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1.

Samenvatting

In 2000 is de sportnota ‘Papendrecht in beweging; uitgangspunten sportbeleid 2000-2015’
vastgesteld. In 2007 heeft de gemeenteraad van Papendrecht het initiatief genomen om deze nota te
actualiseren met inbreng van vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. De door de
gemeenteraad verzamelde inbreng is uitgewerkt in een nota van uitgangspunten, die in de
gemeenteraad van 2 juli 2009 (met instemming) voor kennisgeving is aangenomen. Deze nota van
uitgangspunten is verder uitgewerkt in deze ontwerpnota. In deze ontwerpnota keert de
onderverdeling zoals die in de nota van uitgangspunten is gebruikt terug, namelijk
sportaccommodaties en –voorzieningen, tarieven en subsidie, sportstimulering,
verenigingsondersteuning en het organisatorisch kader. Het betreft hier keuzes die specifiek gericht
zijn op sport. Daarnaast wordt aandacht besteed aan beleid waarbij keuzes worden gemaakt, waarin
sport en andere beleidsterreinen elkaar kunnen versterken. Bovendien wordt aandacht besteed aan
gemeentelijke keuzes, niet specifiek vanuit het sportbeleid, maar waar sportverenigingen in het kader
van de handhaving wel degelijk mee te maken kunnen krijgen.
De uitvoering van de sportnota krijgt gestalte in tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. In deze
uitvoeringsprogramma’s zal worden aangegeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd in het
kader van het bestaande beleid en welke nieuwe activiteiten in de betreffende periode zullen worden
gestart. Indien daar extra financiële middelen voor nodig zijn, zal één en ander moeten worden
afgestemd bij de totstandkoming van de voorjaarsnota, waarmee recht wordt gedaan aan de
kaderstellende en budgettaire verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
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2.

Inleiding

2.1.

Thema-avonden Sport op Koers

De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2007 het initiatief genomen om de sportnota
‘Papendrecht in beweging; uitgangspunten sportbeleid 2000-2015’ te actualiseren. Op dat moment
naderde het meespraaktraject voor het sportcentrum / zwembad zijn afronding. Men was er zich van
bewust dat er naast de ‘harde’ kant van sportbeleid ook nog een ‘zachte’ kant van het sportbeleid is.
Hiermee wordt bedoeld dat sport van belang is voor onder andere de sociale samenhang en de
gezondheid. Bij de gemeenteraad bestond de behoefte om voor wat betreft de koers voor het nieuwe
sportbeleid in gesprek te komen met burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke
instellingen.
Onder het motto ‘Sport op koers’ heeft de gemeenteraad in 2007 en 2008 thema-avonden over dit
onderwerp georganiseerd. Tijdens de thema-avond in 2007 lag het accent vooral op de relatie tussen
sport en andere aandachtsgebieden zoals de school, de wijk, de vereniging en de gemeente. Tijdens
de thema-avond in 2008 werden relaties gelegd met maatschappelijke problemen (zoals overlast door
snoeproutes, gezondheidsproblematiek en het bevorderen van sociale samenhang) en kwamen
organisatorische aspecten aan de orde. Hierbij werd tevens geanticipeerd op de beëindiging van de
Breedtesportimpuls in Papendrecht per 31 december 2009 en de continuering van de projecten in het
kader van de breedtesportimpuls na deze datum. De resultaten van deze thema-avonden zijn
samengevat in de brief van 14 november 2008 van de voorzitter van de raadscommissie Samenleving
aan het college van burgemeester en wethouders. In de brief werd het college verzocht om met
voorstellen te komen, die erop gericht zijn om een modern, aangepast en actueel sportbeleid voor
onze gemeente vast te stellen. In antwoord op deze brief heeft het college op 26 maart 2009 een plan
van aanpak voor de totstandkoming van een nieuwe sportnota voor de gemeente Papendrecht aan de
gemeenteraad voorgelegd; het motto ‘Sport op koers’ is hierbij gehandhaafd. De gemeenteraad heeft
op 26 maart 2009 met het plan van aanpak ingestemd.

2.2.

Uitwerking

Het plan van aanpak is uitgewerkt in een nota van uitgangspunten. Bij deze uitwerking is primair
uitgegaan van de ‘oogst’ zoals die door de gemeenteraad tijdens de thema-avonden Sport op Koers is
opgehaald. Daarnaast is rekening gehouden met de omstandigheid dat het landelijk sportbeleid vooral
gericht is op gezondheidsbevordering. Dit blijkt onder meer uit de door het ministerie van VWS
aangedragen voorbeeldprojecten, zoals die genoemd zijn in de kaderstellende afspraken met
betrekking tot de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Enkele van deze voorbeeldprojecten
zullen ook in Papendrecht kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is getracht een relatie te leggen met
regionale plannen, als het programmaplan ‘Verzuip jij je toekomst ?!’ en de rol die sportverenigingen
bij de uitvoering van deze plannen zouden kunnen spelen.
Bij de uitwerking is voor de herkenbaarheid en de continuïteit de indeling gehandhaafd zoals die ook
is toegepast in Papendrecht in beweging, dat wil zeggen:
1) sportaccommodaties en -voorzieningen;
2) tarieven en subsidies;
3) sportstimulering;
4) verenigingsondersteuning.
In aanvulling daarop is afzonderlijk ingegaan op de organisatorische aspecten. De praktijk is thans dat
sportverenigingen met meer dan tien verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie te
maken kunnen krijgen. Dit gegeven is tijdens de thema-avonden als een knelpunt aangevoerd. In het
kader van de organisatieontwikkeling Papendrecht wordt bezien op welke wijze hierin verbetering kan
worden gebracht.
Vervolgens is op 17 juni 2009 een nota van uitgangspunten aan de raadscommissie Samenleving
aangeboden. Alle personen en instellingen die betrokken zijn geweest bij de thema-avonden Sport op
Koers hebben een uitnodiging ontvangen om bij de behandeling van deze nota van uitgangspunten
aanwezig te zijn en desgewenst hierop in te spreken. Van deze gelegenheid, om inhoudelijk op de
bouwstenen van beleid in te spreken, is geen gebruik gemaakt. Ook via andere kanalen zijn geen
inhoudelijke reacties vanuit de Samenleving ontvangen. De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 met
instemming kennis genomen van de bouwstenen van het sportbeleid en daarmee de input gegeven
voor het samenstellen van deze ontwerpnota voor sportbeleid voor de gemeente Papendrecht.
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2.3.

Rol van de gemeente

In algemene zin kan, voor wat betreft de rol van de gemeente ten aanzien van de sport, worden
opgemerkt dat deze regisserend, stimulerend, ondersteunend of voorwaardenscheppend kan zijn. Bij
de verdere uitwerking is deze onderverdeling niet leidend. Bij de uitwerking van deze nota wordt het
volgende onderscheid gehanteerd.
- Beleid waarbij keuzes worden gemaakt specifiek gericht op sport
- Beleid waarbij keuzes worden gemaakt waarbij sport en andere beleidsterreinen elkaar
(kunnen) versterken
- Niet specifieke keuzes vanuit het sportbeleid, waar sportverenigingen wel degelijk mee te
maken kunnen krijgen.

2.4.

