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Samenvatting
In deze sportnota beschrijven we de kaders
voor het sportbeleid van 2012 tot en met
2015. Om de kaders te bepalen is gebruik
gemaakt van de tussenevaluatie
van het
sportbeleid uit
2010,
signalen
van
verenigingen en inwoners over het sportbeleid
en ontwikkelingen op lokaal, regionaal en
landelijk niveau. Dit speelveld is vertaald in
doelstellingen van het sportbeleid. Vervolgens
zijn de doelstellingen
uitgewerkt in de
thema's.
Uit analyse van het speelveld is de volgende
doelstelling geformuleerd:

‘’Het bevorderen en waar nodig faciliteren van
sport en bewegen waardoor de inwoners van
Ede hoger scoren dan landelijk gemiddeld wat
betreft de Combinorm (tot 18 jaar) of de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (vanaf
18 jaar).’’
Met deze doelstellingen willen wij de positieve
lichamelijke en psychische effecten van sport
benutten en de kernwaarden van Ede (groen,
gezond en actief) benadrukken.
Een subdoelstelling daarbij is:
‘’De inwoners van Ede sporten en bewegen
meer in een sociale setting dan landelijk
gemiddeld.’’
Met deze subdoelstelling willen we de
positieve sociale aspecten van sport en
bewegen benutten en bijdragen aan de visie
Ede 2025 om een stad te zijn van ontmoeten
en verbinden. Sportverenigingen spelen een
cruciale rol om deze
subdoelstelling te
behalen.

Thema's
De doelstellingen zijn in drie thema's met
daarbij behorende actiepunten benoemd.
Thema 1. Sport en bewegen in de buurt
Het doel is om de inwoners te stimuleren om
voldoende te sporten en te bewegen. Om de
drempel tot sporten en te bewegen zo laag
mogelijk te houden, wordt voorgesteld om
voldoende mogelijkheden te creëren
om
dichtbij te kunnen sporten en te kunnen
bewegen in het dagelijks leven. Dit past ook
goed bij het wijkgericht werken van de
gemeente. Daarvoor is onder andere een

goed sport- en beweegprofiel per wijk nodig
om de behoefte te bepalen. Activiteiten in de
wijken worden vervolgens uitgevoerd met de
inzet van
de buurtsportcoaches
in
samenwerking met
partners
zoals
sportverenigingen, het onderwijs en de
wijkbewoners zelf. De aansturing
en
uitvoering van de buurtsportcoaches is een
taak van Sportservice Ede. Uitbreiding van het
aantal buurtsportcoaches is gewenst om aan
de vraag te voldoen en om naast activiteiten
voor de jeugd ook activiteiten voor kwetsbare
burgers aan te kunnen bieden, zoals voor
mensen met een beperking. Voor financiering
van projecten worden ook de mogelijkheden
van de sportimpuls bekeken. Door middel van
verbreding van sportevenementen in Ede en
in de regio wordt sport- en bewegen extra
gepromoot. Via het minimabeleid kunnen
kinderen van
ouders
met
een
minimuminkomen tot
110%
een
tegemoetkoming krijgen in de kosten voor
sport en bewegen en het zwemdiploma A.
Actiepunten sport en bewegen in de buurt:
Opstellen sport- en beweegprofiel per
wijk in samenwerking met partners
zodat we een passend sport- en
beweegaanbod kunnen aanbieden
Uitbreiden en verbreden inzet
buurtsportcoaches gericht op het
onderwijs en de wijken om sport- en
beweeg te stimuleren en
beweegachterstanden weg te werken
Monitoren inzet buurtsportcoaches
met partners om tot een effectieve en
efficiënte invulling te komen
In samenwerking met partners
sportevenementen beter benutten om
sport en bewegen te promoten

Thema 2. Faciliteiten voor sport en bewegen
Faciliteiten zijn een belangrijke voorwaarde
om te kunnen sporten en bewegen. De rol van
de gemeente is om zorg te dragen voor de
realisatie en exploitatie van zowel binnen- en
buitensportaccommodaties, wanneer daar
behoefte voor is en de faciliteiten wenselijk
zijn. Daarbij is het
voornemen om de
komende jaren meer te gaan inzetten op het
vergroten van het rendement van deze
accommodaties. Voor de planning
en
spreiding
van
binnenen
buitensportaccommodaties wordt
een
integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld.
Voor de exploitatie
van
de

binnensportaccommodaties wordt uitbesteed
aan Sportservice Ede met de kaders die de
gemeente in het
IHP opstelt. Voor de
buitensportaccommodaties worden met de
hoofdgebruikers (sportverenigingen) nieuwe
afspraken gemaakt over de taken op het
gebied van beheer, onderhoud en verdeling
van de kosten. Uitgangspunt daarbij is dat de
hoofdgebruikers vanaf
2013
een
tegemoetkoming in de
onderhoudslasten
gaan betalen. De exploitatie
van het
gemeentelijk binnenzwembad De Peppel is
uitbesteed aan Zwembad De Peppel, wat
onderdeel is van Sportservice Ede. Voor de
buitenbaden wordt
een
toekomstvisie
opgesteld om de
toekomst van beide
buitenbaden en de
wijze van exploitatie
verder te onderzoeken. Voor grootschalige
accommodaties wordt de samenwerking
gezocht in FoodValley verband omdat de
gemeente in eerste instantie kiest voor een
basisniveau. Om het ongeorganiseerd sporten
te faciliteren, worden kaders opgesteld voor
een beweegvriendelijke omgeving en de
mogelijkheden worden ook meer gepromoot.
De ambitie is om van de Kenniscampus ook
een beweegcampus te maken en daar goede
faciliteiten zoals een goed uitgeruste sporthal
te realiseren.
Actiepunten faciliteiten voor sport en bewegen
Opstellen integraal huisvestingsplan
binnensport om te voldoen aan de
behoefte
Opstellen integraal huisvestingsplan
buitensport om te voldoen aan de
behoefte
Vernieuwen afspraken met
buitensportverenigingen zodat de
nieuwe kaders daarin zijn verwerkt
Opstellen toekomstvisie
buitenzwembaden
Binnen FoodValley de wensen en
mogelijkheden onderzoeken voor het
grootschalige sportaccommodaties
Opstellen kaders sport- en
beweegvriendelijke openbare ruimte
om ongeorganiseerde sport te
faciliteren en promoten van de
mogelijkheden voor sport- en
bewegen in de openbare ruimte
Realiseren
sportieve ambitie
Kenniscampus om van de
Kenniscampus ook een sportcampus
te maken
Thema 3. Sportverenigingen

