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Sportbeleidsnotitie

Een voorzet om te scoren !
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1. Inleiding
In het coalitieakkoord 2006 – 2010 wordt het belang van sport onderkend en wordt een
sportstimuleringsbeleid aangekondigd. Voorts is in de programmabegroting 2007 opgenomen
dat de gemeentelijke accommodaties op basis van kostendekkende tarieven verhuurd moeten
worden, teneinde de door de gemeente in dit kader gemaakte kosten inzichtelijk te maken. De
gemeente compenseert in beginsel de extra kosten voor de verenigingen die voortvloeien uit
dit beleid. Ook is aangekondigd dat het subsidiebeleid wordt herzien, doch dat de omvang van
de bestaande subsidies in elk geval behouden blijft.
Tenslotte is in het akkoord opgenomen dat sportbeoefening van de jeugd wordt bevorderd
door de invoering van een sportpas voor alle jongeren van 13 jaar.
Via deze sportnotitie geven wij een voorzet voor het nieuw vast te stellen sportbeleid. Hierbij
is rekening gehouden met de ervaringen welke zijn opgedaan tijdens de verschillende
stimuleringsprojecten welke in het kader van de breedtesport in Wassenaar zijn
georganiseerd. Wij beogen met het beleid enerzijds een optimalisering van de kwaliteit en het
gebruik van de sportaccommodaties en anderzijds een verantwoorde sportbeoefening te
stimuleren.
2. Betekenis van sport
Sport wordt door velen beoefend omdat het vooral leuk is om te doen en om de sociale
contacten. Daarnaast wordt sport ook als middel gezien om andere doelen te bereiken. In dit
kader kunnen worden genoemd: karaktervorming van de jeugd, bevordering gezondheid en
sociale integratie. Voorts profiteert de samenleving in economische zin van sport. Kortom:
sporten is voor jong en oud een zinvolle tijdsbesteding.
Tegelijkertijd is het duidelijk dat sport evenzeer negatieve aspecten met zich kan meebrengen.
Een negatieve houding van bezoekers aan wedstrijden en blessures zijn hier voorbeelden van.
Een aantal verenigingen heeft hiervoor reeds regels vastgesteld teneinde hierin verbetering te
brengen.
Door middel van preventieve maatregelen zullen sportblessures zoveel mogelijk voorkomen
moeten worden. Overigens blijkt uit onderzoeken dat de maatschappelijke kosten voor
sportblessures aanzienlijk lager zijn, dan de besparing welke de positieve gezondheidseffecten
door te sporten oplevert.
Sportbeleid heeft raakvlakken met diverse andere gemeentelijke beleidsvelden. In de
gemeentelijke nota’s over het jeugdbeleid, gezondheidsbeleid en gehandicaptenbeleid wordt
daarom ook aandacht aan sport gegeven. Dien tengevolge maakt sport ook onderdeel uit van
het nog te formuleren beleid op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Samengevat kan gesteld worden dat sportdeelname zowel op sociaal maatschappelijk als
economisch gebied overwegend positieve effecten oplevert. Het is daarom belangrijk dat
gemeentelijke sportvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar worden gehouden.
2.1 Sportparticipatie in Wassenaar
Uitgaande van de verstrekte jeugdsportsubsidies zou ca. 88% van de jeugd in de leeftijd 6 tot
en met 17 jaar in georganiseerd verband een sport beoefenen. Dit is echter geen exact beeld
van de werkelijkheid, omdat er enerzijds dubbeltellingen zijn doordat soms meerdere sporten
worden beoefend en er ook niet-Wassenaarse leden zijn meegeteld. Anderzijds zijn er
kinderen die lid zijn van niet-Wassenaarse verenigingen of sporten in fitnesscentra. De
conclusie lijkt evenwel gerechtvaardigd dat de sportdeelname door de jeugd in Wassenaar
hoog is. Uit de evaluatie van het project “Kies voor Hart en Sport” werd dit beeld voor wat
betreft de sportparticipatie van de jeugd uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen bevestigd.

