniging ook lastiger wordt om kaderfuncties vervuld te krijgen en vrijwilligers te vinden.
Een grote variëteit in het aanbod van sport is in het belang van alle inwoners en daarmee potentiële
sporters. Toch bepaalt uiteindelijk de vraag van de burger, welke aangeboden sporten aftrek zullen vinden. Er zijn wel een aantal maatregelen te bedenken die hierin enige bijsturing brengen.
 Een mogelijkheid is de introductie van een sportpas/sportstrippenkaart. Een potentiële sporter kan
met deze pas alle sporten “uitproberen”, waarbij dan niet alleen de populaire sporten binnen het blikveld van de potentiële sporter worden gebracht. In 3.8 wordt inhoudelijk nader ingegaan op de sportpas/sportstrippenkaart en de mogelijkheden daarvan.
 Het aanboren van nieuwe markten is een optie. Te denken valt hierbij aan het aanbieden van een
kant en klaarproduct als bedrijfsfitness gebaseerd op de betreffende sport. Ook dit zou onderdeel
kunnen zijn van een onderzoek, zoals dat genoemd in 3.4.
 Verenigingen kunnen een intensievere vorm van samenwerking met één of meerdere sportverenigingen nastreven, zonder dat dit direct ten koste hoeft te gaan van de eigen identiteit. Die samenwerking kan liggen in een gezamenlijke accommodatie, het gezamenlijk inkopen van energie of onderhoud, het gezamenlijk investeren in duurzame voorzieningen in de verenigingsaccommodatie, een
intensievere bestuurlijke samenwerking en zo zijn nog meer oplossingen denkbaar.
Duidelijk is, dat sportverenigingen ondersteuning nodig hebben bij het doorlopen van samenwerkingstrajecten, behoefte-onderzoeken en dergelijke. De sportondersteuning kan de helpende hand bieden bij de
hulpvragen en het begeleiden van samenwerkingstrajecten en onderzoeken.
Voorstel: Hulp en begeleiding bieden in samenwerking met sportondersteuning.
3.7 Van aanbodgericht naar vraaggericht.
Sportverenigingen bieden over het algemeen de mogelijkheid aan een potentiële gebruiker om in de
avonduren en de weekenden sport te beoefenen. Voor veel sporters passen deze momenten heel goed
binnen de sportbehoefte. Een groeiend aantal (potentiële) sporters wil echter het moment van sporten
zelf kunnen beïnvloeden. Hierbij moet met name gedacht worden aan die potentiële sporters, die niet
(meer) actief zijn in het arbeidsproces of die door andere arbeidstijden niet (altijd) in de gelegenheid zijn
om in de avonduren of de weekenden te sporten. Sportverenigingen zijn daar vaak niet op voorbereid,
maar zien wel de noodzaak om daar op in te kunnen spelen en zijn ook bereid hun aanbod daar meer op
in te richten.
Daarbij spelen voor de verschillende sporten/sportverenigingen wel praktische problemen. Onder andere
is de beschikbaarheid van de voor de sport benodigde accommodatie van belang. In paragraaf 3.4 is al
aangegeven, dat in/op de buitensportaccommodaties wel mogelijkheden voorhanden zijn. Voor sporten
die volledig afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van binnensportaccommodaties ligt dit anders. De
binnensportaccommodaties in de gemeente Brummen zijn, overdag volledig bezet voor het geven van
bewegingslessen aan het basisonderwijs. In samenwerking tussen sportverenigingen is het wellicht toch
mogelijk om te onderzoeken of een gezamenlijk aanbod kan worden opgesteld.
In paragraaf 3.5 is daarenboven al aangegeven, dat sportverenigingen vaker problemen ondervinden bij
het vinden en behouden van vrijwilligers. Dat zal zich nog meer laten voelen, wanneer sportverenigingen
op meer verschillende momenten een beroep op vrijwilligers zal moeten doen.
Toch zal een meer op de wensen van de potentiële sporter afgestemd aanbod voor de sportverenigingen
nieuwe mogelijkheden bieden, zoals aantrekkelijkheid van de sport(vereniging) en daarmee ledentoename.
Voorstel: Onderzoek (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden van vraaggericht sportaanbod.
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3.8 Sportpas/sportstrippenkaart
Tijdens de bijeenkomsten met de sportverenigingen is de introductie van een sportpas, dan wel een
sportstrippenkaart naar voren gebracht. Een sportpas kan aan een (potentiële) sporter worden aangeboden, waarmee deze de gelegenheid krijgt om bij alle sporten een aantal keren te oefenen/trainen om een
