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Inleiding
Sport leert wat winnen en verliezen is en draagt bij
aan het ontwikkelen van normen en waarden. Sport
genereert een positief zelfbeeld, betere prestaties en
een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Sport
bevordert een gezonde en actieve leefstijl. Sport
draagt bij aan een democratisch burgerschap, de
sociale binding tussen mensen en geeft mensen de
mogelijkheid te participeren in de samenleving.
Bij de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan sport
in 2004 is afgesproken dat vier jaar later een nieuw
meerjarig beleidsplan zou worden opgesteld. Waar in
2004 de focus lag op bijstelling van het beleid uit
“Buigen Om Bussum” lag in 2008 meer nadruk op de
ontwikkeling van een kaderstellende visie op sport.
Inmiddels zijn we weer 4 jaar verder en is het tijd om
te zien wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, wat
nog kan worden bijgesteld en waar we de komende
jaren heen willen.
De Beleidsnota Sport 2008 - 2011 “Bussum in
beweging” heeft een richting aangegeven en bepaald
wat er zoal zou moeten gebeuren op en rond de
sportparken waar het fysieke aanpassingen betreft.
Vanuit de visie in de Beleidsnota Sport 2008 - 2011
“Bussum in beweging” waren doelstellingen
geformuleerd. In deze sportnota wordt teruggeblikt,
wordt belicht wat er is bereikt en wat de doelstellingen
voor de komende vier jaar zullen zijn.
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Visie op sport

De gemeente heeft de vrijheid een eigen sportbeleid
in te vullen. In de nota “Wat sport beweegt” (ministerie
van VWS, 1996) heeft het ministerie neergelegd hoe
zij de rol van de overheid ziet, en de rolverdeling
tussen rijk, provincie en gemeente. De gemeente
heeft een faciliterende rol in de zin van het creëren en
in stand houden van sportaccommodaties en het
ondersteunen van sportverenigingen.
Naast de hierboven beschreven rol heeft de gemeente
een rol als regisseur vanuit haar verantwoordelijkheid
voor een optimale ruimtelijke inrichting van het
gemeentelijk grondgebied en vanuit gelieerde
beleidsterreinen zoals jeugdbeleid,
gezondheidsbeleid, speelplaatsenbeleid en Wmo.
Bij de invulling van haar faciliterende rol is de
gemeente verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van maatschappelijke voorzieningen en zijn de
inwoners, sportverenigingen en commerciële
sportbedrijven verantwoordelijk voor de invulling. Het
is de primaire keuze van de sportclub op welk niveau
zij de sport wil bedrijven, amateurvereniging of
topsport, wel of geen professionele trainer, etc.
De raad heeft in 2004 besloten geen topsportbeleid te
voeren. Wel hebben we in Bussum te maken met
sportverenigingen die op topniveau presteren. In
voorkomende gevallen heeft dat invloed op het
accommodatiebeleid.
Vanuit de hierboven beschreven context bevat het
Bussumse sportbeleid twee hoofdpijlers;
1. Sportstimulering
2. accommodatiebeleid
De gemeente faciliteert algemene voorzieningen voor
iedereen want iedereen moet aan de samenleving
kunnen meedoen. Wanneer nodig kan extra
inspanning door de gemeente bijdragen aan de
aansluiting met de samenleving van bepaalde
doelgroepen die daar op eigen kracht moeite mee
hebben. Echter, het initiatief dient vanuit de
samenleving te komen.

De gemeente blijft sportbeoefening door haar
inwoners stimuleren, omdat sport bijdraagt aan de
gezondheid en de sociale ontwikkeling en activering.
Investeren in sportvoorzieningen betekent investeren
in gezondheid en in sociale contacten.
Bewegingsstimulering levert een bijdrage aan een
groot aantal speerpunten op het
gezondheidszorgbeleid, zoals bewegingsstimulering
en eenzaamheidspreventie voor ouderen, het
tegengaan van het toenemend overgewicht bij
jongeren en de bewegingsarmoede onder minima.

Sportstimulering betekent dus enerzijds het stimuleren
van inwoners in het algemeen en anderzijds extra
inzet op bepaalde doelgroepen. Omdat deze
doelgroepen extra (financiële) ondersteuning
behoeven om te kunnen sporten, ofwel omdat er een
preventief effect te behalen valt, ofwel omdat een
doelgroep een bewegingsachterstand kent. Van de
overige inwoners kan worden aangenomen dat het
algemene sportaanbod zoals dit door de gemeente
wordt gefaciliteerd voldoende mogelijkheden biedt om
in hun behoefte te voorzien.
Vrijwel gelijktijdig met de Sportnota zal ook de nota
Gezondheidszorg 2012 – 2015 door de raad worden
vastgesteld. Vanuit deze twee nota’s en de nota
Speelplaatsenbeleid die medio 2012 zal worden
vastgesteld kan de concretisering van de visie op de
drie beleidsterreinen integraal worden aangepakt.
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Terug- en vooruitblik

De Beleidsnota sport 2008 – 2011 “Bussum in
beweging” was een nota die de nodige ambitie
uitstraalde zowel in de sfeer van visie-ontwikkeling als
in het uitvoeringsprogramma. Het is daarom van
belang terug te blikken naar de afgelopen 4 jaar en te
bezien wat van deze ambitie is terecht gekomen.
2.1 Sportaccommodaties
Algemeen
In 1994 besloot Bussum tot de bezuinigingsoperatie
'Buigen om Bussum', hetgeen leidde tot het verzetten
van de financiële bakens. De sport leverde ongeveer
500.000 euro structureel in. Bestaande kapitaallasten
van accommodaties bleven voor rekening van de
gemeente. Beheer en exploitatie van de
buitensportaccommodaties werd daarmee in handen
gelegd van de gebruikers.
Het beheer en exploitatie van de
binnensportaccommodaties (6 gymnastieklokalen)
werd vrijwel gelijktijdig overgedragen aan
Sportfondsenbad Bussum (5 zalen) en Versa (1 zaal
aan de Dr. Schaepmanlaan). Met hen zijn afspraken
gemaakt inzake het onderhoud van de zalen. Deze
instellingen kunnen daaraan door de gebruikers
worden gehouden. De gemeentelijke betrokkenheid bij
verhuur en onderhoud van sportaccommodaties werd
daarmee tot het absolute minimum beperkt. Door de
Zandzee wordt eigen technisch personeel ingezet,
terwijl door Versa de bouwkundig medewerker van de
gemeente wordt ingezet. Wel is geconstateerd, dat
gelijkwaardige verenigingen signaleren dat de hoogte
van de zaalhuur Sportfondsenbad en Versa verschilt.
Of en hoe dit opgelost kan worden behoeft nader
onderzoek.
Voortkomend uit de bezuinigingsoperatie 'Buigen om
Bussum' ontvangen de beheersstichtingen van de
buitensportcomplexen die eigendom van de gemeente
zijn jaarlijks een zogenaamde veldvergoeding. De
vergoeding dient te worden aangewend voor het
dagelijkse onderhoud en jaarlijkse grootonderhoud.
Met de aanleg van kunstgrasvelden is dit principe
ongewijzigd gebleven. Verenigingen blijven
verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en
krijgen daar per veld een vergoeding voor. De
gemeente is eigenaar van de kunstgrasvelden die tot
heden in haar beheer zijn aangelegd. Dit heeft tot
consequentie, dat de gemeente verantwoordelijk is
voor de vervanging van top- en onderlagen.
De gemeente Bussum heeft zich tot de
Belastingdienst gewend om aan te geven, dat zij
gebruik wil maken van het Sportbesluit. Met
toepassing van het Sportbesluit bestaat de
mogelijkheid om de betaalde investerings-BTW terug
te vorderen van de Belastingdienst. Daartoe dienen de