3

In 2005 is door de GGD Zuid-Holland West een gezondheidsenquête uitgevoerd. In dit kader
is in alle bij de GGD aangesloten gemeenten een representatieve steekproef gehouden onder
jongeren van 12 tot en met 18 jaar.
Hierin wordt de hoge sportdeelname in deze leeftijdscategorie bevestigd. In de leeftijd 12-14
sport 90% ten minste eenmaal per week en in de leeftijden 15-16 en 17-18 respectievelijk
81% en 75%.
6% van de jongens en 16% van de meisjes doet niet aan sport. Hiervan geeft 40% aan geen
tijd te hebben om te sporten en 32% vindt sporten niet leuk.
Uit de concept-rapportage van een onderzoek door de GGD in 2005 naar de gezondheid van
inwoners van 18 tot en met 64 jaar, kwam onder meer naar voren dat 67% in deze
leeftijdscategorie voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen *).
In het door de GGD in 2004 uitgevoerde seniorenonderzoek onder zelfstandig wonende
ouderen van 65 jaar en ouder komt naar voren dat 62% aan de Nederlandse Norm voor
Gezond Bewegen *) voldoet.
*) Dit wil zeggen een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf dagen per week.

3. Visie gemeentelijk sportbeleid
Het gemeentelijk beleid is er op gericht om in samenwerking met de sportverenigingen sport
en bewegen voor jong en oud te stimuleren.
Sporten moet op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden, zowel uit gezondheids-,
sociaal- als financieel perspectief. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend, stimulerend
en zoveel mogelijk vraaggestuurd. Het bestaande voorzieningenniveau zal hiervoor in stand
gehouden worden en stelt de gemeente, indien de behoefte wordt aangetoond en er financiële
middelen beschikbaar zijn, aanvullende faciliteiten beschikbaar.
Voorts wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de bestaande
sportaccommodaties. Wij denken in dit verband niet alleen aan een nauwere samenwerking
tussen sportverenigingen onderling, maar ook aan samenwerking met andere
(welzijns)organisaties zoals onderwijs-, ouderen-, gehandicapten- en jeugdinstellingen,
alsmede aan de vrijwilligerscentrale. Deze samenwerking kan zowel betrekking hebben op het
gezamenlijk gebruik van accommodaties als het gezamenlijk organiseren van cursussen en
sportactiviteiten.
Het organiseren en uitvoeren van sport- en bewegingsactiviteiten vinden wij overigens tot de
verantwoordelijkheid van het particulier initiatief behoren.
4. Uitgangspunten gemeentelijk sportbeleid
Voor het sportbeleid gelden de volgende uitgangspunten:
de vraag van de sportverenigingen en inwoners staat centraal
de sportverenigingen vormen een belangrijke peiler voor het sportbeleid
ondersteuning door de gemeente is gericht op het versterken van de zelforganisatie van
de sportverenigingen
indirecte subsidies dienen transparant gemaakt te worden d.m.v. een eenvoudig
systeem, met minimale administratieve belasting voor gemeente en voor
sportverenigingen
bij uitbreidingswensen zal eerst nagegaan worden of de bestaande gemeentelijke
sportcomplexen hiervoor een oplossing kunnen bieden
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5. Belang van sportverenigingen
Van oudsher zijn sportverenigingen een gevolg van particuliere initiatieven. Doorgaans is
voor de democratische verenigingsvorm gekozen en worden mensen in staat gesteld te
participeren.
De sportverenigingen hebben in de loop der jaren veranderingen doorgemaakt. De
tegenwoordig wel eens gebruikte aanduiding dat sportverenigingen als een gezinsvervangend
tehuis gezien kunnen worden, danwel en model-leerplaats voor de samenleving zijn, is in dit
verband veelzeggend. Naast de specifieke sportfunctie worden steeds meer nevenactiviteiten
voor de jeugd georganiseerd en wordt aandacht aan normen en waarden en gezondheid
besteed. Daarenboven wordt van de buitensportverenigingen in Wassenaar verwacht dat men
zorgdraagt voor een goed onderhoud van het sportcomplex en dat men voldoet aan wet- en
regelgeving op het gebied van b.v. milieu-, tabaks-, horeca- en arbowetgeving.
De mogelijkheid tot sporten wordt tegenwoordig meer dan voorheen aangeboden door
