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1. Inleiding
1.1.

Aanleiding

Het beleidsplan sport uit 2000 was getiteld “Ruimte voor Sport”. De afgelopen jaren is binnen
de gemeente Laren op sportgebied veel gebeurd. Het aantal sporters is verder toegenomen
en het voorzieningenniveau is daarin meegegroeid. Een blik op de vorige nota laat dan ook
zien dat veel van de beleidsdoelstellingen is gerealiseerd.
Na 9 jaar is het tijd om het sportbeleid van Laren weer eens tegen het licht te houden.
De sport en het sportbeleid is op allerlei fronten en niveaus in beweging. Verenigingen zien
zich geconfronteerd met een veranderende vraag, de diversiteit in het aanbod neemt verder
toe en anders- en niet-georganiseerde activiteiten mogen zich in een groeiende belangstelling
verheugen. Ook de rijksoverheid laat zich tegenwoordig regelmatig horen op dit
beleidsterrein. Het is bovendien een van de beleidsdoelstellingen (vanuit de Wmo gedachte)
uit om mensen zo lang mogelijk actief te laten zijn. Vandaar de titel van het nieuwe
beleidsplan:
“Bewegen, een leven lang!”
De Larense sportverenigingen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst om met de commissie
en de wethouder van gedachte te wisselen over het nieuwe sportbeleid. Het resultaat van
deze bijeenkomst, beschreven op hoofdlijnen, treft u aan als bijlage 1. De zaken die naar
voren zijn gebracht, zijn gebruikt als bouwstenen voor en aandachtspunten bij het opstellen
van het beleidsplan.
Van het nu voorliggende plan is het de bedoeling een kader te schetsen waarin een visie op
hoofdlijnen, speerpunten in het beleid en een actieprogramma zijn aangegeven voor de
komende jaren. Aansluitend op de essentie van de titel: richtinggevend, preventief en
levensbestendig sporten. Het plan moet houvast bieden, maar niet vasthouden.

1.2.

Landelijk en provinciaal sportbeleid

Voor de gemeente Laren zijn op diverse niveaus partners te noemen die het sportbeleid in
meer of mindere mate beïnvloeden, zoals de rijks- en provinciale overheid, overkoepelende
organisaties, sportbonden en lokale sportverenigingen. In het kader van deze sportnota gaan
we kort in op de belangrijkste landelijke en provinciale partners, te weten het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF, de provincie Noord-Holland en Sport
Service Noord-Holland.

1.3.

Rijksbeleid (ministerie van VWS)

De overheid vindt sport belangrijk. Niet alleen omdat het een populaire manier van
vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat sport bijdraagt aan een prettige samenleving.
Meer dan 10 miljoen Nederlanders beoefenen één of meer sporten: bij één van de 29.000
sportverenigingen, 1.800 fitnesscentra en sportscholen of gewoon zelf in ongeorganiseerd
verband.
Sport en bewegen verbeteren de gezondheid, sport vergroot de samenhang in en de binding
met de maatschappij en (top)sport is een bron van nationale trots en uitstraling.
Het kabinet wil investeren in de kracht van sport. Dat geldt zowel in de breedte als aan de
top.
De lopende programma’s uit de nota Tijd voor Sport en het uitvoeringsprogramma Samen
voor Sport worden onverminderd voortgezet, maar op een aantal punten wordt het
sportbeleid uitgebreid en aangescherpt. Om de uitvoering van nieuwe prioriteiten mogelijk te
maken wordt de intensivering van middelen ingezet die in het beleidsprogramma zijn
aangekondigd, evenals de vrijvallende gelden van de BOS-regeling (Buurt, Onderwijs en
Sport). Daarnaast vindt een (beperkte) herschikking plaats binnen de bestaande
Sportbegroting.
Doelstellingen van het sportbeleid voor de komende jaren zijn:
• 10% van de sportverenigingen is sterk genoeg om maatschappelijke taken uit te voeren;
• 20% meer talentvolle sporters, met en zonder handicap, heeft uitzicht op de top;
• meer sporters met een handicap sporten en bewegen;
• meer mensen voldoen aan de beweegnorm: 70% van de volwassenen, 50% van de
jeugd.
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Voor deze investeringen wordt de sport wel gevraagd iets terug te doen: het creëren van een
sportieve, gezonde en veilige omgeving en de inzet van (top)sporters voor maatschappelijke
doelen.
Concrete doelstellingen voor sportiviteit en respect en voor gehandicaptensport volgen;
deze zullen worden gebaseerd op nader onderzoek.
Het sportbeleid zal worden gerealiseerd door onder meer:
• de gezamenlijke inzet van minstens 2.500 combinatiefuncties voor brede scholen, sport
en cultuur;
• het creëren van aanvullende faciliteiten voor talenten;
• het creëren van meer mogelijkheden voor gehandicaptensport via het speciaal onderwijs,
zorginstellingen en sportverenigingen;
• de evaluatie en herijking van het beleid voor de gehandicapentopsport;
• de uitbreiding van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen met een belangrijke focus
op de jeugd;
• de ondersteuning van de sportsector bij maatregelen gericht op de bevordering van
sportiviteit en respect en het tegengaan van uitwassen;
• actieve participatie van Nederland in internationaal verband betreffende Sport en
Ontwikkelingssamenwerking, het anti-dopingbeleid en het EU-Witboek.

1.4.

NOC*NSF

NOC*NSF is een overkoepelend orgaan voor sportbonden en rekent zowel de breedtesport
als de topsport tot haar takenpakket.
topsport
NOC*NSF Topsport heeft tot doel de topsporter tot grote prestaties te laten komen door
optimale omstandigheden te creëren op het gebied van accommodatie, trainingsmethode,
materiaal, medische begeleiding, zekerheid over studie, werk en huisvesting. Onder
NOC*NSF Topsport valt ook de voorbereiding en uitzending van de Nederlandse
afvaardigingen naar de Olympische Spelen.
breedtesport
Binnen de breedtesport onderscheidt NOC*NSF twee werkvelden: Sportontwikkelingen
(kwaliteit en infrastructuur van de sport) en Sport en gezondheid.
NOC*NSF Sportontwikkelingen heeft tot doel het functioneren van lokale sportaanbieders te
bevorderen. Speerpunten in het beleid zijn:
• een modern en marktgericht sportaanbod;
• een goed vrijwilligersbeleid bij sportverenigingen;
• een gedeeltelijke professionalisering van het verenigingskader;
• goede opleidingen voor verenigingsbestuurders en sporttechnisch kader;
• de integratie van specifieke groepen;
• het tegengaan van discriminatie en seksuele intimidatie;
• het bevorderen van fair play;
• wettelijke regelingen, de eigen organisatie en de financiering daarvan.

1.5.

Provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland wil zoveel mogelijk Noord-Hollanders aan het sporten en
bewegen te krijgen. Hoewel het aantal sporters in Noord Holland toeneemt, hebben niet alle
jongeren de gelegenheid om te sporten. De provincie Noord-Holland wil alle jongeren de
gelegenheid bieden aan sport deel te nemen.
Overgewicht ziet de provincie als een van de grootste gezondheidsbedreigingen. Sport en
bewegen is een belangrijk middel om overgewicht te bestrijden, evenals een gezonde
levensstijl.
De provincie wil haar sportbeleid voorzetten en verder intensiveren. De speerpunten zijn:
• stimuleren van breedtesport
• instellen van een jeugdsportfonds
• sport ter bestrijding van overgewicht
• bovenregionale sportaccommodaties
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Naast bovengenoemde speerpunten besteed de provincie aandacht aan het opzetten van
een integraal topsportbeleid dat aansluit bij de werkwijze van het Olympisch Netwerk NoordHolland en de nationale ambities zoals neergelegd in het Olympisch Plan 2028.
Noord-Holland wil een sportklimaat scheppen waarin breedte- en topsport optimaal kunnen
floreren.

1.6.

Sport Service Noord Holland

Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies- en servicebureau voor de sport. Zij
voeren het sportbeleid uit van het provinciaal bestuur in Noord-Holland. SSNH richt zich
vooral op het ondersteunen van de georganiseerde sport. Hierbij staat het versterken van de
vrijwilligersorganisatie en de infrastructuur centraal.
Sportservice Noord-Holland adviseert gemeenten en GGD’s bij het ontwikkelen van integraal
sport- en gezondheidsbeleid. Wij volgen landelijke en provinciale ontwikkelingen en vertalen
deze naar projecten die interessant zijn voor gemeenten. Op verzoek van gemeenten kan
Sportservice de breedtesportprojecten coördineren en uitvoeren. Waar mogelijk worden de
projecten uitgevoerd vanuit een lokaal of regionaal sportservicepunt.
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2. Achtergronden en ontwikkelingen
2.1.

Ontwikkelingen van invloed op sport en sportbeoefening

De afgelopen jaren waren de maatschappelijke ontwikkelingen in sommige opzichten gunstig
voor de sport, en in andere opzichten minder gunstig. De Nederlanders besteden meer aan
sport. Wellicht wat minder gunstig was dat Nederlanders het gemiddeld iets drukker kregen.
De totale tijd besteed aan verplichtingen steeg tussen 2000 en 2005 met 0,4 uur per week; de
hoeveelheid vrije tijd bleef in deze periode echter stabiel. De trend dat steeds minder tijd
wordt besteed aan het onderhouden van sociale contacten, zette ook de laatste jaren door.
Daarnaast daalde ook in recente jaren de organisatiegraad in de vrije tijd verder: minder
mensen worden lid van verenigingen
De decentralisatie van rijkstaken geeft gemeenten de mogelijkheid tot een meer integrale
aanpak van sport en bewegen, onderwijs, welzijn, jeugdbeleid en gezondheidsbeleid.
Het paradoxale effect hiervan is dat het sportbeleid minder zichtbaar en eenduidig wordt.
Inhoudelijk staan in het rijkssportbeleid de drie pijlers uit de nota Tijd voor sport.
Bewegen, meedoen, presteren nog fier overeind. Bewegen wint aan belang in de strijd tegen
overgewicht. Voor de realisatie van de beoogde meerwaarden van sport wordt sterk ingezet
op gezonde sportverenigingen met een goed sporttechnisch kader. Veel aandacht is er voor
de stimulering van de sportdeelname, oftewel de vraagkant van de sportmarkt. De
aanbodzijde – met name de accommodaties – blijft daarbij echter onderbelicht. Probleem
hierbij is dat de kosten gedragen worden door partijen (gemeenten) die daarvan niet of
nauwelijks de opbrengsten plukken (die komen terecht bij ondernemers, zorgverzekeraars en
de rijksoverheid). Eenzelfde vraagstuk speelt bij de financiering van de organisatorische
sportinfrastructuur. Het blijft de vraag of de overheid hieraan niet een bijdrage zou moeten
leveren, om het behalen van positieve meerwaarden (‘sport als middel’) ook in de toekomst te
kunnen garanderen.

2.2.

Demografische ontwikkelingen

De samenstelling van de bevolking speelt een belangrijke rol bij het sportbeleid. Het sportgedrag van 65-plussers is bijvoorbeeld anders dan dat van jongeren. De bevolkingsomvang van
Laren toont een tweetal opvallende kenmerken in vergelijking met de landelijk cijfers.
Tabel 1 geeft de bevolkingssamenstelling weer voor 2009. Daaruit blijkt dat het percentage
inwoners in de leeftijdscategorie van 20 t/m 34 t.o.v. het de landelijke cijfers achterblijft (10%
tegen 18,1%). Het aantal 65+ is in Laren met 25,7% ± 10% hoger dan het landelijk
gemiddelde.
leeftijd
Laren
Nederland
0-19 jaar
21,8
23,8
20-34 jaar
10
18,1
35-54 jaar
27,3
30,1
55-64 jaar
15,4
12,9
65+ jaar
25,7
15
Tabel 1 Bevolkingssamenstelling gemeente Laren 2009

Er zal rekening moeten worden gehouden met het veranderende sportgedrag van de
verschillende leeftijdscategorieën. Ouderen blijven tegenwoordig langer actief, waardoor het
relatieve aandeel ouderen in de sportparticipatie zal toenemen. Dit betreft sporten die op
hogere leeftijd zijn te beoefenen en waarbij plezier en bewegen centraal staat. Jongeren in de
leeftijd van circa 16 jaar zijn daarentegen kwetsbaar als het gaat om deelname aan sport. Op
die leeftijd zeggen veel jongeren hun lidmaatschap van een sportvereniging op ten behoeve
van andere vormen van vrijetijdsbesteding.
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2.3.

Sportmogelijkheden in Laren

In het sportdeelname onderzoek 2009 is gevraagd of men voldoende mogelijkheden heeft tot
het beoefenen van sportieve activiteiten.

Locatie
Officiële sportaccommodatie eigen gemeente (zoals sporthal, zwembad,
voetbalveld, manege etc.)
Officiële sportaccommodatie elders
Andersoortige voorziening elders
Andersoortige voorziening eigen gemeente (zoals park, bos, openbare weg,
buurthuis, wijkcentrum etc.)
Openbare ruimte elders
Openbare ruimte eigen gemeente (zoals halfpipe, pleintje, trapveldje etc.)

Percentage
51
40
34
34
6
5

Tabel 2 Gebruik sportlocaties

Het grootste deel van de sportactiviteiten (51%) vindt plaats op officiële sportaccommodaties
in de eigen gemeente. Daarnaast sport 40% van de inwoners op officiële accommodaties
buiten de eigen gemeente. In de openbare ruimte wordt veel minder gesport.
Reactie
Ik vind ze prima zo, weinig op aan te merken
Ik kom er nooit
Ik heb wat op te merken over een voorziening
Ik mis een voorziening
Tabel 3 Mening sportvoorzieningen Laren

Percentage
55
29
8
4

Meer dan de helft van de respondenten heeft weinig op te merken over de gemeentelijke
sportvoorzieningen in Laren en vindt ze prima zo. 29% geeft aan er nooit te komen. Daartoe
uitgenodigd om opmerkingen over de accommodatie te noemen doen 32 respondenten dat
ook.

2.4.

