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Voorwoord
De sport is volop in beweging. Dit betekent dat het bij het sporten niet meer enkel en alleen gaat om
het verbeteren van de eigen prestatie of het triomferen over anderen, maar juist om de gezondheid,
fitheid, lichaamsonderhoud, beleving en gezelligheid. Het gaat dus om sportief bewegen, hetgeen
uiteraard ook consequenties heeft voor het sportbeleid.
Het sportbeleidsplan 2010-2014 is opgebouwd uit 3 delen t.w.: de Oldenzaalse visie op sport en bewegen, de strategische agenda en het programma van uitvoering. Vanuit de Oldenzaalse visie op
sport en bewegen wordt een strategische agenda ontwikkeld. De strategische agenda wordt opgebouwd uit de in de visie geformuleerde pijlers. Deze pijlers kunnen niet los van elkaar worden gezien,
maar in samenhang met elkaar. Binnen de strategische agenda vormt de visie de basis waarop de
pijlers verder worden uitgewerkt in concrete doelstellingen, financiële consequenties en planningen.
Na goedkeuring in de raad zal strategische agenda worden uitgewerkt in het programma van uitvoering.
Binnen de kaders van het sportbeleidsplan is een sportbeheersplan ontwikkeld. Het sportbeheersplan
geeft inzicht in onderhoud, exploitatie en mogelijke investeringen in sportaccommodaties. Middels het
sportbeleidsplan en het sportbeheersplan kan het college en raad sturing geven aan accommodatieontwikkelingen binnen de sport.
Voor de ontwikkeling van de strategische agenda is er voor gekozen om naast 2 werkgroepen, een
werkgroep voor de sportstimulering (pijler 1 en 2) en een werkgroep voor de meer fysieke sportvoorzieningen (pijler 3 en 4), een stuurgroep in te stellen. In zowel de werkgroepen als de stuurgroep zijn
specialisten vertegenwoordigd vanuit provinciale en/of landelijke organisaties die landelijke ervaringscijfers en trends hebben ingebracht.
Om draagvlak bij de Oldenzaalse burger te waarborgen is een klankbordgroep samengesteld. De
klankbordgroep bestaat uit een goede mix van buiten- en zaalsportverenigingen. De klankbordgroep is
twee keer bij elkaar geweest en zal op het moment dat het sportbeheersplan deel uitmaakt van de
strategische agenda nog een keer uitgenodigd worden om haar mening te geven. De samenstelling
van zowel de stuurgroep, de beide werkgroepen en de klankbordgroep is in de bijlage te vinden.
Vertegenwoordigers vanuit de sportraad Oldenzaal hebben in zowel de werkgroepen als de stuurgroep mee kunnen denken bij de ontwikkeling van de strategische agenda.
Ten slotte. In december 2008 is een vragenlijst uitgegaan om voor de ontwikkeling van het sportbeleidsplan een beter inzicht te krijgen in de sportdeelname van de verschillende doelgroepen en postcodes, het vrijwilligerswerk binnen de sport en de relatie tussen voeding, overgewicht en bewegingsarmoede. Een aantal resultaten zijn bij de pijler sportstimulering ingevoegd.

Deel 1

Oldenzaalse visie op

Sport en Bewegen

Deel 1: Oldenzaalse visie op sport en bewegen
1. Inleiding
Sport in Oldenzaal is een groot goed en neemt een belangrijke plaats in. Kees Jansma vond “Sport de
belangrijkste “Bijzaak” in de huidige maatschappij”.
Sport is een doel op zich maar wordt steeds meer ingezet als middel. Bij sport als doel gaat het om
zinvolle vrijetijdsbesteding. Bij sport als middel wordt sport gebruikt om doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken. In deze visie wordt in de eerste plaats richting gegeven aan de bijdrage die
sport en bewegen kan leveren aan de realisatie van maatschappelijke doelen als leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, de participatie van kwetsbare groepen en normen en waarden.

2. Waarom een visie op sport en bewegen?
Een van de speerpunten van het college voor de periode 2006-2010 is dat het college voor sport interactief een beleidsplan wil formuleren. De gemeente Oldenzaal wil een helder, transparant en vooral
herkenbaar sportbeleid. Sport moet niet meer ad hoc maar structureel opgepakt worden. Sportverenigingen, sporters én gemeente dienen op basis van een gedragen sportvisie samen op te trekken in
herkenbaar sportbeleid. Onderdeel van het sportbeleidsplan moet in ieder geval een beleidskader
voor accommodatieontwikkeling zijn. Het college wil sturing geven aan accommodatieontwikkelingen
binnen de sport. Vernieuwingen, uitbreidingen en nieuw beleid moeten getoetst kunnen worden aan
beleidskaders. De ontwikkelingen op het gebied van de sport zijn van dien aard dat een nieuw, kaderstellend, sportbeleid zeer gewenst is.

3. De visie op sport en bewegen als basis van het sportbeleidsplan
Vanuit een door de raad goedgekeurde integrale visie op sport en bewegen wordt een strategische
agenda ontwikkeld. De strategische agenda wordt opgebouwd uit de in de visie geformuleerde pijlers.
Deze pijlers kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar in samenhang met elkaar. Binnen de
strategische agenda vormt de visie de basis waarop de pijlers verder worden uitgewerkt in concrete
doelstellingen, financiële consequenties en planningen. Na goedkeuring in de raad zal strategische
agenda worden uitgewerkt in programma van uitvoering.

4. Wat is het doel van de Oldenzaalse visie op sport en bewegen?
Het doel van de visie op sport en bewegen is meerledig:
1. Het vaststellen van kaders voor de korte en lange termijn.
2. Vanuit de visie sport en bewegen wordt een strategische agenda ontwikkeld.
3. De visie vormt de basis voor de in de strategische agenda te formuleren doelstellingen voor de
lange termijn.
4. Sport wordt structureel opgepakt.

5. Financiële consequenties
Het vaststellen van een visie sport en bewegen heeft vooralsnog geen financiële consequenties voor
de meerjarenbegroting van de gemeente Oldenzaal. In deze visie sport en bewegen worden slechts
de kaders gesteld. Bij de uitwerking van de strategische agenda zullen ook de financiële consequenties in beeld gebracht worden. Het streven daarbij is om binnen de financiële kaders te blijven. Mochten er extra kredieten nodig zijn, worden deze uiteraard aan de raad voorgelegd. Het instrument daarvoor is de perspectiefnota, waar nieuwe beleidsvoornemens jaarlijks integraal worden afgewogen. De
uitgangspunten en keuzes van dit sportbeleidsplan mogen voor verenigingen op korte termijn geen
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ingrijpende financiële gevolgen hebben. Mochten deze aan de orde zijn, dienen hiervoor overgangsregelingen getroffen worden.
Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishouding. Op termijn (5-10
jaar) dienen de sportverenigingen zich geleidelijk voor te bereiden op de eventuele financiële consequenties van dit sportbeleidsplan. Let wel, deze kunnen ook positief uitvallen.

6. Wat is de reikwijdte van sport en bewegen in Oldenzaal?
In afwijking van veel andere beleidsterreinen heeft sport en bewegen niet of nauwelijks een wettelijk
voorgeschreven beleidskader. Sportbeleid is vooral autonoom beleid. Sport is een doel op zich maar
wordt steeds meer gebruikt als middel. Bij sport als middel wordt sport ingezet om doelstellingen op
andere beleidsterreinen te bereiken. Zo zijn er raakvlakken met ruimtelijke ordening, welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, vrijwilligerswerk, ouderen en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Een aantal prestatievelden binnen de WMO bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de sport. In de
komende jaren zal moeten blijken hoe zich die mogelijkheden ontwikkelen.
Het ministerie van VWS heeft haar sportbeleid verwoord in de nota “Tijd voor Sport”. Daarin staat wat
de overheid de komende jaren samen met haar partners wil doen voor een sportieve samenleving
waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten. Het beleid is samengevat in
het motto “bewegen, meedoen en presteren”. Het programma “Samen voor Sport” beschrijft hoe deze
beleidsplannen concreet ingevuld worden. De gemeente Oldenzaal beperkt zich in de gemeentelijke
visie op sport en bewegen tot die sporten die zijn aangesloten bij NOC/NSF.
De gemeente verkiest breedtesport boven topsport waarbij de ontwikkeling van talent naar topsporter
haar eigen weg dient te zoeken. De ondersteuning van de topsport is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de sportbonden. Daarnaast biedt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport via o.a. Sportsupport Twente talenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
Door te investeren in kwalitatief goede en sterke sportverenigingen wordt er een basis gelegd voor
een stabiel sportklimaat in Oldenzaal waarin talenten kansen krijgen zich te ontplooien.