commerciële exploitanten, met name op het gebied van golf, tennis en fitness. Wij
beschouwen deze uitbreiding van sportmogelijkheden als een positieve ontwikkeling, maar
zien dit niet als vervangers van de traditionele sportverenigingen die mede een sociaalmaatschappelijke functie vervullen. Sportverenigingen worden in overwegende mate in stand
gehouden door vrijwilligers. Dit maakt een sportvereniging ook zo uniek en maakt b.v. het
onderscheid met bedrijven als fitnesscentra.
Sporten in verenigingsverband biedt de meeste garantie voor regelmatig sporten. Hier wordt
ook de mogelijkheid geboden voor zelfontplooiing via het verrichten van vrijwilligerswerk en
vindt er karaktervorming van de jeugd plaats. In dit opzicht hebben sportverenigingen een
meerwaarde ten opzichte van andere georganiseerde sportvormen en ongeorganiseerde sport.
Wij zien de sportvereniging als het kloppend hart van het sportleven in Wassenaar.
De gemeente brengt haar waardering voor de vrijwilligers bij sportverenigingen jaarlijks tot
uiting door het uitreiken van de sportvrijwilligersprijs tijdens dezelfde gelegenheid waarbij de
overige sportprijzen worden uitgereikt.
Het vrijwilligerswerk staat echter onder druk. Er wordt namelijk steeds meer van de
vrijwilligers verlangd als gevolg van diverse wetgeving waardoor een steeds grotere mate van
professionaliteit vereist is. Bovendien neemt de animo om vrijwilligerswerk te doen af of wil
men slechts het werk doen dat daadwerkelijk met de sport te maken heeft en b.v. geen, vaak
tijdrovende, cursussen volgen in het kader van de horecawetgeving o.i.d.
Concluderend kan gesteld worden dat sportverenigingen een belangrijke sociaal
maatschappelijke functie vervullen op grond waarvan zonodig gemeentelijke ondersteuning te
rechtvaardigen is teneinde vitale sportverenigingen in stand te houden.
6. Samenwerking
De georganiseerde sport in Wassenaar is voor het merendeel verenigd in Het Wassenaars
Sportcontact.
Het Wassenaars Sportcontact is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging waarvan de
leden van het Dagelijks Bestuur doorgaans uit de plaatselijke sportverenigingen afkomstig
zijn. Binnen het Dagelijks Bestuur is een werk-/taakverdeling gemaakt naar binnen-, buiten en
zgn. natte sporten, zodat de verenigingen een duidelijk aanspreekpunt hebben.
Het is gebruikelijk dat voor de plenaire vergaderingen de portefeuillehouder en de
medewerker voor sportzaken worden uitgenodigd.
Een sterke en moderne samenwerkingsorganisatie van sportverenigingen is voor de gemeente
een aantrekkelijke partner om mede uitvoering te geven aan het lokale sportbeleid.
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Vanwege het belang dat de gemeente hecht aan samenwerking is onder meer als
subsidievoorwaarde in de Verordening subsidiëring sportverenigingen 1996 opgenomen dat
sportverenigingen lid van het Wassenaars Sportcontact moeten zijn om voor subsidie in
aanmerking te komen.
In het kader van het opzetten en uitvoeren van breedtesportactiviteiten is Het Wassenaars
Sportcontact vertegenwoordigd in door de gemeente ingestelde projectgroep en werkgroepen.
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben er toe geleid dat sport steeds meer wordt gezien als
een middel ter versterking van de sociale infrastructuur in de gemeente. Dit pleit er voor dat
Het Wassenaars Sportcontact breder is samengesteld om sport- en bewegingsactiviteiten beter
te kunnen stimuleren en dat de kans op multi-functioneel gebruik van accommodaties wordt
vergroot. In lijn met onze visie zouden ook vertegenwoordigers uit plaatselijke onderwijs-,
ouderen-, gehandicapten-, jeugdorganisaties en van de vrijwilligerscentrale bij Het
Wassenaars Sportcontact betrokken behoren te worden.
Overigens vindt samenwerking met sport-, jeugd-, gezondheids-, ouderen- en
onderwijsinstellingen reeds plaats in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de
gemeentelijk breedtesportactiviteiten.
Wij stellen ons voor om jaarlijks met Het Wassenaars Sportcontact van gedachten te wisselen