afgewogen keuze te kunnen maken voor het beoefenen van een bepaalde sport. Vooropgesteld, dat alle
sportverenigingen hieraan ook willen meewerken, krijgt de potentiële sporter een goed beeld van het (gevarieerde) sportaanbod in de gemeente. Zonder al uitspraken te doen over waar deze sportpas verkrijgbaar zal zijn, lijkt de introductie op zich vrij eenvoudig te moeten kunnen plaatsvinden. Praktisch alle
sportverenigingen bieden potentiële leden al de mogelijkheid om “op proef” een aantal weken (gratis) te
mogen oefenen/trainen. Door deze mogelijkheden te concentreren op één pas, ontstaat er een zeer ruim
aanbod voor de “potentiële” sporter.
De sportpas kan ook ingezet worden om in het kader van de preventieve gezondheidszorg meer mensen
te laten sporten, dan wel bewegen. In het overleg met vertegenwoordigers van de eerstelijns gezondheidszorg is door hen al aangegeven, dat de behoefte aanwezig is om zowel patiënten uit de curatieve
zorg (fysiotherapie en diëtist), als cliënten in de preventieve zorg (bewegen/sporten), te laten instromen.
Met het aanbieden van de sportpas ontstaat zo een eenvoudige mogelijkheid voor de nieuwe sportklant
om een keuze te maken voor de sport die het best bij hem past.
Met de sportverenigingen moeten afspraken worden gemaakt over het invoeren en het gebruik van de
sportpas.
Voorstel: Invoeren van een sportpas/sportstrippenkaart.
3.9 Sport- (en evenementen)kalender
Sportverenigingen organiseren jaarlijks allerlei kleinere en soms grotere evenementen. Regelmatig vinden dergelijke evenementen op hetzelfde moment plaats. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de deelname
aan het evenement of de publieke belangstelling ervoor tegenvalt. Hierbij is geen van de organiserende
sportverenigingen gebaat. Door de sportverenigingen is daarop voorgesteld om sportevenementen meer
op elkaar af te stemmen en een sport(evenementen)kalender te ontwikkelen. De gemeente ondersteunt
dit initiatief, dat echter wel door de sportverenigingen ingevoerd en met informatie gevuld moet worden.
Het is bekend, dat er ook een behoefte is om culturele en andere evenementen in een kalender te verwerken. Mogelijk kan de sportkalender in samenwerking worden opgezet. Sportondersteuning kan hier
een coördinerende rol op zich nemen.
Voorstel: Invoering van sport- (en evenementenkalender) ondersteunen.
3.10 Sportcontactfunctionaris
Sportverenigingen kunnen voor veel van hun vragen en problemen terecht bij de sportondersteuning.
Daarnaast hebben verenigingen ook in toenemende mate te maken met de gemeente over zaken in het
kader van vergunningverlening, accommodatie(gebruik) en dergelijke. Sportverenigingen hebben aangegeven, dat zij voor al die onderwerpen waarvoor zij bij de gemeente terecht moeten, graag via één loket worden geholpen. Een vergelijk wordt hierbij gemaakt met de Bedrijvencontactfunctionaris.
De vraag van de sportverenigingen lijkt redelijk. De mogelijkheden om een dergelijke functie te realiseren
en hoe die functie in te vullen moeten worden onderzocht.
Voorstel: Mogelijkheden voor invoering functie sportcontactfunctionaris onderzoeken.
3.11 Tijdsplanning en prioriteitstelling
In dit hoofdstuk zijn een groot aantal voorstellen gedaan om in het kader van het sportbeleid mee aan de
slag te gaan. Voldoende menskracht en financiële middelen zijn nodig om alle voorstellen uit te kunnen
voeren. Dit betekent, dat niet alles tegelijkertijd kan worden gerealiseerd. In het overleg van 17 mei 2010
is met de sportverenigingen gesproken over de prioriteiten die de verenigingen toekennen aan de verschillende voorstellen. Daarbij zijn uit het totaal aantal voorstellen een drietal voorstellen genoemd, die
voor de sportverenigingen een hogere prioriteit hebben dan de overige voorstellen. In het onderstaande
overzicht zijn die drie voorstellen benoemd. De overige voorstellen is een andere tijdsplanning toegekend, zodat deze nu zijn ingedeeld op basis van mogelijkheden in capaciteit van middelen en beschikbare menskracht. Het sportbeleid beslaat in deze nota de periode 2011 - 2015.
Prioriteit