Sportverenigingen nemen een belangrijke rol
in binnen de sport en binnen de samenleving.
Dat geldt zeker voor de sportverenigingen in
Ede. Om de maatschappelijke betrokkenheid
van verenigingen te stimuleren en te belonen,
wordt voorgesteld om onderscheid te maken
sportverenigingen
en
tussen reguliere
sportverenigingen die maatschappelijk extra
actief zijn. De reguliere
sportverenigingen
concentreren zich op het aanbieden van sport
aan jeugd en volwassenen. Maatschappelijk
extra actieve verenigingen zijn naast het
reguliere aanbod
ook
betrokken
bij
maatschappelijke
vraagstukken.
Sportverenigingen uit Ede kunnen gebruik
maken van de faciliteiten die de gemeente
exploiteert.Via Sportservice Ede biedt de
gemeente alle verenigingen ondersteuning
aan, in eerste
instantie
gericht
op
ondersteuning bij de reguliere taken van de
verengingen. Verenigingen
die
haar
maatschappelijke betrokkenheid
willen
vergroten krijgen ondersteuning bij het
invullen van deze rol, bijvoorbeeld door de
inzet van buurtsportcoaches. Ook bij de
subsidies wordt voorgesteld om onderscheid
te maken tussen reguliere verenigingen en
maatschappelijk extra actieve verenigingen.
Voor het aanbieden van sporten voor
organiseren van
mindervaliden en het
schooltoernooien bestaan er al
beperkte
mogelijkheden voor subsidies, maar het
voorstel is om dit verder uit te gaan breiden.
Daarvoor worden de beleidsregels
voor
sportsubsidies opnieuw vastgesteld. Als
voorwaarde voor een subsidie wordt van
verenigingen die een eigen kantine hebben
verwacht dat ze voldoen aan de wettelijke
eisen en een
protocol
verantwoord
alcoholgebruik hebben. Om de band met de
verenigingen te versterken
worden er in
samenwerking met Sportservice Ede minimaal
twee maal
per
jaar
bijeenkomsten
georganiseerd met de verenigingen. Daarop
kan de ondersteuning aan de verenigingen
verder worden vormgeven.
Naast de
gemeentelijke
subsidies
hebben
sportverenigingen de mogelijkheid om deel te
nemen aan een nieuwe sportimpuls. Via de
buurtsportcoaches worden de verenigingen
ondersteund bij het aanvragen van de
sportimpuls.
Actiepunten/beslispunten sportverenigingen
Aanbieden van ondersteuning voor
verenigingen om verenigingen sterker

te maken zodat ze ook haar
maatschappelijke rol kunnen vervullen
Bijeenkomsten
met sportverenigingen
organiseren om de signalen uit het
veld op te vangen
Versterken talentontwikkeling in
samenwerking met Olympisch
Netwerk De Vallei zodat talenten zich
in deze regio kunnen ontwikkelen
Opstellen nieuwe beleidsregels
sportsubsidies zodat deze aansluiten
bij de maatschappelijke rol van de
verengingen
Uit deze nota zal in overleg met betrokken
partijen een uitvoeringsagenda
worden
opgesteld. In deze uitvoeringsagenda worden
per thema de concrete
acties nader
aangegeven.
De dekking voor uitvoering van het beleid
wordt gevonden in de meerjarenbegroting
2012-2015, programma 5 sport, waarin de
voorstellen van de Meerjarenbeleidsvisie
2012-2015 zijn verwerkt. De financiering van
een aantal nieuwe beleidsvoorstellen die in de
komende tijd nader worden uitgewerkt worden
betrokken bij de integrale afweging in het
kader van de Perspectiefnota 2013 – 2016
(uitbreiding buurtsportcoaches; 2013 e.v.
75.000 p/jr.) of door alternatieve aanwending
van bestaande middelen of financiering door
derden.

Voorwoord
Wethouder Kremers

Inleiding Ploegenspel 2.0
Iedereen heeft een talent voor sport en
bewegen. Voor de één zal dat een mooie
carrière als deelnemer aan de Olympische
Spelen, voor een ander is het wekelijks een
rondje hardlopen in de buurt. Onze ambitie
als gemeente Ede is dat zoveel mogelijk
inwoners zijn of haar talent in sport en
bewegen ontdekt, ontwikkelt en vasthoudt.
In deze sportnota vertalen we deze ambitie
in een beleid voor de komende jaren.
In juni 2008 is de sportnota Ploegenspel
vastgesteld. Ploegenspel
was bij het
verschijnen een vernieuwende nota waarin
naast het gebruikelijke accommodatiebeleid
ook veel aandacht werd besteed aan de
raakvlakken die sport heeft met andere
beleidsterreinen zoals jeugd, gezondheid en
wijkwerk. Naast het faciliteren van sport kwam
ook het inzetten van sport als middel ruim aan
bod in de nota. In de afgelopen jaren heeft de
nota bewezen een goede basis te zijn voor
ons gemeentelijk sportbeleid.
In deze nieuwe nota schetsen we de
belangrijkste kaders voor de komende jaren.
Daarvoor kijken
we terug
op de
tussenevaluatie van Ploegenspel uit 2010.
Aandachtspunten daaruit
hebben
we
meegenomen bij de nieuwe nota. Voor de
nota hebben we ook door middel van social
media signalen vanuit sportverenigingen en
inwoners gekregen. Er zijn ook een groot
aantal ontwikkelingen
op sport
en
beweeggebied die de inhoud bepalen van de
nota.
Het beleidskader hebben we vertaald in een
zo concreet mogelijke doelstelling. In diverse
thema’s beschrijven we actiepunten over hoe
we de doelstellingen willen gaan halen. De
actiepunten komen
terug
in het
uitvoeringsplan. Tot slot volgt er een financiële
vertaling van het actieplan.

Het Speelveld
We beschrijven in dit
hoofdstuk de
context voor deze sportnota. Deze
bestaat uit de tussenevaluatie
van
Ploegenspel, signalen van verenigingen
en inwoners en ontwikkelingen die de
komende jaren de inhoud
van ons
sportbeleid bepalen.
Tussenevaluatie Ploegenspel
In 2010 is de voortgang geëvalueerd van
Ploegenspel. Daarvoor zijn de ondernomen
activiteiten onderzocht en is
onder de
sportverenigingen de mening
over het
sportbeleid gepeild. Hieronder worden de
belangrijkste conclusies van de evaluatie
opgesomd. De, nog steeds actuele,
uitkomsten zijn gebruikt bij het opstellen van
de sportnota.
Accommodaties
Bijna 80% van de verenigingen is tevreden
over de gemeentelijke accommodaties. Wel
is er, vanuit zowel de verenigingen als vanuit
de gemeente, de behoefte aan meer inzicht
in normeringen bij nieuwbouw en uitbreiding
en over de taakverdeling bij het onderhoud
van de accommodaties. De bezettingsgraad
van de binnensportaccommodaties is tussen
2008 en 2010 gestegen van 39% naar 44%.
Ondanks de stijging blijft het streven om dit
verder verhogen naar minimaal 50%.
Verenigingsondersteuning
De verenigingen plaatsen kanttekeningen bij
het gevoerde
subsidiebeleid
voor
jeugdleden en voor sportstimulering. Op
hoofdlijnen gaat het om de hoogte van de
subsidie en de
behoefte aan duidelijke
doelstellingen. Uit onderzoek blijkt dat veel
verenigingen meer
activiteiten
willen
ontplooien om zich maatschappelijk actief in
te zetten. Wel willen de verenigingen daarbij
graag ondersteuning. Veel verenigingen zijn
enthousiast over de inzet van Sportservice
Ede, maar verenigingen willen graag meer
service op maat.
Activiteiten in de wijk
Vanuit de impuls Buurt, onderwijs en sport
zijn er de afgelopen jaren veel activiteiten
georganiseerd voor de jeugd in de wijken.
Uit de evaluatie blijkt dat deze activiteiten
goed gewaardeerd worden door scholen en
sportaanbieders, er een hoge deelname is
en dat voortzetting van de activiteiten
Sportnota Ploegenspel 2.0

gewenst is. De projecten die speciaal gericht
zijn op ouderen en gehandicapten (Erbij
Horen) worden ook sterk gewaardeerd.

