Stand van zaken Kadernota Sportbeleid
1. Inleiding
In 2006 is de Kadernota Sportbeleid Gemeente Spijkenisse vastgesteld. Vanuit de raad is de wens
geuit de stand van zaken rond de uitvoering van de nota in kaart te brengen. Wat met name in
kaart wordt gebracht is in hoeverre invulling is gegeven aan de activiteiten die in een aantal
deelnotities zouden worden uitgewerkt.
Deze stand van zaken zal zich derhalve met name richten op het deel van de kadernota waar de
uitwerkingsopgaven (deelnotities) worden genoemd. Doel is om aan te geven dat – hoewel niet in
afzonderlijke notities vormgegeven – wel degelijk uitwerking is gegeven aan genoemde opgaven.
Aangegeven wordt op welke wijze deze uitwerking heeft plaatsgevonden en wat de voortgang is,
eventueel met een korte herijking/actualisering. Daarnaast zijn delen van de Kadernota uitgewerkt
in afzonderlijke nota’s op het gebied van Verenigingsondersteuning, Combinatiefunctionarissen,
Accommodatiebeleid en Speelruimtebeleid.
Bij het in kaart brengen van de stand van zaken is gekozen voor een pragmatische aanpak. Dit
betekent dat de stand van zaken in de vorm van een korte notitie zal worden weergegeven. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling om een nieuwe kadernota op te stellen. De stand van zaken zal in
kaart gebracht worden op basis van de intern aanwezige kennis.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een korte weergave gegeven van de inhoud van de Kadernota. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 de huidige stand van zaken weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven
welke lijn de komende jaren op het gebied van het sportbeleid zal worden aangehouden. Ten slotte
wordt in hoofdstuk 5 een conclusie geformuleerd.

2. Inhoud Kadernota
In dit hoofdstuk wordt de Kadernota in hoofdlijnen weergegeven. Daarbij wordt met name gekeken
naar de inhoud van de op te stellen deelnotities.
De missie van de gemeente Spijkenisse op het gebied van sport en bewegen luidt als volgt:
“De gemeente Spijkenisse streeft naar een gemeenschap met een hoge mate van sociale binding,
waarin alle burgers in voldoende mate fysiek actief kunnen zijn, de mogelijkheid hebben te
participeren in, en naar vermogen een actieve bijdrage te leveren aan, de sport- en
bewegingscultuur.”
Bovenstaande missie is in de Kadernota vertaald naar een drietal deelonderwerpen. Hieronder
wordt per deelonderwerp kort de inhoud weergegeven.

2.1 Opvoeden vóór en dóór sport- en bewegen
Dit deelonderwerp uit de Kadernota richt zich op de realisatie van de volgende doelstelling:
“Jeugdigen in Spijkenisse worden voorbereid op deelname aan de lokale sport- en beweegcultuur
als sporter en als vrijwilliger bij sporttechnische en/of organisatorische activiteiten, zij gedragen
zich sportief en respecteren (spel)regels.”
Het sport- en bewegingsaanbod wordt tussen – en na schooltijd afgestemd op het aanbod onder
schooltijd. Op wijkniveau worden samenwerkingsverbanden ingericht. Deze brede
samenwerkingsverbanden dragen tevens zorg voor signalering, registratie en aanpak van
eventuele problemen.
Samen met de onderwijsinstellingen dient nagedacht te worden over een efficiënte en effectieve
wijze waarop de kwaliteit van de lessen lichamelijke opvoeding en het aansluitende aanbod tussen
– en naschooltijd en bij de sportaanbieders geborgd kan worden. Ook dient de aanstelling van één
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of meerdere bewegingsmanagers overwogen te worden. Professionals die wijkgericht zorg dragen
voor de aansluiting van de behoefte aan sport – en bewegingsactiviteiten bij de vraag.
Sportverenigingen worden gestimuleerd een gedragscode sportiviteit en respect in te voeren.