7. Oldenzaalse visie op sport en bewegen
De gemeente Oldenzaal hecht er groot belang aan dat inwoners van Oldenzaal in staat zijn om sporten bewegingsactiviteiten te kunnen beoefenen.

De gemeente Oldenzaal verkiest breedtesport boven topsport omdat sport onderdeel moet uitmaken van de actieve leefstijl van iedere Oldenzaler. Sport wordt mede ingezet als middel met
specifieke aandacht voor gezondheid, het bevorderen van maatschappelijke participatie, normen
en waarden, betrokkenheid en integratie. Omdat te kunnen bereiken zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk:
1. Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen.
2. Sportverenigingen die een rol spelen binnen de sportstimulering, waardoor de gemeente
Oldenzaal zich kan richten op achterstanden en knelpunten.
3. Kwalitatief goede sportvoorzieningen die aansluiten bij de vraag van de individuele sporter.

8. Pijlers Oldenzaalse visie op sport en bewegen
Om de Oldenzaalse visie te kunnen realiseren zal er aandacht moeten zijn voor de volgende pijlers:
• Sportaanbod
• Sportstimulering
• Sportvoorzieningen
• Tarieven- en subsidiebeleid
Per pijler wordt een visie geformuleerd die wordt toegelicht en waarvan vervolgens de consequenties
worden geschetst.
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8.1 Pijler sportaanbod
In Oldenzaal kennen we meerdere sportaanbieders die sportieve activiteiten aanbieden. Naast sportverenigingen zijn dat commerciële aanbieders, scholen, Impuls, particulieren en de gemeente. In principe wordt het sportaanbod bepaald door de vraag van de Oldenzaalse burger. Particuliere initiatieven
worden afgewogen op haalbaarheid en wenselijkheid en primair ondergebracht bij bestaande sportaccommodaties.
Visie
De gemeente Oldenzaal streeft naar vitale sportverenigingen. De gemeente Oldenzaal stimuleert
sportverenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken. Sportverenigingen moeten in staat gesteld worden om in te kunnen spelen op de vraag van de individuele Oldenzaalse burger. De gemeente Oldenzaal wil een sterke sportinfrastuctuur waarin naast sportverenigingen, zowel
de individuele sporter als commerciële sportaanbieders kansen krijgen hun weg te zoeken.
Toelichting
De traditionele sportvereniging wordt gedwongen haar rol te heroverwegen. Een sportvereniging die
inspeelt op alle ontwikkelingen, heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om te kunnen blijven bestaan.
Vitaal in de zin van: bereidheid tot verandering, georiënteerd op de maatschappij, klant- en omgevingsgericht en beschikkend over een kwalitatief hoogwaardige organisatie. Ook landelijk wordt ingezet op vitale sportverenigingen. De vitale sportvereniging is dus niet alleen intern gericht maar vooral
ook extern.
Van oudsher speelt het verenigingsleven een belangrijke rol, ook in
Oldenzaal. Oldenzaal heeft een
aantal grote sportverenigingen die
goed georganiseerd zijn. Sportverenigingen zijn in Oldenzaal de belangrijkste sportaanbieders. Toch
hebben ook Oldenzaalse sportverenigingen te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op hun functioneren.
In de eerste plaats wordt er vanuit
de samenleving steeds vaker een
beroep gedaan op sportverenigingen om hun maatschappelijke rol te
vervullen. Sportverenigingen bevorderen de gezondheid, dragen bij aan leefbaarheid en sociale cohesie en kunnen een middel zijn ter
bevordering van de integratie. Daarnaast speelt de sportverenging een rol binnen de buitenschoolse
opvang, brede school, de preventieve prestatievelden van de WMO, de waarden en normen, enz. Ook
in Oldenzaal wordt er bijvoorbeeld vanuit de sportstimulering (BOS/BSI) maar ook binnen “Breedwijs”,
regelmatig een beroep gedaan op de Oldenzaalse sportvereniging.
Ten tweede is er bij de sportconsument een groeiende behoefte aan sportaanbod welke aansluit bij
hun levensstijl en dagindeling.
Ten derde zal de vergrijzing en individualisering in Oldenzaal van invloed zijn op de rol van de sportvereniging. Sportverenigingen van tegenwoordig hebben te maken met een andere consument. Een
consument die kritisch is op kwaliteit, meer individuele keuzes wil maken en zich niet wil binden aan
langdurig vrijwilligerswerk.
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Ten vierde hebben sportverenigingen te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers, een hogere
druk vanuit de wet- en regelgeving en het betaalbaar houden van de sport. De interactiemomenten
tussen de sportverenigingen en de sportraad Oldenzaal bevestigen dat ook de Oldenzaalse sportverenigingen te kampen hebben met deze problematiek. Voorbeelden die met regelmaat aan de orde
komen zijn o.a.: het vrijwilligerstekort, de arbowetgeving en verantwoordelijkheden in het kader van de
legionella.
Tot slot wordt de sportvereniging ook van binnenuit bedreigd. Weerstand tegen veranderingen, zelfgenoegzaamheid en gebrek aan visie over de toekomstig te varen koers. Door het tekort aan vrijwilligers zijn sportverenigingen vaak niet in staat een visie te ontwikkelen. Sportverenigingen zijn in het
algemeen alleen druk met het geregeld krijgen van de wedstrijden. Daarnaast gaat het er op lijken dat
in de toekomst de grens tussen de traditionele sportvereniging en de anders georganiseerde sport zal
vervagen.
Vergrijzing en individualisering bepalen
mede de vraag van de tegenwoordige
consument. Commerciële partijen zien
in die snel veranderende vraag kansen.
Door het professionele aanbod zijn
sportscholen vaak beter in staat in te
spelen op de groeiende kwaliteitsvraag
van de consument. Oudere sporters
daarentegen kiezen er steeds meer
voor om actief te blijven/gaan sporten in
een sociale omgeving. Deze doelgroep
is voor de sportvereniging een groeimarkt.

Consequenties Oldenzaalse sport
1. Verenigingsondersteuning is een belangrijk middel om de vitaliteit van de sportverenigingen te
kunnen waarborgen. Er moet geïnvesteerd worden in vitale sportverenigingen.
2. Sportverenigingen daarentegen moeten hun maatschappelijke rol oppakken.
3. Blijvend aandacht voor duurzame en kwalitatief goede sportaccommodaties.
8.2 Pijler sportstimulering
Voor veel inwoners van Oldenzaal is het geen automatisme dat gezonde voeding en voldoende beweging met elkaar in balans zijn. Voldoende beweging moet net als gezonde voeding onderdeel uitmaken van het dagelijks levenspatroon. Daarom is het belangrijk dat sport en beweging gestimuleerd
wordt en dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.
Via impulsgelden (breedtesport en
Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)) heeft
de gemeente Oldenzaal de mogelijkheid gekregen te investeren in sport en
de actieve leefstijl van de individuele
burger in Oldenzaal. De breedtesportimpuls (2003 t/m 2008) heeft als
belangrijkste doelstelling om zoveel
mogelijk Oldenzalers de mogelijkheid
te geven om te kunnen sporten. Verschillende doelgroepen en in het
zonder de jeugd hebben mogelijkheden
aangeboden gekregen om een
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sende sportkeuze te maken.1
Voor wat betreft BOS (2007 t/m 2010) wordt sport ingezet als middel om achterstanden bij jeugd van 4
tot 19 jaar in wijken te bestrijden. Het is binnen de sportstimulering van belang om aandacht te hebben voor de verschillende leefomgevingen van de inwoners: buurt, onderwijs, gezondheid en vrije tijd.
Visie
•
•
•
•

De gemeente Oldenzaal wil alle inwoners de gelegenheid geven om met sport en bewegen op
laagdrempelige wijze kennis te kunnen maken.
Bijzondere aandacht is er voor de relatie “school en sport”, gezondheid, normen en waarden en
verenigingsondersteuning.
Sportverenigingen worden uitgedaagd hun rol binnen de sportstimulering op te eisen.
De gemeente Oldenzaal richt zich binnen de sportstimulering op achterstanden en knelpunten.