Randvoorwaarden

Bij de totstandkoming van deze ontwerpnota gelden de volgende randvoorwaarden:
- De vijf elementen van de sportnota kennen elk hun eigen tempo / ritme. Het is van belang om
dit bij de formulering van nieuw beleid te onderkennen en hiermee ook in de toekomst
rekening te houden.
- Tijdens het beleidstraject gaat de planontwikkeling voor wat betreft de bouw van het
Sportcentrum onverminderd door. Het is niet de bedoeling dat tijdens het beleidsproces de
uitgangspunten voor het Sportcentrum (opnieuw) ter discussie worden gesteld.
- Het proces om te komen tot de beleidsnota Sport op koers, sluit
samenwerkingsmogelijkheden binnen het Drechtstedenverband niet uit.

2.5.

Leeswijzer

In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen met betrekking tot de afzonderlijke elementen van het
sportbeleid benoemd aan de hand van doelstellingen, de acties die ondernomen worden om deze
doelstellingen te bereiken en of en zo ja, op welke wijze voorzien is in financiering.
In paragraaf 3.1. betreft sportaccommodaties en – voorzieningen;
In paragraaf 3.2. betreft subsidies en tarieven;
In paragraaf 3.3. betreft sportstimulering;
In paragraaf 3.4. betreft verenigingsondersteuning;
In paragraaf 3.5. betreft het gemeentelijke organisatorisch kader;
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relaties met andere beleidsterreinen, waarvan de keuze(s)
relevant kunnen zijn voor het sportbeleid. Het betreft hier de relatie met gezondheids-, jeugd-,
speelruimte-, onderwijs-, recreatie-, vrijwilligers-, ouderen- en gehandicaptenbeleid, integrale
veiligheid, de structuurvisie, stedenbouw, parkeren en ontsluiting, grond- en milieubeleid.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de gemeentelijke taken met niet specifieke keuzes ten aanzien van
de sportverenigingen, maar waar sportverenigingen wel mee te maken hebben. Het betreft hier met
name de gemeentelijke handhavingstaken.
In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe het gemeentelijke sportbeleid, met behulp van tweejaarlijkse
uitvoeringsprogramma’s zal worden uitgevoerd.

5

3.

Hoofdlijnen sportbeleid gemeente Papendrecht

3.1.

Beleid op hoofdlijnen sportaccommodaties en -voorzieningen

Algemene uitgangspunten:
- Een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod aan sportvoorzieningen voor de
georganiseerde en niet-georganiseerde sporters.
- De reguliere sportvoorzieningen dienen algemeen toegankelijk en goed bereikbaar te zijn.
Hierbij gaat het zowel om de fysieke bereikbaarheid als om de sociale veiligheid.

Wat willen we bereiken?
Vervanging van Zwembad De
Hooght en de sporthallen De Donck
en De Laaght.

Wat gaan we daar voor doen ?
Het realiseren van een
multifunctioneel Sportcentrum,
bestaande uit een binnen- en
buitenzwembad en een ligweide en
twee gekoppelde sporthallen aan de
Lange Tiendweg.

Bron financiering
Budget nieuw
sportcentrum.

Het realiseren en instandhouden van
sportaccommodaties is gericht op de
breedtesportactiviteiten.

Uitvoering van het
meerjarenonderhoudsplan
sportaccommodaties.

Meerjarenonderhoudsvoorziening.

Openbare toegankelijkheid van
(gemeentelijke)
buitensportaccommodaties blijft
gehandhaafd.

Onderhoud van en reparatie van
beschadigingen aan sportterreinen.

Reparatiekosten
komen ten lasten van
het bestaande
exploitatiebudget
sportparken.

Gezamenlijk gebruik van ruimten
door verenigingen wordt
gestimuleerd.

Bij ingebruikname van ‘nieuwe’
accommodaties verdwijnt de
vanzelfsprekendheid van ‘iedere club
een eigen honk’.

Geen budgettaire
consequenties.

Harmonisering van
gebruiksvoorwaarden.

Actualisering van
huurovereenkomsten
buitensportaccommodaties.

Geen budgettaire
consequenties.

Vandalisme is een gezamenlijk
probleem van de verenigingen, de
politie en de gemeente.

In de preventieve sfeer worden
(sport)activiteiten voor jongeren
georganiseerd.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

In de repressieve sfeer wordt
aangesloten bij het lik-op-stuk-beleid,
zoals dat geldt in de sfeer van de
Integrale Veiligheid.

Reparatiekosten
komen ten laste van
het bestaande
exploitatiebudget
sportparken.

Actualisering van het
sportbehoefteonderzoek 2004 onder
onderwijsinstellingen en
sportverenigingen.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Actualisering afstemming van vraag
naar en aanbod van
sportaccommodaties.
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Bij de sportaccommodaties streeft
de gemeente naar een zo goed
mogelijk benutten van de
bestaande fysieke ruimte.

Door grasvelden om te zetten naar
kunstgrasvelden kunnen bestaande
faciliteiten veel intensiever worden
benut. In sportpark Oostpolder is
deze lijn noodzakelijk en reeds
ingezet, omdat de gebruiksbehoefte
van dit park door de nieuwe
woonwijk Oostpolder sterk toeneemt.
In sportpark Slobbengors biedt
omschakeling naar kunstgras
mogelijkheden voor een verbreding
van de gebruiksmogelijkheden van
dit sportpark.1 Hierbij is de
normbepaling sportvelden het
uitgangspunt.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Sportvoorzieningen vormen een
samenhangende totale
voorzieningenstructuur met als
uitgangspunt een optimale situering
van voorzieningen voor nietgeorganiseerde sport in de wijken;
kinderen jonger dan 10 jaar
verdienen hierbij bijzondere
aandacht.

Inzichtelijk maken van relaties tussen
wijken - scholen - schoolpleinen sportvoorzieningen - trapveldjes en
speelgelegenheden. De knelpunten
inventariseren en zo mogelijk
oplossen.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Georganiseerde en nietgeorganiseerde sporters kunnen
gebruik maken van een veilig
voetgangers- en fietsnetwerk.

Alle inwoners moeten in staat zijn
hun noodzakelijke verplaatsingen op
een gezonde, verantwoorde, veilige,
leefbare, maar ook efficiënte wijze te
realiseren. De gemeente wil dit
bereiken door het bieden van een
veilig voetgangers- en fietsnetwerk.2

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Verenigingen met topsportambities
worden geacht de hiervoor
benodigde accommodaties zelf te
realiseren.

Geen actie door gemeente.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

1
2

Actie uit Structuurvisie Papendrecht (2009); Een venster naar de toekomst.
Actie uit Structuurvisie Papendrecht (2009); Een venster naar de toekomst.
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3.2.

Beleid op hoofdlijnen tarieven en subsidies

Wat willen we bereiken ?
Een helder, rechtvaardig en
transparant tarieven- en
subsidiestelsel voor
sportverenigingen.

Wat gaan we daarvoor doen ?
1. Beschrijving van de huidige
situatie, inclusief indirecte
subsidies en grondkosten.
2. Vaststelling van de
uitgangspunten voor
kostentoerekening.
3. Vaststellen wat redelijke
subsidie- en tarieven zijn.

Bron financiering
Realisatie binnen
huidige begroting.