Professionals in het onderwijs en kaderleden bij sportverenigingen worden geschoold in het
stimuleren van de sociale vaardigheden bij jeugdigen en het bevorderen van sociaal acceptabel
gedrag. Gezaghebbende sporters functioneren als ambassadeurs voor de jeugd ten aanzien van
een zorgvuldige omgang met elkaar en de omgeving.

2.2 Sport- en beweegstad Spijkenisse
Dit deelonderwerp uit de Kadernota richt zich op de realisatie van de volgende doelstelling:
“Spijkenisse wordt door haar inwoners en door de inwoners uit de regio gewaardeerd voor de
kwaliteit en de kwantiteit van haar sport- en beweegmogelijkheden.”
De gemeente Spijkenisse wil instrumentaria ontwikkelen en inzetten waarmee de sterke en minder
sterke facetten van de organisaties, die sport – en bewegingsactiviteiten aanbieden, in kaart
worden gebracht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zet zij in op ondersteuning van
sportorganisaties die kampen met knelpunten. Gezonde en vitale sportorganisaties worden
geselecteerd en gevraagd gezamenlijk op te trekken in de realisatie van de door de Gemeente
Spijkenisse voorgenomen beleidsintenties.
Spijkenisse kent een groot aantal kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen. Met de bouw van
twee sporthallen sluit de huidige behoefte aan voorzieningen en de beschikbaarheid ervan op
elkaar aan. De toekomstige behoefte aan voorzieningen dient echter in kaart gebracht te worden.
Bij de inrichting van de fysieke infrastructuur dienen de geformuleerde doelstellingen het
vertrekpunt te zijn. De sportverenigingen dienen zoveel mogelijk de beschikbaarheid te hebben
over een clubruimte.
Een toenemend aantal mensen geeft de voorkeur aan bewegen in ongeorganiseerd verband in de
buitenruimte. Ingezet dient te worden op het behoud van groen in en om Spijkenisse en het
recreatief medegebruik van buitensportaccommodaties. Bij de aanleg van ruimtevragende
voorzieningen is regionale samenwerking van belang. De gemeente Spijkenisse dient de nog
beschikbare ruimte efficiënt in te richten. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bij de
herstructurering van bestaande wijken dient zorgvuldig nagedacht te worden over de gewenste
hoeveelheid sport – en speelruimte voor jeugdigen.

2.3 Gezond en meedoen door sport en bewegen
Dit deelonderwerp uit de Kadernota richt zich op de realisatie van de volgende doelstellingen:
“Meer burgers zijn zich bewust van het belang van beweging voor hun gezondheid en bewegen
dagelijks voldoende.”
“Meer burgers ontmoeten elkaar door hun deelname of bijdrage aan het lokale sport – en
bewegingsaanbod.”
Jeugdigen nemen kennis van het belang van een gezonde leefstijl met een voldoende hoeveelheid
beweging en een gezond voedingspatroon. De mate waarin jeugdigen voldoen aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (dagelijks minimaal 1 uur) en de mate waarin sprake is van overgewicht
wordt in kaart gebracht. Specifieke acties worden ondernomen indien jeugdigen onvoldoende
bewegen en/of ongezond eten.
Inwoners ouder dan 55 jaar zijn veelal vitaal, hebben deskundigheid opgebouwd en meer vrije tijd
dan de jongere beroepsbevolking. Sport – en bewegen kan voor hen een zinvolle en gezonde
vrijetijdsbesteding vormen. Deze inwoners kunnen zelf actief deelnemen aan het verenigingsleven,
maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de diverse kaderfuncties binnen de vereniging.
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De Combinatiefunctionarissen van de gemeente Spijkenisse richten zich primair op het verzorgen
van laagdrempelige sport – en bewegingsactiviteiten in de wijk voor doelgroepen die op dit
moment nog niet deelnemen aan de huidige bewegingscultuur. Tevens organiseren zij in
samenwerking met welzijnsinstellingen en wijkverenigingen activiteiten voor ouderen en inwoners
met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

3. Stand van zaken
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke activiteiten, die beschreven staan in de Kadernota, zijn
uitgevoerd. Hiermee zal worden aangegeven hoe uitvoering is gegeven aan acties, ondanks dat de
deelnotities niet afzonderlijk zijn vormgegeven. Hieronder wordt per deelonderwerp aangegeven
wat de stand van zaken is ten aanzien van de in de Kadernota genoemde activiteiten.