paragraaf

datum/periode

1.
2.
3.

3.3 Sportondersteuning
3.4 Sportaccommodaties
3.8 Sportpas/sportstrippenkaart

01-01-2011
2011 - 2012
2011
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Overige tijdsplanning
Voorstel/paragraaf

datum/periode

3.1
3.2
3.5
3.6
3.7
3.9
3.10

2012 - 2013
2012 - 2013
2012 2012
2012 - 2013
2013
2014

BALM-project
BIOS-project
Vrijwilligers en kaderfuncties
Minder populaire sporten
Van aanbodgericht naar vraaggericht
Sport- (en evenementen)kalender
Sportcontactfunctionaris
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Hoofdstuk 4.
Financiële paragraaf
In hoofdstuk 3 zijn voorstellen benoemd om vorm te geven aan het sportbeleid van de gemeente
Brummen in de periode 2011 - 2015. Ter uitvoering van de voorstellen zijn middelen nodig, zoals personeel en geld. In dit hoofdstuk worden de middelen per voorstel benoemd en de gevolgen, aansluitend op
de prioriteiten en tijdsplanning in paragraaf 3.11, in beeld gebracht.
4.1 Sportondersteuning (par. 3.3)
Het voortzetten van het ondersteuningspunt Sport is een maatregel, waarvoor structureel middelen nodig
zijn. Het gaat daarbij om ambtelijke capaciteit, zoals overleg over jaarplannen en tussentijdse overleggen
met het ondersteuningspunt. Wij denken hierbij aan een maximale inzet van ambtelijke capaciteit van 50
uur op jaarbasis.
Voor de uitvoering van de taken door het ondersteuningspunt, zoals dat in paragraaf 3.3 is beschreven,
gaan wij uit van een tijdsbesteding van ca. 12 uur per week. Binnen deze tijdsbesteding worden uitgevoerd de taken verenigingsondersteuning, organiseren van deskundigheidsbevordering/cursussen, sportstimulering, coördinatie tussen sport en andere maatschappelijke organisaties en de vrijwilligerscentrale
en ondersteunen en initiëren bij de verdere uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. In totaal gaan wij
hierbij uit van 624 uur personele inzet en voor de daarbij behorende kosten zijn wij uitgegaan van de huidige kosten van sportondersteuning zoals dat door de Stichting Welzijn Brummen wordt uitgevoerd.
Benodigd budget (structureel):
50 uur ambtelijke capaciteit
á € 78,00 =
624 uur sportondersteuning
á € 65,25 =
Activiteitenbudget tbv. deskundigheidsbevordering
organiseren van cursussen, e.d. maakt onderdeel
uit van het uurbedrag.
Totaal

€ 3.900,00
€ 40.716,00

€ 44.616,00

4.2 Sportaccommodaties (par. 3.4)
Voor de uitvoering van het accommodatieonderzoek (paragraaf 3.4) denken wij om dit als afstudeerproject aan te bieden voor een Hbo-opleiding op het gebied van sport(beleid) of bestuurskunde.
Hierdoor zijn er weinig kosten verbonden aan dit onderzoek. Wel moet hierbij rekening worden gehouden
met ambtelijke capaciteit om het onderzoek te begeleiden (opdrachtbeschrijving, begeleiding onderzoekers en besluitvorming rond het onderzoek). Hiervoor gaan wij uit van een maximale inzet van 75 uur in
2011.
Benodigd budget (incidenteel 50% in 2011 en 50% in 2012)):
75 uur ambtelijke capaciteit
à € 78,00 =
€ 5.850,00
Stagevergoeding (6 mnd.)
€ 900,00
Vergaderkosten, drukkosten en dergelijke
€ 2.500,00
Totaal
€ 9.250,00
4.3 Sportpas/sportstrippenkaart (par. 3.8)
Alle sportverenigingen bieden potentiële nieuwe leden de mogelijkheid om gedurende enkele weken op
proef en gratis kennismakingslessen te volgen. Met de introductie van de sportpas/sportstrippenkaart
wordt dit aanbod gestroomlijnd en in één pakket aan de “gebruiker” aangeboden.
De uitgifte van de sportpas/sportstrippenkaart kan op verschillende plaatsen. De sportpas/sportstrippenkaart is een persoonlijke kaart en moet niet aan andere personen kunnen worden overgedragen. Toch
voert het te ver om de pas/strippenkaart te voorzien van een pasfoto van de gebruiker. Wij zien geen
aanleiding voor een grootschalig frauduleus handelen met de pas/strippenkaart. In dat geval menen wij
dat naamsvermelding op de pas/strippenkaart afdoende moet zijn. De sportverenigingen zijn zelf zeer
goed in staat om mogelijk verkeerd gebruik van de pas/strippenkaart te constateren en daar tegen op te
treden. Dit maakt de vervaardiging van de sportpas/sportstrippenkaart eenvoudiger en daarmee ook
goedkoper.
We verwachten wel een grote belangstelling voor de sportpas/sportstrippenkaart, waarbij wij ervanuit
gaan, dat bij een eerste uitgifte 500 exemplaren nodig zijn en daarna gedurende de eerstkomende 4 jaar
er jaarlijks zo’n 250 stuks nodig zullen zijn.
Sportbeleid gemeente Brummen 2011 – 2015
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Voor het maken van afspraken over de deelname aan sportpas/sportstrippenkaart en het verstrekken
ervan gaan wij uit van een jaarlijkse ambtelijke inzet van 10 à 15 uur. Het totale benodigde budget bedraagt daarmee:
Benodigd budget (structureel)
Eerste uitgifte in 2011:
- drukkosten 500 exemplaren à € 1,50
- ambtelijke inzet (15 uur à € 78,00)
Vervolgjaren 2012 - drukkosten 250 exemplaren à € 1,50
- ambtelijke inzet (10 uur ã € 78,00)