accommodaties belast verhuurd te worden aan
(inmiddels aangepaste) beheersstichtingen, welke de
accommodaties eveneens belast doorverhuren aan
de gebruikers. Dit heeft er toe geleid, dat de
verengingen niet meer een symbolisch huurbedrag
moeten gaan betalen, maar een marktconform. Het
werken met beheersstichtingen bevordert het
multifunctioneel gebruik van de accommodaties. De
overeenkomst met de beheersstichtingen is dusdanig
opgesteld, dat ook niet vaste gebruikers van de
accommodaties deze kunnen huren. Bij Sportpark
Zuid is het al gebruik dat het plaatselijk voortgezet
onderwijs bijna dagelijks gebruik maakt van de
faciliteiten. Bij SDO worden de velden ook gebruikt
door langdurig werkzoekenden in hun reintegratietraject.
Het intensieve gebruik van de sportaccommodaties
leidt er toe, dat werkzaamheden die normaliter door
vrijwilligers overdag gedaan worden, zoals het
beregenen van de velden, nu in de avonduren moeten
plaatsvinden. Daarom wordt nu bij aanleg van nieuwe
velden of onderhoud van de bestaande velden
bekeken in hoeverre het mogelijk is de velden te
voorzien van een beregeningsinstallatie die ook ‘s
nachts door middel van een tijdmechanisme de velden
kunnen besproeien.
Met het opstellen van de aangepaste
huurovereenkomst, inclusief de Algemene
voorwaarden, is ook duidelijk in beeld gebracht hoe de
verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhoud
tussen de gemeente en de verenigingen is komen te
liggen. In bijlage 1 is aangegeven waarvoor welke
partij verantwoordelijk is. Aangezien dit een onderdeel
van de overeenkomst is, zal hier in de toekomst geen
verwarring over bestaan.
Sportvereniging SDO
Bij de opstelling van de nota Bussum in Beweging
bleek dat Sportvereniging SDO werd beperkt in haar
ambitie tot groei en een goede dienstverlening aan
haar leden door de beperkte ruimte. Verder was
duidelijk, dat de kleedkameraccommodatie
onvoldoende was en in een slechte conditie
verkeerde. Door gedeeltelijke sloop en nieuwbouw
van de gewenste kleedkamers en ruimten voor
scheidsrechters kon tegemoet gekomen worden aan
de reële wensen van de sportvereniging. In 2009 zijn
de nieuwe kleedruimten in gebruik genomen.
Uitbreiding van het aantal velden was geen optie
omdat geen grond beschikbaar is. Door de aanleg van
kunstgrasvelden kan wel intensiever gebruik gemaakt
worden van het sportcomplex. Hierdoor zou de
bestaande wachtlijst kunnen worden weggewerkt c.q.
worden verkleind.
In 2010 is na intensief overleg met Sportvereniging
SDO gestart met de aanleg van twee
kunstgrasvelden. Deze velden zijn in augustus 2010
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gerealiseerd en in gebruik genomen. Dit tot volle
tevredenheid van de vereniging omdat de speelplezier
is vergroot, maar bovenal de wachtlijst is weggewerkt.
Sportpark-Zuid
AV Tempo is medegebruiker van Sportpark Zuid.
Naast AV Tempo zijn korfbalvereniging DOC en
handbalvereniging BHC eveneens gebruikers van het
sportpark. Alle drie de verenigingen hebben zitting in
de beheersstichting en zijn lid van de Vereniging van
eigenaren.
In verband met de uitbreiding van het aantal leden van
AV Tempo, maar ook de wens om (regionale)
wedstrijden te kunnen organiseren, is onderzocht in
hoeverre aan deze wens tegemoet gekomen kon
worden. De bestaande accommodatie gaf geen
enkele mogelijkheid hier aan te voldoen. De
bestaande 4 laans grasbaan was al door de KNAU
afgekeurd en gaf geen mogelijkheid tot aanpassing.
Daarnaast gaf de inrichting van het sportpark
praktische problemen. Medegebruiker DOC korfbalde
op het middenterrein wat leidde tot kruisend verkeer,
een hinderlijke, maar bovenal ook gevaarlijke situatie.
Handbalvereniging BHC was tevreden met de locatie
van de twee handbalvelden, maar had veel last van
zogenaamd wildgebruik van de velden alsmede van
vandalisme.
De grootte van het terrein gaf gelijktijdig de beperking
van een acceptabele herinrichting. Uiteindelijk is er
een herinrichtingsplan gekomen dat leidt tot een 6
laans kunststof atletiekbaan met op het middenterrein
dubbele technische atletieknummers. Door de
verplaatsing van de paardenweide naar elders in
Bussum kunnen aan de kant van de Abraham
Kuyperlaan twee korfbalvelden met kunstgras
gerealiseerd worden. De handbalvelden zullen
volledig gerenoveerd worden.
Om het wildgebruik tot een minimum te beperken zal
grenzend aan het sportpark een pannaveld gecreëerd
worden, alsmede een speelplaats. De herinrichting is
in oktober 2011 gestart. Oplevering van het sportpark
is medio 2012.
Voetbalvereniging BFC
In 2006 heeft voetbalvereniging BFC in eigen beheer,
met een gemeentelijke bijdrage, twee kunstgrasvelden
aangelegd. De kwaliteit van het hoofdveld
(natuurgras) liep echter zienderogen achteruit en de
wachtlijst steeg gestaag. Reden voor BFC om zich tot
de gemeente te wenden met het verzoek voor de
aanleg van een derde kunstgrasveld. De situatie bij
BFC was voor de raad van de gemeente Bussum
aanleiding om in te stemmen met de aanleg. In juni
2011 is gestart met de aanleg en de oplevering heeft
in september 2011 plaatsgevonden.
Gooische Hockey Club
Wachtlijsten zijn voornamelijk te vinden bij de
buitensportverenigingen. Bij voetbal zijn deze
weggewerkt door de aanleg van kunstgrasvelden. Bij