3.1 Opvoeden voor en door sport en bewegen
In het kader van opvoeden voor en door sport en bewegen is, op uitdrukkelijk verzoek van de
raad, de campagne ‘Sportief Spijkenisse, dat ben jij!’ met succes uitgevoerd. Bij deze
gedragscampagne worden via sport en bewegen respectvolle omgangsvormen gestimuleerd. Ook
zijn er op alle sportaccommodaties AED-apparaten geïnstalleerd en hebben verenigingen subsidies
ontvangen voor het operationeel houden van een 6-minutenzone. Hierbij heeft het stimuleren van
zorg in de sport voor je omgeving, het materiaal en elkaar een positieve impuls gekregen.
Verder heeft de gemeente door het organiseren van eigen activiteiten, het lokaal inzetten van
landelijke campagnes en het ondersteunen van initiatieven van derden door middel van subsidies,
een belangrijke bijdrage geleverd aan het opvoeden voor en door sport en bewegen. Daarnaast zijn
er in het kader van de BOS-impuls twee projecten uitgevoerd. Deze afgeronde projecten zijn
volgens het rijk naar tevredenheid uitgevoerd en de toekenning van de subsidie is definitief
vastgesteld.
Door het wijkgericht laten deelnemen van de jeugd aan sportinstuiven en de BOS-impuls projecten,
hebben sportactiviteiten ook effect op de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast is het project ‘VMBO
on the move!’ opgepakt. Dit project bestaat uit snuffellessen, clinics, een sportexperience en een
sportmarkt. Dit project zal verder uitgebreid worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs.
Tevens is er aandacht geweest voor veilig sporten op straat. Ook hierbij is geld vanuit het rijk
aangewend (BOS-impuls).

3.2 Sport- en beweegstad Spijkenisse
De voorgenomen bouw van een tweetal binnensportaccommodaties is met de realisatie van
Sporthal Olympia en Sporthal Maaswijk gestalte gedaan. Daarnaast is Sporthal Den Oert
vervangen. Hiermee is de fysieke sportinfrastructuur op dit moment voldoende in aanbod. Het
onderhoud van de sportaccommodaties verloopt met de komst van de afdeling Accommodaties
meer planmatig door middel van meerjarenonderhoudsplannen (zie nota Accommodatiebeleid). De
ontwikkeling van de Sportpolder aan de rand van de stad is gestalte gedaan.
Ter bevordering van het sporten in ongeorganiseerd verband is op eilandniveau een routestructuur
uitgezet met o.a. een trimbaan en is de Groenzone Zuid-Oost in ontwikkeling waarin o.a. een
mountainbikeroute en een BMX-baan worden aangelegd. Hiermee worden inwoners van de stad
uitgenodigd tot bewegen. Daarnaast is met het opstellen van de nota Speelruimtebeleid uitvoering
gegeven aan de wens om zorgvuldig na te denken over de gewenste hoeveelheid sport- en
speelruimte in de wijken.
Verder zijn door de Combinatiefunctionarissen een aantal evenementen georganiseerd met een
gemeentebrede uitstraling (zie presentatie in commissie Welzijn van februari). Hierdoor zijn meer
mensen aan het sporten en bewegen gekregen, waardoor de sportparticipatie onder de inwoners
van Spijkenisse verder gestimuleerd is.
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3.3 Gezond en meedoen door sport en bewegen
Het project ‘Hartstikke Leuk’, waarmee een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd, heeft een groot
aantal jaren gedraaid. Het stimuleren van inactieve inwoners wordt nu structureel opgepakt door
de combinatiefunctionarissen in het kader van hun taken rond de sportparticipatie. Het stimuleren
van sport en bewegen bij specifieke doelgroepen wordt door de gemeente daarnaast bewerkstelligd
door het subsidiëren van projecten en verenigingen die zich richten op deze doelgroepen.
