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rekening wordt gehouden met de (financiële) randvoorwaarden is een
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oud wordt tevens invulling gegeven aan het voornemen uit het coalitieakkoord
2013-2014.
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TITEL
actualisatie sportbeleid "Amersfoort F!t"

BESLISPUNTEN
1.

De actualisatienota “Amersfoort F!t” vast te stellen, zodat de ambitie om zo veel mogelijk
Amersfoorters te laten sporten, ingevuld kan worden.

AANLEIDING
In 2008 heeft de gemeenteraad met de sportnota ‘De kracht van sport’ de uitgangspunten en ambities van
het sportbeleid voor de periode 2008-2015 vastgesteld. Met de motie M-6.5a uit 2010 (motie
“actualisering kadernota sportbeleid”) en motie M- 6.5a uit 2012 (motie “visie op sport broodnodig”)
heeft de raad het college gevraagd om het sportbeleid te actualiseren en met een brede visie op Sport in
Amersfoort te komen. Toegezegd is dat ook de intentie van de motie M-27A van Trots (“De fitste stad van
Nederland”, 26 juni 2012) wordt betrokken bij de actualisatienota.
Met de actualisatienota “Amersfoort F!t” geven wij invulling aan deze moties en aan ons voornemen uit
het coalitieakkoord “Samenwerken in vertrouwen”.
Proces
In de Ronde van 6 maart 2012 hebben wij in het kader van de nieuwe planning- en controlcyclus ons
voornemen voor een geactualiseerd beleid in de vorm van een viertal ambities voorgelegd, waarbij binnen
de context van de gewijzigde financiële randvoorwaarden ook rekening is gehouden met een bescheidener
rol van de overheid. Vanuit deze Ronde is vervolgens een globaal perspectief geschetst en een aantal
suggesties voor verdere uitwerking meegegeven. Aan de orde kwamen onder meer aspecten als: meer
nadruk op gezondheid en bewegen, gebruik van de openbare ruimte, meer samenwerking tussen
verenigingen en verbindingen met partijen en organisaties buiten de sport, zoals onderwijs, medische zorg
en bedrijfsleven.
Een van de adviezen behelsde een verdere uitwerking van de voorgelegde ambities in samenspraak met
zogenaamde ‘expertteams’. Aan dit advies hebben wij invulling gegeven door bijeenkomsten te organiseren
met een aantal ‘expertteams’. Vanuit deze bijeenkomsten met een vijftal ‘expertteams’ (zie bijlagen
“Amersfoort F!t”) hebben wij in de maanden juni, juli en september 2012 vervolgens input gekregen voor
de realisatie van de voorgelegde ambities.
Het proces om, tegen de achtergrond van de financiële randvoorwaarden, te komen tot een goede afweging
en synthese van de heel uiteenlopende adviezen en suggesties, was lastig en kostte tijd. Een belangrijke
‘rode draad’ bij de adviezen vormde voor ons onder meer het belang dat de ‘expertteams’ hechtten aan de
inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ten behoeve van sport en bewegen en de
verbindingen en de samenwerking van de verschillende sectoren met en vanuit de sport.
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De ASF nam zitting in de ‘expertteams’ en is op 1 maart 2013 gevraagd om voor 20 maart advies te geven
op de conceptnota “Amersfoort F!t”. Op verzoek van de ASF is de reactietijd verlengd en hebben wij de
ASF in staat gesteld om uiterlijk 8 april te reageren. Het ASF-advies hebben wij op 19 april jl. ontvangen
en helaas niet meer kunnen betrekken bij de inhoudelijke afronding van de conceptnota en het raadsvoorstel
die door het college op 23 april jl. zijn behandeld. Het advies van de ASF voegen wij derhalve separaat in
de bijlage van dit raadsvoorstel toe. Wij betrekken dit advies bij de bespreking in het Ronde Tafelgesprek
op 14 mei en de concrete uitwerking van de actualisatie in uitvoeringsplannen.

BEOOGD EFFECT
De in de actualisatienota “Amersfoort F!t” omschreven ambities voor een gezonde en vitale stad zijn:
•
•
•
•

Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen;
Sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen;
Efficiënte en effectieve multifunctionele sportvoorzieningen;
Een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte.

In de nota hebben wij voor deze ambities de concrete acties en doelstellingen verder uitgewerkt in
hoofdstuk 2 van de nota. Wij hebben daarbij nadrukkelijk gekozen voor sporten en bewegen voor alle
Amersfoorters en daarmee voor de breedtesport.