de Gooische Hockey Club heeft men structureel een
wachtlijst van rond de 300 kinderen. Het oplossen van
dit probleem stuit op obstakels omdat het een
Bussumse vereniging is die op Hilversums
grondgebied ligt en grenst aan Naarden. Het feit dat
meer dan 60 % van de leden uit Bussum afkomstig is
en dat de vereniging statutair in Bussum gevestigd is,
maakt het een Bussumse vereniging.
De wachtlijst kan worden weggewerkt met de aanleg
e
van een 5 kunstgrasveld op het thans aanwezige
natuurgrasveld.
Het ligt niet in de bedoeling om te investeren in de
aanleg op het grondgebied van een andere gemeente.
Wel kan overwogen worden om een eenmalige
subsidie toe te kennen. Hiermee wordt Bussum geen
eigenaar en heeft Bussum geen verantwoording qua
onderhoud. Hieraan is reeds aandacht besteed in de
perspectiefnota 2011.
Naarden kent ook een hockeyvereniging waarvan 50
% van de leden (voornamelijk jeugd) uit Bussum
afkomstig is. Het andere deel komt voornamelijk uit
Naarden. Deze hockeyvereniging Keramikos heeft
geen eigen velden, maar zou zich graag in Bussum
vestigen. Bussum beschikt echter niet over ruimte
waar een vereniging zelfstandig gehuisvest kan
worden, maar gedacht wordt aan gastgebruik in het
kader van trainingen op sportvelden van Bussumse
verenigingen.
Voetbalvereniging Allen Weerbaar
Voetbalclub Allen Weerbaar (AW) heeft de afgelopen
jaren bestuurlijk in zwaar weer gezeten. Het huidige
bestuur doet er alles aan om de vereniging weer
bestuurlijk, maar ook sportief op een hoger peil te
trekken. De velden waar de vereniging de beschikking
over heeft lagen er tot voor kort slecht bij. Echter, door
de inzet van het huidige bestuur en het aantrekken
van een extern hoveniersbedrijf hebben de velden een
gezondere uitstraling gekregen.
De grootte van de vereniging is echter beperkt en het
aantal elftallen geeft vele momenten van “niet gebruik
“ van het complex. AW is dan ook bereid om met
hockeyvereniging Keramikos te overleggen in
hoeverre Keramikos gebruik kan maken van het
complex. Er is reeds onderzoek gedaan naar de
technische mogelijkheden om kunstgras aan te leggen
dat zowel voor voetbal en hockey geschikt is.
Sportcentrum De Zandzee
De gemeente Bussum heeft met Sportcentrum De
Zandzee een meerjarenovereenkomst die op dit
moment op basis van de eerste vijf jaar wordt
geëvalueerd en bijgesteld. In het Sportcentrum
worden activiteiten georganiseerd voor inwoners van
Bussum en omgeving. Deze activiteiten zijn gericht op
ontspanning door inspanning. De accommodaties die
hiervoor gebruikt worden zijn de sporthal, zwembad,
gymzalen en het buitenterrein rondom het complex.
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De missie van het Sportcentrum De Zandzee behelst
een toonaangevend, multifunctioneel sportcentrum te
zijn dat voor Bussum en omgeving een breed pakket
aan activiteiten en faciliteiten biedt voor
recreatieve,educatieve en sportieve
vrijetijdsbesteding.
In september 2011 is in het sportfondsenbad een start
gemaakt met sport BSO. Daartoe is ruimte gecreëerd
en wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die het
sportcomplex zowel binnen als buiten biedt.
HCAW
HCAW is een Bussumse sportvereniging met zowel
honkbal als softbal. Met deze sporten heeft deze
vereniging de (inter)nationale top bereikt. De dames
werden in het verleden negen keer landskampioen, de
heren twee keer en HCAW is het team dat de langste
periode in de honkbalhoofdklasse speelt. De
vereniging heeft ruim 400 spelende leden. Sinds 2009
heeft HCAW een van de zes landelijke Baseball
Academies, spelend onder de naam Scimitars.
HCAW kent nog geen wachtlijst, ondanks de hoge
speelintensiteit. Naast de vaste teams van HCAW
maken eveneens scholen, met name het voortgezet
onderwijs, gebruik van het complex.
De afgelopen jaren zijn de velden uitgebreid met
velden bestemd voor de jeugd. De veldvergoeding is
hierbij achtergebleven. Op basis van de
perspectiefnota 2011 is de veldvergoeding met €
8000,- opgehoogd.
De grote gebruiksintensiteit heeft ertoe geleid, dat de
accommodatie in minder goede staat is komen te
verkeren. Het bestuur van HCAW heeft zich derhalve
tot het gemeentebestuur gewend met het verzoek de
accommodatie op het juiste niveau te brengen. De
gemeente heeft aangegeven te zullen kijken wat de
mogelijkheden zin.
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2.2 Sportstimulering
Faciliteiten ongeorganiseerd sporten
In 2006 is de is de skatebaan aan de Ceintuurbaan
geopend en in 2009 is deze uitgebreid. In 2008 en
2009 zijn er binnen Bussum 7 tafeltennistafels
geplaatst. Naast het feit, dat deze plaatsen bijna als
vanzelfsprekend als hangplek gebruikt worden, vinden
zij ook hun sportieve doel. Het feit, dat er dagelijks
ongeorganiseerd gebruik gemaakt wordt van de
kunstgrasvelden van BFC, de handbalvelden van
DOC en andere tot speelgelegenheid aangewezen
plekken geeft voldoende aan, dat er behoefte bestaat
aan ruimten waar men ongeorganiseerd kan sporten.
Uit de benchmark van het Kwaliteits Instituut
Nederlandse Gemeenten
(www.waarstaatjegemeente.nl) blijkt dat voor
speelmogelijkheden en -voorzieningen voor jongeren
in Bussum resp. 6,1 en 4,9 (op een 10 schaal)
gescoord wordt tegen een landelijk gemiddelde van
resp. 6.7 en 5.1.
De nadruk bij ongeorganiseerd sporten ligt op voetbal.
De inrichting van een pannaveld, naast de
handbalvelden op Sportpark-Zuid zal een deel van
deze behoeften vervullen. Er moet echter gestreefd
worden naar andere speel/voetbalruimten waar
ongeorganiseerd gevoetbald kan worden. Dit kan door
naast BFC ook de kunstgrasvelden van SDO hiervoor
open te stellen op daarvoor aan te wijzen momenten.
De skatebaan, eveneens een onverdeeld succes, zal
op termijn aangepast en verder uitgebreid moeten
worden. Waar het overigens bij de locaties aan
ontbreekt, terwijl het belangrijke ruimten voor de
sportende jeugd zijn, zijn overdekte zitplaatsen zoals
bijvoorbeeld een abri. Er zou gestreefd moeten
worden naar meer functionele ruimten voor
ongeorganiseerd sporten. Het te vormen
speelplaatsenbeleid zal hier aandacht aan besteden.
Landelijke sportweek
In 2010 is een poging gedaan om de jaarlijkse
landelijke sportweek in Bussum te introduceren.
Wegens onvoldoende animo bij de verenigingen heeft
dit in 2010 geen doorgang kunnen vinden. In 2011 is
wederom een poging gedaan, ditmaal met succes. In
april 2011 is voor de eerste maal in Bussum de
jaarlijkse sportweek georganiseerd. De organisatie lag
in handen van de verenigingen.
Sport en participatie van de jeugd
De raad van de gemeente Bussum heeft eind 2010 in
het kader van “Kinderen doen mee” gekozen voor een
driejarig project in de vorm van een Cultuur en Sport
Carrousel. Daartoe kunnen sportverenigingen en
cultuurinstellingen zich met projecten tot de gemeente
wenden die op haar beurt de projecten bekostigt voor
de minder draagkrachtige gezinnen. Kinderen van
deze gezinnen kunnen deelnemen terwijl de kosten
hiervan voor rekening van de gemeente komen. In de
praktijk betekent dit, dat instellingen projecten