In het kader van gezond en meedoen door sport en bewegen zijn er samenwerkingverbanden
ontstaan tussen bijv. Optisport en het Ruwaard van Putten ziekenhuis (Dikke Vrienden Club) en
Food for Life (gezonde levensstijl). Hierdoor ontstaat een onderlinge kruisbestuiving. Vanuit de
gemeente wordt via verenigingsondersteuning een netwerk geboden en worden partijen
samengebracht.

4. Toekomst
Over het algemeen kan gezegd worden dat de fysieke randvoorwaarden op dit moment op orde
zijn. De focus zal nu verlegd worden naar het invullen van de sociale randvoorwaarden op
sportgebied: verenigingsondersteuning door de inzet van Combinatiefunctionarissen en subsidies
(zie nota Verenigingsondersteuning).
Als het gaat om het invullen van de sociale randvoorwaarden, spelen de Sociale Visie en de insteek
van zelfredzaamheid en participatie een belangrijke rol. Daarnaast wordt in de Doorkijk 2020
aangegeven dat mensen de stad maken en dat verenigingen de ruggengraat zijn van de Civil
Society en belangrijke partners in het streven naar een Complete Stad. De focus komt de komende
jaren nadrukkelijk te liggen op het versterken van de leefbaarheid van de stad. Een leuke en/of
zinvolle vrijetijdsbesteding levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Daarnaast
draagt sport in belangrijke mate bij aan een gezond leefgedrag, integratie en de
ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners.
Vanuit de rijksoverheid is recent het concept van de ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd. Een
buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris die verbindingen legt tussen sport en andere
sectoren en op deze wijze bijdraagt aan het realiseren van meer en passend sport- en
beweegaanbod. De breedte van de inzetbaarheid wordt uitgebreid van onderwijs, sport en cultuur
voor jeugd, naar onbeperkte inzet voor jong en oud.
Verenigingen spelen een belangrijke rol binnen dit geheel als randvoorwaarde voor het halen van
beleidsdoelstellingen. De belangrijkste uitdagingen binnen de verenigingsondersteuning zullen het
op peil houden van het vrijwilligers- (incl. kader) en het ledenaantal zijn. Er wordt nadrukkelijk
gestreefd naar sterke verenigingen met een activiteitenaanbod dat aansluit op de actuele
maatschappelijke ontwikkelingen.
Rol gemeente
De rol van de gemeente binnen het verwezenlijken van het sportbeleid zal van een faciliterende en
stimulerende rol geleidelijk aan naar een meer regisserende rol gaan. Dit is een continu proces.
Vanwege de economische situatie en het algemene beleid van de gemeente omtrent
wederkerigheid is deze rolverandering alleen maar noodzakelijker geworden. De gemeente zal
zowel reactief als proactief handelen. Proactief met name om te achterhalen wat verenigingen
nodig hebben om het leveren van een bijdrage aan de maatschappij (nog) beter gestalte te kunnen
geven.
Daarnaast wordt nadrukkelijk gestreefd naar het aangaan van duurzame partnerschappen met
verschillende partijen. Hierbij valt te denken aan samenwerking met bijv. zorgverzekeraars bij het
voorkomen van zorgkosten door middel van sport. Ook zal er steeds meer samengewerkt gaan
worden op regionaal niveau. Verder zal meer aangesloten worden bij bestaand aanbod van
sportbonden en landelijke campagnes en zal ook binnen de gemeente meer gekeken worden naar
mogelijkheden tot verbinding met aangrenzende beleidsvelden.
Meten/evalueren
Bij het uitvoeren van activiteiten door de gemeente op sportgebied zal nadrukkelijker gewerkt gaan
worden met het opstellen van meetbare (maatschappelijke) doelstellingen, meten van resultaten
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en evaluatie. Hiermee kunnen de beperkte middelen nog gerichter en efficiënter ingezet worden en
kunnen financieerders beter overtuigd worden van nut en noodzaak van de inzet van middelen
voor bepaalde activiteiten.