Een onderzoek naar de meest
voordelige economische constructie
voor het beheer van de
sportaccommodaties.

Gelet op de bepalingen van het
Sportbesluit een onderzoek
uitvoeren naar de meest
voordelige economische
constructie voor het beheer van
de binnen- en
buitensportaccommodaties.

Geen budget binnen
bestaande begroting.
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3.3.

Beleid op hoofdlijnen sportstimulering

Algemene uitgangspunten:
- Het sportstimuleringsbeleid is gericht op de gezondheidsbevordering van alle inwoners van
Papendrecht.
- De sportstimuleringsactiviteiten zijn complementair aan de verenigingsactiviteiten, er kan geen
sprake zijn van een verdringingseffect.
- De doelstellingen van de afzonderlijke projecten worden vooraf vastgesteld, opdat tussentijds
en achteraf het succes van het project kan worden bepaald.
- SES-score3 binnen de gemeente Papendrecht is relatief hoog.

Wat willen we bereiken?
Stimuleren en faciliteren bewegen
doelgroep 4-16 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen ?
Uitvoering project Alle leerlingen
actief.

Bron financiering
Budget breedtesport.

Terugdringen van overgewicht bij de
leeftijdgroepen 0-4 jaar, 4-12 jaar en
12-18 jaar.

1. Uitvoering project Beweegkriebels
(0-4 jaar).
2. Uitvoering project Lekker Fit
(4-12 jaar).
3. Uitvoering project Real Fit
(12-18 jaar).

Budget breedtesport.

Versterken samenwerking scholen
(b.o. en v.o.) en sportverenigingen.

Voortzetting project: Kies voor Hart
en Sport in het basisonderwijs
Voortzetting project: Clinics
Verenigingssport in het voortgezet
onderwijs (beide i.s.m. gemeente
Alblasserdam).

Budget breedtesport.

Versterken samenwerking scholen
(b.o. en v.o.) en sportverenigingen.

Werken met Brede School concept.

Budget onderwijsvisie
Brede School.

Versterken samenwerking scholen
(b.o. en v.o.) en sport in de wijk.

Scholen en BSO-instellingen
faciliteren bij het aanschaffen van
sportmateriaal.

Budget breedtesport.

Stimuleren van het gebruik van het
Cruyff-court.

Regelen van de coördinatie
evenementen Cruyff-court.

Geen budget binnen
de bestaande
begroting.4

Het stimuleren bewegen voor de
doelgroep vanaf 55+.

Vanaf 2010 de doelgroep in de
gemeente Papendrecht 55-70
jarigen één keer per twee jaar
aanschrijven voor deelname aan het
55+ project.

Budget breedtesport.

Voortzetting Activiteit Meer Bewegen
voor Ouderen. en voortzetting
structurele 55+ groepen.

Subsidie Stichting
Welzijn Ouderen
Papendrecht.

3

In het algemeen komen gezondheidsachterstanden vooral voor bij groepen met een lage sociaaleconomische status (SES); de SES-score binnen de gemeente Papendrecht is anno 2009 te hoog om
aanspraak te maken op een bijdrage in het kader van de Impuls Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen.
4
In de op 11 juni 2009 vastgestelde voorjaarsnota 2009 is met ingang van 2010 structureel een
bedrag van € 10.000 opgenomen voor het organiseren van activiteiten op het Cruyff-court.
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Initiatieven van derden met
betrekking tot
sportstimuleringsactiviteiten kunnen
(financieel) worden ondersteund.

Handhaven subsidiemogelijkheden.

Budget
sportstimulering.

Aangepast sporten stimuleren en
faciliteren.

1. Uitvoering overeenkomst (20082012) met De Geul t.a.v. aangepast
zwemmen.
2. Voortzetting regionale
samenwerking in
Samenwerkingsverband Aangepast
Sporten Drechtsteden.
Uitvoeren van een oriënterend
onderzoek naar maatschappelijke
stages in Papendrecht.

Budget aangepast
sporten.

Monitoring gezondheid leerlingen.

Onderzoek haalbaarheid invoering
CITO-leerlingvolgsysteem
bewegingsonderwijs.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Versterking samenwerking brede
school - sportverenigingen onderwijs in de wijk.

Onderzoek naar draagvlak
combinatiefuncties.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Van aanbodgericht naar
vraaggericht.

Onderzoek - zo mogelijk in
Drechtstedenverband - naar
behoefte sportdeelname.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

De sportstimuleringsactiviteiten zijn
gericht op een structurele inbedding
bij een vereniging, stichting of
zelfsturende groepen.

Sturing door middel van subsidieinstrument.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Geen topsportbeleid; geen faciliteiten
/ subsidiemogelijkheden voor
topsporters.

Geen actie gemeente.

Geen budget binnen
bestaande begroting.

Stimuleren dat sportverenigingen
zich aanbieden als stageplaats /
stagebegeleider in het kader van de
Maatschappelijke stage.
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Budget
Maatschappelijke
stages.

3.4.

Beleid op hoofdlijnen verenigingsondersteuning

Algemene uitgangspunten:
- De subsidieregelingen voor verenigingen beogen een sturing op maatschappelijke relevantie.

Wat willen we bereiken ?
De gemeente ondersteunt de
opleiding van verenigingskader (op
breedtesportniveau) door middel van
een subsidieregeling.

Wat gaan we daarvoor doen ?
Voortzetting subsidieverordening
werving potentieel kader
sportverenigingen.

Bron financiering
Budget breedtesport.

Versterken sportverenigingen.

Verstrekken jeugdsportsubsidie,
gericht op jeugdactiviteiten,
samenwerking tussen scholen en
verenigingen.
Verenigingen worden hierbij
gestimuleerd om sportclinics te
houden, minicursussen te
organiseren en demonstraties te
geven.

Budget
jeugdsportsubsidie.

Verenigingen worden gestimuleerd
om meer samen te werken.

Instellen sportberaad, gericht op
dialoog, slechts zeer beperkt
gereglementeerd.

Budget Sportraad.

Jaarlijkse organisatie mini
sportcongres in samenwerking met
de gemeente Alblasserdam.

Budget Breedtesport.

Waardering tonen voor bijzondere
sportprestaties.

Subsidiering van de organisatie van
het jaarlijkse sportgala.

Budget Sportgala.

Sportverenigingen betrekken bij
depressiepreventie.

In samenwerking met de
sportverenigingen medewerking
verlenen aan het
uitvoeringsprogramma
‘Depressiepreventie’ van de GGD.

Binnen bestaande
begroting (WMOmiddelen).

Terugdringen bovenmatig
alcoholgebruik in sportkantines.

In samenwerking met de
sportverenigingen medewerking
verlenen aan het
uitvoeringsprogramma ‘Verzuip jij je
toekomst ?!’ van de GGD.

Geen budget binnen
de bestaande
begroting.
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3.5.

Organisatorisch kader

Wat willen we bereiken?
Het beheer van de voorzieningen
moet zodanig ingericht zijn dat
efficiënt en effectief kan worden
omgegaan met de beschikbare
middelen.

Wat gaan we daarvoor doen ?
Regulier overleg met
buitensportverenigingen voortzetten.

Bron financiering
Exploitatiebudget
sportparken.