Toelichting
Het optimaal benutten van de positieve invloed die sport heeft op vele maatschappelijke processen
vraagt om meer dan alleen instandhouding van goede sportaccommodaties.
De feiten zijn bekend: wie actief is en voldoende beweegt voelt zich prettiger, heeft een betere gezondheid, doet minder vaak een beroep op de gezondheidszorg en heeft een lager arbeidsverzuim.
Wie dat ook nog eens buiten doet in een groene en natuurlijke omgeving, versterkt dat effect. Een
actieve leefstijl draagt niet alleen bij aan preventie en gezondheid; ook andere maatschappelijk belangrijke functies krijgen een impuls zoals de leefbaarheid in wijken en buurten, de integratie van diverse bevolkingsgroepen, normen en waarden en daarmee de kwaliteit van onze samenleving.
Binnen de sportstimulering verdient de sportdeelname van de jeugd bijzondere aandacht. Door hen al
op jonge leeftijd met sport kennis te laten maken wil de gemeente een blijvende sportdeelname be-

vorderen. Ook de rol van de normen en waarden binnen de sport en de ontwikkeling van het kind
vraagt hierbij om aandacht.

1 Overzicht activiteiten zie bijlage 2
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Daarnaast biedt de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kansen om duidelijk
richting te geven aan concrete invulling van sportstimuleringsconcepten. Sport verbroedert en is bij
uitstek een middel om “meedoen” in de samenleving te bevorderen. Sport omvat een aantal (impliciete) waarden die mede bepalend zijn voor het “meedoen” waaraan wij hechten.

Consequenties Oldenzaalse sport
Succesvolle sportstimulering kan alleen als er duidelijke keuzes gemaakt worden en middelen gericht
worden ingezet. Met de impulsprojecten is op een aantal fronten een goede start gemaakt. De uitdaging voor de komende jaren is nu “doorpakken” naar structureel beleid en komen tot een samenhangende en stimulerende aanpak waarin achterstanden en knelpunten worden weggenomen zodat zoveel mogelijk burgers van Oldenzaal worden gestimuleerd om te sporten en bewegen.
Sportstimulering inzetten voor:
• een actieve leefstijl van alle burgers;
• het uitgedragen van normen en waarden;
• verenigingsondersteuning.
De gemeente Oldenzaal zet sportstimulering in om verenigingsondersteuning te initiëren en coördineren en om achterstanden en knelpunten te bestrijden.
8.3 Pijler sportvoorzieningen
Sportvoorzieningen vormen de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De gemeente vervult hierbij
een facilitaire rol door zorg te dragen voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties. Sportvoorzieningen zijn daarmee een belangrijke basisvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen.
Visie
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente Oldenzaal streeft naar voldoende binnen- en buitensportaccommodaties.
De gemeente Oldenzaal kiest voor kwaliteit en duurzaamheid.
De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportaccommodaties, waarbij
het beheer en onderhoud bij zowel de gemeente als de sportvereniging kan liggen.
Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk sportpark betalen huur en de aan het
gebruik van het park gekoppelde lasten waaronder energielasten.
De Oldenzaalse sportaccommodaties voldoen aan de geldende normen die het NOC/NSF hanteert voor zowel reguliere en regionale competitiebeoefening als planning en onderhoud.
Sportverenigingen die zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren ontvangen een aan het onderhoud gerelateerde onderhoudsbijdrage.
Clustering en multifunctioneel gebruik zullen bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande sportaccommodaties kernbegrippen zijn.

Toelichting
De gemeente Oldenzaal gaat met betrekking tot sportaccommodaties kwaliteitstoetsen hanteren.
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Het beheer en onderhoud is in Oldenzaal divers georganiseerd. Met sportverenigingen zijn verschillende afspraken gemaakt omtrent onderhoud en vervanging van materiaal, toplagen, het betalen van
de energielasten, enz. Er zijn buitensportaccommodaties waarbij de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud bij de gemeente ligt. Deze gebruikers betalen huur over het gebruik van de accommodatie terwijl de gemeente de totale energielast voor haar rekening neemt. De gemeente Oldenzaal heeft in relatie met deze buitensportverenigingen op dit moment geen eenduidig en consequent beleid.
Door sportverenigingen die gebruik
maken van een gemeentelijk sportpark
te belasten met huur en de aan het
gebruik van het park gekoppelde lasten (waaronder energielasten) kunnen
sportverenigingen financiële in problemen komen. Voor de korte termijn
wordt een overgangsregeling bedacht,
voor de langere termijn (5-10 jaar)
dienen sportverenigingen hier op in te
spelen. Om het zuinig omgaan met
energie extra te prikkelen, willen we
een stimuleringsregeling ontwikkelen.
Daarnaast zijn er sportaccommodaties waarmee de gemeente Oldenzaal alleen een subsidierelatie
heeft. Problemen ontstaan op momenten dat de kwaliteit van een sportaccommodatie sterk achteruit
gaat. Op die momenten neemt de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door een
kwaliteitsimpuls te financieren. Binnen de gebruiksovereenkomsten die met deze relaties zijn afgesloten zijn in het verleden nooit kwaliteitstoetsen en/of controles opgenomen. Ook wordt er geen onderhoudsplan van de beheerder van een accommodatie gevraagd. Naast dat de kwaliteit van de sportaccommodaties op deze manier onzeker is zullen de kosten oplopen. Kortom de gemeente is afhankelijk
van de kwaliteit van goedbedoelende vrijwilligers, besturen met steeds wisselende bestuursleden.
Geen garantie voor kwaliteit en duurzaamheid.
Door duidelijk omschreven en vastgelegde afspraken met de gebruiker/beheerder kan de kwaliteit
worden gewaarborgd.
Het NOC*NSF (ISA), sector kwaliteitszorg grassportvelden, heeft in samenwerking met alle sportbonden onderhoudsnormen voor sportvelden opgesteld. Deze onderhoudsnormen zijn richtlijnen die gesteld worden aan de verschillende sportaccommodaties vanuit de corresponderende sportbonden. In
deze onderhoudsnormen staan richtlijnen voor de wijze waarop en met welke frequentie de sportvelden dienen te worden onderhouden. De onderhoudsnormen zijn landelijke richtlijnen en worden beïnvloed door de lokale invloeden (kwaliteit en omstandigheid waaronder de velden zich bevinden) en de
weersomstandigheden.
Daarnaast heeft het NOC*NSF, sector sportaccommodaties (ISA) in samenwerking met alle sportbonden planningsnormen voor buitensportaccommodaties opgesteld. Deze planningsnormen zijn de richtlijnen die gesteld worden aan de verschillende accommodaties vanuit de betreffende sportbonden.
Wanneer een accommodatie niet aan de minimale richtlijnen voldoet mag zij niet gebruikt worden voor
het beoefenen van de desbetreffende sport in competitieverband. Deze planningsnormen worden ook
gebruikt als richtlijn om de capaciteit van een accommodatie te berekenen. De gemeente Oldenzaal
gaat deze onderhoud- en planningsnormen hanteren.
Door wetswijzigingen krijgen gemeentelijke overheden mogelijkheden om een deel van de BTW terug
te vorderen. Daarvoor moet de gemeente Oldenzaal haar sportaccommodaties aan de gebruiker ter
beschikking stellen. Om in aanmerking te komen voor een eventueel BTW-voordeel zal de exploitatie
van een sportaccommodatie door de gemeente Oldenzaal worden gevoerd. Op dit moment zijn er
meerdere sportverenigingen die zelf hun sportaccommodatie onderhouden en geen huur betalen. Uit
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onderzoek moet blijken of deze onderhoudsconstructie en het standpunt “de gebruiker betaalt” consequenties heeft voor de BTW-mogelijkheden.
Zowel landelijk als provinciaal is er meer aandacht voor clustering en multifunctioneel gebruik van
(sport)accommodaties. Deze ontwikkeling sluit aan bij de veranderende vrijetijdsbehoeften van Nederlanders die gericht zijn op meer kwaliteit en meer mogelijkheden tot combineren van vrijetijdsactiviteiten.