€ 750,00
€ 1.170,00
€ 1.920,00
€ 375,00
€ 780,00
€ 1.155,00

4.4 BALM-project (par. 3.1)
Voor de uitvoering van het BALM-project wordt gedeeltelijk dezelfde aanpak gevolgd als voor de eerste
projecten. Deze aanpak werd door de deelnemers destijds als prettig ervaren. Uitgaande van de voorgestelde aanpak in paragraaf 3.1, is de doorlooptijd van het BALM-project beperkt tot 12 weken. De aanpak
ziet er dan als volgt uit:
- een persoonlijke uitnodiging door de gemeente aan de daarvoor in aanmerking komende inwoners.
- de start van het project met een fitheidstest, waarbij de deelnemer na afloop een bewegingsadvies
ontvangt.
- een sportkennismakingsperiode van 12 weken, waarin sportverenigingen en andere aanbieders
gastlessen verzorgen.
Voor een uitnodiging om deel te nemen aan de herhaling van het BALM-project komen jaarlijks zo’n 400
inwoners in aanmerking. Het project vindt voor het eerst plaats van september tot en met december
2012. Wij willen bereiken, dat minimaal 10% van de niet actief sportende senioren na het project sportief
zijn gemobiliseerd en meedoen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
De kosten van het herhalen van het BALM-project zijn hieronder uitgewerkt.
Benodigd budget
persoonlijke benadering
- 20 uur ambtelijke capaciteit á € 78,00 =
- brieven/porto (400 x € 1,50)
fitheidstest
- organisatie van fitheidstest
- AF: bijdrage deelnemers (40 deelnemers à € 2,50)
sportkennismaking
- kosten lokale projectbegeleiding, 12 weken à € 300,00 per dagdeel
- accommodatiehuur (12 weken x 4 uren per week á € 9,00)
- gastlessen (3 x 4 uren per week à € 65,25)
- AF: bijdrage deelnemers (40 deelnemers x 12 weken à € 2,50)
Totaal

€
€

1.560,00
600,00

€
€

3.000,00
-100,00

€
€
€
€

3.600,00
432,00
783,00
-1.200,00

€

8.675,00

4.5 BIOS-project (par. 3.2)
De Gelderse Sport Federatie biedt een methode aan, waarmee scholen nazorg en begeleiding wordt geboden gedurende een 12-tal weken. Met deze methode worden de leerkrachten van de 14 basisscholen
in deze gemeente gecoacht door een bewegingsconsulent en worden de eerder gegeven BIOS-lessen
met de leerkrachten doorgenomen en weer actueel gemaakt. Ook is er in deze methode aandacht voor
de verbinding met/inbreng van de lokale sportorganisaties. Behoudens een korte ambtelijke voorbereiding en een afrondende evaluatie vanuit de gemeente, is de uitvoering van deze aanvullende methode op
het BIOS-project in handen van de Gelderse Sport Federatie. Gelijk aan het uitvoeren van het eerdere
BIOS-project, kan per schooljaar een beperkt aantal scholen deelnemen. Een en ander zorgt ervoor, dat
de uitvoering van het vervolg op het BIOS-project over een 3 (kalender)jaren wordt verdeeld. Begonnen
wordt in het najaar van 2012, waarbij dan geëindigd wordt in het voorjaar van 2014. De kosten hiervan
moeten worden geraamd op ± € 53.000,00 (ambtelijke uren en kosten van het BIOS-project).
Er is echter een mogelijkheid om de kosten voor dit BIOS-project te reduceren tot uitsluitend de ambtelijke uren. Op dit moment wordt deelname in de Impuls Brede scholen, sport en cultuur voorbereid. DeelSportbeleid gemeente Brummen 2011 – 2015
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name aan deze Impuls betekent de inzet van een aantal zgn. combinatiefunctionarissen (in totaal 3,1 fte).
Een mogelijkheid is om voor de invulling van de combinatiefunctionarissen gebruik te maken van personeel van de Gelderse Sport Federatie. De medewerkers van de Gelderse Sport Federatie zijn geschoold
in en hebben de beschikking over de mogelijkheden om het BIOS-project uit te voeren. Hierdoor kunnen
de kosten van het BIOS-project beperkt blijven tot plusminus 20 uur per jaar. Hiervoor is dan nodig:
Budget in 2012, 2013 en 2014
Ambtelijke capaciteit 20 uren
à € 78,00 =