Gebruikers en beheerders moeten
betrokken worden bij de ontwikkeling
en het beheer van
sportvoorzieningen voor
georganiseerde en nietgeorganiseerde sporters.

Regulier overleg met
buitensportverenigingen voortzetten.

Exploitatiebudget
sportparken.

Regierol voor gemeente voor
ontmoetingsplatform scholen,
verenigingen en wijken.

Instellen sportberaad.

Budget Sportraad.

Herpositionering van de
Sportadviesraad.

Wordt betrokken bij de heroriëntatie
op de bestuurlijke inbedding van de
adviesraden in het algemeen.

Budget
Sportadviesraad.

Eén loket binnen de gemeente voor
de Papendrechtse
sportverenigingen.

Uitwerking van de éénloketgedachte
in het klantcontactcentrum-concept.
Vooruitlopend daarop is één persoon
aangewezen als eerste
contactpersoon voor de
sportverenigingen.

Geen budget binnen
de bestaande
begroting.
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4.
Relatie met andere beleidsterreinen, waarvan de keuzes relevant (kunnen)
zijn voor het sportbeleid
4.1.

Gezondheidsbeleid

Eén van de belangrijkste speerpunten van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2007- 2011 is het
terugdringen van overgewicht. Met het oog hierop bestaat het voornemen tot het uitvoeren van de
speciaal hiervoor opgezette sportstimuleringprojecten Beweegkriebels (0-4 jaar), Lekker Fit (4-12 jaar)
en Real fit (12-18 jaar).
Het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren wordt uitgewerkt in het regionale
uitvoeringsprogramma “Verzuip jij je toekomst?!”. Het uitgangspunt hierbij is de norm onder 16 jaar
geen alcohol, van 16-23 het terugdringen van bovenmatig en excessief alcoholgebruik. In het
uitvoeringsprogramma wordt hierbij ook een rol voor de sportverenigingen met een eigen kantine
gezien. Voor wat betreft depressiepreventie wordt ook in het betreffende uitvoeringsprogramma een
rol gezien voor sportorganisaties en -verenigingen, bij de uitvoering van preventieve interventies.
De gemeente heeft de ambitie om aan de beide uitvoeringsprogramma’s in samenwerking met de
sportverenigingen mee te werken. Met het oog hierop zijn onder Verenigingsondersteuning hiervoor
twee actiepunten opgenomen.

4.2.

Jeugdbeleid

In de nota Geactualiseerd jeugdbeleid over de periode 2009-20115 is aangegeven dat de financiering
van de breedtesportimpuls vanuit het rijk per 31 december 2009 wordt beëindigd. Tevens is
aangegeven, dat rekening wordt gehouden met de accentverschuivingen in de beleidsagenda en de
voorbeeldprojecten van het ministerie van VWS. De beleidsagenda is namelijk meer gericht op het
bevorderen van gezond gedrag (waaronder het terugdringen van overgewicht) van burgers en in het
bijzonder dat van de jeugd. De uitgangspunten van beleid op het gebied van sportstimulering zijn met
name hierop geënt.
In deze nota wordt aangegeven, dat het belangrijk is dat er activiteiten blijven die aanvullend zijn op
het activiteitenaanbod van de sportverenigingen. Het doel daarbij blijft dat jongeren doorstromen naar
de sportverenigingen.
De doelstelling in het kader vrije tijd is als volgt geformuleerd: Papendrecht is een aantrekkelijke
gemeente voor jongeren doordat:
1. Er activiteiten voor jongeren (12- en 12+) worden georganiseerd (zowel in Interval als
daarbuiten).
2. Er aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren zijn.
In de notitie jeugd- en jongerenwerk is de koppeling / aansluiting gezocht tussen jeugd- en
jongerenwerk en het activiteitenaanbod op het terrein van sport, zoals het Cruyff-court en de
sportverenigingen.6

4.3.

Speelruimtebeleid

In 2003 is de kadernota speelruimtebeleid van de gemeente Papendrecht vastgesteld. In deze
kadernota zijn de uitgangspunten vastgelegd waarmee bij de inrichting van speelvoorzieningen
rekening moet worden gehouden. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
- speelvoorzieningen moeten gunstig liggen en veilig bereikbaar zijn;
- spreiding en evenwichtige verdeling over de wijken / gemeente;
- mogelijkheden tot flexibele inrichting in de functie van speelplek en de soort speeltoestellen;
- de bevolkingssamenstelling in een wijk is bepalend voor de invulling van de
speelvoorzieningen;
- combinaties van speeltoestellen en aanleidingen;
5

De nota Geactualiseerd jeugdbeleid over de periode 2009-2011 wordt opgevolgd door de Kadernota
jeugd 2010-2014 (gemeenteraad februari 2010). Voor wat betreft het onderdeel Sport komen beide
jeugdnota’s inhoudelijk overeen.
6
In de nota van uitgangspunten voor ‘Sport op Koers’ zoals die op 17 juni 2009 in de gemeenteraad
aan de orde is geweest, is nog sprake van een onderzoek naar de sportbehoefte bij jongeren. Bij
nader inzien is dit niet nodig. De deelname over een reeks van jaren aan het project Kies voor Hart en
Sport in het Basisonderwijs geeft voldoende inzicht.
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-

speelvoorzieningen voor verschillende leeftijdsgroepen realiseren (0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18
jaar);
- voor de 12-18 jarigen centrale speelvoorzieningen in combinatie met sportmogelijkheden;
- elke vijf jaar doorlichten van de speelvoorzieningen in een wijk;
- bij de invulling van het speelruimtebeleid de inwoners en de jeugd betrekken.
Deze uitgangspunten zijn in lijn met één van de uitgangspunten van het sportaccommodatiebeleid,
namelijk ‘dat de sportvoorzieningen een samenhangende totale voorzieningenstructuur vormen met
als uitgangspunt een optimale situering van voorzieningen voor niet-georganiseerde sport in de
wijken, waarbij kinderen jonger dan 10 jaar bijzondere aandacht verdienen.
In de nota Geactualiseerd jeugdbeleid over de periode 2009-2011 wordt hierover nog opgemerkt dat
het belangrijk is om bij de actualisering van het speelruimtebeleid aandacht te hebben voor activiteiten
die georganiseerd kunnen worden op de speelplaatsen. Op deze manier kan het activiteitenaanbod
voor de jongeren worden versterkt. Bovendien wordt opgemerkt dat in het speelruimtebeleid aandacht
dient te zijn voor speelvoorzieningen voor de oudere jeugd (12+).

4.4.