over een eventuele actualisering van het sportbeleid en het opstellen van prioriteiten c.q.
speerpunten waaraan extra aandacht geschonken zal worden.
7. Gemeentelijke sportaccommodaties
Accommodaties spelen in het sportbeleid een centrale rol. Het aanbieden van laagdrempelige
en toegankelijke sportaccommodaties is een belangrijk instrument om sportdeelname onder de
inwoners te stimuleren. Dit houdt b.v. in dat de eerste aanleg c.q. bouw van
sportvoorzieningen welke nog niet in Wassenaar aanwezig zijn, maar waaraan aantoonbaar
behoefte blijkt te bestaan, voor rekening van de gemeente komt.
Na de opening van het nieuwe zwembad is het accommodatieaanbod redelijk compleet en is
er sprake van een goede spreiding.
7.1 Buitensportaccommodaties
De gemeente kent 4 gemeentelijke sportparken, t.w. “De Schulpwei”, “Maaldrift”, “Ter
Weer” en “Kerkehout”, welke zijn verhuurd aan sportverenigingen.
De grond voor de buitensportaccommodaties is grotendeels eigendom van de gemeente en
wordt voor een deel gepacht.
Op basis van de huurovereenkomsten komt het jaarlijkse onderhoud van de sportvelden
geheel voor rekening van de sportvereniging en draagt de gemeente zorg voor bestrating,
beplanting, afrastering rondom het complex en drainage. Ook het zgn. groot onderhoud van
de velden dient door de gemeente verzorgd te worden, met uitzondering van de
kunstgrasvelden. Onder groot onderhoud wordt verstaan: het onderhoud dat gericht is op de
instandhouding/verbetering van de diepere bodemstructuur.
Tot op heden worden geen bedragen gereserveerd voor groot onderhoud van de velden, en
wordt er in voorkomende gevallen een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Binnenkort zal een integraal onderhoudsniveau worden vastgesteld in het kader van de
discussie over de kwaliteit van de openbare ruimte. Door een adequate donatie aan de in te
stellen onderhoudsvoorziening, zal het kwaliteitsniveau in stand gehouden kunnen worden.
De totale kosten voor het beheer en onderhoud (excl. raming voor groot onderhoud) van de
gemeentelijke, danwel bij de gemeente in erfpacht zijnde, buitensportaccommodaties worden
in 2007 op € 98.669 geraamd. Voor een reëel beeld dient hiervan het bedrag aan erfpacht ad
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€ 38.930, dat geheel wordt doorberekend aan WGC “Rozenstein”, te worden afgetrokken. De
geraamde kosten bedragen dan € 59.739.
De te ontvangen huur in 2007 voor bovenvermelde sportaccommodaties bedraagt ca.
€ 15.000.(excl. de door te betalen erfpacht “Rozenstein”)
De totale oppervlakte aan verhuurde sportterreinen aan Wassenaarse sportverenigingen
bedraagt 246.939 m2. Hierbij is geen rekening gehouden met het sportterrein van de WGC
“Rozenstein”, omdat, zoals vermeld, de gemeente hiervoor slechts een “doorgeefluik” is.
Uitgaande van bovenvermelde kosten in 2007 bedraagt de gemiddelde kostprijs € 0,24 per
m2. (€ 59.739 : 246.939 m2)
Het volledig doorberekenen van een kostprijsdekkende huur is alleen haalbaar, indien
hiervoor een substantiële subsidie wordt verstrekt.
Teneinde het “rondpompen” (d.w.z. volledige huur innen en vervolgens subsidie verstrekken)
van geld te voorkomen, stellen wij ons voor geen kostprijsdekkende huur in rekening te
brengen, maar uit te gaan van een redelijke huur. Met het oog op de maatschappelijke
betekenis van sportverenigingen, alsmede gelet op de grote mate van zelfwerkzaamheid bij
deze verenigingen, vinden wij het acceptabel dat de huidige huurprijs als uitgangspunt wordt
genomen voor de berekening van de huur in de komende jaren. Ingaande het jaar 2008 zal de
huur jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer
(reeks “alle huishoudens”) in het daaraan voorafgaande tijdvak van een jaar is gestegen.
Aan de sportverenigingen zal jaarlijks wel bericht worden wat de kostprijs van de gehuurde
accommodatie is.
Voor de volledigheid wordt onderstaand de huidige situatie weergegeven, alsmede voor het
zicht op de gevolgen wanneer van de kostprijs per m2 wordt uitgegaan.
Vereniging