aanmelden bij de gemeente die de betrokken
gezinnen aanschrijft.
Per 1 januari 2011 is de gemeente Bussum
aangesloten bij het Jeugdsportfonds Noord Holland.
Intermediairs kunnen voor kinderen uit financieel
minder draagkrachtige gezinnen aanvragen indienen.
Doel is, dat intermediairs, zoals leerkrachten, de
betreffende kinderen bij het Jeugdfonds aanmelden,
waarna onderzocht wordt of zij voor een vergoeding in
aanmerking kunnen komen. Meer informatie is terug te
vinden op de website www.jeugdsportfonds.nl
Onderdeel van het preventief jeugdwerk is het
kickboks-project van Chabrani, dat is voortgekomen
uit het Breedtesportproject. Omdat de gymzaal aan de
Ruyterlaan niet volledig aan de eisen voldoet om het
project goed voort te kunnen zetten is naarstig
gezocht naar alternatieve ruimte, maar deze kon niet
in het reguliere aanbod worden gevonden. Het doel is
om op termijn binnen Bussum ruimte te vinden die wel
aan de gewenste eisen voldoet. Tot dan is een
alternatief gevonden in de kelder van het
gemeentehuis. Naar verwachting zal de ruimte begin
2012 in gebruik worden genomen. Per 2012 worden
de subsidie-afspraken met de heer Chabrani verder
geprofessionaliseerd. Er zal op basis van
resultaatafspraken worden gefinancierd in plaats van
op declaratiebasis.
Sportstimulering Allochtonen
In 2008 is aan deze doelgroep specifiek aandacht
besteed omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat door
allochtonen minder wordt gesport. In Bussum staat
iedere vereniging zonder enige restrictie open voor
allochtonen. Aan bewegingsachterstand in het
algemeen wordt vanuit verschillende invalshoeken
aandacht besteed en worden belemmeringen
weggenomen,bijvoorbeeld vanuit het
accommodatiebeleid waar wachtlijsten worden
weggewerkt en vanuit het minimabeleid waar
financiële belemmeringen worden overbrugd. Er is
dan ook geen aanleiding om de doelgroep allochtonen
apart te benaderen. Wel kan, in overleg met de
verenigingen, wanneer daar behoefte aan is, gewerkt
worden aan het specifiek benaderen van de ouders
van allochtone kinderen voor het verrichten van
vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
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Vanuit het breedtesportproject is de activiteit
zwemmen en zwemles voor vrouwen opgezet. Dit
project is vanaf 2008 voortgezet in het reguliere
aanbod van de Zandzee. Het wordt niet meer
separaat gesubsidieerd. Van het aanbod wordt vrijwel
alleen door allochtone vrouwen gebruik gemaakt,
vanuit de hele regio. Op dit moment wordt het
zwemmen voor vrouwen aangeboden tegen een
gereduceerd tarief. Door het bestuur van de Zandzee
wordt het rendement van dit aanbod onderzocht en
overwogen om het zwemmen tegen regulier tarief aan
te bieden. Minder draagkrachtige deelneemsters
kunnen beroep doen op het gemeentelijk
minimabeleid. In Bussum is vergoeding mogelijk
vanuit de Individuele Subsidieregeling.
Gehandicaptensport in het reguliere aanbod
Niet iedere sport leent zich voor gehandicapten of niet
iedere handicap leent zich voor alle sporten. Waar
mogelijk laten sportverenigingen gehandicapten toe
tot hun vereniging. SDO heeft een
gehandicaptenelftal. Andere verenigingen, zoals
tafeltennis, fietscross en atletiek hebben jongeren met
autisme in hun geledingen. Bij de herinrichting van
Sportpark-Zuid wordt eveneens rekening gehouden
met gebruik door fysiek gehandicapten door onder
andere rolstoelvriendelijke toegang tot de
atletiekonderdelen. Contacten met bijvoorbeeld de Jan
Ligthart stichting zijn al gelegd De vraag en het
aanbod van aangepast sporten neemt toe. De
gemeente zet middelen in om deze groepen met een
goede voorlichting en een persoonlijk sportadvies met
begeleiding, te bereiken. Dit wordt gedaan door de
regiocoördinator Aangepast Sporten van Sportservice
Midden-Nederland.

Ouderen en beweging
Voornamelijk door particulier initiatief zijn er of komen
er mogelijkheden voor ouderen om te gaan sporten.
Zo bestaat er inmiddels Trimhockey, waarbij op het
terrein van de Gooise Hockey Club ouderen in de
gelegenheid worden gesteld om niet competitief met
hockey bezig te zijn. De organisator hiervan is
eveneens van plan een vorm van sporten met
ouderen te gaan introduceren. Dit moet naast een
sportief karakter eveneens een sociaal karakter
krijgen.
Daarnaast wordt er jaarlijks een alternatieve
wandelvierdaagse georganiseerd voor 50+. Een deel
van de financiering hiervan wordt door de gemeente
gesubsidieerd. Tenslotte zijn sportieve activiteiten
opgenomen in het programma van de
wijkontmoetingscentra. Daarnaast kan worden
overwogen zogenaamd hufterproof fitness apparatuur
in de wijken te plaatsen,zoals destijds de
tafeltennistafels.
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3 Analyse wensen en
knelpunten
3.1 Bussumse Verenigingen
Om tot een objectief beeld te komen en inzicht te
krijgen wat er binnen de verenigingen speelt is er
overleg geweest met de individuele sportverenigingen
van Bussum. In onderstaande matrix zijn de
verenigingen opgenomen die gereageerd hebben op
de uitnodiging in gesprek te gaan met de gemeente.
In de gesprekken met de verenigingen is met name
gekeken naar het ledenaantal, de samenstelling
hiervan, eventuele wachtlijsten en of er eventueel
gehandicapten lid zijn van de vereniging, dan wel of er
beperkingen zijn voor gehandicapten. Met name is het
van belang te weten of er behoeften bestaan om te
sporten door gehandicapten terwijl er praktische
belemmeringen zijn. Het is er dan voor de gemeente
Bussum alles aan gelegen om deze belemmeringen
op te heffen in het kader van het Wmo beleidsplan.
Tenslotte zijn ook de wensen dan wel problemen van
de vereniging geïnventariseerd, voor zover deze er
zijn.
Uit de overleggen met de Bussumse verenigingen
blijkt, dat de wensen/opmerkingen zich voornamelijk
uitstrekken tot de accommodaties. Met name de
wensen van HCAW, BFC, Gooise Hockeyclub en
Keramikos krijgen binnen deze sportnota de aandacht.
In hoofdstuk 4 zijn de gemeentelijke doelstellingen
hiervoor uitgewerkt. Andere wensen en opmerkingen
in onderstaande lijst kunnen buiten deze context
afgehandeld worden ofwel vanuit andere
beleidsterreinen ofwel binnen de reguliere afspraken
over beheer of onderhoud.
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Vereniging

Sport

Leden

Waarvan
gehandicapt
23

wachtlijst

Speciale wensen

550

Waarvan
jeugd
424

De Otters

Zwemsport

Nee

Niet op sportief
gebied. Wel dient
aandacht besteed te
worden aan de huur
van het zwembad.
Thans wordt daar
rekening
meegehouden in de
exploitatie van het
zwembad.
Gestreefd moet
worden naar een
transparante relatie
tussen vereniging,
zwembad en
gemeente.

AV Tempo

Atletiek

413

174

-

Nee

HCAW

Honkbal

406

234

-

Nee

DOC

Korfbal

82

42

Nee

BFC

Voetbal

1472

911

154

SDO
Goodluck

Voetbal
Tafeltennis

684
51

568
16

14
-

Nee
Nee

BUNA

Tafeltennis

35

-

-

Nee

Gooische
Hockey Club
AW

Hockey

1827

955

-

300

Uitvoering van het
herinrichtingsplan
Herinrichting /
aanpassing
sportpark
Uitvoering
herinrichtingsplan
Overname
bestaande
kunstgrasvelden,
kleedkamers.
Oplossing
wildgebruik van de
velden.
Traplift
Meer leden,
eventueel een fusie
met BUNA
Aanpassing
huurprijs. Geen
fusie wensen.
5e veld

Voetbal

-

-

-

groei van de
vereniging

Kombocht

Fietscross

114
veld
88
zaal
80

58

3

-

SV De
Vrijheid

Schietsport

304

2

-

-

Nieuwe bruikleen
fietsen.
Ondersteuning bij
het werven van
vrijwilligers.
Opheffen
parkeerproblematiek

13

13

Het Spieghel

Tennis

1260

334

-

530

GTSV

Gym,turn en
sportvereniging

150

120

-

-

Dolichos

Hardloopvereniging

80

Hockey Club
Keramikos

Hockey

300

-

100

Sportcentrum
De Zandzee

Ligt op Hilversums
grondgebied. Bij
eventuele realisatie
van een 5e veld bij
GHC zullen er
parkeerproblemen
gaan ontstaan.
Zelfstandige
opbergruimte in de
gymzaal
Dolichos maakt
gebruik / huurt van
beheersstichting
Sportpark Zuid de
atletiekbaan. Zij
willen graag zitting
nemen in het
bestuur van de
beheersstichting.
Betreft een in 2007
in Naarden
opgerichte
hockeyclub. Bezit
geen eigen velden
en huurt derhalve
de vrije uren bij
omliggende
hockeyclubs. Streeft
er naar om
zelfstandige ruimte
te krijgen en
verzoekt daarbij
hulp van de
gemeente Bussum.
Sporten in de wijk
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Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015