€ 1.560,00

4.6 Vrijwilligers en kaderfuncties (par. 3.5)
De werkzaamheden die in dit kader moeten worden uitgevoerd komen voort uit bestaande activiteiten
zoals de Vrijwilligerscentrale, de Maatschappelijke stages en de inzet van sportondersteuning, zoals
voorgesteld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden dan ook voor het
overgrote deel gefinancierd vanuit die activiteiten. Ook de inzet van ambtelijke capaciteit voor afstemming
en coördinatie kan binnen de bestaande werkzaamheden worden opgevangen. Enige extra kosten waar
hier rekening mee moet worden gehouden, zijn periodieke mailings en een enkele extra voorlichtingsactiviteit.
Benodigd budget (structureel)
Activiteitenbudget (mailings, voorlichtingsactiviteiten)

€ 1.500,00

4.7 Minder populaire sporten (3.6)
In paragraaf 3.6 is de problematiek beschreven, waarmee sportverenigingen in dit kader te kampen hebben. Ook is beschreven aan welke mogelijke oplossingen daarbij gedacht kan worden. De beschreven
oplossingen sluiten aan bij andere voorstellen die zijn gedaan en waarvoor in dit hoofdstuk de financiering is aangegeven. Sportverenigingen zullen hier zelf tijd en capaciteit in moeten investeren om tot de
oplossingen te komen. Middelen zoals de sportpas/-strippenkaart en hulp en begeleiding vanuit sportondersteuning zijn al beschreven onder de paragrafen 4.1 en 4.3.
Behoudens ambtelijke capaciteit voor overleg en afstemming zijn verder geen extra kosten opgenomen.
Benodigd budget (incidenteel)
50 uur ambtelijke capaciteit

à € 78,00 =

€ 3.900,00

4.8 Van aanbodgericht naar vraaggericht (par. 3.7)
Zoals beschreven is de uitvoering van dit onderdeel van een aantal voorwaarden afhankelijk. Toch is het
onderzoeken van de mogelijkheden voor de sportverenigingen de moeite meer dan waard.
Om dit te onderzoeken, denken wij ook hier aan een afstudeerproject voor een student van een Hbo-opleiding op het gebied van sport(beleid) of bestuurskunde. Hierdoor kan een kwalitatief goed onderzoek
worden gehouden, waarbij de kosten verbonden aan zo’n onderzoek laag worden gehouden. Onder 4.2
Accommodatieonderzoek is ook aangegeven om dat onderzoek als een afstudeeropdracht te laten uitvoeren. Wellicht kunnen bij de afspraken over die afstudeeropdracht al afspraken worden gemaakt over
dit onderzoek, dan wel dat dit onderzoek gelijktijdig met het accommodatieonderzoek wordt uitgevoerd.
Het resultaat van het accommodatieonderzoek heeft namelijk ook invloed op de mogelijkheden om van
aanbodgericht meer naar vraaggericht sportaanbod over te gaan. Wanneer beide onderzoeken gelijktijdig
kunnen plaatsvinden, zal slechts een marginale aanvulling op het benodigde budget voor het accommodatieonderzoek nodig zijn.
Benodigd budget (incidenteel):
(extra) vergaderkosten en drukkosten

€ 1.000,00

Kunnen beide onderzoeken niet binnen dezelfde afstudeeropdracht plaatsvinden, dan moet rekening
worden gehouden met gelijke kosten als bij het accommodatieonderzoek (ambtelijke capaciteit om het
onderzoek te begeleiden, de opdrachtbeschrijving, begeleiding onderzoekers en besluitvorming rond het
onderzoek). Hiervoor gaan wij uit van een maximale inzet van 75 uur in 2012 (30 uur) en 2013 (45 uur).
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Benodigd budget (incidenteel):
30 uur ambtelijke capaciteit
à € 78,00 =
Stagevergoeding (3 mnd.)
Vergaderkosten, drukkosten en dergelijke
Totaal 2012

€ 2.340,00
€ 450,00
€ 750,00
€ 3.540,00

45 uur ambtelijke capaciteit
à € 78,00 =
Stagevergoeding (3 mnd.)
Vergaderkosten, drukkosten en dergelijke
Totaal 2013

€ 3.510,00
€ 450,00
€ 1.750,00
€ 5.710,00

4.9 Sport- (en evenementen)kalender (par. 3.9)
Deze activiteit vraagt met name inzet van de sportorganisaties zelf, zoals het actief aanleveren van de
gegevens voor een kalender. Mogelijkerwijs kunnen in de toekomst ook met organisaties op cultureel gebied afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke kalender. Inzetten van ambtelijke capaciteit om
met alle betrokken partijen de kalender te realiseren wordt geschat op 50 – 75 uur. Daarbij zal de nadruk
liggen op het zoeken van een partij, die het vullen en onderhouden van de kalender wil uitvoeren.
Benodigd budget (incidenteel)
75 uur ambtelijke capaciteit
á € 78,00
Vergaderkosten, brieven/porto en dergelijke
Totaal 2013