Sport als doel/middel
Sport kan, zoals ook is aangegeven in de Kadernota, gebruikt worden als doel én als middel.
Wanneer sport als doel wordt gezien, wordt vooral gestreefd naar een zo hoog mogelijke
sportparticipatie onder de bevolking. Bij sport als middel wordt sport vooral gezien als een
belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te bereiken.

4.1 Sport als doel
Sport als doel, oftewel het verhogen van de sportparticipatie onder de bevolking, gebeurt zowel
gericht op doelgroepen als breed in algemene zin.
4.1.1 Doelgroepen
Het beleid rond het stimuleren van sport en bewegen onder de inwoners van Spijkenisse is onder
te verdelen in een aantal leeftijds-/doelgroepen. Per groep wordt aangegeven welke aanpak de
gemeente voor ogen heeft.
Kinderen (0-5)
Kinderen tussen 0-5 jaar worden gestimuleerd om te bewegen door de aanleg van speelplaatsen in
de wijken. Wanneer voldoende kinderen in een buurt aanwezig zijn, wordt gestreefd naar
aanwezigheid van speelvoorzieningen voor deze doelgroep binnen een straal van 100 m van de
woning (zie nota Speelruimtebeleid).
Jeugd (6-12)
Speelplaatsen
Ook de jeugd wordt door de aanleg van speelvoorzieningen gestimuleerd tot sport en bewegen.
Hierbij worden speeltoestellen geplaatst die meer uitdaging bieden op het gebied van motorische
(deel)vaardigheden.
Motorische ontwikkeling
De verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs ligt bij het onderwijs. Vanuit de gemeente
wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van een leerlijn op dit gebied. Hierbij dient speciale
aandacht te zijn voor kwetsbare doelgroepen met een achterstand in motorische ontwikkeling. De
gemeente zal haar (wettelijke) plicht om ruimte ter beschikking te stellen voor bewegingsonderwijs
blijven vervullen.
Combinatiefunctionarissen
Het streven naar het deelnemen van jeugdigen aan sport- en beweegactiviteiten wordt verder
gestimuleerd door het aantal locaties voor sport & beweeginstuiven uit te breiden. Door middel van
het organiseren van structurele activiteiten, kennismakingingen en evenementen door de
Combinatiefunctionarissen wordt de deelname van de jeugd aan sport gestimuleerd. Hieronder valt
ook het organiseren van meer vakantieactiviteiten en sportaanbod op school (bijv. tennis/judo).
Daarnaast zal de kwaliteit van de werkzaamheden van de Combinatiefunctionarissen zélf worden
verbeterd. Naast kennismaken wordt gestreefd naar meer follow-up in de vorm van een blijvend
effect (structureel meer sporten en zelfs verandering van levensstijl) (zie
nota/activiteitenprogramma Combinatiefunctionarissen).
Jongeren (12+)
Ook voor deze doelgroep wordt gestreefd naar voldoende speelvoorzieningen in de wijk om sport
en bewegen te stimuleren. Deze voorzieningen zijn vooral gericht op sportieve krachtmeting. In
samenspraak met het jongerenpanel zal bekeken worden hoe sport en bewegen binnen deze
doelgroep nog meer gestimuleerd kan worden.
Volwassenen
Verder wil de gemeente een rol spelen in het stimuleren van volwassen inwoners tot allerlei
vormen van bewegen. Traditionele verenigingen zullen door middel van verenigingsondersteuning
meer worden gestimuleerd na te denken over het aanbieden van andere vormen van sport. Hierin
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speelt de aanstelling van Buurtsportcoaches een belangrijke rol omdat deze op een breder terrein
en voor een bredere doelgroep (jong en oud) ingezet kunnen worden.
Ouderen (55+)
Het stimuleren van sport en bewegen bij ouderen wordt op dit moment vooral gedaan door
Stichting Welzijn Ouderen (SWO). De gemeente wil deze doelgroep, vanwege de vergrijzing en het
belang van vitaliteit, nadrukkelijker in kaart brengen door middel van bijv. onderzoek. Naar
aanleiding hiervan zal bekeken worden op welke manier de gemeente sport en bewegen meer kan
stimuleren onder deze doelgroep.