Burgerparticipatie
De tussenevaluatie is voor
ons een
belangrijk instrument bij de herwaardering
van ons sportbeleid. De evaluatie was vooral
gericht op verenigingen. Maar we willen
graag alle inwoners de kans geven om mee
te denken over het sportbeleid. In eerste
instantie hebben we dat
gedaan door
analyse van de sport- en beweegvragen in
onze monitoren zoals Inwoners aan het
woord en de
Jeugdmonitor. Daarnaast
hebben we via social media op een aantal
thema's de mening
gepeild onder de
inwoners van Ede. Daarvoor hebben we
gedurende vier weken een Facebook pagina
geopend, speciaal gericht op de sportnota.
We hebben bij drie thema’s (sportfaciliteiten,
sportverenigingen en sport en bewegen in
de buurt) stellingen geplaatst en iedereen
kon daar op reageren
en discussiëren.
Social media, bijvoorbeeld Facebook, is een
nieuwe wijze om dit te doen. De inbreng van
de deelnemers was goed en bruikbaar en in
de nota verwerkt. Gedurende de afgelopen
jaren zijn er diverse gesprekken gevoerd
met verenigingen over het beleid. Zo zijn er
diverse bijeenkomsten geweest over de
rollen en taken van de verenigingen en
gemeenten bij het onderhoud van de
buitensportaccommodaties. Voor het thema
sport- en bewegen in de buurt is er ook via
de wijkcoördinatoren input gevraagd. Na
vaststelling door het College is de nota ter
inzage gelegd voor alle belangstellenden.
Ontwikkelingen
Naast de input vanuit en onze inwoners zijn
er ook lokale, regionale en landelijke
ontwikkelingen waar we bij
deze nota
rekening mee houden. Hieronder volgen de
voor deze nota belangrijkste ontwikkelingen.
Bestuursconvenant
Voor het programma sport is de volgende
tekst opgenomen in het convenant:
Buurtsport en breedtesport
Sport zien wij als een belangrijk verbindend
element in wijken en buurten; wij zullen
bevorderen dat
het
aanbod
van
sportactiviteiten en -faciliteiten deel uitmaakt
van het integrale wijkbeleid. De inzet van de
gemeentelijke combinatiefunctionarissen
draagt daaraan bij. In de gemeentelijke
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ondersteuning van sport zullen wij voorrang
geven aan buurtsport en breedtesport.
Sport en gezondheid
Sport vormt steeds meer een integraal
onderdeel van gezondheidsbeleid. W ij zien
in de bevordering van sport een belangrijke
bijdrage aan een gezonde leefstijl. W ij
ondersteunen projecten en initiatieven op dit
gebied. Binnen de door
ons omarmde
ambities van
FoodValley
zullen
wij
initiatieven ondersteunen die preventieve
gezondheidszorg verbinden
met
een
gezonde leefstijl (voeding en bewegen).
Hierbij betrekken wij waar mogelijk de
georganiseerde sport.
Sportaccommodaties
Voor de sportaccommodaties
streven wij
naar een zo groot
mogelijke multiinzetbaarheid en een hoge bezettingsgraad.
Van Sportservice vragen wij om dit
beleidsvoornemen uit te voeren en daarbij
de beschikbare middelen zo efficiënt
mogelijk in te zetten. W ij willen dat de
zelfwerkzaamheid in het
beheer
en
onderhoud door
gebruikers
van
sportaccommodaties wordt bevorderd. De
zorg voor voldoende accommodaties voor
de sport wordt, gelet op de groei van de
gemeente, gebaseerd op een planmatig
accommodatiebeleid en een
daarbij
behorende financiële
reservering.
W ij
bevorderen dat derden gebruik maken van
gemeentelijke gymnastieklokalen voor het
daarin organiseren van evenementen. Voor
commerciële evenementen
zal
met
marktconforme prijzen worden gewerkt.
Sport- en cultuurpas
Het is voor kinderen belangrijk om van jongs
af aan te kunnen deelnemen aan sport. Dat
geldt zowel uit een oogpunt van gewenste
ontmoeting en verbinding
met andere
kinderen als uit die van een gezonde
mentale en fysieke ontwikkeling. Een laag
inkomen van de ouders mag geen beletsel
vormen voor sportdeelname. W ij zullen de
huidige sporten cultuurpas
hierop
evalueren en zonodig met aanvullende of
nieuwe voorstellen komen.
Sportontwikkelingen
Samen met het NISB en NOC/NSF volgen
wij de ontwikkelingen in de regio op het
gebied van sport en bewegen.
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Bezuinigingen
In augustus 2010 zijn er voor
het
programma sport
een
aantal
bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. De
belangrijkste zijn het afschaffen van het
schoolzwemmen, het bezuinigen op de
subsidie voor
buitenzwembaden,
het
verlagen van het beschikbare budget voor
Sportservice Ede en het vragen van een
kosten voor het
tegemoetkoming in de
onderhoud van de buitensportverenigingen,
in relatie met de terugvordering van de BTW.
Samenhang andere beleidsterreinen
Dat sport en bewegen een positieve invloed
heeft op zowel
de geestelijke
als de
lichamelijke gezondheid van mensen wordt
door niemand meer betwist. De afgelopen
jaren is er ook meer aandacht gekomen voor
het sociale aspect van sport en bewegen.
Mensen die sporten en bewegen
zijn
maatschappelijk actief, leren samenwerken
en werken aan hun zelfvertrouwen. De
waardering voor sport en bewegen zien we
ook terug in andere gemeentelijke nota's
zoals in de nota jeugd en onderwijs en de
nota gezondheidsbeleid. In de WMO nota is
sport opgenomen in het prestatieveld jeugd.
De rol van de gemeente op dit leefgebied is
voornamelijk gericht op preventie.
Sport
speelt een rol bij de gezonde lichamelijke en
psychische ontwikkeling van onze jeugd.
Voor zelfstandige functionerende inwoners
investeert de gemeente vanuit haar WMOkaders in collectieve faciliteiten, terwijl voor
kwetsbare burgers de gemeente hulp op
maat wil bieden. De WMO gaat ook uit van
wijkgericht werken en waar mogelijk willen
wij hier met sport bij aansluiten. De
uitgangspunten van deze nota's nemen we
mee in de sportnota.
Sport en bewegen in Ede
In de voorgaande
periode is fors
geïnvesteerd in de sportaccommodaties in
Ede. Daarnaast is er veel aandacht geweest
voor sportstimulering onder de jeugd. Vanuit
de BOS-impuls zijn er veel wijkgerichte
activiteiten georganiseerd in Veldhuizen,
Maandereng en Bennekom en later zijn er
vanuit de nota ‘Verschil mag er zijn’ ook
sportactiviteiten in het
buitengebied
georganiseerd. Vanaf 2010 zijn deze
activiteiten structureel ingebed door de
regeling ‘combinatiefuncties’, nu de regeling
buurtsportcoaches.
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Het sport en beweeggedrag in Ede wordt
gemeten in de jeugdmonitor (jongeren van
12 t/m 24 jaar) en Inwoners aan het woord
(18 jaar en ouder). Over kinderen tot en met
11 jaar zijn geen gegevens bekend. In de
afgelopen jaren is het
aandeel van
jeugdleden (12 t/m 17 jaar)
binnen
sportverenigingen gestegen van 43% in
2000 tot 64% in 2010.
Onder de
volwassenen (18-55 jaar) is een daling te
zien in het aantal mensen dat actief aan
sport doet en lid is van een sportvereniging.
In 2011 is het percentage actieve sporters
56%. Met het vorderen van de leeftijd neemt
het percentage sporten af tot 40% onder de
65-plussers. Als reden geven de mensen
aan dat er niet voldoende aanbod is.
Het alleen deelnemen aan sportactiviteiten
is niet voldoende om een gezonde leefstijl te
hebben. Daarvoor is de Nederlandse norm
gezond bewegen (NNGB) de graadmeter.
De ‘’Beweegnorm’’ stelt dat volwassenen
elke dag voldoende moet bewegen. Om aan
de norm te voldoen moet je minstens 30
minuten tenminste
matig
intensieve
lichaamsbeweging hebben. Matig intensieve
lichaamsbeweging is beweging die minimaal
even inspannend is als stevig doorlopen of
fietsen. Het op een goede manier meten van
de beweegnorm is de
afgelopen jaren
steeds veranderd. Vanaf 2012 maken we
gebruik van de landelijke meetmethode.
Voor jongeren tot en met 17 jaar wordt de
combinorm gehanteerd. Dat betekent dat
jongeren voldoen aan de beweegnorm of
voldoen aan de fitnorm. De beweegnorm
voor jongeren
ligt
hoger
dan
bij
volwassenen: jongeren moeten minimaal
iedere dag één uur matig intensief bewegen.
De fitnorm houdt in dat jongeren minstens
drie maal per week zwaar intensief
bewegen, bijvoorbeeld door het sporten. De
combinorm gaan we ook vanaf 2012 meten.
Bovengenoemde cijfers zullen we betrekken
bij de doelstellingen van deze sportnota.