Binnen de sportstimulering moet aandacht geschonken worden aan het realiseren en in stand houden
van vitale sportverenigingen. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de sportvoorzieningen. De kwaliteit
van sportbeoefening wordt mede bepaald door de kwaliteit van de sportaccommodaties. Clustering
van accommodaties kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de accommodaties en
daarmee de kwaliteit van de sportbeoefening. Clustering van accommodaties kan ook leiden tot clustering van sportverenigingen maar is geen doel op zich.
Consequenties Oldenzaalse sport
We willen de kwaliteit van de voor de sporter benodigde sportaccommodaties waarborgen en de balans tussen de onderhoudsuitgaven en het behouden van deze kwaliteit en duurzaamheid rechtvaardigen. Dit doen we door:
1. Er worden kwaliteitsnormen voor sportaccommodaties gehanteerd (NOC/NSF).
2. Er wordt per sportpark onderhoud- en vervangingsuitgaven inzichtelijk gemaakt middels het onderhoudsbeheersplan.
3. De vier parken die in hoofdzaak bestaan uit intensief gebruikte natuurgrasvelden worden volledig
door de gemeente Oldenzaal onderhouden.
4. Er worden met de gebruikers van de andere gemeentelijke buitensportaccommodaties duidelijke
afspraken gemaakt over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende sportaccommodatie.
5. Er worden in overleg met de gebruiker contractuele afspraken vastgelegd over de aan te leveren
onderhoudsplannen en de door de gemeente te houden kwaliteitstoetsen en/of controles.
6. Onderzocht moet worden welke consequenties het standpunt “de gebruiker betaalt” heeft voor de
sportverenigingen, waarin ook mogelijkheden voor een overgangsregeling mee worden genomen.
8.4 De pijler tarieven- en subsidiebeleid
Het bepalen van de hoogte van de tarieven is een autonome bevoegdheid van de lokale overheid.
Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishouding. Traditioneel gezien
is er een sterke relatie met sportverenigingen op het gebied van subsidies, accommodaties en tarieven. Feitelijk vormen subsidies en tarieven beleidsinstrumenten om een bijdrage te kunnen leveren
aan de doelen binnen het gemeentelijk beleid.
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Visie
•
•

De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties moeten transparant, eenduidig en kostprijs georiënteerd zijn.
De gemeente wil vitale en sterke sportverenigingen en zal daarvoor haar sportaccommodaties tegen goed afgewogen en betaalbare tarieven beschikbaar stellen.

Toelichting
De gemeente Oldenzaal hanteert een drietal subsidievormen. De jeugdsportsubsidie waarvoor sportverenigingen het subsidieformulier met de daarop gevraagde gegevens indienen. De jeugdsportsubsidie heeft een subsidieplafond die de sportverenigingen ruim € 6,-- per jeugdlid opleveren. Sportverenigingen organiseren hier geen extra jeugdactiviteiten voor. Voor de sportverenigingen is de
jeugdsportsubsidie een kleine maar welkome inkomst op de begroting.
e

De 2 subsidie is de subsidie voor de Springplank. De Springplank is de regionale sportorganisatie in
Twente voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. De Springplank wil deze
mensen mogelijkheden bieden om op eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis te kunnen sporten.
Regionaal zijn afspraken gemaakt om hier per gemeente in bij te dragen. De Springplank organiseert
jaarlijks activiteiten voor de doelgroep in zowel de Kolk als in het zwembad Vondersweijde.
e

De 3 subsidie die de gemeente Oldenzaal kent is een verkapte vorm, namelijk het bedrag welke bij
de huurinkomsten nodig is om een accommodatie exploitabel te houden. Het totale bedrag welke de
sportverenigingen aan huur bijdragen is ongeveer 15% van het benodigde bedrag welke een sportaccommodaties exploitabel maakt, dat betekent dat de gemeente Oldenzaal hier in ongeveer 85% subsidie bijdraagt.
Iedere gemeente hanteert andere argumenten om zijn tarieven te construeren. De huidige Oldenzaalse tarieven zijn vooral historisch gegroeid. Van oorsprong zijn de tarieven kostprijs gericht opgezet.
Maar door vele mutaties en veranderingen zijn de tarieven ondoorzichtig en complex geworden.
De van de tarieven onderdeel uitmakende subsidie vormt de basis voor de gemeente Oldenzaal om
sportverenigingen te vragen haar maatschappelijke rol op te pakken. Zo kunnen de Oldenzaalse
sportverenigingen als compensatie voor deze subsidie een bijdrage leveren aan de realisatie van
maatschappelijke doelen als leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, de participatie van kwetsbare
groepen, normen en waarden, enz.
Consequenties Oldenzaalse sport
Om de visie te kunnen realiseren moeten er verschillende maatregelen getroffen worden.
1. Onderzocht moet worden hoe de tarievenverordening eenvoudig, eenduidig en transparant opgesteld kan worden.
2. Om vitale en sterke sportverenigingen te krijgen/houden zullen betaalbare tarieven ontwikkeld
worden en zal er bepaald moeten worden welk percentage van de kostprijs de tarieven moeten
opleveren.
3. De verhuuradministratie wordt opnieuw rechtmatig en klantvriendelijk geregeld.
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Pijler sportaanbod
1. Waar staan we?
De sportdeelname in Nederland stijgt, zij het heel langzaam. Daarbij blijft de ontwikkeling van de georganiseerde sport (verenigingssport) achter bij de ontwikkeling van de ongeorganiseerde sport (ongebonden) en commerciële sport. Ondanks dat het aantal georganiseerde sporters stabiliseert, verliest de verenigingssport aan marktaandeel in vergelijk met de ongeorganiseerde en commerciële
sporten.
In de gemeente Oldenzaal zijn 40 sportverenigingen actief die in totaal bijna 11.500 leden hebben. In
de afgelopen 8 jaar zie je een daling van ruim 600 leden van het aantal seniorleden ten op zichtte van
een kleine stijging van bijna 100 leden binnen de jeugd.
De veldsporten hockey en voetbal zijn het meest gegroeid, terwijl gymnastiekvereniging Quick de
meeste leden heeft moeten inleveren. (bijlage 2)
Naast de genoemde sportverenigingen is de Oldenzaalse vrijetijdsvolleybal als overkoepelende organisatie actief voor de recreatievolleyballers. De OVV bevat 36 verenigingen met in totaal ± 860
leden.
Zowel in de zaal als buiten zijn veel Oldenzalers recreatief aan het sporten. Ongebonden sporten als
joggen, wandelen, fietsen, skeeleren, enz zijn enorm in trek. Fitness is in Nederland de meest beoefende sport. Voor fitness gaat men naar commerciële sportaanbieders.
Overzicht sporterverenigingen
*
40 sportverenigingen
11.477 leden
*
OVV (36 verenigingen)
860 leden
*
23 recreatieve sportclubjes
± 200 sporters
Van alle Oldenzalers van 18 jaar en ouder sport volgens de landelijke richtlijn 78% dat is 13% meer
dan het landelijk gemiddelde (65%)
2. Waar willen we naar toe?
Visie sportaanbod
•
•
•

De gemeente Oldenzaal streeft naar vitale sportverenigingen.
De gemeente Oldenzaal stimuleert sportverenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
op te pakken. Sportverenigingen moeten in staat gesteld worden om in te kunnen spelen op de
vraag van de individuele burger.
De gemeente Oldenzaal wil een sterke sportinfrastructuur waarin naast sportverenigingen, zowel
de individuele als de commerciële sportaanbieders kansen krijgen hun weg te zoeken.

3. Wat moet er gebeuren?
Streven naar vitale sportverenigingen
De sportvereniging is “het cement” van onze sportieve samenleving. Sportverenigingen zijn essentieel voor de uitoefening van betaalbare sportactiviteiten, maar ook voor het opdoen en onderhouden
van sociale contacten. Daarentegen is de druk op de sportverenigingen flink toegenomen.
In Oldenzaal zijn we gezegend met een groot aantal sterke en grote sportverenigingen die langzamerhand ook deze toenemende druk beginnen te voelen.
Om zoveel mogelijk inwoners kansen te blijven bieden om betaalbaar te kunnen sporten is er behoefte aan een groot en vraaggericht sportaanbod. Om dat vraaggerichte sportaanbod te bereiken zijn
vitale sportaanbieders nodig die inspelen op de vraag van de Oldenzaler. Onderzoek om de vraag
van Oldenzaler in beeld te krijgen zal noodzakelijk zijn om aan het vraaggerichte aanbod te kunnen
voldoen.
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In een doel  middel overzicht ziet het er als volgt uit.
DOEL
MIDDEL
Streven naar vitale sportverenigingen.
Integraal kwaliteitsinstrument voor sportverenigingen.
Verenigingondersteuning
verenigingsondersteuningsplan
Sterke sportinfrastructuur.

SV moeten de kennis hebben om in te
spelen op de vraag van de burger.

Sterke sportraad
Benutten digitale mogelijkheden
Jaarlijks sportdebat
sportloket
afstemming landelijke en lokale
mogelijkheden

Meer contact met de burger.

Maatschappelijke rol sportverenigingen
Naast fysieke effecten (actieve leefstijl) en mentale aspecten (sportstimulering) hebben sport en bewegen ook sociaal-maatschappelijke
effecten. Denk hierbij aan de overdracht van waarden en normen,
sociale binding en sociale integratie. Sport heeft een functie in de
maatschappij en wordt als middel ingezet om overstijgende doelen te
realiseren.
Om sportverenigingen hun maatschappelijk rol te laten spelen is de
vitaliteit van de sportvereniging van belang. Hoe vitaler sportverenigingen zijn des te leefbaarder de stad!
DOEL
Sportverenigingen pakken hun maatschappelijke rol op.