Oppervlakte

Huidige huur

Kostprijs
Bij € 0,24 per m2

RKSV Blauw Zwart
s.v. De Kieviten
h.v. Olympia ‘72
s.v. Wassenaar
ABF
SOGW
Totaal

63.994 m2
87.871 m2
5.135 m2
56.270 m2
33.670 m2
206.670 m2

€ 1.872
€ 8.983 *)
€ 568
€ 2.246
€ 1.123
€ 38.930

€ 15.359
€ 21.089
€ 1.232
€ 13.505
€ 8.081
€ 38.930 **)

€ 53.722

€ 98.196

*) Inclusief pacht voor grond sporthal
**) Dit betreft de pachtsom welke de gemeente betaalt aan de eigenaar van de grond.

7.2 Binnensportaccommodaties
7.2.1 Sporthal
De gemeentelijke sporthal “De Schulpwei”, alsmede de kantine en overige ruimten, zijn
verhuurd aan een particuliere exploitant. De huur bedraagt € 0,45 per jaar. De gemeente
vergoedt een deel van de energiekosten en het groot onderhoud komt voor haar rekening.
Jaarlijks worden door het college de tarieven per 1 augustus voor de sporthal vastgesteld,
welke door de exploitant berekend dienen te worden en ten bate van hem komen.
De kosten welke ten laste van de gemeente komen worden voor het jaar 2007 geraamd op
€ 46.689, inclusief een storting in het fonds voor groot onderhoud ad € 17.153. Binnenkort zal
aan de gemeenteraad op basis van een meerjarenonderhoudsplan voorgesteld worden een
onderhoudsvoorziening in te stellen voor de instandhouding van de sporthal.
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Wij achten bovenvermelde exploitatiebijdrage een acceptabel bedrag voor de instandhouding
van een sporthal en wensen de overeenkomst met de exploitant te continueren.
7.1.2 Gymnastieklokalen
Er zijn twee gymnastieklokalen waarover de gemeente nog het beheer voert, t.w. bij de o.b.s.
Weth.Huibregtseschool en Bloemcampschool. Daarnaast heeft de gemeente het beheer over
het voormalige gymnastieklokaal aan de Fabritiuslaan. Voorts zijn er gymnastieklokalen bij
de Bonifaciusschool, St. Jan Baptistschool, Rijnlands Lyceum, S.Adelbert College en de
Amerikaanse School. Met de beheerders van deze scholen zijn afspraken gemaakt over de te
berekenen huurtarieven. De tarieven zijn gebaseerd op het in 2003 aan de gemeenteraad
voorgelegde beleid.
7.1.3. Zwembad
Sinds 1954 is de exploitatie van het zwembad in handen van een particulier exploitant, t.w.
Sportfondsen Wassenaar N.V. Door de gemeenteraad worden tot op heden jaarlijks de
tarieven en de maximale exploitatiebijdrage vastgesteld op basis van een voorstel van de Raad
van Beheer van de vennootschap.
Voor het nieuwe zwembad is een beheer- en exploitatieovereenkomst aangegaan voor de duur
van 10 jaar. Bovendien is een overeenkomst afgesloten waarin de jaarlijkse gemeentelijke
exploitatiebijdrage is vastgelegd gedurende deze periode. Als eigenaresse van de grond en de
accommodatie komen de kosten voor groot onderhoud voor rekening van de gemeente.
Met de exploitant is een huurovereenkomst afgesloten voor de accommodatie.
De tarieven voor het eerste jaar zijn door de gemeente vastgesteld en vervolgens kan de
exploitant de tarieven jaarlijks verhogen met een maximum van tweemaal een bepaald
prijsindexcijfer.
Wat precies de financiële consequenties zijn van de huur van het nieuwe zwembad en gebruik