Trend: ongeorganiseerd sporten
De landelijke trend van stijging in het
ongeorganiseerd sporten is ook in Ede terug
te zien. Steeds meer mensen gaan buiten
reguliere sportverenigingen om sporten. Dat
verklaart (gedeeltelijk) ook de daling van het
aantal volwassen leden bij de verenigingen.
Naast de nog
steeds
groeiende
fitnessbranche is er ook een stijging in
loopgroepen, mountainbikers, wandelaars
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en fietsers. Voor deze groep is een goed
ingerichte openbare ruimte belangrijk en we
willen daarom in de openbare ruimte ook
rekening houden met deze groep.

Visie Ede 2025
Ede kiest voor food in een jonge, groene
stad van ontmoeten en verbinden. Deze
keuze geeft ook richting aan ons sportbeleid.
Food is meer dan alleen voeding, maar gaat
over een gezonde leefstijl. Sport en
bewegen zijn twee pijlers voor een gezonde
leefstijl. Sport en bewegen in een groene
omgeving, gebruik makend van ons
buitengebied. We willen een jonge stad zijn
en daarom zullen we ons vooral richten op
jonge mensen. Sport en bewegen zorgt voor
ontmoeting en verbondenheid
en deze
kracht van sport en bewegen willen wij voor
iedereen bereikbaar maken. Sport en
bewegen moeten herkenbare waarden zijn
van Ede en daar willen we met deze nota
een aanzet
voor
geven.
Met
de
doelstellingen van deze nota willen wij aan
de visie bijdragen.
Evenementenbeleid
Vorig jaar is door de gemeenteraad het
evenementenbeleid voor de komende jaren
vastgesteld. Sportevenementen sluiten goed
aan bij de benoemde kaders. Binnen de
evenementenkalender is er inmiddels een
sportieve maand en we gaan kijken hoe we
de bestaande sportevenementen breder
kunnen inzetten om sport en bewegen te
promoten.
Kenniscampus Ede
De Kenniscampus in Ede
wordt het
onderwijscentrum van de gemeente met
onderwijs van VMBO tot HBO. De ambitie is
om van de Kenniscampus
ook een
sportcampus te maken. Deze ambitie willen
wij realiseren samen met het onderwijs, het
NISB, de sportverenigingen in het gebied,
ziekenhuis Gelderse Vallei, de WUR en met
de studenten en docenten.
Met de
sportcampus geven we ook een impuls aan
de sportfaciliteiten in Ede, talentontwikkeling
en we werken aan innovatie op sportgebied.
In deze nota beschrijven we op welke wijze
we willen werken aan de ambitie om een
sportieve campus te realiseren.
Regio FoodValley
De gemeente Ede maakt deel uit van regio
FoodValley. Ook op het gebied van sport
willen de acht deelnemende gemeenten
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samenwerken. Het eerste thema waarop de
regio gaat samenwerken is op het gebied
van sportaccommodaties. Als eerste komt er
een inventarisatie
van
de huidige
accommodaties, de bouwplannen
en de
ambities op dit gebied en wordt er een
vergelijking gemaakt van de tarieven.
Vervolgens willen we gaan samenwerken op
het gebied van talentontwikkeling door deel
te nemen aan het Olympisch Netwerk de
Vallei. Als derde gaan we samenwerken bij
het organiseren van sportevenementen. Ook
willen we de relatie tussen sport en food
verder gaan uitwerken en de uitkomsten ook
inzetten bij de gezondheidsbevordering van
onze jeugd, bijvoorbeeld door voorlichting
over een gezonde leefstijl op scholen. Ten
slotte willen
we onze
sportservice
organisaties binnen de hele regio gaan
inzetten bij sportprojecten. De kansen die de
regio biedt nemen we mee in deze nota.

Doorontwikkeling Sportservice Ede
Sportservice Ede (SSE) is ooit begonnen als
afsplitsing van het gemeentelijk sportbedrijf.
Inmiddels is het
bedrijf
van
een
uitvoeringsorganisatie uitgegroeid naar een
partner van de gemeente
Ede. De
organisatie voert taken in opdracht van de
gemeente uit, maar ontwikkelt ook zelf
producten en biedt haar taken zelf aan bij
potentiële afnemers. De meest ingrijpende
verandering in de afgelopen jaren is de
integratie van zwembad De Peppel binnen
Sportservice Ede en de aanstelling van de
buurtsportcoaches binnen SSE geweest.
Sportservice Ede heeft daarmee een
duidelijke positie in het
maatschappelijk
sportnota
middenveld veroverd. In deze
geven we aan welke taken Sportservice Ede
uitvoert.

samenwerking met de provincie
Kenniscampus.

aan de

NISB
Het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen is gevestigd in Ede. Het NISB is
het kennisinstituut voor allerlei vraagstukken
op het gebied van sport en bewegen. Ze
delen kennis met bijvoorbeeld gemeenten
over de invloed van sport en bewegen aan
haar inwoners en ondersteunen gemeenten
bij het opzetten en uitvoeren
van het
sportbeleid. We betrekken de kennis en
bijpassende interventies van het NISB
steeds meer bij ons beleid, bijvoorbeeld
kennis over de beweegnorm. We willen het
NISB meer gaan betrekken bij projecten
waar sport en gezondheid een rol spelen.
Het project op de Kenniscampus is daar een
goed voorbeeld van. Daar werken we samen
met NISB aan het ontwikkelen van een
gezonde en beweegvriendelijke campus.
Kabinet Rutte I
Het kabinet heeft zich aangesloten bij het
Olympisch Plan. Dit plan heeft als doel om
de positieve aspecten van sport en bewegen
beter te benutten. Daarbij gaat het om
thema's als talentontwikkeling, sport en
gezondheid, sport en bewegen in de buurt
en sport als economische katalysator. W ij
volgen het kabinetsbeleid nauwgezet en
proberen bij deze nota waar mogelijk aan te
haken bij landelijke programma's, zoals de
buurtsportcoaches en bij talentontwikkeling
door samenwerking met het Olympisch
Netwerk.

Provincie Gelderland
Vorig jaar heeft Provinciale Staten de
sportnota Gelderland Sport vastgesteld. De
kerndoelstelling is om
het
Gelders
sportklimaat te verbeteren. Ede heeft zich
aangesloten bij de provinciale
alliantie
Gelderland Sport. Doel van deze alliantie is
om uitvoering te geven aan het provinciaal
sportbeleid. Daarvoor nemen naast de acht
grote gemeenten
ook
de Gelderse
Sportfederatie, het Olympisch Netwerk en
NOC*NSF deel in de alliantie. Gelderland
Sport biedt kansen om samen
met de
provincie onze doelstellingen te halen.
Meest concrete
voorbeeld
is de
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Doelstelling
Afgaand op de vorige nota, de input die
we hebben gehad en de
hiervoor
geschetste ontwikkelingen, komen we tot
de kerndoelstelling voor Ploegenspel 2.0.
Vervolgens beschrijven we ook
de
thema's die bij deze (sub)doelstellingen
passen.