Gehandicapten
Ook deze doelgroep zal in de toekomst meer aandacht krijgen als het gaat om het stimuleren van
sport en bewegen. Hierbij zal vooral op regionaal niveau naar een aanpak worden gezocht. De
behoefte van deze doelgroep is erg divers en daardoor moeilijk lokaal in te vullen. Verder zal
nadrukkelijk de samenwerking gezocht worden met de beleidsvelden WMO en Gezondheidszorg. In
2013 zal een onderzoek plaatsvinden om deze doelgroep binnen Spijkenisse in kaart te brengen.
Minima
Daarnaast zal ook speciale aandacht uitgaan naar inwoners met een laag inkomen die een
lidmaatschap van een vereniging en/of de aanschaf van sportmateriaal niet kunnen bekostigen.
Hierbij zullen ook de verenigingen nadrukkelijk betrokken worden. De gemeente zal hierbij vanuit
het sportbeleid vooral een bemiddelende rol spelen richting bijv. het minimabeleid en externe
partijen als Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.

4.1.2 Algemeen
Naast activiteiten om sport en bewegen bij specifieke (leeftijds)groepen te stimuleren, onderneemt
de gemeente een aantal activiteiten om sport en bewegen in z’n algemeenheid te bevorderen.
Ongeorganiseerd sporten
Het stimuleren van ongeorganiseerd sporten in de buitenruimte, wat een belangrijke trend is op
sportgebied die samenhangt met de verdere individualisering van de bevolking, wordt vooral op
eilandniveau opgepakt. Daarnaast wordt in Spijkenisse de Groenzone Zuid-Oost ontwikkeld waarbij
o.a. een mountainbikeroute en BMX-baan zijn opgenomen. Verder biedt de fusie met de gemeente
Bernisse hierin volop kansen en mogelijkheden.
Veilig sportklimaat
Zeker gezien de recente gebeurtenissen op het voetbalveld zal het ontwikkelen van eigen
gedragscodes door verenigingen op het gebied van sportief gedrag gestimuleerd blijven worden
door subsidies en ondersteuning door de Combinatiefunctionarissen.
Gezonde verenigingen
Een ‘gezonde’ vereniging is een vereniging die zich richt op zijn kerntaken en daar succesvol in is.
Mede vanwege de economische situatie zullen verenigingen in de toekomst nadrukkelijker
gestimuleerd moeten worden om (verdergaande) samenwerkingsverbanden aan te gaan om hun
‘gezondheid’ te vergroten. Daarnaast zullen verenigingen ondersteund worden door het
organiseren van themabijeenkomsten, het ontwikkelen van voorbeeldmateriaal op allerlei
gebieden, het verstrekken van subsidies en het voorzien in fysieke behoeften (zie nota
Verenigingsondersteuning en nota Accommodatiebeleid).
Accommodaties
Om sport en bewegen onder de inwoners van Spijkenisse in z’n algemeenheid te stimuleren is de
(fysieke) kwaliteit van de sportaccommodaties van groot belang. Het onderhoud van de sportaccommodaties zal in de toekomst nog verder geprofessionaliseerd worden door de afdelingen
Accommodaties en Wijkbeheer (zie nota Accommodatiebeleid en nota Wijkbeheer). Daarbij zal
steeds meer gestreefd worden naar duurzame accommodaties. Ook het breder (en daarmee
efficiënter) inzetten van sportaccommodaties voor bijv. (sport)evenementen zal meer gestimuleerd
worden (zie o.a. nota Evenementen in binnensportaccommodaties).
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4.2 Sport als middel
Als het gaat om de inzet van sport als instrument voor het behalen van maatschappelijke doelen,
spelen verenigingen een belangrijke rol. Vitale sportorganisaties worden geselecteerd en gevraagd
gezamenlijk op te trekken in de realisatie van de door de gemeente Spijkenisse voorgenomen
beleidsintenties. Hierbij valt te denken aan gezondheid en participatie van inwoners in de
maatschappij.