ARGUMENTEN
1.1 Met de actualisatie “Amersfoort F!t”wordt invulling gegeven aan de raadsopdracht om te komen tot
een brede visie op sport.
De raad heeft met motie 6.5a gevraagd om een brede visie op de sport. Wij willen een gezonde en vitale
stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters zelf de keuze kunnen maken om te gaan sporten en
bewegen. Sport is in onze visie primair zelforganiserend. De gemeente faciliteert, ondersteunt of bemiddelt
alleen waar nodig om drempels te helpen slechten, die de particuliere keuze belemmeren.
Een vitaal Amersfoort betekent een stad waar het voor haar 150.000 inwoners goed wonen, werken en
recreëren is. Een gezonde, leefbare stad met ruimte om te verblijven en te sporten. Een stad in beweging
waar inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal zijn. Sporten en bewegen leren de jeugd over sportiviteit,
respect en weerbaarheid. Een breed gevarieerd en toereikend sportaanbod hoort bij een aantrekkelijke stad
en draagt bij aan een gezonde levensstijl en een sociale samenhang in buurt en wijk. Het is onze ambitie
om de keuze om te gaan sporten en bewegen makkelijker te maken en daarvoor belemmeringen zoveel
mogelijk weg te nemen.
De georganiseerde sport is bij het realiseren van de doelstellingen een belangrijke -maar niet de enigepartner. Verreweg het grootste deel van de sportbudget (circa 80 %) wordt direct besteed aan de exploitatie
en het beheer van de gemeentelijke sportvoorzieningen die door de Amersfoortse sportverenigingen
worden gebruikt.
1.2 Met de actualisatie van het sportbeleid willen wij verbindingen leggen met andere beleidsterreinen.
In ons sport –en beweegbeleid schenken wij extra aandacht aan inwoners die nu nog onvoldoende bewegen
en drempels ervaren bij de sportbeoefening. Wij hebben daarbij speciaal oog voor inwoners met een
verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen en inactieve jongeren. Het wegnemen van
belemmeringen om te gaan sporten betekent ook dat wij in de uitvoering van het geactualiseerde
sportbeleid de sportorganisaties bewust willen maken van het belang om extra aandacht te schenken aan het
diversiteitsbeleid binnen de organisatie/-verenigingen. Met het Jeugdsportfonds slechten wij de financiële
drempels voor jongeren.
De adviezen die door het Gehandicapten &Patiënten Platform Amersfoort en de Seniorenraad ten aanzien
van het thema ‘sport en bewegen’ zijn ingebracht bij het nieuwe beleidskader Lokaal Gezondheidsbeleid
2013-2016 zullen wij betrekken bij de afstemming van het daarvoor noodzakelijke vraaggerichte
laagdrempelige sport-en beweegaanbod.
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1.3 Het ‘speelveld’ voor het sport- en beweegbeleid en de rol van de overheid veranderen.
Het ‘speelveld’ voor het sport-en beweegbeleid bestaat uit zowel de georganiseerde als de anders- of niet
georganiseerde sport. Deze bredere blik is tevens de belangrijkste wijziging ten opzichte van eerder beleid.
Uitgaande van de visie dat de sport primair zelforganiserend is, is de rol van de overheid vooral die van
makelaar en regisseur bij het faciliteren, verbinden en samenwerken. Organisaties die ons vanuit
verschillende disciplines kunnen helpen bij het realiseren van de doelstellingen en ambities, brengen wij
met elkaar in contact om zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Dit betekent ook
dat wij over ons sport- en beweegbeleid en de uitvoering daarvan in gesprek willen zijn en blijven met
zoveel mogelijk partijen in de stad die actief zijn op het gebied van sport en bewegen, maar ook
bijvoorbeeld gezondheid en welzijn en uiteraard de regiogemeenten. Daarbij is het advies en de inbreng
van de Amersfoortse Sport Federatie uiteraard belangrijk, maar ook de inbreng van bijvoorbeeld de
Seniorenraad, het Gehandicapten & Patiëntenplatform Amersfoort of het Landelijk fiets- en
Wandelplatform.
1.4 “Amersfoort F!t” vormt het kader voor de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in
de toekomst.
Met deze actualisatie zijn de lijnen uitgezet voor de inzet van combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches. Vanaf de vaststelling van de actualisatienota is een separate financiering van de
combinatiefunctionarissen bij de sportverenigingen, zoals die nog incidenteel geregeld was voor het 1e en
2e kwartaal 2013, niet meer aan de orde. In het derde kwartaal van 2013 wordt voor de inzet van
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches uitgegaan van de nieuwe situatie in lijn met de actualisatie
van het sportbeleid. Wij achten de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van belang
bij de ondersteuning van de (ontwikkeling van) ‘brede sportverenigingen’ , maar ook bij ondersteunende
activiteiten ten behoeve van doelgroepen als senioren (70 +), mensen met een (lichamelijke of
verstandelijke) beperking of inactieve jongeren in samenwerking met scholen en andere (zorg) instellingen.
Het aandeel sportcombinatiefunctionarissen blijft structureel bestaan. Vanaf het derde kwartaal 2013
hebben we voor de uitvoering van het geactualiseerde sportbeleid in totaal 15,4 fte
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches beschikbaar. Afhankelijk van de cofinanciering kan in de
toekomst het aantal buurtsportcoaches nog worden uitgebreid.