Doelstelling
De doelstelling van het gemeentelijk sport
en beweegbeleid is:
‘’Het bevorderen en waar nodig faciliteren
van sport en bewegen
waardoor de
inwoners van Ede hoger scoren dan
landelijk gemiddeld
wat
betreft
de
Combinorm (tot 18 jaar) of de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (vanaf 18 jaar).’’
Met deze doelstellingen willen wij de
positieve lichamelijke en psychische effecten
van sport benutten en de kernwaarden van
Ede (groen, gezond en actief) benadrukken.

en zijn ze beter bruikbaar bij de evaluatie
van het sportbeleid.
Door het meten in diverse doelgroepen en
het uitsplitsen van gegevens per wijk kunnen
we beweegachterstanden meten en in gaan
zetten om per
wijk een sport- en
beweegprofiel op te stellen. Hieraan kunnen
we onze
sportstimuleringsprogramma’s
koppelen om zo de achterstanden in te
lopen. Totdat we deze
sporten
beweegprofielen hebben, zetten we de
sportstimulering voor de jeugd voort.

Uitwerking in thema's
De doelstelling hebben we uitgewerkt in drie
thema’s die het kader voor ons sportbeleid
gaan vormen: sport en bewegen in de buurt,
faciliteiten voor sport en bewegen
en
sportaanbieders. Bij elk thema beschrijven
we de randvoorwaarden, de partners
waarmee we gaan samenwerken en de
activiteiten. De planning van de activiteiten
komt terug in het uitvoeringsplan.

Een subdoelstelling daarbij is:
‘’De inwoners van Ede sporten en bewegen
meer in een sociale setting dan landelijk
gemiddeld.’’
Met deze subdoelstelling willen we de
positieve sociale aspecten van sport en
bewegen benutten en bijdragen aan de visie
Ede 2025 om een stad te zijn van ontmoeten
en verbinden. Sportverenigingen spelen een
cruciale rol om deze
subdoelstelling te
behalen.

Meten van de doelstelling
Zoals al in het beleidskader is beschreven,
monitoren we al enige jaren het sport- en
beweeggedrag van onze inwoners. De wijze
van meten van de beweegnorm
is de
afgelopen jaren regelmatig gewijzigd omdat
de wijze van vraagstelling steeds verder is
verfijnd. Daarom zijn de gegevens vanuit het
verleden niet goed vergelijkbaar met elkaar
en met landelijke cijfers.
Om de doelstelling te meten zullen we in
zowel Inwoners aan het woord als in de
Jeugdmonitor vragen opnemen over het
sport en beweeggedrag en de wijze waarop
er gesport wordt. Door vanaf 2012 aan te
sluiten bij de landelijke
meetmethode,
kunnen we de gegevens beter vergelijken
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Thema 1. Sport en bewegen
in de buurt
Ons doel met het sportbeleid is om onze
inwoners te stimuleren om voldoende te
sporten en te bewegen. Om de drempel
tot sporten en bewegen zo laag mogelijk
te houden, hebben wij als doel met dit
thema om voldoende mogelijkheden te
creëren om dichtbij te kunnen sporten en
te kunnen bewegen in het
dagelijks
leven. Dit past ook goed bij het
wijkgericht werken van de gemeente.
Daarom is het thema sport en bewegen in
de buurt het belangrijkste thema voor
deze sportnota.
Stimuleren van sport- en beweeggedrag
Voldoende sporten en bewegen is in eerste
instantie een keuze van de inwoners zelf.
Toch willen wij als gemeente onze inwoners
stimuleren om voldoende te sporten en te
bewegen en daarmee te voldoen aan de
doelstellingen die we hebben beschreven.
Dit doen we ook omdat sport en bewegen
goed passen bij de kernwaarden van Ede
(groen, gezond en actief) en de visie Ede
2025.
Bij het stimuleren van sport en bewegen
richten we ons op twee groepen: jeugd en
kwetsbare burgers, zoals mensen met een
beperking. Daarmee sluiten we aan
in
aansluiting bij het WMO beleid.
Voor het ontwikkelen van kansen en het
elkaar ontmoeten is het actief bezig zijn met
sport belangrijk. Sport en bewegen op jonge
leeftijd is goed voor de ontwikkeling van
jeugdigen. W ij willen dat de jeugd zijn of
haar talent in de sport ontdekt, ontwikkelt en
behoudt.
Om het sport- en beweeggedrag van onze
jeugd te stimuleren,
willen wij blijven
deelnemen aan het landelijke programma
buurtsportcoaches. Door deelname aan dit
programma hebben wij met behulp van een
cofinanciering van
het
Rijk
buurtsportcoaches kunnen aanstellen. De
buurtsportcoaches hebben als taak om
sport- en beweegprogramma's op scholen
en in wijken aan te bieden. De programma's
op scholen richten zich op het versterken
van het bewegingsonderwijs door docenten
nieuwe beweegvormen aan te dragen, het
aanbieden van sportactiviteiten bij voor-,
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tussen en naschoolse
opvang en het
inrichten van een gezonde schoolkantine.
De buurtsportcoaches werken samen met
sportaanbieders zoals sportverenigingen.
Daarmee willen we de jongeren ook kennis
laten maken met het aanbod van de
aanbieder en willen we het beweeggedrag
van de jongeren
borgen doordat ze
structureel gaan sporten bij een aanbieder.
Naast het aanbod op school zetten we de
coaches nu ook in bij het organiseren van
sportactiviteiten in de
wijk.
De
buurtsportcoaches zorgen
voor
een
kwalitatief sterk en laagdrempelig sport- en
beweegprogramma, dichtbij de jeugd. Denk
aan pannavoetbal, dansactiviteiten en nog
meer activiteiten die vooral door de jeugd
zelf worden aangevraagd.
We willen graag dat sport verschillende
groepen in de wijk samen brengt en hiermee
een bijdrage levert in de samenhang in de
wijk. W ij zullen in onze afspraken met de
buurtsportcoaches en de sportaanbieders
aansturen op integratie van groepen.
We willen de inzet van buurtsportcoaches
gaan verbreden met het aanbieden van
sport- en beweegprogramma's in de wijk
voor kwetsbare burgers. Sport en bewegen
kan voor kwetsbare burgers een middel zijn
om zich zowel lichamelijk als psychisch
beter te gaan
voelen en ook
sociaal
geactiveerd te worden.
Voor een goed vraaggericht wijkaanbod
moeten we goed weten wat er speelt.
Samen met het wijkteam en andere partners
willen we per
wijk een sport- en
beweegprofiel opstellen. Door dit profiel kan
de buurtsportcoach samen met de partners
een sport- en beweegprogramma opstellen
passend bij de wijk en haar bewoners.
Buurtsportcoaches zijn de spin in een web
rondom sport en bewegen in de buurt. Het
succes van de coaches hangt af van de
samenwerking met de partners. Te denken
valt aan onderwijs, sportaanbieders (ook
commerciële aanbieders) maar ook aan het
wijkteam, welzijnswerk en zelforganisaties.
De mening van de partners
over de
samenwerking is doorslaggevend voor het
succes. We zullen daarom elk halfjaar de
voortgang evalueren en bijsturen wanneer
dat nodig is.
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De uitvoering van de buurtsportcoaches
verloopt via Sportservice Ede. Zij hebben de
buurtsportcoaches in dienst en zorgen voor
de aansturing van de buurtsportcoaches.
Om de programma's ook daadwerkelijk uit te
kunnen voeren, willen we het
aantal
buurtsportcoaches de komende jaren gaan
uitbreiden van vijf fte nu naar ruim negen fte
eind 2016. Ook de uitbreiding wordt voor
een gedeelte (40%) door het Rijk
gefinancierd. De gemeente moet dus voor
de andere 60% zorgen. Voor de financiering
kijken we ook naar mogelijke financiering
door de partners.
Sportaanbieders hebben vanaf half 2012 de
mogelijkheid om deel te nemen aan een
nieuwe sportimpuls vanuit het Rijk. Daarbij
kunnen de aanbieders een financiële impuls
krijgen wanneer ze bewezen succesvolle
programma’s op het gebied van sport- en
bewegen aan bieden. W ij willen de
buurtsportcoaches en Sportservice
Ede
inzetten om deze
programma's
met
sportaanbieders zoals verenigingen aan te
bieden.
W ij willen sportevenementen beter gaan
benutten. Wanneer er een sportevenement
in Ede of in de regio is willen wij bijvoorbeeld
side-events organiseren om meer aandacht
voor het evenement te krijgen en zo ook
sport- en bewegen te promoten. Hiervoor
gaan we samenwerken
met
de
organisatoren van evenementen en met de
kopgroep citymarketing. In FoodValley
verband zullen
we bekijken
welke
evenementen in de
regio we kunnen
verbreden.