van een verenigingsruimte door b.v. WIK/Zilvermeeuwen Kombinatie, is op dit moment nog
niet te zeggen. Hieromtrent vindt overleg plaats tussen betrokkenen.
8. Overige gemeentelijke bijdragen aan sportactiviteiten
Directe subsidiëring van sportverenigingen vindt plaats op grond van de “Verordening
subsidiëring sportverenigingen 1996” welke bij raadsbesluit van 18 december 1995 is vastgesteld.
Als grondslag voor de jaarlijkse subsidiëring van sportverenigingen geldt een bedrag van
€ 10,44 per jeugdlid. Aan de American Baseball Foundation wordt jaarlijks een
waarderingssubsidie van € 1.134,24 verstrekt.
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een investeringssubsidie voor
stichtingskosten. Deze mogelijkheid is evenwel beperkt tot nieuwe sportverenigingen, danwel
nieuwe sportactiviteiten waarvan de behoefte is aangetoond.
De bijdrage bedraagt maximaal 1/3 van de door de gemeenteraad in aanmerking genomen
stichtingskosten, doch niet meer dan € 36.302,42.
Naast subsidiëring op grond van de subsidieverordening, wordt sinds 1996 jaarlijks in de
gemeentebegroting een post ten bedrage van € 2.150 opgenomen voor het stimuleren van
incidentele sport- en recreatieve activiteiten.
Voorts is op 20 januari 2004 de Kadernotitie Breedtesportbeleid 2005-2010 door de
gemeenteraad vastgesteld. Het breedtesportbeleid beoogt een grotere groep mensen te
bereiken om te gaan bewegen en sporten. De projecten welke in dit kader worden nagestreefd
zijn zowel op jongeren als ouderen gericht en voorzien ook in een ondersteuning van de
plaatselijke sportverenigingen. Bij de voorbereiding en uitvoering van het breedtesportbeleid
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zijn zoals vermeld ook niet-sportorganisaties betrokken, zoals onderwijs- ,jeugd- en
gezondheidsinstellingen.
De bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitvoering van
het breedtesportbeleid bedraagt € 75.500. Door de gemeente is voor de uitvoering van de
activiteiten een bedrag van € 113.150 gereserveerd voor de jaren 2005 tot en met 2008.
Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan intensivering van het gemeentelijk
sportbeleid.
Ten behoeve van de activiteiten van het Schoolsportcomité is jaarlijks een bedrag van € 1.500
beschikbaar.
Sinds 2005 is de gemeente onder bepaalde voorwaarden bereid borg te staan voor 50% van
een door een sportvereniging te sluiten lening voor de realisering, verbouw of aanleg van
sportvoorzieningen.
In het kader van het ouderenbeleid wordt jaarlijks een subsidie ter grootte van ca. € 26.000
aan de Stichting Wassenaarse Ouderen in Beweging verstrekt voor bewegingsactiviteiten.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de gemeente jaarlijks in samenwerking met Het
Wassenaars Sportcontact de sportverkiezingen organiseert en dat sportverenigingen, zoals uit
paragraaf 7. blijkt, ook indirect subsidie ontvangen doordat accommodaties beneden de
kostprijs worden verhuurd.
De beschikbare gemeentelijke jaarlijkse bijdragen anno 2007 die betrekking hebben op
sportactiviteiten kunnen -afgerond- als volgt worden samengevat.
Soort