Sportdeelname in Laren

2.4.1.Deelname sport algemeen
81% van de inwoners tussen de 12 en 70 jaar in Laren doet aan sport. 28% sport meer dan
120 keer per jaar. De sportdeelname tussen mannen en vrouwen verschilt nauwelijks.
Mannen sporten frequenter dan vrouwen in Laren. 64% van de mannen sport 60 keer of
vaker per jaar tegenover 57% van de vrouwen. In vergelijking met landelijke cijfers is de
sportdeelname in Laren hoger en zijn er meer sporters die frequent (meer dan 60 keer per
jaar) sporten.
Een vergelijking met andere sportdeelname onderzoeken tonen aan dat de sportdeelname in
Laren hoger is dan de sportdeelname in andere vergelijkbaren gemeenten.
Sporten in verenigingsverband en alleen ongeorganiseerd sporten zijn de populairste
verbanden om in te sporten. 49% van de respondenten sport in verenigingsverband (60% van
de sporters). 38% sport veel ongeorganiseerd alleen. Daarnaast sport 25% van de
respondenten bij een commerciële sportaanbieder. Uit de Rapportage Sport 2008 (SCP)
bleek dat 28% van de Nederlanders lid was van een sportvereniging (of 47% van de
sporters). In Laren sporten derhalve meer mensen bij een sportvereniging dan gemiddeld in
Nederland.
2.4.2 Deelname georganiseerde sport
Tennis is in Laren de populairste verenigingssport. 14% van de respondenten is lid van een
tennisvereniging. Kijken we naar het percentage sporters dan is 18% van de sporters lid van
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een tennisvereniging. Daarnaast worden golf en hockey veel in verenigingsverband
beoefend.
Tak van Sport
Percentage
Tennis
14
Golf
12
Hockey
7
Voetbal
4
Fitness conditie
4
Hardlopen/joggen/trimmen
3
Bridge
2
Gymnastiek/ turnen
2
Roeien
2
Volleybal
2
Zwemsport
2
Tabel 4 Overzicht top elf sporten in verenigingsverband

2.4.3 Deelname ongeorganiseerde sport
Hardlopen/joggen/trimmen, wandelsport en wielrennen/mountainbiken/toerfietsen, zijn de
populairste sporten in ongeorganiseerd verband. 10% van de inwoners van de gemeente
Laren doet ongeorganiseerd aan hardlopen/joggen/trimmen.
Tak van Sport
Percentage
Hardlopen/joggen/trimmen
10
Wandelsport
9
Wielrennen/mountainbiken/toerfietsen
8
Zwemsport
6
Watersport/zeilen/surfen
3
Fitness conditie
3
Skiën/langlaufen/snowboarden
3
Golf
2
Hockey
2
Tabel 5 Overzicht top acht sporten in ongeorganiseerd verband

2.4.4 Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
In de zomermaanden halen meer mensen de NNGB dan in de winter. Gedurende het hele
jaar haalt 33% de NNGB dit is een stuk lager dan het percentage in Nederland (51%). In de
winter zijn ook meer mensen inactief (dat wil zeggen geen enkele dag actief). In Laren is 4%
van de mensen het gehele jaar inactief, in Nederland 8,2%, (TNO Bewegen gemeten 20022004). Een recentere meting laat 6% in de zomer en 9% in de winter zien (Obin Ongevallen
en Bewegen in Nederland 2005).
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3. De gemeente Laren en haar sportbeleid
3.1.

Uitgangspunten en doelstellingen

Laren vindt dat sport een belangrijke plaats inneemt in het dorp. Het belang van sport en
bewegen voor de gezondheid, sociale contacten en zinvolle invulling van de vrije tijd wordt in
zijn algemeenheid erkend. Maar ook over de waarde die sport in breder verband kan hebben
voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Laren bestaat geen twijfel. Sport en
sportactiviteiten worden derhalve aangegrepen om ook andere beleidsdoelen te bereiken
waaronder het inzetten van sport voor maatschappelijke doeleinden. Vanuit het sportbeleid
mag dit echter niet als een primaire doelstelling van de sport gaan gelden. De gemeente
erkent wel de meerwaarde van sport en zal vanuit de gedachte van een integrale aanpak in
ondersteunende en faciliterende zin medewerking verlenen aan initiatieven vanuit andere
beleidssectoren.
Hoewel het stimuleren van deelname aan sport en het scheppen en bevorderen van
mogelijkheden om te sporten als primaire doelstelling van het gemeentelijk sportbeleid wordt
gezien, wordt de waarde van sport voor het bereiken van andere beleidsdoelen in belangrijke
mate erkend. Eén van de speerpunten van het landelijk sportbeleid is dan ook het inzetten
van sport voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Daartoe is een integrale
aanpak met andere beleidssectoren en een vroegtijdige betrokkenheid van het veld
noodzakelijk.
In dit kader wordt het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende
beleidssectoren gezien om initiatieven op deze brede terreinen op te starten en te
ondersteunen (samenwerking met onderwijs, Wmo). Kwaliteit vanuit het oogpunt van sport
staat daarbij voorop!
Binnen het sportbeleid wordt wel nadrukkelijk onderscheid gemaakt in achterstandsgroepen
(voorzover aanwezig in Laren) en doelgroepen die (onder meer omwille van gezondheid,
sociale contacten en zinvolle vrijetijdsbesteding) gestimuleerd worden om aan
bewegingsactiviteiten deel te nemen. Het blijft uiteindelijk de keus van de inwoner om een
sport te gaan beoefenen.
De hoofddoelstelling van het gemeentelijk sportbeleid is:
het stimuleren van de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten en het scheppen en
bevorderen van mogelijkheden voor het beoefenen van die activiteiten.
Om deze doelstelling te realiseren zal de gemeente zich vooral richten op het creëren en
instandhouden van een goede sportinfrastructuur en kwaliteit van sportbeoefening. Daarbij
wordt aandacht besteed aan het aanbod van sportvoorzieningen, de sportvraag, gezondheid,
leefbaarheid en ordening in tijd en ruimte. Deze thema’s van de sport komen terug in de
volgende subdoelstellingen:
• mogelijkheden scheppen voor en stimuleren van recreatie-, wedstrijd- en topsport en
daarmee bijdragen aan de passieve sportbeleving;
• stimuleren van sportdeelname van alle inwoners van Laren, met specifieke aandacht voor
achterstandsgroepen;
• voorwaarden scheppen voor gezonde, goed functionerende en (financieel) zelfstandige
sportverenigingen;
• zorg dragen voor een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van binnen- en
buitensportvoorzieningen aansluitend op de vraag van de inwoners;
De hoofd- en subdoelstellingen geven in grote lijnen weer wat in de komende jaren beoogd
wordt met het gemeentelijk sportbeleid. Hierbij wordt grotendeels voortgebouwd op het beleid
dat in de afgelopen periode is gevoerd, waar nodig aangepast op basis van ervaringen en
rekening houdend met de ontwikkeling van Laren.
Voor de wijze waarop het sportbeleid wordt uitgevoerd, worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• het aanbieden van sportactiviteiten en het realiseren en instandhouden van
voorzieningen ligt in eerste instantie bij het particulier initiatief, in tweede instantie bij een
samenwerkingsvorm tussen de gemeente en de markt en tenslotte bij de gemeente zelf.
• de verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren;
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•
•

de gemeente stelt zich ten doel ertoe bij te dragen dat de sportverenigingen in staat zijn
hun positie als belangrijke pijler van het dorp minimaal te handhaven, rekening houdend
met de veranderende maatschappelijke context van de verenigingen;
bij het realiseren van voorzieningen moet rekening worden gehouden met de flexibiliteit
om bij te blijven bij ontwikkelingen;

In de volgende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten voor specifieke
onderdelen van het sportbeleid.