zijn in 2012 gestart. Om de bekendheid van
de regeling te vergroten
worden onder
andere scholen, sportverenigingen en de
buurtsportcoaches ingeschakeld. Met de
regelingen verwachten we dat voor deze
groep de financiën geen belemmeringen
meer volgen om hun kinderen te laten
sporten of een
zwemdiploma te laten
behalen. Vanuit het minimabeleid worden
deze maatregelen geëvalueerd.
Actiepunten sport en bewegen
in de
buurt
Opstellen sport- en beweegprofiel
per wijk in samenwerking met
partners zodat we een passend en
vraaggericht sport- en
beweegaanbod kunnen aanbieden
Uitbreiden en verbreden inzet
buurtsportcoaches gericht op het
onderwijs en de wijken om sport- en
bewegen te stimuleren en
beweegachterstanden weg te
werken
Monitoren inzet buurtsportcoaches
met partners om tot een effectieve
en efficiënte invulling te komen
In samenwerking met partners
sportevenementen beter benutten
om sport en bewegen te promoten

Tegemoetkoming in de kosten
We willen dat ieder kind de mogelijkheid
heeft om te sporten, ongeacht het inkomen
van zijn of haar
ouders. Vanuit het
minimabeleid is daarom voor ouders met
maximaal 110 % van het minimuminkomen
een tegemoetkoming in de kosten voor
sport, cultuur en recreatie. Kinderen van 6
tot en met 17 kunnen van deze regeling
gebruik maken en zij krijgen maximaal € 150
per jaar vergoed. Ook hebben wij een
kosten voor het
tegemoetkoming in de
zwemonderwijs. Kinderen van 7 en 8 jaar
krijgen wanneer de ouders voldoen aan de
inkomensgrens een maximale bijdrage van €
450 om hun A-diploma te behalen. Deze
tegemoetkoming is bedoeld als vervanging
voor het schoolzwemmen. De regelingen
Sportnota Ploegenspel 2.0
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Thema 2. Faciliteiten voor
sport en bewegen
Faciliteiten zijn
een
belangrijke
voorwaarde om te kunnen sporten en
bewegen. Wij nemen als gemeente de rol
om zorg te dragen voor de realisatie en
exploitatie van zowel binnen- als
buitensportaccommodaties. Daarbij is
het doel om de
komende jaren het
rendement van deze accommodaties te
vergroten. In dit thema gaan we verder in
op onze visie op faciliteiten voor sport en
bewegen.
Binnensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties worden zowel
voor bewegingsonderwijs
als
door
sportverenigingen en particuliere huurders
gebruikt. De behoefte aan accommodaties
voor bewegingsonderwijs is leidend voor ons
aanbod. Onze rol als gemeente is om op
basis van deze behoefte accommodaties te
bouwen en de exploitatie te verzorgen.
Uitgangspunt is dat
een basisschool
hemelsbreed binnen een afstand van 1.000
meter over een binnensportaccommodatie
beschikt. Door
meerdere
kleine
accommodaties in de wijk te concentreren
kunnen we grotere zalen stichten. Grotere
zalen zijn interessanter voor verhuur aan
sportverenigingen en voor
particulier
verhuur. Bij
het
bouwen
van
de
binnensportaccommodaties hanteren wij
normeringen en bouwkundige eisen die zijn
vastgelegd in het gemeentelijk standaard
programma van eisen. De hierboven
beschreven punten worden verwerkt in het
integraal huisvestingsplan
binnensport,
waarin de spreiding
van
de
binnensportaccommodaties wordt geschetst.
Bij de stichting
van
gemeentelijke
binnensportaccommodaties willen we in het
programma van eisen opnemen dat de
accommodaties goed toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking zodat ook deze
groep gebruik kan maken van de
accommodaties.
Zowel het
beheer,
exploitatie
en
ingebruikgeving van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties is belegd
bij
stichting Sportservice Ede (SSE). De kaders
voor het bouwkundig beheer en exploitatie
zijn vanuit vastgoedbeheer opgesteld en
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worden bewaakt door middel van een
schouwprocedure. De tarieven bij verhuur
worden jaarlijks door het College vastgesteld
op voordracht van SSE. Bij het verhuren van
de accommodaties hanteert SSE de door
ons opgelegde volgorde van huurders: eerst
het onderwijs,
vervolgens
Edese
verenigingen, verenigingen buiten Ede en
ten slotte commerciële partijen.

Buitensportaccommodaties
Bij het ontwikkelen en exploiteren
van
buitensportaccommodaties hangt onze rol in
eerste instantie
af van
het
type
accommodatie. Hierin maken wij, op basis
van eerder beleid, onderscheid tussen
publieke (onder andere voetbalvelden en
hockeyvelden) en daarnaast commerciële
accommodaties (bijvoorbeeld tennisbanen
en golfbanen). Bij deze commerciële
accommodaties beperkt onze rol zich tot het
opstellen en toetsen van de planologische
en ruimtelijke voorwaarden.
Bij publieke
buitensportaccommodaties
bekijken we eerst
de behoefte
en de
wenselijkheid om als
gemeente in een
buitensportaccommodatie te investeren. Pas
wanneer beide vragen positief worden
beantwoord, hebben wij een realiserende en
faciliterende rol.
Wanneer er besloten
wordt om in
buitensport te investeren, hanteren wij voor
bijvoorbeeld het
aantal
velden
en
kleedkamers de normen die zijn opgesteld
door de Vereniging
van Nederlandse
Gemeenten. Deze
normen
zijn
in
samenspraak met bijvoorbeeld de KNVB
opgesteld. Kantines zijn altijd een zaak van
de vereniging. Bij de realisatie van nieuwe
accommodaties gaan wij uit van een zo
adequaat mogelijke voorziening, afhankelijk
van de behoefte, ruimte en sporttechnische
eisen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij
aanleg van nieuwe velden zowel natuurgras
als kunstgras mogelijk zijn wanneer er
voldoende ruimte
is om
meerdere
natuurgrasvelden aan te leggen. Ook voor
de buitensport stellen wij een integraal
huisvestingsplan op waarin wij zowel de
behoefte, invulling als financiering van
buitensportaccommodaties schetsen.
Ook bij onze buitensportaccommodaties
willen we rekening
houden met de
toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.
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Voor het gebruikersbeheer en de exploitatie
van de buitensportaccommodaties
maken
wij afspraken met de hoofdgebruiker van het
complex. In de afspraken is vastgelegd wie
welke taken heeft voor het onderhoud van
de kleedkamers en de velden. Voor 2013
worden deze
afspraken
vernieuwd.
Uitgangspunt daarbij is dat we voldoen aan
het gelegenheid bieden van sport. We
proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij
de verdeling waarbij de gebruikerslasten en
de kosten van klein onderhoud voor de
vereniging zijn en eigenaarslasten en de
kosten voor groot onderhoud voor de
gemeente. Voor de gemeentelijke
lasten
voor groot onderhoud aan sportvelden wordt
vanaf 2013 een tegemoetkoming aan de
gebruikers gevraagd. Deze tegemoetkoming
is voor 2013 vastgesteld op 12,5 % van de
werkelijke lasten. Dit tarief is onder andere
bepaald door vergelijking van tarieven
binnen FoodValley. Voor het klein onderhoud
kan de vereniging gebruik maken van de
dienstverlening van Sportservice Ede. Ook
deze dienstverlening wordt in de afspraken
meegenomen. Met het vernieuwen van de
afspraken geven we invulling
aan de
taakstelling op dit gebied. Daarnaast kunnen
we door het maken van deze afspraken,
aanspraak maken op de teruggave van de
BTW op de kosten die wij maken voor de
buitensportaccommodaties.
De Edese
buitensportaccommodaties
worden voornamelijk in de avonduren en in
het weekend gebruikt. Graag zouden wij
zien dat de accommodaties ook gedurende
de daluren gebruikt gaan worden. Te denken
valt aan medegebruik door onderwijs,
buitenschoolse opvang
of doordat
verenigingen zelf extra activiteiten gaan
aanbieden. Het initiatief ligt bij de
verenigingen zelf, maar door bijvoorbeeld de
inzet van buurtsportcoaches
en de
ondersteuning van Sportservice Ede willen
we dit wel stimuleren.