Gem. bijdragen

Subsidiëring jeugdleden
Incidentele subsidie
Breedtesport
Schoolsportactiviteiten
Wassenaarse Ouderen in Beweging
Expl. bijdrage zwembad

€ 40.500
- 2.150
- 35.800
- 1.500
- 26.000
- 181.000

Expl. gemeentelijke sporthal
Expl. gem.gymnastieklokalen

- 46.700
- 85.988

Gem. buitensportaccommodaties

- 59.800

Totaal

€ 479.438

Opmerkingen

Valt onder ouderenbeleid
Excl. kap.lasten
NB Is niet alleen sportvoorziening;
zou b.v. ook aan gezondheidsbeleid
toegerekend kunnen worden
Bruto. Zowel schoolgebruik als
sportgebruik.
Bruto

9. Wensen en suggesties sportverenigingen
In 2003 is de sportverenigingen een enquêteformulier toegezonden waarin onder meer naar de
mening gevraagd werd over het gemeentelijk subsidiebeleid.
In grote lijnen kwam het volgende hieruit naar voren:
De financiële lasten ten gevolge van overheidsbeleid vallen de verenigingen zwaar.
Met name werden vermeld de onroerend zaakbelasting en kosten welke gemaakt
moesten worden op grond van horeca- en milieuwetgeving.
Investeringssubsidie en structurele subsidie voor badhuur wordt gewenst
De subsidie voor jeugdleden is gering in verhouding tot de uitgaven die voor
jeugdleden gedaan moeten worden en om de sport voor jeugdleden betaalbaar te
houden.
Door de overheid voorgeschreven opleidingen zouden op kosten van de overheid
gevolgd moeten kunnen worden.
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De subsidieregeling houdt geen rekening met de kosten die de vereniging heeft, noch
met de contributiehoogte voor de jeugd.

Uit signalen die ons bereiken, blijkt dat dit nog steeds actuele onderwerpen zijn.
10. Sportbeleid in de komende jaren
Uitgaande van onze visie op gemeentelijk sportbeleid en gelet op de wensen bij de
sportverenigingen wordt het volgende sportbeleid voorgesteld.
10.1 Continueren en uitbouwen breedtesportbeleid
De positieve ervaring die in het schooljaar 2005-2006 is opgedaan met het project Kies voor
Hart & Sport, een sportstimuleringsproject voor kinderen van groep 7 en 8 op de basisschool,
is aanleiding om het onderdeel sportkennismakingscursus bij een sportvereniging ook aan te
bieden aan de kinderen van het voortgezet onderwijs. In overleg met de betrokken scholen en
sportverenigingen wordt bekeken hoe en voor welke leerlingengroep(en) dit praktisch kan
worden ingevuld. Wij zijn van mening dat het aanbieden van sportkennismakingscurssussen
aan leerlingen in het voortgezet onderwijs een betere methode is om het sporten onder deze
doelgroep te bevorderen, dan het aanbieden van een sportpas aan 13-jarigen zoals
aanvankelijk de gedachte was.
Ook de ervaringen van het project “Actief Leven” voor inwoners in de leeftijd van 55 – 65
jaar, zijn voor ons aanleiding hiermee verder te gaan.
In samenwerking met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar worden
buurtsportactiviteiten georganiseerd.
10.2 Verenigingsondersteuning
Naast goede accommodaties zijn goed georganiseerde sportverenigingen met opgeleide
trainers en begeleiders van belang. In het kader van het breedtesportbeleid wordt reeds de
mogelijkheid geboden voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning op maat. De
gedachte hierachter is om themabijeenkomsten en cursussen te organiseren welke voor alle
sportverenigingen interessant zijn. De animo hiervoor is tot op heden niet groot geweest. Door
middel van onderstaande regeling wordt het individueel volgen van cursussen mogelijk
gemaakt.
Voor het deelnemen door vrijwilligers aan cursussen in het belang van de sportvereniging kan
een bijdrage worden ontvangen van 50% van de kosten met een maximum van € 200 per
persoon per jaar.
Verenigingen met maximaal 100 leden kunnen per jaar 5 keer een aanvraag indienen.
Verenigingen met 100 tot 500 leden kunnen per jaar 10 keer een aanvraag indienen
Verenigingen met meer dan 500 leden kunnen per jaar 15 keer een aanvraag indienen
10.3 Subsidiëring per jeugdlid
Sinds 1996 is deze bestaande subsidie niet verhoogd.
Voorgesteld wordt het huidige bedrag van € 10,44 met 23,5% te verhogen, waarmee wordt
bereikt dat een indexering vanaf 1996 alsnog wordt toegepast . Het bedrag per jeugdlid wordt
dan € 12,90. Voorts wordt voorgesteld dit bedrag jaarlijks te indexeren.
10.4 Stimulerings- en schoolsportsubsidie
Deze subsidies zullen gehandhaafd blijven.