3.2 Overige onderzoeksresultaten
Sportschouwen en meerjaren onderhoudsplannen
Om een goed inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat
van de sportvelden, zijn de sportparken in het voorjaar
van 2011 op verzoek van de gemeente Bussum door
Grontmij Nederland BV bezocht en is de kwaliteit van
de velden beoordeeld. Doel van deze beoordeling is
het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan en
inzicht te krijgen in de kosten die de komende 10 jaar
kunnen worden verwacht.
Daarnaast is met Grontmij Nederland BV
overeengekomen, dat zij de komende 3 jaar jaarlijks
de sportvelden zullen schouwen. Uitkomsten en
onderhoudsadviezen zullen met de betreffende
verenigingen worden besproken.
In het kader van het onderzoek ten behoeve van het
meerjarig onderhoudsplan is eveneens onderzocht en
aan de gemeente geadviseerd wanneer aan
sportvelden groot onderhoud moet worden verricht en
wat de kosten hiervan zullen zijn. Een kostenoverzicht
en planning is als bijlage 3 opgenomen. Het volledige
Onderhoudsplan sportvelden Bussum zal met de
betrokken verenigingen worden besproken.
Uitkomsten worden meegenomen in de nota
reserves en voorzieningen waar eventuele
bijstelling van de norm onderhoud sport kan
worden verwerkt
Wijkmonitor Wmo
In 2005 en 2007 heeft Regioplan Beleidsonderzoek
voor de gemeente Bussum een wijkmonitor
uitgevoerd. Het doel van de wijkmonitor is om de
behoeften van de inwoners ten aanzien van (Wmo)
voorzieningen te inventariseren. Een dergelijke
inventarisatie dient als input voor het (Wmo) beleid.
Het doel van het Wmo beleid is het aanbod van
voorzieningen zodanig te versterken, dat de
individuele burger zolang mogelijk kan leven en
wonen naar eigen inzicht en tevredenheid. Iedereen in
Bussum moet kunnen meedoen. In 2010 heeft de
gemeente Regioplan wederom gevraagd een
wijkmonitor uit te voeren in de wijken centrum,
Spiegel, Eng en Bredius.
Uit het in 2010 verrichte onderzoek is gebleken, dat
speelplaatsen het meest worden gemist. Het
wijkprofiel laat zien, dat er 22 speelplaatsen binnen de
gemeente Bussum zijn, maar dat dit aantal dan toch
als te weinig wordt ervaren. Het beleidsplan
speelplaatsen zal hier aandacht aan besteden,
daarnaast zal worden bezien, zoals reeds eerder
vermeld, of openstelling van sportvelden voor
ongeorganiseerd sporten dit probleem op zou kunnen
lossen.

Uit de nog vast te stellen nota Gezondheidsbeleid
2012 – 2015 blijkt, dat ruim driekwart van de in
Bussum schoolgaande kinderen lid is van een
sportvereniging, Wanneer alle uren die leerlingen
bewegen bij elkaar worden opgeteld, beweegt
gemiddeld 65% van alle jongeren zeven uur of meer
per week. Havo/vwo leerlingen zijn relatief vaker
lichamelijk actief. Bijna negen van de tien leerlingen
fietsen of lopen iedere schooldag naar school. Slechts
6% doet dat nooit, dit zijn met name vmbo leerlingen.
Uit deze cijfers blijkt dat het voeren van een actief
sportbeleid binnen Bussum tot goede resultaten heeft
geleid, maar dat een specifiek deel van de Bussumse
kinderen nog die motivatie moet worden bijgebracht
die er toe leidt, dat ook zij actief aan het sporten gaan.
Bussum streeft ernaar om een integraal
uitvoeringsprogramma te ontwikkelingen waarin
Wmo, gezondheid, sport, speelplaatsen, spelen en
veiligheid een plek hebben. Het wordt daarmee
een programma dat ‘het samen leven’ betreft
15

Rapport OP 2028 Sportservice Noord Holland
Sportservice NoordHolland heeft een beleidsanalyse
verricht waarin het Bussums beleid is getoetst aan het
rijksbeleid dat is neergelegd in het Olympisch Plan
2028. Kort samengevat kan van de analyse het
volgende worden gezegd:
Om het huidige gemeentelijke beleid in kaart te
brengen is er gekeken naar overeenkomsten tussen
het gemeentelijke beleid en het rijksbeleid. Om aan te
geven in welke mate het huidige beleid meedeelt,
bijdraagt of zelfs doelstellingen van het rijksbeleid
overtreft, is er gewerkt met een schaalverdeling.
Grofweg is het rijksbeleid te verdelen in twee velden
t.w. Ruimtelijk, Breedtesport, Welzijn en Sociaal
Maatschappelijk enerzijds en Topsport, Evenementen,
Media en Economisch anderzijds. Het eerste veld
scoort gemiddeld tot bovengemiddeld. Het tweede
veld scoort nauwelijks tot niet. Overigens is dat niet
verwonderend omdat dit betrekking heeft op het
stimuleren van topsport.
Burgerpanel 2010
In september 2010 heeft de gemeente Bussum voor
het eerst een peiling gehouden onder het burgerpanel.
In deze peiling zijn ook vragen gesteld over sport en
bewegen De uitkomst van deze peiling is opgenomen
in bijlage 2.

15

4 Doelstellingen sport
2012 – 2016
In dit hoofdstuk wordt de visie uit hoofdstuk 1
uitgewerkt in doelstellingen. Daarbij worden kosten en
tijdpad benoemd. Een deel van de kosten zijn al
meegenomen in de perspectiefnota 2011.
De bekostiging van de realisatie van de doelstellingen
komt deels voort uit bestaande budgetten, met name
op het gebied van de sportstimulering. Voor grotere
investeringen in de accommodaties is deels al dekking
opgenomen in de perspectiefnota 2011. Voor enkele
doelstellingen, tot een bedrag van
€ 1.945.000,- is in de gemeentelijke begroting nog
geen dekking aanwezig. In deze gevallen zullen de
kosten worden opgenomen in de perspectiefnota 2012
of 2013. De besluitvorming over deze doelstellingen
vindt dan ook plaats onder voorbehoud van de
integrale afweging die in het kader van de
perspectiefnota zal plaatsvinden.
16