Zwembaden
Zwembad De Peppel
Het overdekte zwembad De Peppel
is
eigendom van de gemeente. De Peppel is
een breed inzetbaar bad waar zowel
recreanten, doelgroepen
(bijvoorbeeld
zwemmen voor mensen met een beperking)
als zwemsportverenigingen terecht kunnen.
Naast een wedstrijdbad en een recreatiebad
beschikt het over een buitenbad, speelbad,
sauna’s en een horecavoorziening. Door de
Sportnota Ploegenspel 2.0

vele faciliteiten heeft Zwembad De Peppel
een grotere aantrekkingskracht dan alleen
de gemeente Ede.
Sinds 2010 is Zwembad De Peppel BV
exploitant van het bad. Zwembad De Peppel
BV is onderdeel van stichting Sportservice
Ede. De exploitant is verantwoordelijk voor
het beheer en exploitatie van het zwembad.
De kaders voor het bouwkundig beheer en
exploitatie worden vanuit vastgoedbeheer
opgesteld en worden bewaakt door middel
van een schouwprocedure. De tarieven
worden jaarlijks door het College vastgesteld
op voordracht van Zwembad De Peppel BV.
Daarnaast heeft de exploitant de taak om de
beschikbare uren te verdelen
onder de
genoemde groepen.

Buitenbaden
W ij subsidiëren twee buitenbaden: het
Bosbad in Lunteren en Zwembad De Vrije
Slag in Bennekom. Beide baden worden
geëxploiteerd door stichtingen. Met het
Bosbad (dat eigendom is van de Gemeente
Ede) is een
langlopende overeenkomst
afgesloten tot en met 2017. Met De Vrije
Slag (dat eigendom is van de stichting)
worden jaarlijks afspraken gemaakt. De
komende jaren zullen we de toekomst van
beide buitenbaden en de
wijze van
exploitatie verder onderzoeken. Daarbij is
het spanningsveld om een balans te vinden
tussen de wens om beide baden open te
houden en de financiële draagkracht van de
gemeente.

Grootschalige accommodaties
W ij kiezen er als
gemeente voor te
investeren in basisaccommodaties. Het is
niet realistisch om als gemeente zelfstandig
te investeren
in grootschalige
accommodaties zoals een ijsbaan, indoor
wieler/atletiekbaan of een zwembad voor
grote wedstrijden. Deze accommodaties zijn
alleen mogelijk als er vanuit bijvoorbeeld
regio FoodValley draagvlak bestaat om als
regio gezamenlijk dergelijke accommodaties
te realiseren en exploiteren.
FoodValley
inventariseert in 2012
het
huidige
accommodatiebestand en de ambities die er
zijn voor de komende jaren. Die resultaten
bepalen of en hoe wij dit punt verder zullen
uitwerken.
Openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte heeft
invloed op de mogelijkheden om voldoende
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te sporten en te bewegen in de directe
omgeving. Een veilig ingerichte openbare
ruimte met voldoende wandel- en fietspaden
bevordert het gezond beweeggedrag. Voor
de jeugd is het belangrijk om centraal in de
wijk speelplaatsen te hebben
met een
uitdagende inrichting. Als voorbeeld werken
we met de Jongerenraad plannen uit voor
een skatepark. Bij (nieuwe) schoolpleinen,
bekijken we de mogelijkheid om deze in te
richten als een sportief plein. De school krijgt
hiermee een uitdagend plein en buiten de
schooltijden kan het plein worden gebruikt
als speelplein voor de buurt. Een grote
kwaliteit van Ede is het buitengebied. Dit
gebied is uitermate
geschikt
voor
wandeltochten, mountainbike en voor de
ruitersport. Deze kwaliteit van Ede moeten
we koesteren en inzetten om onze inwoners
uit te dagen om voldoende te bewegen en te
sporten. Bovendien hebben we deze
faciliteiten nodig voor de steeds grotere
groep ongeorganiseerde sporters. Daarom
gaan we samen
met wijkbeheer en
ruimtelijke ordening
kaders
opstellen
waaraan een beweegvriendelijke openbare
ruimte moet voldoen. Daarnaast gaan we de
sport- en beweegmogelijkheden
in de
openbare ruimte beter promoten door aan te
sluiten bij initiatieven zoals ‘Uit in Ede’.

de behoefte aan
buitensportvoorzieningen
Vernieuwen afspraken met
buitensportverenigingen zodat de
nieuwe uitgangspunten over de
taakverdeling van de lasten en
onderhoud daarin zijn verwerkt
Opstellen toekomstvisie
buitenzwembaden
Binnen FoodValley de wensen en
mogelijkheden onderzoeken voor
het grootschalige
sportaccommodaties
Opstellen kaders sport- en
beweegvriendelijke openbare ruimte
om ongeorganiseerde sport te
faciliteren en promoten van de
mogelijkheden voor sport- en
bewegen in de openbare ruimte
Realiseren sportieve ambitie
Kenniscampus om van de
Kenniscampus ook een
sportcampus te maken

Kenniscampus Ede
Zoals al eerder
bij de ontwikkelingen
gemeld, is onze
ambitie om van
de
Kenniscampus ook
een
sporten
beweegcampus te maken met passende
sportfaciliteiten op de campus. Als eerste
gaan we sportpark Hoekelum uitbreiden en
fysiek verbinden met de campus. Vervolgens
willen we ook
de openbare
ruimte
beweegvriendelijker maken
voor
de
bewoners van de campus. Tot slot hebben
we ook de ambitie uitgesproken om samen
met het ROC A12 een goed uitgeruste
sporthal te realiseren waar studenten en
verenigingen kunnen sporten, maar ook een
accommodatie waar
ruimte
is voor
talentontwikkeling, innovatie op sportgebied
en evenementen.
Actiepunten faciliteiten voor sport en
bewegen
Opstellen integraal huisvestingsplan
binnensport om inzicht te krijgen in
de behoefte aan
binnensportvoorzieningen
Opstellen integraal huisvestingsplan
buitensport om inzicht te krijgen in
Sportnota Ploegenspel 2.0
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Thema 3. Sportverenigingen
Sportverenigingen
nemen een
belangrijke rol in binnen de sport en
binnen de samenleving. Dat geldt zeker
voor de sportverenigingen in Ede, omdat
de verenigingen
een
belangrijke
ontmoetingsplaats zijn. Doel van dit
thema is om
verenigingen
te
ondersteunen bij het innemen van de rol
die zij hebben in de samenleving. Daarbij
kijken we ook naar de signalen die wij
van de verenigingen hebben ontvangen.
Maatschappelijke betrokkenheid
Sportverenigingen krijgen steeds vaker een
rol bij maatschappelijke vraagstukken.
Verenigingen bieden niet meer alleen sport
aan voor de klassieke doelgroepen jeugd en
volwassenen, maar spelen een rol bij het
aanbieden van sport voor mensen met een
beperking, worden betrokken bij het
activeren van mensen in een
sociaal
isolement en gaan
steeds meer naar
scholen en de wijk toe om de jeugd kennis
te laten maken met de vereniging.
W ij willen graag de maatschappelijke
betrokkenheid van verenigingen stimuleren
en belonen. Daarom gaan we onderscheid
maken tussen sportverenigingen die zich
alleen richten op het reguliere sportaanbod
en sportverenigingen die maatschappelijk
extra actief zijn. Het verschil is dat deze
verenigingen naast het reguliere aanbod
zich ook inzetten bij de hierboven
beschreven maatschappelijke vraagstukken.