Onderwijsbeleid

In de kadernota Onderwijsbeleid gemeente Papendrecht, raadsperiode 2006-2010 wordt onderkend
dat sport op school een belangrijke bijdrage levert aan de dagelijkse bewegingsbehoefte van
leerlingen en dat dit steeds belangrijker wordt omdat het aantal kinderen toeneemt dat te dik wordt als
gevolg van een disbalans tussen de inname en verbruik van voedsel. De gemeente vindt het
belangrijk dat kinderen al jong met plezier bewegen.
Het beleidskader ‘Sport en beweging’ wordt binnen het Onderwijs als volgt verwoord: ‘De gemeente
draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende voor het bewegingsonderwijs ingerichte
accommodaties en stimuleert zo veel mogelijk dat jongeren via het onderwijs in aanraking komen met
sport en bewegen. Aan alle basisscholen wordt aangeboden dat in groep 4 zwemlessen gevolgd
kunnen worden in het kader van de gymlessen.
In juni 2009 hebben Wasko kinderopvang en korfbalvereniging PKC samen een Sport-Buitenschoolse
opvang (Sport BSO) opgezet. In deze Sport-BSO kunnen kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar twee
dagdelen in de week onder begeleiding van een CIOS-begeleider deelnemen aan verschillende
sportactiviteiten (zoals korfbal en voetbal), waarbij gebruik wordt gemaakt van de buiten- en
binnenaccommodatie van PKC. Het betreft een pilot, waaraan 20 kinderen deelnemen. Als gemeente
volgen we deze ontwikkelingen in de relatie tussen sport en kinder- / buitenschoolseopvang met grote
belangstelling. De gemeente wil in de relatie tussen buitenschoolse opvang en sport zo mogelijk een
actieve rol spelen, waarbij de overeenkomst voor het gezamenlijk gebruik van ruimten in het nieuwe
sportcentrum door de stichting voor kinderopvang WASKO en zwemvereniging De Geul wellicht als
voorbeeld kan dienen.
De gemeente Papendrecht, de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang zijn
medio 2009 bezig met de ontwikkeling van een Lokale Educatieve Agenda. De bedoeling van deze
Lokale Educatieve Agenda is om (samenwerkings)afspraken te maken tussen genoemde partijen over
aan onderwijs gerelateerde thema’s. Mogelijke thema’s zijn: voorkomen van tussenuren,
vakleerkrachten lichamelijke oefening, aantal normuren gymnastiekonderwijs, digitaal schoolplein,
creëren van speelzones, bij herstructurering van schoolpleinen aandacht hebben voor aantrekkelijke
en uitdagende bewegingsactiviteiten. De partijen hebben het onderzoek naar welke thema’s op deze
agenda zouden moeten komen nog niet afgerond.

4.5.

Recreatiebeleid

Bij de hoofdlijnen van sportaccommodaties en -voorzieningen wordt het actiepunt ‘Georganiseerde en
niet-georganiseerde sporters kunnen gebruik maken van een veilig voetgangers- en fietsnetwerk’
genoemd. In het kader van dit actiepunt zal in de volgende collegeperiode worden bezien of dat dit
punt breder moet worden getrokken in een nota recreatiebeleid.

4.6.

Vrijwilligersbeleid

De gemeente Papendrecht subsidieert jaarlijks het bureau Participatie en Activering Drechtsteden
(PAD), een onderdeel van de Dordtse Welzijn Organisatie (DWO). Het PAD vervult taken op het
gebied van vrijwilligerswerk, zoals bemiddeling (vrijwilligersvacaturebank),
deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, acquisitie, promotie, informatieverstrekking en
advisering.
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Het SSKW (Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk) ondersteunt vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Veel Papendrechtse verenigingen en organisaties zijn lid van het SSKW en
maken gebruik van apparatuur, drukkerij, workshops en de Vrijwilligerspas. Tot 2009 ontving het
SSKW hiervoor subsidie van de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht heeft aangegeven dat
de subsidie die zij aan het SSKW verstrekt vanaf 2009 alleen nog maar gebruikt mag worden voor
verenigingen en organisaties uit Dordrecht. Het college heeft hierdoor op 20 januari 2009 besloten het
vrijwilligerswerk in Papendrecht te ondersteunen met de vrijwilligerspas van het SSKW. In
Papendrecht gaat het om 16 verenigingen / instellingen en 398 Vrijwilligerspassen.
Het college heeft besloten met ingang van 9 januari 2009 voor alle vrijwilligers in Papendrecht de VNG
Vrijwilligers BasisPolis en PlusPolis af te sluiten. De kosten worden gedekt uit de compensatie via het
gemeentefonds. De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die bij of voor een organisatie
(vereniging, instelling, kerk, raad, etc.) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang
verrichten voor derden. Alle Papendrechtse vrijwilligersorganisaties zijn hierover geïnformeerd.

4.7.

Ouderenbeleid / Gehandicaptenbeleid / Wmo

Sportvoorzieningen worden niet alleen gezien als een wijze van vrijetijdsbesteding, maar ook als een
bij uitstek geschikt middel voor (re)activering van mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast
draagt deelname aan deze activiteiten voor een belangrijk deel mee aan de opbouw van een sociaal
netwerk. Als dit wordt vertaald naar de sportgerelateerde activiteiten komen we tot de volgende
aandachtspunten:
•
•

•

4.8.

De sportverenigingen moeten worden gestimuleerd om zich ook te richten op deze
doelgroepen. In dit kader wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst met Z.V. De Geul
betreffende het Aangepast Zwemmen.
De doelgroepen moeten worden gestimuleerd om deel te nemen aan sportactiviteiten. In dit
kader probeert het project “55 + Actief” ouderen te stimuleren om sport te bedrijven en dit ook
op termijn hetzij gezamenlijk, hetzij in verenigingsverband, vol te houden. Met het oog hierop
worden 55-70 jarigen periodiek aangeschreven voor deelname aan het 55+ project.
Daar waar er geen adequaat aanbod is dient dit zomogelijk ontwikkeld te worden. Zo wordt de
Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht gesubsidieerd voor het ontwikkelen van een
activiteitenaanbod voor de doelgroep ouderen. Hieronder vallen ook sportgerelateerde
activiteiten zoals het Meer Bewegen Voor Ouderen.

Integrale veiligheid

Helaas kunnen sportverenigingen met een eigen accommodatie te maken krijgen met graffiti en
vernielingen. Onder het accommodatiebeleid wordt aangegeven dat vandalisme een gezamenlijk
probleem is van de sportverenigingen, de politie en de gemeente. Met sportverenigingen die
onverhoopt te maken krijgen met vandalisme zullen afspraken worden gemaakt om uitvoering te
geven aan het lik-op-stuk-beleid, wat onder meer inhoudt: snel aangifte doen, snel herstellen van
schade, cameratoezicht etc.
Voor wat betreft jeugd c.q. overlastgevende jeugd functioneert sinds 2007 het Ambulant
Jongerenwerk. Het jongerenwerk kent een aantal doelstellingen, waaronder het krijgen van inzicht van
knelpunten met jongeren in de openbare ruimte. Jongeren worden betrokken bij het vinden van
oplossingen hiervoor. Ook wordt in kaart gebracht wat de wensen en behoeften van jongeren zijn met
als doel om de leefomgeving voor jongeren in Papendrecht te verbeteren. Uit de evaluatie Ambulant
Jongerenwerk 20077 bleek, dat bij jongeren een behoefte bestaat aan zaalsport. Hiervoor is geen
structureel budget binnen de bestaande begroting aanwezig. Om zaken te organiseren, moeten er wel
voldoende voorzieningen c.q. vrijwilligers beschikbaar zijn. Als er sprake is van goede/voldoende
activiteiten voor jongeren, kan dit een positieve invloed hebben op fenomenen als ‘hangen op straat’
en ‘overlast’.

4.9.