€ 5.850,00
€ 1.250,00
€ 7.100,00

4.10 Sportcontactfunctionaris (par. 3.10)
Voor het realiseren van deze functie binnen de gemeentelijke organisatie zal eerst onderzoek moeten
plaatsvinden naar (de mate van) behoefte aan een dergelijke functionaris. Daartoe zullen zowel sportorganisaties worden bevraagd naar de ervaringen en worden interne werkprocessen beoordeeld. Wij
menen dat het uitvoeren van een dergelijk onderzoek ook als een stage- of afstudeeropdracht kan worden uitgevoerd. Op basis van het resultaat van dat onderzoek wordt al dan niet besloten om werkelijk
over te gaan tot het realiseren van deze functionaris. Wij schatten in dat het benodigde budget hiervoor
bedraagt:
Incidenteel (2014)
50 uur ambtelijke capaciteit
à € 78,00 =
Stagevergoeding
Vergaderkosten, drukwerk en dergelijke
Totaal

€ 3.900,00
€ 900,00
€ 1.500,00
€ 6.300,00

Structureel (vanaf 2015)
Pm uur ambtelijke capaciteit

€

à € 78,00 =

p.m.
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4.11 Overzicht benodigde budgetten 2011 - 2015
Het nieuwe sportbeleid geldt voor de periode 2011 tot en met 2015. Voor de uitvoering van het sportbeleid is gedurende deze periode budget nodig. In de voorgaande paragrafen is beschreven voor welke activiteit, welk budget nodig is. Voor alle duidelijkheid zijn hieronder alle activiteiten en benodigde budgetten
voor de gehele periode 2011 tot en met 2015, gespecificeerd per jaar, in een overzicht weergegeven.

par.

onderwerp

budget
benodigd budget
ambtelijke capaciteit
(al rekening mee gehouden)

uren
50
37,5
15

bedrag
€ 3.900,00
€ 2.925,00
€ 1.170,00
€ 7.995,00

2011

4.1 sportondersteuning
4.2 accommodatieonderzoek
4.3 sportpas/-strippenkaart
totaal

2012

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

sportondersteuning
accommodatieonderzoek
sportpas/-strippenkaart
project BALM
BIOS-project (in combinatiefunctie)
vrijwilligers en kaderfuncties
minder populaire sporten
aanbodgericht naar vraaggericht
totaal

50
37,5
10
20
20

€ 3.900,00
€ 2.925,00
€ 780,00
€ 1.560,00
€ 1.560,00

50
30

€ 3.900,00
€ 2.340,00
€ 16.965,00

€ 1.200,00
€ 52.156,00

2013

4.1
4.3
4.4
4.5
4.8
4.9

sportondersteuning
sportpas/-strippenkaart
project BALM
BIOS-project (in combinatiefunctie)
aanbodgericht naar vraaggericht
sportkalender
totaal

50
10
20
20
45
75

€ 3.900,00
€ 780,00
€ 1.560,00
€ 1.560,00
€ 3.510,00
€ 5.850,00
€ 17.160,00

€ 40.716,00
€ 375,00
€ 7.115,00
€ 0,00
€ 2.200,00
€ 1.250,00
€ 51.656,00

2014

4.1
4.3
4.4
4.5
4.10

sportondersteuning
sportpas/-strippenkaart
project BALM
BIOS-project (in combinatiefunctie)
sportcontactfunctionaris
totaal

50
10
20
20
50

€ 3.900,00
€ 780,00
€ 1.560,00
€ 1.560,00
€ 3.900,00
€ 11.700,00

€ 40.716,00
€ 375,00
€ 7.115,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 50.606,00

2015

4.1
4.3
4.4
4.10

sportondersteuning
sportpas/-strippenkaart
project BALM
sportcontactfunctionaris
totaal

50
10
20
pm

€ 3.900,00
€ 780,00
€ 1.560,00
pm
€ 6.240,00

€ 40.716,00
€ 375,00
€ 7.115,00
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€ 40.716,00
€ 1.250,00
€ 750,00
€ 42.716,00
€ 40.716,00
€ 1.250,00
€ 375,00
€ 7.115,00
€ 0,00
€ 1.500,00

€ 48.206,00
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BIJLAGE A
Inleiding
Tijdens het sportcafé is heel veel besproken. Wij hebben uit de discussie een aantal bouwstenen
gehaald, om het nieuwe sportbeleid mee vorm te kunnen geven.
Die bouwstenen bestaan op dit moment voor ons uit een aantal problemen die zijn benoemd. Daarbij zijn
in de discussie gelijk ook een aantal oplossingen aangedragen die de geconstateerde problemen kunnen
wegnemen, dan wel verminderen. Verder hebben wij op basis van de discussie een groot aantal
mogelijkheden opgetekend, die in het kader van het nieuw vorm te geven sportbeleid voor verenigingen
van belang zijn en die ook mede kunnen worden gebruikt bij het oplossen van de benoemde problemen.
De onderstaande “bouwstenen” zijn dan ook in een willekeurige volgorde weergegeven. Wel zijn daarbij
volgens ons alle belangrijke onderwerpen beschreven.