KANTTEKENINGEN
1.1 Andere kijk op sport.
“Amersfoort F!t” is opgesteld vanuit de ambitie om een gezonde en vitale stad te zijn. De gemeente wil
dat zoveel mogelijk mensen (gaan) sporten en bewegen. Deze ambitie betreft zowel de georganiseerde als
de anders of ongeorganiseerde sport. De groepen die wij een ‘extra steuntje’ willen geven zijn niet altijd
dezelfde als waar de sportverenigingen zich op richten.

FINANCIËN
Uitvoering van het sportbeleid vindt plaats binnen de financiële kaders van programma 6 van de
meerjarenbegroting 2013 en verder. Onderstaand dit financiële kader. Het grootste deel van het sportbudget
bestaat uit de exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke sportvoorzieningen en kapitaallasten. Hiermee
houden wij deze voorzieningen betaalbaar en toegankelijk.
Bezuinigingen en coalitieakkoord
In het kader van de bezuinigingen waarover in 2011 is besloten, wordt in 2014 het budget exploitatie en
beheer voor de sporthallen (€ 0,1 miljoen) en de zwembaden (€ 0,03 miljoen) verlaagd. Voor 2013 is in de
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subsidie aan SRO een taakstelling van € 0,12 miljoen verwerkt. Met de SRO is afgesproken dat deze
taakstelling niet wordt doorberekend aan de gesubsidieerde gebruikers of ten koste gaat van het
kwaliteitsniveau. In het kader van het coalitieakkoord is in 2013 ten behoeve van de subsidieregeling
sporttechnisch jeugdkader aanvullend incidenteel € 68.500,- beschikbaar. Vanaf 2014 bedraagt het budget
voor de uitvoering van deze regeling € 137.000,Het beschikbare budget 2013 is als volgt weer te geven:
•
•
•
•
•

Kapitaallasten
Exploitatie- en beheer binnensport
Exploitatie- en beheer buitensport
Exploitatie- en beheer zwembaden
Sportstimulering en subsidies
o
o
o
o
o
o
o

Schoolsport/ver. onderst./ sen./G sport
Subsidie combinatiefunctionarissen
Subsidie buurtsportcoaches
Subsidie sporttechnisch jeugdkader
Subsidie sportevenementen
Subsidie 1/3e-regeling
Overig
Totaal

€ 1.211.000,€ 950.000,€ 1.011.000,€ 3.111.000,€ 1.383.000,€ 198.000,€ 399.100,-*
€ 150.000,€ 137.000,€ 154.000,€ 325.000,€ 20.000,
€ 7.666.000,-**

*betreft bijdrage vanuit sportbudget, inclusief rijksmiddelen.
** Totaalbedrag exclusief ambtelijke uitvoeringskosten en belegd wachtlijstenbudget.

VERVOLG
•

•
•

3e en 4e kwartaal 2013: Door de actualisatie van het beleid is een actualisatie van de bestaande
subsidieregelingen nodig. Wij willen de subsidieregelingen voor de sportvoorzieningen (1/3eregeling), grootschalige sportevenementen en bijzondere sportevenementen gerichter inzetten ten
behoeve van het bereiken van onze doelstellingen in het kader van het perspectief van een Gezonde
en Vitale stad. Zowel accommodatievraagstukken, als eventuele kaderondersteuning en
evenementen worden in een nader te ontwikkelen regeling ondergebracht. Met de inzet van onze
subsidieregelingen focussen wij nadrukkelijk op de facilitering en ontwikkeling van sterke en brede
sportverenigingen. Tevens wordt de subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader geactualiseerd.
Opstellen uitvoeringsplan voor 2014 e.v.
Voor de nadere uitwerking van de ambities uit “Amersfoort F!t” worden desgewenst separate
voorstellen aan de raad voorgelegd.

BETROKKEN PARTIJEN
ASF, SRO, leden expertteams.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris,

de burgemeester,
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Bijlagen

-concept- actualisatienota “Amersfoort F!t” ;
-advies Amersfoortse Sport Federatie.
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Reg.nr.4362203

De raad van de gemeente Amersfoort;
op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2013, sector MO/ZCS
(nr.4362203);
b e s l u i t:

1.

De actualisatienota “Amersfoort F!t” vast te stellen, zodat de ambitie om zo veel mogelijk
Amersfoorters te laten sporten, ingevuld kan worden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van …
de griffier

de voorzitter