4.1 Sportaccommodaties
Overname twee zelf gefinancierde velden en eventueel kleedkamers voor max. de huidige
schuldenlast BFC.
In 2005 heeft voetbalvereniging BFC in eigen beheer, met een bijdrage van € 80.000 van de
gemeente Bussum, twee kunstgrasvelden laten aanleggen. In 2011 heeft de gemeente Bussum
geïnvesteerd in een derde kunstgrasveld. In het kader van gelijke behandeling met SDO, Sportpark
Zuid en aansluiting bij gemeentelijk beleid met betrekking tot verdeling verantwoordelijkheden en
eigendom is het wenselijk de twee kunstgrasvelden van BFC over te nemen voor maximaal de
huidige schuldenlast zijnde €350.000. Eigendom bij de gemeente biedt ook mogelijkheden om
derden van de velden gebruik te laten maken, zulks in overleg met de hoofdgebruiker BFC.
Gemeentelijk beleid is eveneens, dat de kleedkamers eigendom zijn van de gemeente. Een deel van
de kleedkamers bij BFC is nog eigendom van de vereniging. BFC is bereid dat deel in eigendom over
te dragen aan de gemeente.
BFC heeft inmiddels 50% van de kosten voor de twee gefinancierde velden afgelost en zelf de
kleedkamers betaald. Als de gemeente de kleedkamers overneemt doen we dat om niet, maar
moeten wij wel het onderhoud en ooit vervanging voor onze rekening nemen). BFC zal voor de
nieuwe en overgenomen velden huur gaan betalen, net als SDO. De overnamekosten zullen bij de
gemeente worden geactiveerd en leiden tot jaarlijkse kapitaallasten.
Financieel: Dekking gedeeltelijk uit huurinkomsten. Restbedrag jaarlijks circa € 46.500. Dekking is
reeds meegenomen in perspectiefnota 2011.
Tijdpad: 2012-2013
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Functionele inrichting AW terrein voor Hockey en voetbal
Voetbalvereniging Allen Weerbaar is een Bussumse vereniging met zowel zaal- en buitenvoetbal. Bij
de zaalafdeling voetballen 88 leden en bij de buitenafdeling 114 leden. Voor Bussumse begrippen
een kleine voetbalclub, maar één met een eigen identiteit. Op het voetbalcomplex aan de
Zanderijweg hebben zij de beschikking over twee voetbalvelden. Verhoudingsgewijs is dit wat aan de
ruime kant en er zijn dan ook, in tegenstelling tot andere Bussumse voetbalverenigingen, meer
ongebruikte uren van de velden. Het relatief lage ledenaantal leidt er toe, dat het voor de vereniging
niet makkelijk is om jaarlijks de begroting sluitend te krijgen. Zij stelt daarom de velden op gezette
tijden beschikbaar voor onder andere het Moskeeëntoernooi, avondvierdaagse, schooltoernooien,
HCAWtoernooi enz. Met deze inzet tracht men meer omzet uit de accommodatie te genereren.
Bij de hockeysport bestaat geruime tijd een wachtlijst. Om deze op te heffen dient primair uitbreiding
van speelmogelijkheden bij de Gooise Hockeyclub gerealiseerd te worden. Daarmee is de
wachtlijstproblematiek niet opgelost. Omdat veel Bussumse en Naardense kinderen wegens
overvolle wachtlijsten niet konden hockeyen is er enige jaren geleden een initiatief geweest van een
aantal hockeyliefhebbers om tot oprichting van een hockeyclub te komen zonder eigen
accommodatie, genaamd Keramikos. In overleg met omliggende hockeyverenigingen kunnen zij
gebruik maken van de speelvelden in de niet gebruikte uren. Dit zijn natuurlijk momenten die over het
algemeen ongunstig zijn.
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Het bestuur van voetbalvereniging Allen Weerbaar is bereid om met het bestuur van Keramikos in
overleg te gaan om te bekijken of Keramikos medegebruiker van het sportpark van Allen Weerbaar
zou kunnen worden. AW stelt hierbij wel de voorwaarde dat zij hoofdgebruiker blijft.
Indien hier overeenstemming gevonden zou kunnen worden, dan dient het sportpark daarvoor wel
aangepast te worden. Op welke wijze dit zal moeten gebeuren, zal nader uitgezocht moeten worden.
Technisch is het mogelijk om een kunstgrassoort aan te leggen dat geschikt is voor zowel voetbal als
hockey. Aanpassing van de velden zou alleen kunnen als HCAW bereid is mee te werken omdat de
huidige veldbreedte bij AW onvoldoende is. HCAW heeft inmiddels aangegeven mee te willen
werken.
Financieel: Uitgaande van twee velden dient rekening gehouden te worden met een investering van €
x,- tegen een kapitaallast van €x per jaar. Dekking gedeeltelijk door huurinkomsten. Restbedrag
wordt meegenomen in de perspectiefnota 2012/2013
Tijdpad: 2013
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Aanleg 5 kunstgrasveld ten behoeve van Gooische Hockey Club.
GHC ontvangt jaarlijks een subsidie als bijdrage in de kapitaallasten van haar vier hockeyvelden.
Deze bijdrage bedraagt € 51.000 jaarlijks.
De Gooische Hockey Club is reeds jaren doende om een vijfde kunstgrashockeyveld gerealiseerd te
krijgen. Naast de financiering is het probleem altijd gelegen in het feit, dat de vereniging zich op
e
Hilversums grondgebied bevindt dat eigendom is van Natuurmonumenten. De locatie van het 5 veld
bevindt zich deels op een stuk terrein dat natuurbescherming behoeft. Inmiddels is er een aantal
opties ontwikkeld waar Natuurmonumenten zich niet tegen verzet.
Omdat het Hilversums grondgebied betreft en de grond in eigendom is van Natuurmonumenten is het
niet wenselijk om als gemeente daar rechtstreeks in te investeren. Wel zijn de Gooise Hockeyclub en
Natuurmomenten nu zover in hun onderhandelingen met betrekking tot het vestigen van een
erfpachtsrecht en vestiging van een afhankelijk recht van opstal dat deze regeling vermoedelijk begin
2012 zijn notarieel zijn beslag zal krijgen.
Evenzo is er overleg gaande tussen de portefeuillehouders sport van de gemeente Bussum en
Hilversum om te bekijken of er een mogelijkheid is tot overname / uitruil van de grond waar de
hockeyvereniging en tennisvereniging op gehuisvest is.
Optie 1 Grond blijft Hilversum’s grondgebied:
Voorgesteld een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 200.000,-. ter (mede)financiering van het
vijfde kunstgrasveld. De GHC kan hiermee de financiering van het vijfde kunstgrasveld gerealiseerd
krijgen
De bijdrage kan pas dan worden verstrekt als duidelijk is dat de gemeente Hilversum zich niet verzet
e
tegen aanleg van het 5 veld. Voorts is het wenselijk inzicht te krijgen in het standpunt van de
aangrenzende bewoners die woonachtig zijn in de gemeente Naarden.
Optie 2 Grond wordt bussum’s grondgebied
In dat geval zal conform het gemeentelijk beleid overwogen moeten worden de bestaande velden in
eigendom over te nemen en het vijfde kunstgrasveld te financieren. Hieruit vloeit voort, dat het
vervangen van de toplagen van de bestaande velden, wat op zeer korte termijn dient te geschieden,
eveneens voor rekening van de gemeente Bussum zal komen.
Kosten van een nieuw veld dienen geschat te worden op € x,- en vervangen van de toplagen van de
overige 4 velden € x,- kapitaallasten € x voor de toplagen en € x voor de aanleg van een nieuw veld.
De jaarlijkse subsidie van € 51.000 zal dan vervallen Omdat de vereniging zelf geen kapitaallasten
meer hoeft te betalen. Verder zal huur over de velden worden geheven waardoor de uiteindelijke
kapitaallasten voor de gemeente beperkt worden.
Financieel:
Optie 1: eenmalige bijdrage ad € 200.000, dekking is reeds verwerkt in perspectiefnota 2011.
Optie 2: structurele jaarlijkse lasten ad € x voor de toplagen en € x aanleg nieuw veld. Dekking ad €
51.000 aanwezig omdat de jaarlijkse subsidie dan vervalt. De eenmalige bijdrage van € 200.000 zal
dan ook verrekend worden. Resterende dekking ad € x wordt meegenomen in perspectiefnota 2013.
Tijdpad: 2013-2014
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Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden renovatie van het HCAW terrein.
De grote gebruiksintensiteit heeft ertoe geleid, dat de accommodatie, waaronder de kleedruimten, in
minder goede staat is komen te verkeren. Naast het feit, dat de kleedruimten verouderd zijn en in een
slechte conditie verkeren, voldoen zij ook niet meer aan de normen anno nu. De hekwerken rondom
het complex, maar ook de hekken rondom de speelvelden, zijn niet meer representatief Een in
opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek door de firma Grontmij bevestigt deze visie.
Om het complex van HCAW te verbeteren heeft HCAW een aantal wensen geformuleerd t.w.:
1. Restauratie dan wel vernieuwen van de was- en kleedruimten
De huidige was- en kleedruimten voldoen niet meer aan de huidige eisen en zijn bouwtechnisch niet
meer actueel. In overleg met de vereniging is bekeken welke mogelijkheden er zijn om de bestaande
ruimten te restaureren dan wel te vernieuwen. Op het eerste gezicht is gebleken, dat restaureren niet
zinvol, maar bovenal ook niet kostenbesparend is. De vereniging heeft een voorstel ingediend om te
komen tot een aangepaste entree waarin nieuwe was- en kleedruimten en de bestaande kantine
worden ondergebracht. Dit voorstel voldoet aan de gemeentelijke eisen m.b.t. kostenefficiency en
duurzaamheid. Inmiddels zijn gesprekken tussen de vereniging en de gemeente gaande. `
Financieel: Uitgaande van het feit, dat voor de bouw van was- en kleedruimte ongeveer 500 m2
dienen te worden bebouwd tegen een vierkantmeter prijs van € x,- dienen de voorlopige bouwkosten
geschat te worden op € x ex. Btw. De kapitaallasten hiervoor bedragen gedurende 40 jaar € x,- per
jaar.
Medio 2012 zal een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd.
19