Bouwstenen voor het te ontwikkelen sportbeleid
Probleemstelling:
- Vrijwilligers in de sport: steeds moeilijker om vrijwilligers en kaderfuncties
(bestuursleden/technische functies) structureel ingevuld te krijgen.
- Verenigingen werken teveel aanbod gericht en sluit niet altijd aan bij de vraag.
- Minder populaire sporten worden in hun voortbestaan bedreigd.
- Leegstaande sportaccommodaties tijdens daluren (ma t/m vrijdag ’s morgens en ‘s middags).
- Zelfstandig voortbestaan van sportverenigingen.
Oplossingen:
- Maatschappelijke stages als middel inzetten voor het oplossen van het tekort aan vrijwilligers en
toekomstig kader. Maatschappelijke stages worden vanaf 2011 verplicht. Zijn sportverenigingen
voldoende toegerust om voor de begeleiding en aansturing van stagiaires te zorgen?
- Voortzetten van verenigingsondersteuning op lokaal niveau.
- Meer samenwerking bij verenigingsoverstijgende onderwerpen/onderdelen waarbij te denken valt
aan:
gezamenlijk inkoop van energie;
investeren in duurzame voorzieningen in verenigingsaccommodaties;
afstemmen van sportevenementen (ontwikkelen van een gezamenlijke sportkalender);
- Onderzoek naar een intensievere vorm van samenwerken van sportverenigingen (met behoud
van eigen identiteit).
- Samenwerking zoeken met derden (Brede school/buitenschoolse opvang etc.), zoals
bijvoorbeeld een samenwerking tussen scholen en sportverenigingen.
- Sportvereniging zal meer vraaggericht moeten werken.
Verdere mogelijkheden:
- Introduceren van een sportpas/sportstrippenkaart.
- Bedrijfsfitness introduceren.
- BALM-activiteiten in de toekomst structureel (zoals fitheidstest) voortzetten en inbedden in de
bestaande sportverenigingen.
- Samenwerking zoeken buiten sportverenigingen, met bijvoorbeeld gezondheidszorg (diëtiste,
fysiotherapeut etc.) en eventueel met commerciële sportaanbieders.
- Nieuwe doelgroepen zoeken voor invulling van leegstand van accommodaties tijdens daluren;
bijvoorbeeld naschoolse sportopvang.
- Inzetten van de combinatiefunctionaris door de gemeente.
- Inzetten van de sportcontactfunctionaris (één-loket voor vragen van sportverenigingen bij de
gemeente).
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BIJLAGE B
De Impuls
De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is door de bewindslieden van VWS en OCW,
vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie
op 10 december 2007 ondertekend. Met deze handtekening verklaarden de partijen dat zij deze Impuls
tot een succes willen maken. De Impuls steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen
aanstellen. In 2012 zullen er 2500 combinatiefunctionarissen werkzaam zijn in de sectoren onderwijs,
sport en cultuur. Met ingang van 2008 wordt er, oplopend in tranches, een budget aan gemeenten
toegekend om dit te realiseren.
De Impuls loopt van 2008 t/m 2012 en wordt uitgevoerd onder regie van de gemeenten. Gemeenten
ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid en ‘matchen’ deze met eigen middelen. In het eerste jaar
financiert de rijksoverheid 100%. In de jaren daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%.
De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd. In 2008 is de eerste tranche beschikbaar gekomen voor de G31gemeenten. Na 2009 volgen nog drie tranches waarbij alle overige Nederlandse gemeenten aan de beurt
komen. Deelname aan De Impuls is vrijwillig. De rijksbijdrage is in principe voor alle gemeenten
beschikbaar en structureel.
Doelen
Met De Impuls brede scholen, sport en cultuur (Impuls) worden vier belangrijke doelstellingen
nagestreefd:





Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als
het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken.
Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie
en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen.
Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen
en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

Partijen
Namens de rijksoverheid ondertekenden het ministerie van OCW en VWS de bestuurlijke afspraken over
De Impuls samen met:






VNG: stimuleert gemeentebesturen een verklaring te tekenen die toegang geeft tot uitkering van
middelen door de rijksoverheid. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG): stimuleert de
gemeentelijke sectoren om het beleid van De Impuls op lokaal niveau te implementeren.
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS): de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties
stimuleren de schoolbesturen van PO- en VO-scholen om deel te nemen aan de verdere
ontwikkeling en uitbreiding van brede scholen met een sport- en cultuuraanbod en adviseren
gemeenten over de selectie en inzet van (brede) scholen.
NOC*NSF: stimuleert de besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan
de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen en stimuleert de sector om
combinatiefuncties mogelijk te maken bij sportverenigingen.
Cultuurformatie: stimuleert de besturen van culturele instellingen bij de ontwikkeling van een
passend aanbod, stimuleert de culturele sector om combinatiefuncties mogelijk te maken bij
culturele instellingen en adviseert de gemeenten over de selectie en inzet van culturele
instellingen.