10

10.5 Investeringsregeling sportaccommodaties
Het onderhoud van zowel de sportvelden als de sportgebouwen behoort tot de
verantwoordelijkheden van de sportverenigingen.
Aangezien sportverenigingen over het algemeen moeite hebben om het –financiële- hoofd
boven water te houden, schieten investeringen in de gebouwen er veelal bij in. Dit heeft er toe
geleid dat bij diverse verenigingen de douch-/kleedaccommodatie te wensen overlaat danwel
niet meer van deze tijd is.
Aangezien dergelijke accommodatie een essentiële voorwaarde is voor –gezondesportbeoefening, is het te rechtvaardigen dat de gemeente mede zorgdraagt voor adequate
douche-/kleedgelegenheid.
In dit verband wordt voorgesteld om, naast de inmiddels van kracht zijnde garantieregeling
voor leningen door sportverenigingen, een zgn. 1/3-regeling vast te stellen. Hierbij wordt van
de totale kosten van de investering:
tenminste 1/3 deel opgebracht door de aanvrager
ten hoogste 1/3 deel door de gemeente gesubsidieerd tot een maximum van € 50.000
ten hoogste 1/3 deel geleend
Wij willen deze regeling ook van toepassing verklaren op de aanleg van kunstgrasvelden, met
dien verstande dat het maximum te subsidiëren bedrag wordt verhoogd naar € 150.000
vanwege de kosten van een dergelijk van van ca. € 250.000 à € 300.000. Om voor een
dergelijke bijdrage in aanmerking te komen, dient ten minste aan één van de volgende
voorwaarden te worden voldaan:
het kunstgrasveld is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de landelijke bond
voor het spelen van wedstrijden;
door het aanleggen van een kunstgrasveld wordt voorkomen dat een bestaand
sportcomplex moet worden uitgebreid;
door het aanleggen van een kunstgrasveld kan een gedeelte van het sportcomplex een
andere bestemming krijgen
Jaarlijks zal een bedrag van € 150.000 in een bestemmingsreserve worden gestort ten behoeve
van bovenvermelde investeringen. De in een jaar niet bestede middelen blijven in deze
reserve beschikbaar voor het volgend jaar.
10.6 Garantieregeling investeringen sportverenigingen
Op de sinds 2005 van kracht zijnde garantieregeling voor bepaalde leningen door
sportverenigingen is al verscheidene keren een beroep gedaan en zal gehandhaafd blijven.

11. Vervolgprocedure
Na vaststelling van de kaders voor het sportbeleid, zal 25 juni 2007 besluitvorming over de
financiële consequenties plaatsvinden in het kader van de kaderstelling 2008 plaatsvinden.
Vervolgens zullen de besluiten worden uitgewerkt in o.a. beleidsregels en zal het nieuwe
sportbeleid ingaande 1 januari 2008 van kracht worden.
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