3.2.

De rol van de gemeente

In de vorige beleidsnota is aangegeven dat de verenigingen een nadrukkelijke rol vervult bij
het aanbieden van sportieve activiteiten en bij de realisatie en instandhouding van
voorzieningen. De reden hiervoor is dat zij bepaalde taken beter kunnen vervullen dan de
gemeente. Het aantal spelers op het sportveld neemt echter toe, waardoor het van belang is
aan te geven op welke wijze het sportbeleid wordt aangepakt en welke verantwoordelijkheden
daaruit voortvloeien voor de betrokken partijen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de rol
die de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd.
Onderzoek en coördinatie.
Onderzoek wordt uitgevoerd naar de verandering in deelname aan sport, en trends en
ontwikkelingen die van invloed zijn op de sport. Op basis hiervan kunnen randvoorwaarden
opgesteld worden, onder andere als toetsingskader voor particuliere initiatieven.
Het stimuleren van sportparticipatie.
Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke sportdeelname van alle inwoners van Laren.
Sport voor gedefinieerde doelgroepen en het begeleiden en ondersteunen van verenigingen
zijn elementen die deel uitmaken van deze kerntaak.
Het fungeren als aanjager.
Het aanbieden van sportactiviteiten en het realiseren en instandhouden van voorzieningen ligt
in eerste instantie bij het particulier initiatief (marktpartijen en verenigingen). De gemeente zal
marktvolgend zijn en randvoorwaarden opstellen. Daar waar het particulier initiatief
onvoldoende mogelijkheden biedt, zal de gemeente zonodig initiërend te werk gaan en een
aansturingfunctie vervullen.
Het tot stand brengen, onderhouden en ondersteunen van initiatieven.
Meer dan voorheen wordt een innoverende en regisserende rol vervuld, maar vanuit een
pragmatische invalshoek. Dit houdt in dat de nadruk ligt op het op actieve wijze entameren
van overleg, stimuleren van samenwerking tussen verschillende beleidspartners, oplossen
van knelpunten voor samenwerking en ondersteunen van innovaties. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de deskundigheid en inzicht die bij andere organisaties aanwezig is. Om deze
rol te kunnen vervullen moet de ambtelijke organisatie goed op de hoogte zijn van wat er leeft
en speelt om de lijnen uit te kunnen zetten en voorwaarden te scheppen.
Om het sportbeleid af te kunnen stemmen op de vraag moet in contact worden getreden met
burgers en instellingen. Een grote mate van betrokkenheid en samenspraak in een vroegtijdig
stadium vergroot bovendien het draagvlak van de inwoners voor de uitvoering van het beleid.
Vraaggericht werken betekent overigens niet dat ieder verzoek wordt ingewilligd. In dit kader
draagt de gemeente een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer inzicht bestaat in de
knelpunten, mogelijke oplossingen en de mening van de burger, wordt onder meer aan de
hand van deze beleidsnota bepaald welke rol de gemeente vervult. Een belangrijk aspect in
het vraaggericht functioneren van de gemeentelijke organisatie is derhalve het realiseren en
onderhouden van contacten met de betrokkenen in het veld (o.a. inwoners, verenigingen,
sportorganisaties, commerciële aanbieders en andere beleidspartners).
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4. Beleid per deelgebied
4.1.

Stimulering sportdeelname

Het sportstimuleringsbeleid in Laren is gericht op alle inwoners van Laren. Het sportbeleid
richt zich derhalve niet op bepaalde doelgroepen, maar besteed daar wel aandacht aan. De
sportverenigingen zijn een belangrijke partner in het sportstimuleringsbeleid.
Vanuit het sportdeelname onderzoek zijn er twee doelgroepen naar voren gekomen die extra
aandacht behoeven: jongeren en ouderen vanaf 65+.
Uit het sportdeelname onderzoek is ook naar voren gekomen dat de Nederlandse
beweegnorm (NNGB) in Laren onder het landelijke gemiddelde ligt. De gemeente Laren wil
door middel van haar actieve sportbeleid de beweegnorm over vier jaar (bij het eerstvolgende
sportdeelname onderzoek) op het landelijk gemiddelde krijgen.
Jeugd
In 2006 is in het kader van de BOS regeling subsidie aangevraagd bij het ministerie van
VWS. De aanvraag is toegekend. De projectperiode bedroeg 2007-2010. Inmiddels heeft
VWS ingestemd met verlenging van het project t/m 2011.
De doelstellingen van de aanvraag was de jeugd een zinvolle vrije tijdsbesteding te geven en
een actieve levensstijl te initiëren.
De brede aandacht voor sport heeft in Laren inmiddels geleid tot diverse initiatieven en
ideeën vanuit het jeugd-, onderwijs- en welzijnsbeleid of organisaties die zich op die terreinen
bewegen. Door het (mede) inzetten van sport- en bewegingsactiviteiten trachten deze
organisaties doelen vanuit hun eigen beleidsterrein te verwezenlijken.
Tevens kan worden gedacht aan projecten waarin de samenwerking tussen buurt,
sportverenigingen en onderwijs centraal staat. De gemeente stelt daarbij randvoorwaarden en
voorziet in de accommodatiebehoefte. Een ander voorbeeld is de organisatie van
voetbalactiviteiten voor asielzoekers. Deze proeven sluiten aan bij het landelijk sportbeleid,
waarbij samenwerking met andere beleidsterreinen plaats vindt.
Ouderen
Geconstateerd is dat het aandeel ouderen in de Larense samenleving beduidend hoger ligt
dan landelijk het geval is. In het kader van de Wmo wordt preventief ingezet om mensen zo
lang mogelijk actief te houden en deel te laten nemen in de maatschappij. Sport kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren. De gemeente Laren zal inzetten op het verder uitbouwen
van de activiteiten voor de 65+.
Een landelijke trend is dat het vinden en behouden van goede en gekwalificeerde begeleiders
van deze beweegactiviteiten een moeilijke opgave is. De gemeente zal, in samenwerking met
andere gemeenten en/of Sportservice Noord Holland, zich inzetten om deze problematiek
aan te pakken. Ook in gewestelijk verband kunnen deze zaken worden aangekaart en
opgepakt
Een goede mogelijkheid om de ouder actief te krijgen en te houden in het zogenaamde
GALM project. Hierbij wordt de doelgroep uitgenodigd om deel te nemen aan een fitheidstest
en vervolgens op basis van de uitkomst deel te nemen aan een vervolgtraject. Samenwerking
met verenigingen is hierbij van belang.
Verenigingen en instellingen die zich geheel of deels richten op bepaalde doelgroepen
kunnen, bij wijze van uitzondering en afhankelijk van de noodzaak, in aanmerking komen
voor ondersteuning van gemeentewege. Laren staat daarmee open voor het stimuleren van
gehandicaptensport. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten bij hockeyclub LMHC; Gtoernooi.
Uitgangspunten beleid:
• De gemeente voert een algemeen sportstimuleringsbeleid voor alle inwoners van Laren,
rekening houdend met de diversiteit aan groepen in de samenleving. Twee doelgroepen
wordt extra gestimuleerd, jongeren tot 19 en ouderen vanaf 65.
• Bij de uitvoering van het sportbeleid is het doel (‘sport en bewegen, een leven lang’)
leidend en niet de organisatie die de activiteit aanbiedt.
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•
•