Tijdpad: 2012
2. Uitbreiding beregeningsinstallatie om de velden in droge tijd in goede conditie te houden.
Met het intensieve gebruik door de vereniging en derden kan overdag niet beregend worden. Ook het
intensieve gebruik van het complex in de avonduren leidt er toe, dat eigenlijk alleen later op de avond
beregend kan worden. Er is nog echter sprake van een oud systeem waarbij grote haspels moeten
worden uitgerold. Aanpassing van het beregeningssysteem geeft de mogelijkheid dit in de nachtelijke
uren te doen met gebruik van een tijdklok.
Financieel: De kosten voor het aanleggen van de beregeningsinstallatie bedragen ongeveer
€ x. De kapitaallasten bedragen gedurende 20 jaar € x,- per jaar. Dit wordt meegenomen in
bovengenoemd raadsvoorstel.
Tijdpad: 2012
3. Hekken en speelhekken rondom het complex en de velden restaureren dan wel vervangen.
De hekken rondom het complex en de velden vertonen kleinen en grote gebreken. Naast het feit, dat
de speelhekken primair dienen als afscheiding tussen de velden maken zij ook onderdeel uit van het
spel. Het is daarom van wezenlijk belang, dat deze hekken in goede staat verkeren. De vervanging
van de hekken valt onder regulier onderhoud en was reeds opgenomen in de bestaande
meerjarenonderhoudsplannen. Kosten hiervoor dienen te laste worden gebracht van de post
onderhoud.
Financieel: De kosten voor het vervangen van alle hekken van de speelvelden worden geschat op
€ x,- De kosten voor het vervangen van het hekwerk rondom het complex worden geschat op € x,Dekking post onderhoud.
Tijdpad: 2012 voor de hekwerken rondom het veld. 2013 hekwerk rondom het complex.
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4. Kunstgras in binnenveld en buitenveld.
Voor het spelen van honkbal is een mooi vlak veld een eerste vereiste. Dit is met name van belang voor
het binnenveld. Om dit te bewerkstelligen is bij honkbal het gebruik van gravel gangbaar. Dit is door het
slepen goed glad te houden, maar is bovenal zeer arbeidsintensief. Naast de vierjaarlijkse
onderhoudsbeurt, waarbij gravel vervangen wordt, dient iedere acht jaar groot onderhoud te worden
toegepast. Hierbij dient het hele veld te worden afgegraven waarbij ook de lavalaag verwijderd wordt. Het
groot onderhoud van het hoofd- en tweede veld dient resp. in 2018 en 2016 plaats te vinden Het
hoofdveld is in 2008 gerenoveerd, doch daar zijn graszoden aangebracht met feitelijk voor sportvelden
ongeschikte grassoorten.
Ondanks, dat qua planning op het hoofdveld in 2018 grootonderhoud moet worden toegepast is de kans
aanwezig, dat door het gebruik van een verkeerde grassoort grootonderhoud eerder aan de orde is. Met
het aanleggen van kunstgras wordt dit voorkomen en dient eenmaal per 10 jaar de toplaag vernieuwd te
worden en na ongeveer twintig jaar de onderlaag.
Door de aanleg van kunstgras wordt de speelintensiteit verhoogd, net als bij kunstgras op de
voetbalvelden. Met de vereniging zal nog in overleg worden gegaan omtrent de financiële consequenties
van eventueel kunstgras, omdat conform het nieuwe beleid hier een marktconforme huur voor moet
worden betaald.
Financieel: De kosten voor het groot onderhoud bedragen € 100.000 per veld. De aanleg van kunstgras
bedraagt geschat € x per veld. Vervanging op termijn kan deels gefinancierd worden uit de te heffen
huurcomponent.
Tijdpad: Aansluiting wordt gezocht bij de herinrichting van het AW terrein in 2013. Dit is kostenbesparend.
Verdere wensen van de vereniging zijn o.a. aanbrengen paddings buitenveld, uitbreiding lichtinstallatie,
bomensingel tussen veld 1 en 2 en een scorebord. Mocht aanpassing van de lichtinstallatie noodzakelijk
zijn, dan is dat een verantwoordelijkheid van de gemeente. De andere wensen van de vereniging zijn
nadrukkelijk verzoeken van de vereniging, maar behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de
gemeente.
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4.2 Sportstimulering
Stimuleren van sporten in de wijk.
Het blijft een streven om niet sportende, kinderen actief aan het sporten te krijgen. Sportcentrum
Zandzee ontwikkelt een plan om sporten in de wijk te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan
het optimaliseren van de (nationale) sportweek,organiseren van een sportmarkt, sportclinics, plaatsen
van fitness apparatuur in de wijk,etc. Aangesloten wordt bij bestaande initiatieven om
jeugdparticipatie te bevorderen, zoals de activiteiten in Breeduit, het jeugdwerk bij Versa, de
sportBSO’s en de kunst- en sportcarrousel.
Financieel: op grond van het raadsvoorstel Kinderen doen mee is een budget van € 25.000 per jaar
beschikbaar.
Tijdpad: in 2011 is aan Zandzee gevraagd een plan te ontwikkelen. Start uitvoering naar verwachting
medio 2012.

Stimuleren ongeorganiseerd sporten
De gemeente stimuleert het ongeorganiseerd sporten door;
- faciliteren in de openbare ruimte door aanleg van speelterreinen, fiets- en wandelpaden en
door het openstellen van sportaccommodaties voor ongeorganiseerd gebruik
- inzet op bewustwording vanuit het beleid gezondheidszorg
- aanbod voor jeugd en ouderen in de wijkontmoetingscentra vanuit het welzijnsbeleid
Financieel: inzet vanuit andere beleidsterreinen. Geen aanvullende financiering vanuit sport.
Tijdpad: de Nota gezondheidzorg wordt gelijktijdig met de sportnota vastgesteld. Het
speelplaatsenplan volgt 2012. Het welzijnsbeleid wordt medio 2012 geactualiseerd in het
meerjarenwelzijnskader.

Bijstelling breedtesportprojecten
Het kickboks-project wordt verplaatst naar een tijdelijke locatie in de kelder van het gemeentehuis.
Het zwemmen voor vrouwen wordt uitgevoerd vanuit het reguliere aanbod van de Zandzee waarbij
het gereduceerde tarief door de Zandzee wordt heroverwogen op basis van economische
uitgangspunten. De gemeente heeft hier geen directe rol in.
Financieel: De kosten van het zwemmen voor vrouwen zijn opgenomen in de reguliere exploitatie
van de Zandzee. De kosten van het kickboxen blijven gelijk. Het budget voor breedtesport kan
hierdoor worden teruggebracht met 25% in 2012 tot € 30.000 en 50% vanaf 2013 tot € 20.000. Deze
bezuiniging is reeds verwerkt in de perspectiefnota 2011.
Tijdpad: Nieuwe locatie en nieuwe subsidieafspraken voor het kickboxproject begin 2012.