Stuctuurvisie

De structuurvisie is het belangrijkste gemeentelijke beleidsdocument binnen de Wet op de ruimtelijke
ordening en bepaalt de richting van de ontwikkelingen en processen die van belang zijn voor de
7

Bron: Tussentijdse Evaluatie Ambulant Jongerenwerk 2007, Chandre Nandoe
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toekomst van Papendrecht. In de structuurvisie staan noties, die in deze sportnota als doelstelling
terugkeren. Het betreft hier het streven van de gemeente om de bestaande fysieke ruimte zo goed
mogelijk te benutten. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid om grasvelden om te zetten naar
kunstgrasvelden, waardoor bestaande faciliteiten veel intensiever kunnen worden benut. In sportpark
Oostpolder is deze lijn noodzakelijk en reeds ingezet, omdat de gebruiksbehoefte van dit park door de
nieuwe woonwijk Oostpolder sterk toeneemt. In sportpark Slobbengors biedt omschakeling naar
kunstgras mogelijkheden voor een verbreding van de gebruiksmogelijkheden van dit sportpark.
Hierbij is de normbepaling sportvelden het uitgangspunt.
In de structuurvisie wordt aangegeven dat alle inwoners (dus ook georganiseerde en nietgeorganiseerde sporters) in staat zijn hun noodzakelijke verplaatsingen op een gezonde,
verantwoorde, veilige, leefbare, maar ook efficiënte wijze te realiseren. De gemeente wil dit bereiken
door het bieden van een veilig voetgangers- en fietsnetwerk.

4.10. Stedenbouw
Vanuit stedenbouw is het belangrijk om te zorgen voor een samenhangend en aantrekkelijk netwerk
van routes voor voetgangers en fietsers, dat gebruikt kan worden voor sport en ontspanning en dat
uitnodigt tot lopen en fietsen in de dagelijkse verplaatsingen. Naast verplaatsingen binnen
Papendrecht moet het netwerk ook het lopen en fietsen (en skaten) naar het buitengebied
ondersteunen. Dit netwerk moet de structuur van Papendrecht versterken en de relatie van deze
structuur met het onderliggende en omliggende landschap verhelderen.
De sportaccommodaties moeten op een logische manier in dit netwerk zijn opgenomen, zodat ze
goed en sociaal veilig bereikbaar zijn voor langzaam verkeer. Daarnaast is bij bouw, aanleg of
aanpassing van (buiten-)sportaccommodaties belangrijk hoe deze accommodaties geplaatst zijn in
hun omgeving. Welke uitstraling hebben ze, hoe toegankelijk zijn ze, hoe reageren ze op hun
omgeving?

4.11. Verkeer (bereikbaarheid en verkeersveiligheid)
Als algemeen uitgangspunt geldt dat sportvoorzieningen goed bereikbaar dienen te zijn te voet, met
de fiets en met de auto. Daarnaast is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van belang voor
sportvoorzieningen met een regionale functie. Naast de bereikbaarheid dient aandacht te worden
besteed aan de verkeersveiligheid. Voornamelijk op de routes tussen scholen en gymlocaties is dit
een aandachtspunt.
Ten aanzien van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid dienen voldoende parkeerplaatsen
aanwezig te zijn in de nabijheid van de sportvoorziening. Deze aantallen worden bepaald aan de hand
van de landelijke parkeerkencijfers van het CROW8. Vooral in woongebieden kan een hoge
parkeerdruk ontstaan wanneer de activiteiten in de sportvoorziening in de avonduren zijn
geconcentreerd, in combinatie met het parkeren van omwonenden.
Veel sporters komen met de fiets. Hiervoor dienen voldoende fietsparkeervoorzieningen aanwezig te
zijn. Deze aantallen worden bepaald aan de hand van normen van het CROW.

4.12. Grondbeleid
De gemeente verhuurt gronden voor sportvelden aan verenigingen. Voor sportaccommodaties
(verenigingsgebouwen, tribunes) worden de eigendomsverhoudingen geregeld door middel van een
recht van opstal op gemeentegrond. Aan sommige verenigingen is de (onder)grond (van gebouwen)
in erfpacht uitgegeven. De gronden worden door de gemeente veelal tegen een symbolische
vergoeding in gebruik gegeven. De grondkosten zijn een integraal onderdeel van de lasten van sport,
recreatie en cultuur. Deze kosten vallen binnen het indirect subsidiëren van activiteiten op het gebied
van sport en cultuur. Bij het formuleren van het grondbeleid en het grondprijsuitgiftebeleid zal ook de
grondwaarde van de niet-commerciële voorzieningen moeten worden bezien. Grondprijzen voor deze
voorzieningen zullen enerzijds moeten worden afgestemd op het belang dat de samenleving aan de
voorziening hecht en anderzijds is het gewenst dat de kostprijs van de grond wordt geëvenaard.

8

Het CROW is een kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte die
praktische kennis ontwikkelt, verspreidt en beheert op oa. het gebied van parkeerkencijfers. Deze
parkeerkencijfers worden landelijk door overheden toegepast bij het beoordelen van bouwplannen.
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5.
Gemeentelijke taken met niet specifieke keuzes, maar waar
sportverenigingen wel mee te maken hebben
5.1.

Algemeen

Het betreft hier handhaving op grond van de drank- en horecawet, de tabakswet, de zondagswet, de
wegenverkeerswet, brandveiligheidsvoorschriften, bouw- en woningtoezicht, milieuwetgeving en de
algemene plaatselijke verordening. Bij de uitvoering van deze taken worden geen specifieke keuzes
gemaakt ten aanzien van de handhaving van deze wetten met betrekking tot sportverenigingen. Dit
neemt niet weg dat sportverenigingen op grond van deze wetten wel geconfronteerd kunnen worden
met de gemeente in zijn rol van handhaver. Gezien de omstandigheid dat de gemeente op dit terrein
geen specifieke keuzes ten aanzien van sportverenigingen maakt / kan maken, blijven deze aspecten
in het kader van deze sportnota verder buiten beschouwing. Bij de uitwerking van de
éénloketgedachte in het kader van het klantcontactcentrum-concept is dit overigens wel een punt van
aandacht.

5.2.

Milieuwetgeving

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM of
activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit vervangt de diverse besluiten, waaronder onder
meer het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen, die eerder van kracht waren. Uitgangspunt is
het harmoniseren van de regelgeving.
In tegenstelling tot de oude branchegerichte besluiten, kent het activiteitenbesluit algemene regels die
activiteitgericht zijn. De regels die van belang zijn voor de sportaccommodaties hebben met name
betrekking op de aspecten geluid en licht.
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6.

Uitvoering sportbeleid

Het zal duidelijk zijn dat niet alle ambities van de sportnota Sport op Koers in één keer kunnen worden
gerealiseerd. Enerzijds is daar de beperking in financiële middelen, anderzijds is de beperking in de
benodigde capaciteit. De uitvoering van de sportnota krijgt gestalte door het opstellen van
tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, te beginnen met het uitvoeringsprogramma over de periode
2010-2011. In deze tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke activiteiten zullen
worden uitgevoerd in het kader van het staand beleid en waar dus al middelen beschikbaar voor zijn.
Daarnaast zal in het uitvoeringsprogramma worden aangegeven welke projecten in de betreffende
periode zullen worden gestart. Indien daar extra financiële middelen voor nodig zijn, zal één en ander.
moeten worden afgestemd bij de totstandkoming van de voorjaarsnota, waarmee recht wordt gedaan
aan de kaderstellende en budgettaire verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
Er wordt naar gestreefd om het eerste tweejaarlijks uitvoeringsprogramma 2010-2011 zo spoedig
mogelijk aan de gemeenteraad aan te bieden.
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Overzicht bijlagen9

7.