Een ‘vitale’ vereniging is een vereniging die toekomstbestendig is, bestuurlijke continuïteit heeft,
het vermogen heeft om in te spelen op maatschappelijke omstandigheden (veerkracht heeft),
financieel gezond is en in staat is maatschappelijke taken op zich te nemen.
Vitale verenigingen zorgen voor samenwerking tussen organisaties binnen de wijk, voor nieuwe
vormen van sport, voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen (gehandicapten, ouderen, minima)
en voor efficiënter gebruik van sportaccommodaties. Maar ook de uitvoering van de kerntaak sport
krijgt een kwaliteitsimpuls door de doorontwikkeling van de verenigingen.
Daarnaast sluit het steven naar vitale verenigingen aan bij het jeugdbeleid en de decentralisatie
van de jeugdzorg, waarbij het gebruik maken van de ‘nulde lijn’ (de vereniging als bestaande
basisvoorziening) een belangrijke rol speelt als het gaat om het stimuleren van zelfredzaamheid.
Verder kunnen vitale verenigingen een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen op het gebied
van jeugd en veiligheid, talentontwikkeling, participatie (WMO) en gezondheid.
Bij het ondersteunen van verenigingen is het van belang dat wordt aangesloten bij de kracht en
energie van de vereniging zélf en dat ook de betreffende vereniging meerwaarde ervaart in de
samenwerking met de gemeente. Hierdoor ontstaat maatwerk en wordt per vereniging bepaald
welke maatschappelijke taken worden opgepakt en welke ondersteuning de gemeente hierbij biedt.

5. Conclusie
Over het algemeen kan gezegd worden dat de fysieke randvoorwaarden op dit moment op orde
zijn. De focus zal nu verlegd worden naar het invullen van de sociale randvoorwaarden op
sportgebied. Hierbij spelen de Combinatiefunctionarissen en de Buurtsportcoaches een belangrijke
rol. Daarnaast zal de gemeente steeds meer een regisserende rol gaan vervullen binnen het
beleidsveld sport en bewegen. Het onderwijs is daarbij verantwoordelijk voor het niveau van het
bewegingsonderwijs, het bedrijfsleven zal een steeds grotere rol gaan vervullen en verenigingen
worden gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan om hiermee hun vitaliteit te
vergroten en op basis van wederkerigheid met de gemeente samen te werken. Verder zal de
gemeente vooral haar wettelijke taak om ruimte voor sport en bewegen ter beschikking te stellen,
blijven vervullen en zal het onderhoud van de accommodaties verder geprofessionaliseerd worden.
Het stimuleren van ongeorganiseerd sporten in de buitenruimte zal vooral op eilandniveau worden
opgepakt. Ook wordt zorgvuldig nagedacht over de gewenste hoeveelheid sport- en speelruimte in
de wijken.
Vanuit de gemeente zal de komende jaren aandacht besteed worden aan het stimuleren van sport
en bewegen voor alle leeftijdsgroepen, met aandacht voor specifieke doelgroepen als
gehandicapten en minima. Hierbij zal de gemeente voor bepaalde doelgroepen zelf activiteiten
ontwikkelen en voor andere doelgroepen vooral een bemiddelende rol spelen of activiteiten binnen
een samenwerkingsverband oppakken. Voor bepaalde doelgroepen zal eerst door middel van
onderzoek in kaart worden gebracht wat de behoefte is en welke rol de gemeente kan vervullen bij
het invullen van deze behoefte. Hierbij zullen ook nadrukkelijk keuzes gemaakt worden qua inzet
van de beschikbare capaciteit. De introductie van de Buurtsportcoach speelt hierin een belangrijke
rol.
Daarnaast zal de gemeente een meer proactieve rol gaan vervullen bij het doorontwikkelen van
vitale verenigingen en het vergroten van hun bijdrage aan het halen van maatschappelijke
doelstellingen.

Spijkenisse, mei 2013
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