21

21

BIJLAGE 1 Verdeling
verantwoordelijkheden gemeente en
sportparken
Ten tijde van Buigen om Bussum zijn afspraken
gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen gemeente en beheerders van de sportparken
op gemeentegrond. Het beheer van de sportparken
ligt over het algemeen bij een van de
sportverenigingen of een overkoepelende
beheerstichting.
Dit beleid m.b.t. de verdeling van
verantwoordelijkheden is sindsdien voortgezet en
beschreven in de sportnota 2004 en ongewijzigd
gebleven in de sportnota 2008-2011.
Het geldend beleid is tussentijds wel aangevuld
vanwege nieuwe technische ontwikkelingen
(bijvoorbeeld kunstgras en beregeningsinstallaties).
Daarnaast is de rechtsverhouding veranderd nu is
overgegaan van gebruiksovereenkomsten naar
huurovereenkomsten (zie hoofdstuk 2.1 onder
algemeen). Hiervoor heeft het college een
standaardhuurovereenkomst vastgesteld. Onderdeel
van deze huurovereenkomst (in bijlage 4) is een
indicatieve beschrijving van de verdeling van
onderhoudswerkzaamheden volgens het geldend
beleid. Ter informatie is deze als bijlage 1 aan de Nota
sportbeleid 2012-2015 toegevoegd.

Indicatieve beschrijving
onderhoudswerkzaamheden sportparken
Bijlage 4 van de algemene huurovereenkomst ten
behoeve van sportparken die door het college van
burgemeester en wethouders op 11 oktober 2011 is
vastgesteld Afspraken met betrekking tot het
onderhoud van gemeentelijke sportparken alsmede
met betrekking tot de plaatsing en onderhoud van
veld- en/of sporttechnische voorzieningen.
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ONDERDEEL
Veld en oefenstrook; in gras
(half) verharding

In kunstgras
Uitloopstrook

TAAK GEMEENTE
Aanleg en renovatie

Aanleg en renovatie

Paden en wegen
Paden en wegen
Aanleg en renovatie
(verhardingen) indien
noodzakelijk voor toegang tot
velden en kleedgebouwen
Overige paden en wegen

TAAK HUURDER
Verharding egaliseren,
verhardingen schoonhouden,
losgetrapte graszoden
terugleggen
Totale onderhoud
Totale onderhoud verharding
egaliseren, verhardingen
schoonhouden losgetrapte
graszoden terugleggen
Totale onderhoud
Halfverharding egaliseren,
verhardingen schoonhouden

Beregenen
Ballenvangers
Veldverlichting

Aanleg, renovatie en totale
onderhoud
Randen schoffelen,
beplanting schoonhouden
Overdag, avond en vakanties
Totale onderhoud
Totale onderhoud

Complexafrastering

Plaatsing en totale
onderhoud doelen,
verplaatsbare doelen,
doelnetten, hoekvlaggen,
periodieke belijning, dug-outs
Klein onderhoud

Beplanting

Snoeien, dunnen, kappen,
bijplanten

Vervanging
Aanleg en vervanging bij
eigendom gemeente
Veldtechnische voorzieningen Aanleg veldafrastering

Algemene hygiëne op het
sportpark en parkeerplaats

Plaatsing en totale
onderhoud
Levering afvalbakken

Plaatsing afvalbakken
Sportpark schoonhouden van
zwerfvuil, hondenpoep en
legen afvalbakken; tevens
afvoer van vuil
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Deel 2:
Verdeling onderhoud van door de gemeente verhuurde kleedgebouwen / clubgebouwen op
sportparken.
ONDERDEEL
TAAK GEMEENTE
TAAK HUURDER
Kleedgebouw/
(alles wat tot de
(de zgn. kleine en dagelijkse
scheidsrechters en teams
instandhouding van het
reparaties , e.e.a. conform
kleedgebouw behoort):
bepalingen in Burgerlijk
Wetboek
Schilderwerk
Buitenschilderwerk
Binnenschilderwerk, saus- en
witwerk
Dak
Repareren en vernieuwen van Schoonmaken dak,
dakbedekking, goten en hemel- ontstoppen van bovengrondse
afvoerwater
goten en alle aan- en afvoeren
Metsel- en betonwerk
Alle herstellingen aan metselen betonwerk
Riolering
Repareren en vernieuwen,
Ontstoppen riolering voor
ontstoppen buiten het
rekening van huurder tenzij er
gebouwde vanaf 1 meter uit de sprake is van breuk of
wortelgroei
gevel
Kozijnen, ramen en deuren Onderhoud en reparatie van
Vervangen van alle ruiten
kozijnen, ramen en deuren in
(zowel binnen als buiten)
de gevel tenzij er sprake is van onderhoud en reparatie van
binnendeuren
geen normaal gebruik
Hang- en sluitwerk
Alle scharnieren in de gevels
Alle scharnieren in het
gebouw

Plafonds en stucwerk
Tegelwerk
Elektrische installaties

Alle sloten van buitendeuren

Alle sloten van binnendeuren

Alle hang- en sluitwerk vindt
plaats volgens NEN-normen bij
normaal gebruik
Repareren en vernieuwen bij
constructie fouten
Vernieuwen
Het opheffen van sluiting
indien deze geen gevolg is van
onoordeelkundig geplaatste
verlichting en/of apparaten;
vernieuwing bedrading;
vervangen van
(buitenverlichtings)armaturen

Alle raamsluitingen, alle
handgrepen en knippen;
naamplaatjes; sleutels
Dichten van (kleine) scheuren
en klein stucwerk
Repareren
Alle schakelaars en
stopcontacten; alle door
erkende installateurs
aangebrachte uitbreidingen in
verband met aanschaf eigen
apparatuur; het vervangen
van lampen, starters en buizen
bij binnen- en
buitenverlichting
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Sanitaire installaties

Opheffen lekkages in
waterleidingen, gasleidingen
en vernieuwen van deze
leidingen tenzij er sprake is van
geen normaal gebruik

Diverse installaties, b.v.
C.V., geisers , zonneboilers
enz.

Repareren en vernieuwen:
controleren en schoonmaken;
smeren, oliën, gangbaar
houden; overige kleine
reparaties (in door gemeente
te bepalen gevallen kan
hiervan worden afgeweken)
Periodieke controle door
derden, alsmede het
bijhouden van het logboek
Periodieke controle
schoonhouden van het
gehuurde

Legionella bestrijding

Overige

Alle tapkranen en
douchemengkranen incl.
toebehoren; stopkraan bij wcreservoir, closetpotten, zittingen, wastafels, spiegels;
aan- en afvoer in verband met
eigen apparaten;
waterreservoir toilet, het
verhelpen van verstoppingen
in wastafels, douche en
voetenwasbakken,
kledinghaken, banken, enz.
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(Wekelijkse) spoelbeurten in
overleg met de gemeente
Het schoonhouden van het
gehuurde; het vorstvrij
houden van het gehuurde
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Bijlage 2
Thema: sport en beweging.
Inventarisatie van de in 2010 uitgezette enquête bij
het Burgerpanel inzake sport en beweging
13: Sporten en regelmatig bewegen is goed voor iedereen om gezond en actief te blijven.
De gemeente wil dit stimuleren. Bent u lid van een sportvereniging?
Totaal
571
571
100,0%
226
39,6%
345
60,4%

Totaal geënquêteerden
%vert
ja, namelijk...
nee

14: Ook als u geen lid bent van een vereniging kunt u regelmatig sporten en bewegen.
Hoe vaak sport en/of beweegt u actief?
Totaal geënquêteerden
%vert
zelden of nooit
ongeveer 1x per maand
2 à 3x per maand
wekelijks
Samen
78,1%

een aantal keer per week
dagelijks

571
571
100,0%
49
8,6%
28
4,9%
48
8,4%
181
31,7%
187
32,7%
78
13,7%

15: Zijn er faciliteiten waar u behoefte aan heeft die er aan kunnen bijdragen dat u (nog)
meer gaat sporten/bewegen?
Totaal geënquêteerden
%vert
ja, namelijk...
nee, ik heb hier geen behoefte aan

Totaal
571
571
100,0%
123
21,5%
448
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Bijlage 3
KOSTEN OVERZICHT / PLANNING

27

27

28

28