Ondersteuning van de verenigingen
Sportverenigingen uit Ede kunnen gebruik
die wij als
maken van de faciliteiten
gemeente exploiteren. Via Sportservice Ede
bieden wij alle verenigingen (dus zowel
reguliere en maatschappelijk extra actieve
verenigingen) ondersteuning aan, in eerste
instantie gericht op ondersteuning bij de
reguliere taken van de verengingen.
Verenigingen die hun maatschappelijke
betrokkenheid willen vergroten krijgen
ondersteuning bij het invullen van deze rol,
bijvoorbeeld door
de inzet
van
buurtsportcoaches.
Sportservice Ede is voor de gemeente een
belangrijke bron omdat zij weten wat er
binnen de verenigingen leeft. Samen met
Sportservice Ede willen we dan
ook
minimaal twee maal per jaar een
Sportnota Ploegenspel 2.0

bijeenkomst organiseren
met
de
verenigingen. Daarop kunnen we onze
ondersteuning aan de verenigingen verder
vormgeven.

Talentontwikkeling
We hebben binnen onze gemeentegrenzen
een groot aantal talenten, topsporters en
topsportverenigingen. Daar zijn we trots op.
Onze toppers zijn een goede promotie voor
Ede en een voorbeeld voor de jeugd. Onze
rol als gemeente bij talentontwikkeling is het
faciliteren van de verenigingen met goede
accommodaties. Een voorbeeld daarvan zijn
onze ambities voor de Kenniscampus. We
participeren als gemeente in het Olympisch
Netwerk De Vallei. Talenten krijgen via dit
netwerk ondersteuning
bij
studie,
sporttechnische vragen en bij
medische
begeleiding. Samen met het Olympisch
Netwerk willen we gaan inventariseren hoe
wij als gemeente onze talenten beter kunnen
faciliteren.
Subsidies voor verenigingen
In de subsidies willen we onderscheid gaan
maken tussen verenigingen met een regulier
aanbod en maatschappelijk extra actieve
verenigingen. Voor het aanbieden van
sporten voor
mindervaliden
en het
organiseren van schooltoernooien bestaan
er al beperkte mogelijkheden voor subsidies,
maar dit willen wij verder gaan uitbreiden
door het anders inzetten van de beschikbare
budgetten en de
maatschappelijke
betrokkenheid als voorwaarde te stellen voor
het in aanmerking komen van een subsidie.
Daarom gaan wij de beleidsregels
voor
sportsubsidies opnieuw vaststellen.
een
In de beleidsregels gaan we ook
voorwaarde opnemen over verantwoord
schenkgedrag binnen de kantines van de
verenigingen. Verenigingen hebben een
voorbeeld rol richting de jeugd, ook wat
betreft verantwoord alcoholgebruik. Daarom
willen wij dat verenigingen die een eigen
kantine hebben voldoen aan de wettelijke
eisen en een
protocol
verantwoord
alcoholgebruik hebben als voorwaarde voor
een subsidie.
Naast de gemeentelijke subsidies hebben
sportverenigingen de mogelijkheid om deel
te nemen aan een nieuwe sportimpuls van
het Rijk. Daarbij kunnen verenigingen een
financiële stimulans krijgen om bewezen
interventies op het gebied van sport- en
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bewegen aan te bieden.
W ij willen de
buurtsportcoaches inzetten
om deze
interventies met verenigingen aan te bieden.

Actiepunten sportverenigingen
Aanbieden
van ondersteuning voor
verenigingen om verenigingen
sterker te maken zodat ze ook hun
maatschappelijke rol kunnen
vervullen
Bijeenkomsten
met
sportverenigingen organiseren om
de signalen uit het veld op te
vangen
Versterken talentontwikkeling in
samenwerking met Olympisch
Netwerk De Vallei zodat talenten
zich in deze regio kunnen
ontwikkelen
Opstellen nieuwe beleidsregels
sportsubsidies zodat deze
aansluiten bij de maatschappelijke
rol van de verenigingen
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Thema 3. Sportverenigingen

Uitvoeringsplan

Actiepunten

In het uitvoeringsplan worden per thema
de activiteiten
benoemd
voor de
komende twee
jaar.
Na een
tussenevaluatie volgt een mogelijke
aanpassing. Ook worden de betrokken
partners benoemd.
Thema 1. Sport en bewegen in de buurt
Actiepunten

2012 2013

Partners

Opstellen sport- en
beweegprofiel per wijk
met partners

Sportservice
Ede, NISB,
partners

Uitbreiden en verbreden
inzet buurtsportcoaches
gericht op onderwijs en
wijk

Sportservice
Ede, partners

Monitoren inzet
buurtsportcoaches met
partners

Sportservice
Ede, partners

Sportevenementen beter
benutten om sport en
bewegen te promoten

Organisatoren
van
evenementen

Thema 2. Faciliteiten
bewegen
Actiepunten

Partners

Aanbieden
verenigingsondersteuning

Sportservice
Ede

Bijeenkomsten met
sportverenigingen
organiseren

Sportverenig
ingen,
Sportservice
Ede

Versterken
talentontwikkeling in
samenwerking met
Olympisch Netwerk De
Vallei

Olympisch
Netwerk De
Vallei

Opstellen nieuwe
beleidsregels
sportsubsidies

Sport
aanbieders

voor sport en
2012 2013

Partners

Opstellen integraal
huisvestingsplan
binnensport

Sportservice
Ede,
Onderwijs

Opstellen integraal
huisvestingsplan
buitensport

Sportservice
Ede,
Sportverenigin
gen

Vernieuwen afspraken
met
buitensportverenigingen

Sportverenigin
gen,
Sportservice
Ede

Opstellen toekomstvisie
buitenzwembaden

Buitenbaden

Binnen FoodValley de
wensen en mogelijkheden
onderzoeken voor het
grootschalige
sportaccommodaties

FoodValley
gemeenten

Opstellen kaders sporten beweegvriendelijke
openbare ruimte en
promoten buitenruimte

NISB, VBT

Realiseren sportieve
ambitie Kenniscampus

Onderwijs,
NISB,
Olympisch
Netwerk,
Provincie
Gelderland,
Sportservice
Ede
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Financiën
De dekking voor uitvoering van deze
beleidsnota is opgenomen
in de
geactualiseerde meerjarenbegroting
2012-2015 voor het programma sport.
Hierin zijn ook de eerder
genoemde
bezuinigingen meegenomen. Omdat we
in het uitvoeringsplan de plannen voor
2012 en 2013
hebben opgenomen,
hebben we ook alleen de financiën voor
deze twee jaren opgenomen in het
overzicht. De onderstaande verdeling is
volgens de programmabegroting
van
sport.
2012
50.01
2.075.113
Binnensport
50.02 Buitensport 1.652.804
50.03
970.387
Sportactiviteiten
(sport
en
bewegen in de
en
buurt
sportvereniginge
n)

2013
1.990.191

50.04
Zwembaden
Totaal

1.878.609

1.818.155

6.576.613

6.156.393
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1.440.747
907.300
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