MIDDEL
Verenigingsondersteuning aan type A- en mogelijk B-verenigingen
overwegen om maatschappelijk betrokken sportverenigingen voorrang te
geven bij de verdeling van de primtime-uren op/in een sportaccommodatie

Uitwerking middelen
Integraal kwaliteitsinstrument voor sportverenigingen
De Oldenzaalse sportverenigingen wordt een IKS-scan aangeboden (bijlage 3). De deelnemende
sportverenigingen worden getoetst door middel van een zevental kwaliteitsaspecten. Aan de hand
van de resultaten worden sportverenigingen in een categorie ingedeeld en wordt er een verenigingondersteuningsplan opgesteld.
Verenigingsondersteuning bestaande uit:
•
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Uitvoeren verenigingsondersteuningsplan
De door de IKS-scan verkregen resultaten worden in een verenigingsonder-steuningsplan
uitgewerkt. De IKS-scan en het verenigingsondersteuningsplan worden door de gemeente
geregisseerd en gecoördineerd en in samenwerking met de vrijwilligerscentrale en het
Sportservice Overijssel uitgevoerd danwel ondersteund. De sportverenigingen worden ingedeeld volgens de Amsterdams typologie (bijlage 4). Type A en B Verenigingen, die met een
kleine ondersteuning in staat zijn zich in te zetten voor gemeentelijke maatschappelijke doelen, komen in aanmerking voor verenigingsondersteuning. De intern gerichte sportverenigingen (type C) spelen hun rol in de samenleving door hun sport aan te bieden. C-verenigingen
hebben geen belang om zich in te zetten voor maatschappelijk doelen en krijgen daarom
geen extra ondersteuning. Deze sportverenigingen kunnen, indien zij dat ambiëren wel de
mogelijkheid krijgen om van een type C naar een type B vereniging door te groeien.

Deel 2: Strategische agenda

• Extra voorwaarden stellen aan de jeugdsportsubsidie
De jeugdsportsubsidie is ontstaan om sportverenigingen mogelijkheden te bieden zich extra in
te zetten voor de jeugd binnen de vereniging. Onderzocht wordt om, zonder dat het extra
ambtelijke uren kost, toch extra voorwaarden aan de verstrekking van de jeugdsportsubsidie
te stellen.
Versterken sportinfrastructuur door middel van:
•

Sterke sportraad
De taken (afspraken uit 1990) van de huidige sportraad worden heroverwogen. Eventueel
met als gevolg een nieuw “reglement sportcommissie” . Waarbij een eigen website en de juiste verankering binnen de sportend Oldenzaal hulpmiddelen kunnen zijn.

•

Jaarlijks sportdebat
Om contacten met de sportverenigingen te onderhouden en te weten wat er bij de sportverenigingen leeft wordt er jaarlijks een sportdebat georganiseerd. De sportraad is de organisator
van het jaarlijks sportdebat voor de Oldenzaalse sportverenigingen.

•

sportloket
Sportservice Overijssel is bezig een pilot te ontwikkelen voor een digitaal sportloket om vragen van zowel burgers als sportaanbieders in beeld te krijgen. Dit digitaal
sportloket moet in combinatie met de uitkomsten van een terugkerend behoefte-onderzoek,
de resultaten uit de IKS-scan, de contacten van de Oldenzaalse
sportraad met de sportverenigingen, de contacten van de vrijwilligerscentrale en de
resultaten uit een eventueel jaarlijks sportdebat voldoende richting kunnen geven om sportverenigingen gericht te kunnen ondersteunen.

•

benutten digitale middelen
Het digitaal sportloket, de lokale sportaanbieders, de sportraad, de mogelijkheden van de
vrijwilligerscentrale, sportbonden en de sportorganisatie moeten overzichtelijk op de Oldenzaalsite gecombineerd worden.

•

Afstemming landelijke en lokale mogelijkheden
Zowel de sportraad, de vrijwilligerscentrale als de gemeente zijn met sportverenigingen in
gesprek. De gemeente moet coördineren wie binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk
is voor verenigingsondersteuning, wat onder verenigingsondersteuning wordt verstaan. Wie
de contacten onderhoudt met de landelijke sportbonden en sportorganisaties en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verenigingsondersteuning.

Stimuleren maatschappelijke betrokkenheid sportverenigingen
Wanneer is een sportvereniging maatschappelijk betrokken? Sportverenigingen zijn maatschappelijk
betrokken indien zij:
• expliciet meewerkt aan het realiseren van gemeentelijk doelen op diverse maatschappelijke terreinen,
• oog en oor hebben voor de omgeving,
• de bereidheid heeft om kennis en informatie te delen met andere maatschappelijke
• betrokken organisaties.
Gedurende elke collegeperiode moet de gemeente haar maatschappelijke doelen kenbaar maken,
zodat sportverenigingen de mogelijkheid krijgen daar op in te spelen. Maatschappelijke doelen in
Oldenzaal voor het lopende collegeperiode zijn:
• beschikbaar stellen eigen clubaccommodatie,
• samenwerken in een brede school
• samenwerken met sportstimuleringsactiviteiten,
• je in zetten voor de gezondheid van de sporters,
• meewerken aan maatschappelijke stages,
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•
•

een goed alcoholbeleid voeren in de kantine,
inzet voor normen en waarden,

A- en B-sportverenigingen komen in aanmerking voor:
• verenigingsondersteuning.
• kunnen onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen bij de indeling van de benodigde binnensporturen.

4. Jaarlijkse financiële consequenties
verenigingsondersteuning:
• sportloket, sportdebat, IKS-scan en verenigingsondersteuningsplan € 25.000,-• gemeentelijke coördinatie200 uur p.j.
5. Planning
Actie
verantwoordelijk
BEO
• heroverwegen functie en bemensing Sportraad
BEO
• inbrengen benodigde middelen perspectiefnota 2011
BEO
• Planning IKS-scan sportverenigingen
e
BEO
• scan 1 groep sportverenigingen
BEO
• inbrengen benodigde middelen perspectiefnota 2012
BEO
• invoering sportloket i.c.m. inzet digitale middelen
BEO
• opstellen VOP
BEO
• uitvoering VOP
e
BEO
• scan 2 groep sportverenigingen
BEO
• inbrengen benodigde middelen perspectiefnota 2013
BEO
• opstellen VOP
BEO
• uitvoering VOP
e
BEO
• scan 3 groep sportverenigingen
BEO
• inbrengen benodigde middelen perspectiefnota 2014
BEO
• opstellen VOP
BEO
• uitvoering VOP
BEO
• scan laatste groep sportverenigingen
BEO
• inbrengen benodigde middelen perspectiefnota 2015
BEO
• opstellen VOP
BEO
• uitvoering VOP
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planning
voorjaar 2010
maart 2010
najaar 2010
voorjaar 2011
april 2011
voorjaar 2011
mei 2011
najaar 2011
voorjaar 2012
april 2012
mei 2012
najaar 2012
voorjaar 2013
april 2012
mei 2013
najaar 2013
voorjaar 2014
april 2014
mei 2014
najaar 2014

Pijler sportstimulering
1. Waar staan we?
Landelijk maar ook in Oldenzaal vormen sportaccommodaties van oudsher de kern van het sportbeleid. Dat zien we terug in de verdeling van de middelen. Ongeveer 85% van de middelen wordt aan
sportaccommodaties besteed.
Stimuleren staat voor prikkelen, aansporen. Sportstimulering is daarom het geheel aan maatregelen
waarmee mensen worden aangespoord en/of geprikkeld om te gaan sporten.
Het stimuleren van sport kan daarbij ook een maatschappelijke functie hebben.
Steeds meer gemeenten zetten sport als middel in om sociaal maatschappelijke doelstellingen te
bereiken. Enerzijds om de sportparticipatie te verhogen maar anderzijds om het overgewicht tegen te
gaan, de gezondheid van mensen en/of de sociale cohesie te verbeteren. De sociale rol van sportverenigingen wordt daarmee steeds belangrijker.
Eind jaren zeventig is vanuit de overheid een voorzichtig begin gemaakt met het sportstimuleringsbeleid. Gemeenten, provincies en landelijke organisaties konden ondersteuning krijgen van de stichting
Sport en Spel bij de uitvoering van projecten. Vanaf de jaren tachtig is de aandacht verplaatst naar
doelgroepen en themabeleid. Kwetsbare groepen kregen meer aandacht en werden specifieker gestimuleerd. Door de invoering van de Breedtesportimpuls heeft de sportstimulering in Nederland een
enorme vlucht genomen.
De gemeente Oldenzaal stimuleert sport onder jeugdigen door middel van jeugdsportsubsidie voor
sportverenigingen en de Breedtesport- en BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport). De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld zodat de breedtesportimpuls met 2 jaar verlengd wordt.