1. Overzicht sportaccommodaties, de bestemming zoals vastgesteld bij het raadsbesluit van 28
2.
3.
4.
5.

september 2004 en de stand van zaken per augustus 2009
Overzicht bezettingsgraad
Overzicht aantal (jeugd)leden Papendrechts sportinstellingen
Overzicht jeugdsportsubsidie
Overzicht eigendomsverhoudingen

9

In de nota van uitgangspunten is sprake van meer bijlagen, die bij nader inzien minder relevant
worden geacht; in verband hiermee zijn deze bijlagen vervallen.
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Bijlage 1
Overzicht sportaccommodaties, de bestemming zoals vastgesteld bij het raadsbesluit van 28
september 2004 en de stand van zaken per augustus 2009

Accommodatie

Bestemming volgens raadsbesluit
van 28 september 2004

Stand van zaken april 2009

Zwembad De Hooght

De gemeenteraad is voorgesteld om
in principe te besluiten tot
vervangende nieuwbouw of
aanzienlijke renovatie van het
zwembad De Hooght op een centrale
locatie (locatie Lange Tiendweg)
binnen de gemeente met handhaving
van het huidige ambitieniveau,
rekeninghoudend met de eisen van
deze tijd.

Betrokken bij planontwikkeling
nieuw Sportcentrum.

Sporthal De Donck

Nieuwbouw sporthal De Donck in
combinatie met nieuwbouw sporthal
De Laaght en/of zelfs zwembad de
Hooght op locatie Lange Tiendweg;
sloop huidige sporthal De Donck.

Betrokken bij planontwikkeling
nieuw Sportcentrum.

Sporthal De Laaght

Nieuwbouw sporthal De Laaght in
combinatie met nieuwbouw De Donck
(en/of zelfs zwembad De Hooght) op
locatie Lange Tiendweg; sloop
huidige sporthal De Laaght.

Betrokken bij planontwikkeling
nieuw Sportcentrum.

De Olympiaan, locatie
Rembrandtlaan

Op een nader en in samenspraak met
de gymnastiekvereniging Olympia te
bepalen tijdstip sloop van het
gymnastieklokaal de Olympiaan.

Geen prioriteit aan gegeven.
Wordt betrokken bij
herontwikkeling Van der
Palmgebied.

Handbalcomplex
locatie Van der
Palmpad

Bij nieuwbouw sporthallen De Laaght
en/of De Donck bezien of aldaar een
verhard buitenveld kan worden
aangelegd.

Er is geen sprake meer van
realisatie van een verhard
handbalveld in de nabijheid van
het Sportcentrum.

Jeu de boulesbanen
locatie Volksuniversiteit

In samenspraak met de Jeu de boules
vereniging de mogelijkheden voor
huisvesting in het centrum bezien.

Jeu de boules vereniging is met
PKC in gesprek over een
eventuele verhuizing.

Gymnastieklokalen
Molenvliet en De Kooy

Op een nader en in samenspraak met
de gebruikers te bepalen tijdstip sloop
dan wel renovatie van (één van)
beiden(n) gymnastieklokalen. Bij
renovatie zal worden ingezet op een
bredere functionaliteit.

Handhaving van beide
gymnastieklokalen op grond van
de zaaldelennotitie.
Gymnastieklokaal De Kooy is
betrokken bij planontwikkeling
Pieter Zeemanlaan.

Sportvleugel Willem de
Zwijgercollege

Huidige locatie (niet gemeentelijk)
continueren. Wenselijk dat het
medegebruik van de sportvleugel
door sport- / verenigingsgebruik
gecontinueerd wordt.

Situatie is niet veranderd.
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Accommodatie

Bestemming volgens raadsbesluit
van 28 september 2004

Stand van zaken april 2009

Gymnastieklokaal De
Kameleon.

Huidige locatie (niet gemeentelijk)
continueren. Wenselijk dat het
medegebruik van de sportvleugel
door sport- / verenigingsgebruik
gecontinueerd wordt.

Situatie is niet veranderd.

Sportvleugel
Scholengemeenschap
De Lage Waard

Geen gemeentelijk gebouw.
Is door de gemeenteraad geen
uitspraak over gedaan.

Situatie is niet veranderd.

Atletiekbaan sportpark
Oostpolder

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Situatie is niet veranderd.

Korfbalcomplex, locatie
Oostpolder

Realisatie Oostpolderhal.

Gerealiseerd in 2005.

Tennispark sportpark
Slobbengors

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Situatie is niet veranderd.

Hockeycomplex
sportpark Souburgh
Alblasserdam

Geen bemoeienis gemeente
Papendrecht.

Situatie is niet veranderd.

Jachthaven, locatie
jachthaven

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Wordt meegenomen in nota over
recreatiebeleid.

Manege, locatie
Wilgendonk

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Situatie is niet veranderd.

Denksportcentrum,
locatie Van der
Palmpad

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Situatie is niet veranderd.

Voetbalcomplex locatie
Oostpolder

Huidige locatie en gebruik
continueren. Wel aanvullende actie
van gemeente gewenst.

In 2008 is één van de
natuurgrasvelden omgebouwd tot
kunstgrasveld.

Voetbalcomplex locatie
Slobbengors

Huidige locatie en gebruik
continueren. Wel aanvullende actie
van gemeente gewenst.

Geen prioriteit aan gegeven. VV
Papendrecht heeft wens voor
kunstgrasveld geuit (in ruil voor
natuurgrasveld).

Verenigingsgebouw
Taekwondo-club,
locatie Slobbengors.

Uitplaatsen van voorziening van de
Taekwondo-club.

Is niet meer actueel. Taekwondoclub heeft recent in eigen gebouw
geïnvesteerd.

Schietsportgebouw
locatie sportpark
Oostpolder.

Huidige locatie en gebruik
continueren.

Situatie is niet veranderd.

Clubgebouw
postduivenvereniging
sportpark Slobbengors.

Mogelijkheden nagaan van
samengaan / fusie van
postduivenverenigingen.

Geen prioriteit aan gegeven.
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Accommodatie

Bestemming volgens raadsbesluit
van 28 september 2004

Stand van zaken april 2009

Natuurijsbaan/
clubgebouw locatie
Oostpolder.

Samen met Papendrechtse IJsclub
bezien of in het park Noordhoekse
Wiel een grasveld voor
schaatsactiviteiten ingericht kan
worden.

Plannen zijn niet gerealiseerd.
Natuurijsbaan in Oostpolderpark
handhaven.

Tenniscomplex
sportpark Oostpolder.

Huidige locatie (niet gemeentelijk)
continueren. Gemeentelijke
bemoeienis richt zich slechts op
verplaatsing.

Geen prioriteit aangegeven. De
tennishal is na brand in de zomer
van 2008 herbouwd.

Verhard rolhockeyveld
locatie Van der
Palmpad.