2500 fte aan combinatiefuncties
In 2012 zullen er door bovenstaande partijen gezamenlijk tenminste 2.500 fte aan combinatiefuncties
gerealiseerd zijn. Over de verschillende sectoren verdeeld zijn dat er in 2012:




tenminste 850 fte’s in het primair onderwijs;
tenminste 250 fte’s in het voortgezet onderwijs;
tenminste 1250 fte’s in de sportsector;
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tenminste 150 fte’s in de cultuursector.

Deze verdeling is gebaseerd op de herkomst van de beschikbare middelen op de rijksbegroting
(onderwijs, sport en cultuur) en het behalen van de verschillende doelen van De Impuls. Inmiddels is het
aantal fte’s naar beneden bijgesteld, tot in totaal 2.250 fte’s.
Situatie gemeente Brummen
De gemeente Brummen werkt op dit moment aan de visievorming voor de deelname aan de Impuls. Met
name dient dekking te worden gevonden voor de kosten die niet door de Rijks-overheid worden
gedragen, zijnde 60% van de totale kosten. Mocht de gemeente Brummen besluiten om aan de Impuls
deel te nemen, dan zal dat zijn met ingang van 1 januari 2011. Voor de gemeente Brummen betekent
deelname aan de Impuls; het realiseren van 3,1 fte.
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BIJLAGE C
Speerpunten gemeentelijk volksgezondheidsbeleid (de benoemde voorstellen in hoofdstuk 4 van de nota
“Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Brummen 2008-2011”).
-

-

-

-

-

-

-

-

de gemeente Brummen kiest voor de komende jaren voor het verbeteren van de psychosociale
gezondheid, in het bijzonder alcoholmatiging, gezonde leefstijl en het terugdringen van sociaal
isolement.
de gemeente zet zich in om vanuit haar gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden, bij te dragen
aan een geïntegreerde benadering van de gehele zorg, opdat complexe vragen van burgers die bij
de eerste lijn binnenkomen, beter kunnen worden opgelost. Met huisartsen worden haalbare
actiepunten benoemd.
het lokale zorgnetwerk wordt reeds enige jaren gecoördineerd door GGD/JGZ-medewerker. Het
lokale zorgnetwerk van nu zal worden omgebouwd tot een Zorg Advies Team. Doel hiervan is de
schakel van het lokale zorgnetwerk met Bureau Jeugdzorg en de zorgstructuur rondom het onderwijs
te versterken. Voor de toekomst is een snelle en directe aansluiting van het CJG op de
lokalezorgstructuur voorzien, zodat uiteindelijk alle essentiële elementen die het centrum voor Jeugd
en Gezin uitmaken, goed op elkaar en op de vraag zijn afgestemd.
de gemeente zet in op het verbeteren van het gebruik van de voorzieningen door burgers (w.o.
ouderen), toegesneden op het oplossen van complexe hulpvragen en toegesneden op het brede
terrein van preventie, cure en care, toegesneden op het verbeteren van contact tussen ouder en
jongere.
de gemeente zal in overleg treden met de instellingen om in kaart te brengen hoe een 24-uurs
bereikbaarheidssysteem tot stand kan worden gebracht.
de gemeente Brummen ontwikkelt, zodra de wet van kracht is, beleid op het thema huiselijk geweld.
Daarbij al voor de begeleiding en nazorg zoveel mogelijk op de bestaande zorgnetwerken worden
aangesloten.
breng opnieuw, vanuit de insteek van gezondheid, in beeld waar de aansluiting van deze doelgroep
(bedoeld worden alle allochtone inwoners) op de bestaande voorzieningen tekortschiet en ontwikkel
een traject voor een inhaalslag.
de gemeente zal bezien of dit voorstel gedragen wordt door de betrokken instellingen en zoja, zich
inzetten om onderzoek tot stand te (laten) brengen.
Het voorstel betreft hier een onderzoek naar de mogelijkheden van een fysieke voorpost als linking
pin tussen de eerste lijnshulp en de tweede lijnszorg voor Brummense cliënten (verslaafden, dak- en
thuislozen) om hulp dicht bij huis te leveren.
doorontwikkeling van het WMO-loket op afstemming van informatievoorziening, digitalisering en
sluitende aanpak met indicatiestelling dient plaats te vinden.
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