Daardoor lopen beide sportstimuleringimpulsen eind 2010 ten einde en zal voor de eventuele voortgang van de sportstimulering het financieel anders georganiseerd moeten worden.
De gemeente blijft sport stimuleren door:
• de jeugdsportsubsidie
• het bijdragefonds
• het jeugdsportfonds
• aanbod kwalitatieve goede sportaccommodaties

Deel 2: Strategische agenda

21

Het voorspellen van sportdeelname is geen sinecure. We kunnen alleen afgaan op een aantal ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat de bevolking van Oldenzaal stabiliseert of marginaal zal afnemen. Wel weten we dat de vergrijzing langzaam zal toenemen.
De realiteit is dat de verenigingssport landelijk geen groeiende markt is en dat alle sportaanbieders in
“dezelfde vijver vissen”. Dat geldt in het bijzonder voor jongste jeugd (6-12 jaar).
Een van de belangrijkste doelen van NOC/NSF is een verdere professionalisering of versterking van
de sportverenigingen in Nederland. Sport moet betaalbaar blijven.
In het voorjaar van 2009 is een sportdeelname-onderzoek afgenomen. De resultaten uit dat onderzoek geeft het volgende beeld van sportend Oldenzaal:
1. Sportdeelname
Van alle Oldenzalers van 18 jaar en ouder sport
volgens de landelijke richtlijn 78% dat is 13%
meer dan het landelijk gemiddelde (65%)
In Oldenzaal is dat als volgt verdeeld:
39% sport in verenigingsverband (tennis is de
populairste verenigingssport 10%)
38% sport ongeorganiseerd en 27% sport bij een
commerciële aanbieder
2. Overgewicht
52% van de volwassen Oldenzalers heeft overgewicht waarvan 11% zelfs obees. Landelijk is
het percentage overgewicht 50%. De volgende
groepen vallen in Oldenzaal negatief op:
Mannen60%
Niet sporters58%
leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar62%
leeftijdsgroep 65 t/m 74 jaar65%
lage inkomens60%
Allochtonen57%
3. Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)
De Nederlandse norm gezond bewegen is:
Voor 18+ minimaal een half uur matig intensief bewegen per dag.
Voor 18- minimaal een uur matig tot intensief bewegen per dag.
Gedurende het hele jaar haalt 31% van de Oldenzalers de Nederlandse norm gezond bewegen. Dat
is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 51%.
4. Vrijwilligerswerk
26% van de volwassen Oldenzalers heeft in de afgelopen 12 maande aan vrijwilligerswerk in de sport
gedaan. Landelijk is dat 16%, in Oldenzaal ligt dat percentage dus beduidend hoger.
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Percentages per postcode
Postcode
Sportdeelname
7571
67
7572
69
7573
83
7574 (Z.B.)
72
7576 (Thij)
72
7577 (Essen)
85
7577 (g. Es)
85
Oldenzaal
78
Landelijk
65
gemiddelde
2. Waar willen we naar toe?

allochtoon
*
*
*
54
67
83
83
68

Overgewicht
57
52
52
53
57
51
46
52
50

NNGB
29
35
36
31
32
30
29
31
51

Gebruik
bijdragefonds
8
8
1
2
5
1
3

Richtlijn gezonde voeding
14
19
27
17
22
20
21
20 Voldoet
25%

Visie sportstimulering
•
•
•
•

De gemeente Oldenzaal wil alle inwoners de gelegenheid geven om met sport en bewegen op
laagdrempelige wijze kennis te kunnen maken.
Bijzondere aandacht is er voor de relatie “school en sport”, gezondheid, normen en waarden en
verenigingsondersteuning.
Sportverenigingen worden uitgedaagd hun rol binnen de sportstimulering op te eisen.
De gemeente Oldenzaal richt zich binnen de sportstimulering op achterstanden en knelpunten.

3. Wat moet er gebeuren?
Kennismakingsactiviteiten
Om alle inwoners de gelegenheid te geven om
met sport en bewegen op laagdrempelige wijze
kennis te kunnen maken zullen kennismakingsactiviteiten worden georganiseerd. Deze
kennismakingsactiviteiten geven inwoners de
mogelijkheid sporten te proberen en daardoor
een gedegen keus te kunnen maken.
School en sport
Het thema ‘sport en onderwijs’ betreft voor-,
tijdens en naschools sport- en beweegaanbod.
Het gaat zowel over de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, het aantal uur sportonderwijs
op school (kwantiteit) als de samenwerking met
andere organisaties.
Actieve en gezonde leefstijl
Het thema actieve en gezonde leefstijl staat
voor zaken als fitheid, gezondheid, motoriek,
etc. Het stimuleren is voor gemeenten en provincies een investering in de toekomst. Ook in
de nota ‘Tijd voor Sport’ van het ministerie is
het verhogen van de gezondheid door sport en
bewegen een belangrijke pijler. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) wordt
daarvoor steeds vaker als richtlijn gebruikt.
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Normen en waarden
Door inzet te plegen op de normen en waarden binnen de sport kan dat zijn weerslag krijgen op het
wederzijds respect, op de leefbaarheid in wijken en buurten en daarmee de kwaliteit van onze samenleving.
Sportverenigingen worden uitgedaagd hun rol binnen de sportstimulering op te eisen.
In de pijler sportaanbod wordt gesproken om sportverenigingen te stimuleren om gemeentelijke
maatschappelijke doelen na te streven. Een van de doelen is dat sportverenigingen hun rol binnen de
sportstimulering oppakken.
Sportstimulering gaat zich richten op achterstanden en knelpunten
Uit onderzoek moet blijken op welke terreinen in Oldenzaal achterstand is. Bij de
BOSplannen (buurt, onderwijs en sport) is
na overleg met de wijken gekozen om
arrangementen in te zetten op de volgende achterstanden:
• overgewicht
• bewegingsarmoede
• sociale cohesie
Ook uit het participatie-onderzoek van
januari 2009 zijn de volgende achterstanden naar voren gekomen.
• bewegingsarmoede
• overgewicht
• zwarte wijken (sportdeelname)
De sportstimuleringsactiviteiten kunnen
mogelijk worden geeffectueerd door in te
schrijven voor de regeling combinatiefuncties. De regeling en de mogelijke
consequenties moeten nader onderzocht
worden.
Hieronder wordt een beeld geschetst van
de regeling combinatiefuncties.
combinatiefunctie
Zowel het breedtesportproject als het
BOSproject worden eind 2010 afgesloten
en daarmee zijn de middelen en de
menskracht om bovenstaande doelen te
kunnen verwezenlijken verdwenen.
Daarentegen komt de gemeente Oldenzaal in 2010 in aanmerking voor de door het ministerie van
VWS opgestelde regeling “de combinatiefuncties”. De regeling biedt de gemeente Oldenzaal mogelijkheden om structureel, dus niet op projectbasis functies te creëren.
De gemeente Oldenzaal gaat onderzoeken of er de mogelijkheden zijn om de combinatiefunctie in te
kunnen zetten voor bovenstaande doelen.
Wat is een combinatiefunctie?
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van
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twee werkvelden/sectoren. Om combinatiefuncties een aantrekkelijk type banen te maken, zal daarom nadrukkelijk naar oplossingen met één werkgever worden gezocht.
Toelichting
De middelen voor de Impuls worden deels door het rijk (ca. 40%), en deels door gemeenten (ca.
60%) beschikbaar gesteld. Gemeentes hebben meerdere opties om aan de 60% te kunnen voldoen.
In het eerste jaar van deelname door een gemeente financiert de rijksoverheid 100%. De beschikbare
middelen worden uitgekeerd via het gemeentefonds. In tegenstelling tot een specifieke uitkering (zoals bijvoorbeeld de BOS-regeling) zijn er geen voorwaarden aan de Impuls verbonden. Ook hoeft
men geen aanvraag te doen en geen financiële verantwoording af te leggen bij de rijksoverheid. Uiteraard is wel verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Afspraken – op hoofdlijnen - over
de realisering van combinatiefuncties worden gemaakt in een gemeentelijke verklaring.
4. Financiële consequenties
Onderzocht moet worden welke mogelijkheden en consequenties de combinatiefuncties voor de
gemeente Oldenzaal hebben.
5. Planning
Actie
Onderzoek mogelijkheden en consequenties combifuncties
realisatie combinatiefuncties
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verantwoordelijk
BEO
BEO