Het inzetten van sport- en bewegingsactiviteiten als middel om doelen vanuit andere
beleidsterreinen dan sport te bereiken, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
betrokken sectoren.
Over vier jaar de Nederlandse Norm Gezond Bewegen in Laren gelijk te laten zijn aan het
landelijk gemiddelde

Beleidsacties:
1. In vervolg het sportdeelname onderzoek 2009 zal elke vier jaar een onderzoek worden
uitgevoerd naar de sportdeelname in Laren. Dit onderzoek moet tevens inzicht geven in
de ongeorganiseerde sportbeoefening in Laren.
2. Om te kunnen beoordelen aan welke projecten op het gebied van sportstimulering een
gemeentelijke bijdrage wordt verleend, zullen criteria worden uitgewerkt.
3. In 2011 wordt gestart met het GALM project in Laren. Samenwerking hierin met
verenigingen wordt uitgewerkt.
4. in samenwerking met omliggende gemeente en Sportservice Noord Holland wordt
geïnventariseerd welke problemen zich voordoen op het gebied van kader voor
beweegactiviteiten voor ouderen worden oplossingen aangedragen.

4.2.

Breedtesport in verenigingsverband

De organisatie van de sportvereniging komt door het gebrek aan vrijwilligers en kader onder
druk te staan. Sportverenigingen vormen echter een belangrijke pijler in het maatschappelijke
en sportleven van Laren. De gemeente stelt zich derhalve ten doel ertoe bij te dragen dat de
verenigingen in staat zijn (en blijven) die functie te vervullen. De verenigingen moeten daarbij
bedrijfsmatig en vraaggericht te werk gaan. De rol van de gemeente zal in dit kader gericht
zijn op het scheppen van randvoorwaarden, waarbij de nadruk ligt op het structureel
verbeteren van het bestuurlijk organisatorisch functioneren van verenigingen. Dit wordt vorm
gegeven door het kader en de vrijwilligers te ontlasten.
Directe financiële ondersteuning is hierbij niet aan de orde. In plaats van een algemene
geldelijke bijdrage in de verenigingsexploitatie worden problemen aan de hand van concrete
vragen aangepakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de veranderende maatschappelijke
context van verenigingen. Ontwikkelingen als individualisering, toenemende concurrentie van
andere sport- en vrijetijdsactiviteiten en vermaatschappelijking van de sport zorgen ervoor dat
de centrale positie van de georganiseerde amateursport verder onder druk komt te staan. Het
zelfstandig functioneren en de levensvatbaarheid van verenigingen is mede afhankelijk van
de omvang van de vereniging.
Grote levensvatbare verenigingen zijn in het algemeen beter in staat om een betere bezetting
te kunnen realiseren, meer veerkracht aan de dag te kunnen leggen en problemen het hoofd
te kunnen bieden. Daartegenover staat dat aan het bestuur van grote verenigingen meer
eisen worden gesteld. Hoewel kleinere verenigingen aantonen dat omvang geen absolute
voorwaarde is, kunnen zij het extra moeilijk hebben om orde op zaken te krijgen en in te
spelen op veranderende omstandigheden. In die gevallen wordt een proactieve houding van
de gemeente verlangd door bij het in gang zetten van een ondersteuningstraject een meer
actieve en stimulerende rol in te nemen.
Gezien de reeds bestaande knelpunten ten aanzien van vrijwilligers en bestuurlijk en
sporttechnisch kader, kan het aangaan van nieuwe taken voor verenigingen een extra
belasting opleveren, waarop zij niet zijn ingesteld. Daarom wordt als voorwaarde gesteld dat
de vereniging de organisatie goed op orde moet hebben en voldoende toegerust moet zijn,
voordat zij wordt ingezet voor nieuwe beleidsacties. Ten aanzien van het vrijwilligersprobleem
wordt aangesloten bij het project Meer Vrijwilligers in Kortere tijd van Sportservice Noord
Holland. Doel is een structurele oplossingen te realiseren.
Uitgangspunten beleid:
• Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het functioneren en bestaansrecht van
de eigen vereniging.
• Verenigingsondersteuning vindt vraaggericht plaats. De gemeente voert daarbij een actief
beleid door voorwaarden te scheppen en faciliteiten te bieden.
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•
•

Vormen van samenwerking en onderlinge afstemming tussen verenigingen en andere
beleidspartners worden gestimuleerd en ondersteund.
Meer vrijwilligers in de sport

Beleidsacties:
1. Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de sportverenging uit
Laren. Doel van deze bijeenkomsten is kennis vergaren en delen, elkaar ontmoeten en
thema’s te behandelen.
2. Bij ondersteuningsvragen van verenigingen in samenwerking met Sportservice Noord
Holland bekijken welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
3. Deelnemen in 2010 aan project Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd van Sportservice NoordHolland.

4.3.

Breedtesport buiten verenigingsverband

De ongeorganiseerde sport omvat een breed scala aan sporters en sportaanbieders.
Enerzijds heeft het betrekking op die vormen van sport, waarvoor geen specifieke en
permanente accommodaties en voorzieningen nodig zijn, zoals wandelen, toerfietsen en
hardlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de openbare ruimte. Anderzijds is er een
breed aanbod van voorzieningen, waarbij het mogelijk is in ongeorganiseerd verband te
sporten. Voorbeelden hiervan zijn de sportscholen, fitnesscentra, maneges, particuliere
tennisaccommodaties en buurtvoorzieningen. Kenmerkend voor dit beleidsonderdeel is dat
het om sporters gaat die actief zijn buiten enig formeel verband: de sporter bepaalt en
organiseert zelf hoe, waar, wanneer en met wie de sportbeoefening plaatsvindt.
De gemeente is van mening dat het dorp voldoende mogelijkheden moet bieden voor het
beoefenen van breedtesport buiten verenigingsverband, zowel in de openbare ruimte als bij
(commerciële) sportaanbieders.
In relatie tot het Jeugd Beleid speelt de openbare ruimte een belangrijke rol, aangezien
jongeren daar intensief gebruik van maken voor bijvoorbeeld voetbal en skaten. Om een
kwalitatief goede inrichting van de woonomgeving te realiseren en een beleid te kunnen
voeren dat is toegesneden op het commerciële sportaanbod, is inzicht in de vraag naar en
aanbod van de ongeorganiseerde sport van essentieel belang.
Uitgangspunten beleid:
• In het kader van de toenemende differentiatie in vraag en aanbod van sporten in
ongeorganiseerd verband wordt daar waar mogelijk meer aandacht gegeven aan
breedtesport buiten verenigingsverband.