Voormalig verhard rolhockeyveld
RCM inrichten als voetbalkooi.

Gerealiseerd in 2005.
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Bijlage 2
Overzicht bezettingsgraad gemeentelijke sporthallen/gymlokalen
In onderstaand overzicht is gebruik gemaaakt van
de
volgende berekening:
Onderwijs van

42 weken

08.30 uur tot 15.30 uur =

Overig van:
46 weken

werkdagen 17.00 uur tot 23.00 uur =
weekend
09.00 uur tot 17.00 uur =

Uren onderwijs:
Uren overig :

1092 uur
2116 uur

26 uur per week per gymlokaal
30 uur per week
16 uur per week

Optimaal

Feitelijk

Bezettingspercentage

De Kooy

Onderwijs
Overig

1092
2116

765
948

70
45

Molenvliet

Onderwijs
Overig

1092
2116

714
1085

65
51

De Laaght

Onderwijs
Overig

2184
2116

1405
1385

64
65

De Donck

Onderwijs
Overig

2184
2116

1493
1918

68
90

(in de Sporthal De Donck zijn veel
verhuringen van 1/3 hal)
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Bijlage 3
Overzicht aantal leden Papendrechtse sportinstellingen
Peildatum 1 januari 2009
Naam
Aantal jeugdleden
A.V. Passaat
275
Balletschool Patty Kemper
*
Basketbalvereniging Flush '72
53
Biljartvereniging Papendrecht
0
Bowlsclub Papendrecht
0
Bridgeclub Niet-Rokers Drechtsteden
0
Bridgeclub Overslag
0
Biljartvereniging D.V.O.
0
Budosportvereniging Lahey
100
Bounce Aerobic & Dance
280
Dansschool Astrid Lammerts
*
Espe Papendrechtse Badminton Club
53
Fitvision, Sport- en Preventiecentrum
Gymnastiekvereniging Olympia
380
Handbalvereniging DES'72
56
Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh
100
Jeu de Boulesvereniging Boules Amis
0
NKBV regio Rivierenland
16
KDR / Koninklijke Dordrechtse Roeivereniging
6
P.K.C. Papendrechtse Korfbal Club
419
Papendrechtse Bowling Vereniging
7
Papendrechtse Bridge Club '81
0
Papendrechtse IJsclub
*
Papendrechtse Ruiter Club
157
P.T.C. Papendrechtse Tennis Club
75
Recr. Sportver. Dordrecht e.o.
0
Schaakvereniging
30
Schietsportvereniging de Vrijheid
9
Scouting van Brederode
66
Sjoelvereniging Papendrecht
Sportschool Tromp
50
Stichting Denksport Papendrecht
*
Stichting Fietswandelmeerdaagse
0
Stichting Wielercomité Papendrecht
0
TTV Papendrecht (tafeltennisvereniging)
32
Tae Kwondo Club Papendrecht
105
TOP / Tennisvereniging Oost Polder
Papendrecht
137
Voetbalvereniging Drechtstreek
440
Voetbalvereniging Papendrecht
386
Volleybalvereniging Flits
84
WSV Kinderdijk (wandelsportvereniging)
1
Watersportvereniging Papendrecht
0
Zaalvoetbalvereniging Eteha
0
Zwemvereniging de Geul
103
Totaal
3420
* Geen opgave ontvangen
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Aantal leden
503
*
75
38
30
130
84
20
75
126
*
83
415
70
50
61
69
112
55
465
93
49
*
115
309
88
34
99
36
15
30
*
1
9
71
43

Totaal aantal leden
778
*
128
38
30
130
84
20
175
406
*
136
415
450
106
161
69
128
61
884
100
49
*
272
384
88
64
108
102
15
80
*
1
9
103
148

751
280
500
80
68
272
420
137
5961

888
720
886
164
69
272
420
240
9381

Bijlage 4
Toekenning Jeugdsportsubsidie 2009
sportvereniging
A.V. Passaat
Basketbalvereniging Flush '72
Espe Papendrechtse Badminton Club
Gymnastiekvereniging Olympia
Handbalvereniging DES '72
Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh
P.K.C. (Papendrechtse Korfbal Club)
Papendrechtse Tennis Club
Papendrechtse Ruiter Club
Schaakvereniging
Papendrecht/Alblasserdam
Schietsportvereniging De Vrijheid
Scoutinggroep van Brederode
Taekwon-do-club Papendrecht
Tafeltennisvereniging Papendrecht
Tennisvereniging Oost Polder Papendrecht
Voetbalvereniging Drechtstreek
Voetbalvereniging Papendrecht
Volleybalvereniging Flits
Zwem- en polovereniging De Geul
Zwem- en polovereniging De Wiekslag

aantal jeugdleden * bedrag in euro's
217
2.198,74
53
537,02
53
537,02
380
3.850,34
56
567,42
100
1.013,25
400
4.052,98
97
982,85
104
1.053,78
30
9
66
105
32
137
440
363
84
88
17

303,97
91,19
668,74
1.063,91
324,24
1.388,15
4.458,28
3.678,08
851,13
891,66
172,25

2831

28.685,00

* Aantal jeugdleden tot 18 jaar op 1 januari 2009
Totaal 28.685 euro
subsidie per jeugdlid

10,13246203
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Bijlage 5
Overzicht eigendomsverhoudingen sportaccommodaties per september 2009

Accommodatie

Eigendomssituatie september 2009

Zwembad De Hooght
Sporthal De Donck

Gemeente Papendrecht
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Metaalindustrie
Gemeente Papendrecht
Gymnastiekvereniging Olympia
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht
Gemeente Papendrecht
Willem de Zwijgercollege
Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden
e.o.
Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs Alblasserwaard West
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Alblasserdam

Sporthal De Laaght
De Olympiaan, locatie Rembrandtlaan
Handbalcomplex locatie Van der Palmpad
Jeu de boulesbanen locatie Volksuniversiteit
Gymnastieklokalen Molenvliet en De Kooy
Sportvleugel Willem de Zwijgercollege
Gymnastieklokaal De Kameleon.
Sportvleugel Scholengemeenschap
De Lage Waard
Atletiekbaan sportpark Oostpolder
Korfbalcomplex, locatie Oostpolder
Tennispark sportpark Slobbengors
Hockeycomplex sportpark Souburgh
Alblasserdam
Jachthaven, locatie jachthaven
Manege, locatie Wilgendonk
Denksportcentrum, locatie Van der Palmpad
Voetbalcomplex locatie Oostpolder
Voetbalcomplex locatie Slobbengors
Verenigingsgebouw Taekwondo-club, locatie
Slobbengors
Schietsportgebouw locatie sportpark Oostpolder
Clubgebouw postduivenvereniging
sportpark Slobbengors
Natuurijsbaan/ clubgebouw locatie Oostpolder
Tenniscomplex sportpark Oostpolder
Verhard rolhockeyveld locatie Van der Palmpad

Gemeente Papendrecht, valt onder de keur
van Waterschap Rivierenland
Gemeente Papendrecht, erfpacht
Stichting Denksport Papendrecht
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht, recht van opstal
voor bebouwde grond
Gemeente Papendrecht
Gemeente Papendrecht, erfpacht Intens BV
Gemeente Papendrecht
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