planning
najaar 2009
2010
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Pijler sportvoorzieningen
1. Waar staan we?
De gemeente Oldenzaal heeft kwalitatief goede sportaccommodaties die voldoen aan de NOC/NSFnormen. Oldenzaal heeft 7 gymlokalen, 2 sporthallen, een sportcentrum (met overdekt zwembad, dojo, 3
squashbanen en een fitnessruimte), 4 voetbalparken, een hockeypark, 5 klootschietbanen, 4 tennisparken, een 2-tal maneges en 2 accommodaties voor schietverenigingen.
De tennisverenigingen Quick, Ready en Zuid Berghuizen, de hockeyvereniging OHC Bully, de kv de Toekomst zijn geprivatiseerd en krijgen van de gemeente een onderhoudsbijdrage. Ook kvv Quick’20 en Fc
Berghuizen hebben een deel van hun sportpark zelf in onderhoud en krijgen daarvoor een onderhoudsbijdrage. (zie sportbeheersplan)
Voor sport heeft een gemeente geen expliciete verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving.
Een uitzondering is daarop het bewegingsonderwijs. De gemeente heeft vanuit het onderwijsbeleid een
wettelijke rol om accommodaties beschikbaar te stellen. Voor het overige bepaalt de gemeente zelf haar
beleid. Wel zijn er door het NOC/NSF normen vastgesteld die door veel gemeenten als richtlijn gehanteerd worden. Voor de binnensport kent het NOC/NSF geen norm zoals bijvoorbeeld bij het voetbal
waaruit blijkt dat er voldoende ruimte in de gymzalen en sporthallen is. Daarvoor wordt vaak de bezettingsgraad van de binnensport-accommodaties gebruikt.
De rol van de gemeente bij exploitatie en beheer is volop in discussie. Het sportbesluit geeft gemeenten
de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen, indien wordt voldaan aan het criterium ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’. Hetgeen betekent dat de gemeente Oldenzaal volledig zorg draagt voor het
beheer en onderhoud van sportaccommodaties, dus ook alle energie- en onderhoudslasten voor haar
rekening neemt.

In Oldenzaal is er geen consistent beleid gevoerd voor wat betreft privatisering. De gemeente Oldenzaal
heeft in het verleden bij de privatisering vooral gekeken naar de bijzondere situatie van de betreffende
vereniging. Bij de zaalsportverenigingen wordt het gemis van beleid in het kader van de verdeling van de
primetime-uren van de binnensportaccommodaties als een knelpunt ervaren.
2. Waar willen we naar toe?
De gemeentelijk visie op sport en bewegen
• De gemeente Oldenzaal kiest voor kwaliteit en duurzaamheid.
• De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportaccommodaties, waarbij het
beheer en onderhoud bij zowel de gemeente als de sportvereniging kan liggen.
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•
•
•
•
•

De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor voldoende sportaccommodaties en heeft beleid voor
het gebruik van primetime-uren.
Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk sportpark betalen huur en de aan het
gebruik van het park gekoppelde lasten waaronder energielasten.
De Oldenzaalse sportaccommodaties voldoen aan de geldende normen die het NOC/NSF hanteert
voor zowel reguliere en regionale competitiebeoefening als planning en onder-houd.
Sportverenigingen die zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren ontvangen een aan het onderhoud
gerelateerde onderhoudsbijdrage.
Clustering en multifunctioneel gebruik zullen bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande sportaccommodaties kernbegrippen zijn.

3. Wat moet er gebeuren?
Kwaliteit en duurzaamheid
1. Onderhoudsnormen
De gemeente Oldenzaal kiest voor kwaliteit en duurzaamheid en hanteert daarvoor de NOC/NSF-norm.
Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties is
het een gemeentelijk belang dat zowel de energie- als de onderhoudslasten zo laag mogelijk blijven.
Door extra te investeren in kwaliteit en duurzaamheid worden de volgende voordelen gehaald:
• door een langere levensduur is een lagere kapitaalslast mogelijk
• jaarlijks lagere onderhoudskosten
• minder energiekosten
• veilig en minder arbeidsintensief legionellasysteem
• uitstraling en gebruiksgenot
2. Onderhoud
Via het sportbeheersplan wordt inzichtelijk gemaakt welke onderhouds- en vervangingsinvesteringen te
verwachten zijn. Per sportaccommodatie worden de te verwachten onderhouds- en vervangingsuitgaven
in een jaarschema gezet (zie sportbeheersplan). De belangrijkste conclusies en cijfers uit het sportbeheersplan zijn:
• Het sportbeleidsplan is een handvat voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de
verschillende sportaccommodaties.
• De vastgestelde normen van NOC/NSF worden bij zowel de realisatie van nieuwe sportaccommodaties, het onderhoud en het aantal velden (planningsnorm) gehanteerd.
• De gemeente is verantwoordelijk voor kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties waarbij
het beheer en onderhoud bij zowel de gemeente als de sportvereniging kan liggen. Dat betekent dat
er keuzes gemaakt moeten worden welke onderhouds- en/of beheerstaken bij de gemeente danwel
de sportvereniging liggen. Om te kunnen bepalen of een onderhouds- en beheerstaken naar de
sportvereniging kunnen worden overgedragen zijn de volgende toetsingscriteria opgesteld:
○ Is de sportvereniging bereid zelf werkzaamheden te doen?
○ Kan de handhaving van de kwaliteit van de sportaccommodatie gewaarborgd worden?
○ Is er voldoende kennis voor de werkzaamheden bij de sportvereniging?
○ Is er voldoende specialistisch materiaal voor de werkzaamheden aanwezig?
○ Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar?
○ Kan de continuïteit gewaarborgd worden?
• Werkzaamheden onderhoud van buitensportaccommodaties zijn te verdelen in:
○ onderhoudswerkzaamheden direct gekoppeld aan sportgebruik,
○ onderhoudswerkzaamheden die gekoppeld zijn aan de resterende delen (openbare ruimten) van
het sportpark.
• Voor het inrichten van de gymzalen hanteert de gemeente Oldenzaal een op Oldenzaal gerichte
KVLO-lijst, de KVLO-minlijst (standaardlijst Oldenzaal).
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•
•

In het sportbeheersplan worden de vervangingswaarden zichtbaar gemaakt, maar er worden geen
kosten voor vervanging gereserveerd2.
De bedragen binnen het sportbeheersplan wordt periodiek geactualiseerd.

kosten buitensportaccommodaties in vergelijk
BIJKOMENDE
sportpark

Vondersweijde

KOSTEN

Normkosten(1) Oldenzaalse (2)

onderhoud

schoonmaak

onderhoud

energie

onderhoud

kosten in vergelijk

park door

kleedkamers

gebouwen

water/gas/

park

met de norm

Topcraft (3)

door Topcraft

gemeente

electra

rest kosten
incl. kapitaallast (4)

Totale kosten
2010

127.018,93

94.601,00

€ 68.853,66

€ 25.747,34

29.400,00

50.600,00

203.878,00

€ 378.479,00

t Venterinck

97.261,31

66.990,00

€ 53.370,00

€ 13.620,00

10.700,00

20.900,00

103.179,00

€ 201.769,00

De thij

62.424,47

44.816,56

€ 33.466,56

€ 11.350,00

6.200,00

13.084,00

58.532,00

€ 122.632,56

De Weschterik

69.370,22

42.193,01

€ 30.843,01

€ 11.350,00

13.840,00

115.751,00

€ 171.784,01

Honk/softbal

20.249,04

16.159,00

€ 16.159,00

nvt

130,00

15.636,00

€

31.925,00

Hoge Haerlaan

7.942,27

8.794,00

€ 6.524,00

€ 2.270,00

940,00

6.770,00

€

19.304,00

Hollinkbanen

13.224,16

8.348,00

€ 8.348,00

nvt

nvt

nvt

7.908,00

€

16.256,00

Leeuw'n Koel

9.373,61

5.102,00

€ 5.102,00

nvt

nvt

nvt

Hollinkbanen

€

5.102,00

406.864,01

287.003,57

222.666,23

TOTALEN

(1)
(2)
(3)
(4)

€ 64.337,34

nvt
2.800,00

49.100,00

99.494,00

511.654,00

€ 947.251,57

Kolom 1: De normbedragen voor het onderhoud van de sportparken incl. schoonmaak kleedkamers
Kolom 2: De reële kosten in rekening gebracht door de firma Topcraft
Kolom 3: De kosten voor het onderhoud van het gehele sportpark excl. schoonmaak kleedkamers
Kolom 7: Het totaal aan restkosten, incl. kapitaallast

Let op: In deze kostenvergelijking is geen rekening gehouden met de uren ambtelijke inzet.
3. Inventaris bewegingsonderwijs voor gymnastieklokalen en sporthallen
De inventaris voor gymnastieklokalen en
sporthallen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De inventaris van de gymnastieklokalen en sporthallen zijn vergeleken met de
KVLO-norm vervolgens aangepast aan de
Oldenzaalse situatie tot een KVLOminvariant
(standaardlijst Oldenzaal). Deze standaardlijst
Oldenzaal is in het sportbeheersplan opgenomen (zie sportbeheersplan).