4.4.

Voorlichting en communicatie

De uitvoering en eventuele bijstelling van het gemeentelijk sportbeleid is alleen mogelijk
wanneer duidelijk inzicht is in de wensen en behoeften van de verschillende betrokkenen,
zoals de inwoners, de verenigingen, commerciële marktpartijen en het ambtelijk apparaat. Dit
vereist echter een goede communicatie waarin sprake is van tweerichtingsverkeer tussen
betrokkenen. De gemeentelijke website fungeert hierbij als vindplaats voor
sportmogelijkheden in Laren.
Naast de schriftelijke voorlichting wordt voor de verenigingen tweemaal per jaar een
gelegenheid gecreëerd waarin zij elkaar kunnen ontmoeten (zie 4.2)
Uitgangspunten beleid:
• Voorlichting over de algemene sportmogelijkheden in Laren is onder meer een taak van
de gemeente.
Beleidsacties:
1. In het voorjaar van elk jaar wordt in het kader van een ‘Dag van de Sport’ een
bijeenkomst georganiseerd voor de verenigingen met als doel discussie te voeren over
voor de verenigingen relevante onderwerpen.
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5. Accommodatiebeleid
In dit hoofdstuk wordt eerst een aantal algemene uitgangspunten besproken ten aanzien van
het instandhouden, ontwikkelen en realiseren van (materiële) sportvoorzieningen. Vervolgens
wordt per soort voorziening beschreven wat de huidige stand van zaken is en welk beleid
voor de komende periode wordt gevoerd. Daarbij is rekening gehouden met actuele en
verwachte ontwikkelingen en de normen die gehanteerd worden ten aanzien van het gebruik
van sportvoorzieningen.
Ten aanzien van de behoefteraming van de accommodaties en de planning van
voorzieningen is voor de periode tot en met

5.1.

Algemeen

Voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van het totale sportbeleid. Het stimuleren
van deelname aan sportieve activiteiten heeft immers weinig zin, wanneer de
omstandigheden ontbreken om die activiteiten te kunnen beoefenen. De gemeente stelt zich
dan ook tot doel actief bij te dragen aan een voldoende aanbod van kwalitatief goede
sportaccommodaties.
De differentiatie in vraag naar en aanbod van sportvoorzieningen is groot en zal naar
verwachting alleen maar toenemen. Het veranderende sportgedrag van Nederlanders heeft
tot gevolg dat bij de beleidsontwikkeling en de realisatie en exploitatie van voorzieningen de
nodige flexibiliteit ingepast moet worden om in te kunnen blijven spelen op trends en
ontwikkelingen.
Bij het realiseren van voorzieningen is steeds meer de clustering van voorzieningen aan de
orde, zowel onder één dak als op een sportpark. De voordelen van clustering hebben onder
meer betrekking op synergievoordelen ten aanzien van bijvoorbeeld energie en beheer,
verlaging van de investeringskosten (gedeelde muren en medegebruik van voorzieningen) en
de infrastructuur. Bundeling van voorzieningen voor verschillende beleidsvelden (sport,
onderwijs en welzijn) komt steeds vaker voor, evenals de combinatie van gemeentelijke en
commerciële activiteiten.
De differentiatie in het aanbod van sportvoorzieningen uit zich niet alleen in de
verscheidenheid aan accommodaties voor verschillende vormen van sport, maar ook in de
eigendomsverhoudingen en beheersstructuren. In toenemende mate begeven zich naast de
gemeente ook particuliere en commerciële sportaanbieders op de markt, die zich in meer of
mindere mate op een bepaald segment van de sport richten. Ten aanzien van de ontwikkeling
en realisatie van voorzieningen wordt de bestaande lijn voor de komende jaren voortgezet.
Dit houdt in dat de realisering, maar ook de exploitatie, van voorzieningen zoveel mogelijk
wordt overgelaten aan het particulier initiatief. De gemeentelijke bemoeienis is gericht op het
voeren van een voorwaardenscheppend beleid met als doel investeringen te genereren
binnen het vastgestelde kader. Van de gemeente wordt derhalve een actieve en stimulerende
houding verwacht bij het benaderen van marktpartijen en sportverenigingen.
Wanneer het particulier initiatief geen interesse of mogelijkheden heeft voor de aanleg van
voorzieningen, en de behoefte voldoende dringend is, wordt onderzocht in hoeverre een vorm
van Publiek Private Samenwerking (PPS) mogelijk is. Daarbij worden combinaties van
commerciële en niet-commerciële voorzieningen niet bij voorbaat uitgesloten.
In de afgelopen jaren zijn gemeentelijke taken en voorzieningen geprivatiseerd, bijvoorbeeld
door de tennisparken en een aantal kleed- en clubgebouwen over te dragen aan de
verenigingen. Daarnaast is de exploitatie van het zwembad, de sporthal en gymnastieklokaal
Standelkruid overgedragen aan Stichting Binnensport accommodaties Laren.
Het onderhoud van de sportvelden wordt door de verenigingen zelf uitgevoerd. Hier
tegenover staat dat de verenigingen beperkte huur/pachtsom in rekening wordt gebracht.
Gemeentelijke bijdragen aan sportvoorzieningen zullen per geval bekeken worden en aan
een nadere afweging onderworpen worden.
Hoewel de gemeente van mening is dat de sportverenigingen bij de instandhouding van het
voorzieningenaanbod een medeverantwoordelijkheid hebben, leent niet elke situatie zich voor
privatisering. Maatwerk per specifiek geval moet aantonen of sprake is van een reële
mogelijkheid tot het overdragen van taken en voorzieningen aan verenigingen. Daarbij spelen
zaken als draagkracht van de vereniging, de aard van de accommodatie en de condities
waaronder overdracht plaatsvindt een belangrijke rol. De gemeente wil voorkomen dat
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verenigingen nog verder onder druk komen te staan of dat de kwaliteit van de voorziening (op
termijn) in het gedrang komt.
Uitgangspunten beleid:
• Het aanbod en de diversiteit van de voorzieningen moeten in verhouding staan met het
aantal inwoners van Laren en zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften.
• De gemeente fungeert als regisseur bij de ontwikkeling van het voorzieningenaanbod.
Daartoe wordt het volgende beleid gevoerd:
o realisatie en exploitatie van voorzieningen wordt in eerste instantie overgelaten
aan het particulier initiatief, waarbij de gemeente randvoorwaarden stelt;
o indien het particulier initiatief zich niet aandient, zal de gemeente voor zover
mogelijk de markt actief benaderen (acquisitie);
o wanneer het particulier initiatief onvoldoende mogelijkheden heeft, wordt bezien
of een vorm van Publiek Private Samenwerking mogelijk is;
• Particuliere initiatieven moeten passen binnen het beleid en worden per geval
beoordeeld.
• Sportaccommodaties worden, met inachtneming van de uitgangspunten voor de
verschillende soorten voorzieningen, zoveel mogelijk geconcentreerd gerealiseerd.
• Mogelijke combinaties met andere (gemeentelijke of commerciële) voorzieningen worden
nagestreefd, onder meer vanwege beheersvoordelen en flexibiliteit in toekomstig gebruik.

5.2.

Binnensportaccommodaties

Gymzalen:
Geschikt voor kleine zaalsporten zoals tafeltennis, volleybal, badminton, etc. Daarnaast in
gebruik voor gymnastiekonderwijs.
• Standelkruid
• Laar en Berg
• L’Arena
Sporthal
Geschikt voor de grotere zaalsporten zoals voetbal, hockey, volleybal, handbal, etc.
Eveneens geschikt voor gymnastiekonderwijs.
• Klaas Boutbal
Zwembad
De Biezem
Tennishal
Sprokkelenburg
Fitness
Family fitness
Flash Studio
Uitgangspunten beleid:
• De planning en realisatie van binnensportaccommodaties wordt gerelateerd aan de
behoefte in Laren afgezet tegen het maatschappelijk belang en de daarmee gepaard
gaande kosten.
Beleidsacties:
1. In 2011 wordt de haalbaarheid van een BEL brede zwemvoorziening verder onderzocht.

5.3.

Zwembad

Het college heeft aangekondigd het zwembad in september 2011 te sluiten. Er zal een
haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd in BEL verband een zwemvoorziening te
realiseren met in gedachte de beleidsuitgangspunten genoemd bij 5.1.
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5.4.

Buitensportaccommodaties

De sportvelden voor de diverse buitensporten zijn ondergebracht op zeven sportparken. De
verdeling over de stadsdelen en de aanwezige sporten ziet er als volgt uit:
Sportcomplex Laarder Engh
Voetbal
Tennis
Touwtrekken
Jeu de Boules
Sportcomplex Eemnesserweg
Tennis (indoor – outdoor)
Hockey
De Biezem
Tenniscomplex ‘t Laer
Tennis
Manege’s
De Larense Manege
tennis
Er zijn 3 tennisverenigingen met elk een eigen accommodatie in Laren.
Tennisvereniging SV Laren ’99 heeft de beschikking over 6 banen. Er zijn in de nabije
toekomst geen plannen voor uitbreiding van de accommodatie.
Het complex van tennisvereniging ’t Laer bevindt zich in het centrum van Laren. Het heeft 6
banen en er zijn geen plannen voor uitbreiding van het complex.
Tennisvereniging LLTC is gevestigd op het complex aan de Eemnesserweg. Het
tenniscomplex bestaat momenteel uit 9 banen. Het complex is recent uitgebreid met één
volwaardige tennisbaan en 2 minitennisbanen.
hockey
De hockeyvereniging heeft de beschikking over 3 kunstgrasvelden (waarvan 1 waterveld) en
2 natuurgrasvelden. Uit oogpunt van ontwikkeling van de (top) sport ambities van de
vereniging en de kwaliteit is het gewenst één van de bestaande kunstgrasvelden
(zandingestrooid) om te zetten in een waterveld. Dit verhoogt de mogelijkheden om op
topniveau wedstrijden te spelen en te trainen. Het verruimt ook de mogelijkheden om het
complex in gebruik te geven bij de KNHB voor trainingen en wedstrijden van bondsselecties.
Ten behoeve van de ontwikkeling op lange termijn zal nagedacht moeten worden of en hoe
uitbreiding van velden op de huidige locatie mogelijk is.
voetbal
SV Laren ’99 heeft de beschikking over 1 kunstgrasveld en 3 natuurgrasvelden. Momenteel
loopt de vereniging tegen de maximum capaciteit aan voor wat betreft de
trainingsmogelijkheden. De vereniging heeft een verzoek ingediend voor het omzetten van
een natuurgrasveld in een kunstgrasveld.
Jeu de Boules
De Jeu de Boules vereniging maakt momenteel gebruik van banen op het complex Laarder
Engh. Zij zaten voorheen op de Brink. Gevolg van de verhuizing is dat het ledenaantal van de
vereniging drastisch teruggelopen is. Er zal onderzocht worden of de vereniging op een plek
gehuisvest kan worden meer in het centrum van Laren. Zodat de vereniging goed bereikbaar
is voor de overwegend oudere leden.
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Touwtrekken
Touwtrekvereniging Touwtje maakt gebruik van het complex Laarder Engh. Er bestaat geen
voornemen en noodzaak om de accommodatie verder uit te breiden.
overdracht accommodaties
Het is bestaand beleid dat de verenigingen de kleed-/clubgebouwen in eigendom hebben en
exploiteren. Verdere overdracht van gemeentelijke accommodaties is nu niet aan de orde.
Uitgangspunten beleid:
• Uitbreiding van de verschillende takken van sport vindt zoveel mogelijk plaats op de
bestaande complexen.
• De realisatie en exploitatie van de buitensportcomplexen is volledig een particuliere
aangelegenheid.
Beleidsacties
1. In samenspraak met de verenigingen de knelpunten analyseren die verband houden met
de bereikbaarheid en sociale veiligheid van voorzieningen. Aan de hand van deze
analyse bezien welke maatregelen en alternatieven daarvoor een oplossing kunnen
bieden.
2. In het kader van de behoefteraming ruimtelijk te bezien of er rekening gehouden kan
worden met vervanging c.q. uitbreiding van de voetbalvelden, hockeyvelden,
tennisbanen.

5.5.

Voorzieningen in de openbare ruimte

Sportieve activiteiten in de (directe) woonomgeving zijn niet alleen van belang voor een
stimuleringsbeleid gericht op een leven lang bewegen, het is tevens van grote betekenis voor
de sociale infrastructuur. Het is niet zonder reden dat veel aandacht wordt besteed aan de
inzet van sport voor het oplossen van maatschappelijke problemen. De huidige trends en
ontwikkelingen vragen bovendien om laagdrempelige voorzieningen, waarvan de openbare
ruimte wellicht het beste voorbeeld is. Het gaat daarbij overigens niet alleen om specifieke
voorzieningen als speelplaatsen, schoolpleinen, trap- en basketbalveldjes. De woonomgeving
op zich moet uitnodigen tot sporten en bewegen dicht bij huis.
Vooral jonge inwoners gebruiken de woonomgeving voor voetbal, basketbal, skaten en
dergelijke. Ook wordt de openbare ruimte veelvuldig gebruikt voor sportieve activiteiten als
wandelen, fietsen, hardlopen en skeeleren. Het ontwikkelen van looproutes en fietsroutes met
duidelijke markeringen is een goed voorbeeld om activiteiten te stimuleren. Daarbij wordt het
uitgangspunt gehanteerd dat er een wisselwerking bestaat tussen de openbare ruimte en de
breedtesport. Alleen goed gebruikt groen verhoogt de leefbaarheid en bevordert een actieve
leefstijl.
Voorts versterkt de samenhang tussen woonomgeving en sporten, onder meer door het
element van ontmoeten, de sociale cohesie. Zoals eerder aangegeven kunnen de
sportverenigingen hierbij een belangrijke rol spelen.
Bij de sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte is het wel van belang rekening te
houden met de noodzaak en het belang van een goed evenwicht tussen recreëren en rust,
tussen kijk- en doe-groen. Intensief en extensief gebruik van de openbare ruimte. De
scheiding van verkeerssoorten is eveneens een aandachtspunt.
In het openbaar groen zijn diverse soorten te onderscheiden: groen op buurt- en wijkniveau,
recreatieterreinen, sportterreinen, groene verbindingsroutes, natuurterreinen en bosgebieden.
Die ruimte kent een diversiteit aan gebruikers. Het is daarom van belang te weten welk type
groen en welke inrichting voor bepaalde groepen interessant is. Bij de inrichting van de
genoemde terreinen dient rekening te worden gehouden met een spreiding van intensief en
extensief gebruik. Om de openbare ruimte optimaal te kunnen benutten is derhalve
noodzakelijk inzicht te hebben in de huidige inrichting en gebruik van de openbare ruimte
alsmede de wensen en behoeften van de (potentiële) gebruikers.
Daarnaast spelen een goed ontwerp en goed beheer een rol van betekenis. In het kader van
kwaliteitseisen voor een goed ontwerp, (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte
hanteert de gemeente de volgende basisvoorwaarden: veiligheid, bereikbaarheid,
herkenbaarheid, multifunctioneel, afwisseling en samenhang. Het kunnen meegroeien met de
wijk en inspelen op nieuwe behoeften, met andere woorden de nodige flexibiliteit en
16

vraaggerichte ontwikkeling, zijn eveneens van belang. Het doel is een efficiënt gebruik van de
ruimte.
Het beleidsonderwerp openbare ruimte heeft een nadrukkelijke relatie met de uitwerking van
onder meer het jeugdbeleid.
Uitgangspunten beleid:
• De gemeente is verantwoordelijk voor voorzieningen in de openbare ruimte.
• De openbare ruimte moet benut en ingericht worden voor sportieve activiteiten op basis
van de wensen en behoeften van de gebruikers.
• Aan kwaliteit en continuïteit in het beheer en onderhoud van de voorzieningen in de
openbare ruimte wordt aandacht besteed.
Beleidsacties:
1. Onderzoeken op welke wijze het gebruik van de woonomgeving en overige openbare
ruimte voor bewegingsactiviteiten gestimuleerd kan worden.

5.6.

Commerciële en particuliere centra

Commerciële sportaanbieders spelen doorgaans in op de gaten in de markt en de wensen
van de sporters, die zich steeds meer als consument opstellen. De gemeente is van mening
dat het aanbod van de particuliere partijen een waardevolle en in belang toenemende
bijdrage levert aan het totale sportaanbod. De verantwoordelijkheid voor initiatieven blijven
een eerste verantwoordelijkheid van het particulier initiatief. Initiatiefnemers met
vernieuwende ideeën, die een aanvulling op en verrijking van het bestaande aanbod
inhouden, worden welwillend en enthousiast tegemoet getreden. Het streven van de
gemeente is niet “meer van hetzelfde”, maar een kwaliteitsimpuls voor het
voorzieningenniveau. Daarnaast is bepalend of een project een positief effect heeft op de
economische ontwikkeling van Laren.
Van de gemeente mag een doortastende en voortvarende benadering en aanpak worden
verwacht. Daarbij hoort eveneens het faciliteren van initiatiefnemers door goede voorlichting
en begeleiding.
Naast de initiatieven van commerciële marktpartijen zijn er ook particuliere instellingen
(verenigingen en stichtingen), waarbij het winstoogmerk niet voorop staat.
Uitgangspunten beleid:
• De vestiging van commerciële voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en leisure
dient in voldoende mate, als onderdeel van een evenwichtig aanbod en een extra
kwaliteitsimpuls, gestimuleerd te worden.
Beleidsacties:
1. Er zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd in BEL verband een
zwemvoorziening te realiseren met in gedachte de beleidsuitgangspunten genoemd bij
5.1.
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6. Middelen
Om optimaal uitvoering te kunnen geven aan de geformuleerde doelstellingen past de
gemeente de volgende middelen toe:
•
•

tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties;
subsidies;

In de volgende paragrafen worden deze onderwerpen besproken.

6.1.

Tarieven

In de laatste sportnota is het vergoedingensysteem van de buitensportverenigingen
afgeschaft. Dit houdt in dat de buitensportverenigingen geen vergoeding meer aan de
gemeente Laren betalen. De gemeente heeft verder geen bemoeienis met de
exploitatielasten van de verenigingen.
Dit tarievenbeleid is een belangrijk onderdeel van het voorwaardenscheppende gemeentelijke
sportbeleid.
De binnensportaccommodaties worden niet door de gemeente geëxploiteerd.
De gemeente heeft nog enige invloed op de tariefstelling van de Stichting
Binnensportaccommodaties Laren door middel van de raamovereenkomst met de stichting.
Uitgangspunten beleid:
•

De tarievenstelsel blijft conform het huidige beleid bestaan.

6.2.

Subsidies

Subsidie beleid
De algemene subsidieverordening zal in 2010 aangepast worden. In deze verordening
worden de regels aangegeven waarop subsidie aangevraagd en verleend kan worden.
Vervolgens kunnen voor het onderdeel sport beleidsregels opgesteld worden.
Om verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren die goed zijn voor zowel de
vereniging als de samenleving in Laren, wordt voorgesteld beleidsregels te ontwikkelen.
De aanvragen worden getoetst aan de uitgangspunten van het sportbeleid dat geformuleerd
zal worden in de beleidsregels.
Uitgangspunten beleid:
• Per 1 augustus 2000 zijn de directe subsidies aan sportverenigingen afgeschaft. De
Richtlijnen voor de verstrekking van sportsubsidies 1996 zijn eveneens per 1 augustus
2000 ingetrokken.
• Het subsidiebeleid moet aansluiten op behoefte van de verenigingen
Beleidsacties
o In 2010 wordt de subsidieverordening aangepast en worden de beleidsregels voor de
sport geformuleerd.
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7. Financiering
Vooralsnog gaan er geen ingrijpende financiële consequenties gepaard met de genoemde
mogelijke actiepunten. Veel activiteiten zullen binnen het bestaande budget van de
verenigingen moeten plaatsvinden, door een eventuele efficiëntieslag of wijziging in
prioriteiten.
Kosten voor reeds gestarte projecten als GALM hoeven niet berekend te worden, daar deze
al meegenomen zijn in de begroting van aanliggende beleidsterreinen als Wmo, Gezondheid
of Ouderenbeleid.
De gemeente kan vooral een rol spelen in het faciliteren van ruimte en middelen voor grotere
activiteiten als een dag voor de sport en het verzorgen van de twee jaarlijkse bijeenkomsten.
De volgende bedragen zijn in de begroting 2011 en verder opgenomen voor sport.
De beleidsacties zullen plaats vinden binnen de financiële kaders van de begroting 2011 en
verder. Mochten de te ontwikkelen onderdelen aanleiding geven voor een financiële bijstelling
zal dit betrokken worden bij de op te stellen begroting van 2011 en verder.

Begroting 2011 en verder toevoegen
Na besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2011 en verder worden de gegevens voor
de sport toegevoegd.
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