2

Gemeentelijke investeringen worden geactiveerd conform de notitie afschrijvingen. Na de afschrijvingsperiode
bepaalt de gemeenteraad of herinvestering mogelijk is.
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De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente Oldenzaal exploiteert haar sportaccommodaties zoveel mogelijk zelf. Met sportverenigingen, die zelf het beheer en onderhoud van de accommodaties regelen en waarvoor de sportvereniging
een onderhoudsbijdrage krijgt, worden de volgende afspraken gemaakt:
• Er worden met de gebruikers van de betreffende sportaccommodaties duidelijke afspraken gemaakt
over de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
• Er worden in overleg met de gebruiker contractuele afspraken vastgelegd over de aan te leveren
onderhoudsplannen en de door de gemeente te houden kwaliteitstoetsen en/of controles.
De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende sportaccommodaties
Voor de buitensport in Nederland kennen we de zogenaamde planningsnormen. Dat wil zeggen er zijn
formules/rekenmethoden om het aantal wedstrijdvelden, trainingsvelden en soms ook kleedkamers te
berekenen.
• Voor Voetbal en hockey worden daarvoor de richtlijnen van NOC/NSF gehanteerd.
• De planningsnorm voor tennis wordt uitgedrukt in het aantal spelers per baan. De norm, zoals vastgesteld door de KNLTB, bedraagt 50-70 spelers per baan en tot 90 spelers op banen waar verlichting
is.
Voor de binnensport heeft het NOC/NSF geen normen vergelijkbaar zoals in de buitensport.
Bij de planning van gymlokalen dient rekening te worden gehouden met de maximale loopafstanden van
een gymlokaal tot aan de basisschool.
Het uitgangspunt voor sporthallen en gymlokalen is een bezettingsgraad van boven de 90% tussen
17.00-23.00 uur. en een bezettingsgraad van 60% tussen 08.00-18.00 uur. De bezettingsgraad geldt voor
de verschillende types binnensportaccommodaties. Oftewel de optelsom van de gymlokalen en daarnaast de optelsom van de sporthallen.
De verdeling van de uren in binnensportaccommodatie kennen geen criteria. De indeling is historisch
bepaald. Door de indeling te heroverwegen en door onderstaande criteria te hanteren kan er een winwinsituatie voor sportverenigingen zowel als de gemeente ontstaan t.w.:
• meer gedragen indeling,
• een betere indeling van het gebruik van gymnastieklokalen versus het sporthalgebruik,
• meer mogelijkheden voor blokuren en daarmee een betere clubbinding (vitaliteit),
De gemeente is ten langen leste degene die bepaald, maar zal in haar beslissing de mening van de
sportraad meenemen. De gemeente Oldenzaal gebruikt daarvoor als uitgangspunt het huidige rooster en
de volgende richtlijnen:
De indeling wordt samengesteld via de volgende 3 etappes met criteria:
e
1 etappe - zaalsportgebruik gaat voor ander gebruik,
- gebruikers uit de gemeente Oldenzaal gaan voor gebruikers buiten Oldenzaal,
- doelgroepenbenadering (scholen, tot 12 jaar, tot 16 jaar, gehandicapten, enz.).
e

-

competitiegebruik heeft voorrang,
blokuren hebben voorrang (clubbinding),
economisch criterium (volledig ruimtebeslag, langgebruik voor kort).

e

-

Bij de verdeling van de primetime-uren wordt rekening gehouden met de
maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen.
In voorkomende gevallen beslist het college.

2 etappe

3 etappe

-
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Sportverenigingen betalen huur
Sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke sportparken betalen huur zoals opgenomen in
de gemeentelijke tarievenverordening.
Sportverenigingen die de eigen accommodatie onderhouden betalen:
• recht van opstal
• volledige onroerend zaakbelasting
• alle energielasten
• verzekeringskosten
De gebruiker betaalt
Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijk buitensportaccommodatie die vallen onder
het sportbesluit gaan de verbruikte energielasten (water, gas en elektra) van de kleedkamers betalen
middels een verhoging van de tarieven. De tarieven voor de betreffende sportverenigingen worden in 8
jaar verhoogd tot de volledige energielast in het tarief is verdisconteerd.
In de tabel zijn de financiële gevolgen zichtbaar van de jaarlijkse energielast en de huur (gebasseerd op
de tarievenverordening 2009-2010). De bedragen die voor de jaarlijkse energielast worden gehanteerd
zijn gemiddelden uit de afgelopen 4 jaar.3
huur

energielast4

Kvv Quick’20

40.000

± 40.000

Fc Berghuizen

16.800

± 18.000

Vv Oldenzaal

12.600

± 9.000

Zvv De Esch

15.600

± 12.000

Totaal

85.000

± 79.000

voetbalverenigingen

Deze jaarlijkse extra lasten worden via een overgangsregeling bij de voetbalverenigingen gelegd. De
totale energielast zal pas na 8 jaar volledig door de voetbalverenigingen betaald worden. Overwogen
wordt wanneer en op welke manier sportverenigingen beloond worden indien zij kunnen aantonen dat er
bewust zuinig met energie is omgesprongen.
RCO Harlequins is in dit schema niet opgenomen omdat zij mede gebruik maken van het sportpark ’t
Venterinck.
Clustering en multifunctioneel gebruik
Clustering en multifunctioneel gebruik van zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen sportaccommodaties.
4. Financiële consequenties
• Uit het sportbeheersplan blijkt dat de onderhoudskosten van de sportaccommodaties zijn opgenomen
in de gemeentelijke begroting maar dat er geen afschrijvingskosten voor vervangingen worden opgebouwd.
• De benodigde inventaris voor het bewegingsonderwijs van de Oldenzaalse gymnastieklokalen en
sporthallen op peil te krijgen is nodig:
○ éénmalig €84.000,○ structureel jaarlijks€25.000,• Overzicht van de te verwachten investeringskosten voor de komende 10 jaar (zie tabel achterin bijlages, sportbeheersplan).
3

Omdat de jaarlijkse energielasten erg fluctueren is het nog niet mogelijk om de energielast voor 2010 goed in te
schatten. Middels het plaatsen van slimme meters wordt het mogelijk.
4
De energielast is inclusief de al door de voetbalverenigingen betaalde energie voor de verlichtingsinstallatie.
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jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Wenselijk investering
€ 35.150,-€ 465.084,-€ 1.036.191,-€ 392.737,-€ 189.320,-€
29.819,--

sportaccommodatie
Tennisbanen hoge haerlaan

Tennis ’t Venterick, OHC Bully
Sportpark Vondersweijde, soft-/honkbalvelden, OHC Bully
Tennispark Quick5

Diversen voetbalvelden en honk/softbalvelden
Sportpark ‘t Venterinck

5. Planning
Actie
• Hanteren NOC/NSF- normen en Oldenzaalse KVLO-minlijst
• Hanteren sportbeheersplan
• Vastleggen afspraken met geprivatiseerde sportverenigingen
• Energielast middels tarievenverhoging terugvorderen
• Herindelen zaalindeling binnensportaccommodatie
• Beloningsysteem energiegebruik uitwerken

verantwoordelijk
Stadswerken
Stadswerken
Stadswerken
MIC/BEO
Stadswerken
Stadswerken

planning
voorjaar 2010
voorjaar 2010
najaar 2010
voorjaar 2010
najaar 2011
voorjaar 2010

5

Over deze vervangingsinvestering is ten tijde van deze meerjarenraming nog geen besluit genomen of deze
kosten voor rekening van de gemeente komen of voor rekeningen van Stichting Tenniscentrum Oldenzaal.
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Pijler tarieven- en subsidiebeleid
1. Waar staan we
Subsidies
Op het gebied van sportsubsidies zien we landelijk een aantal ontwikkelingen. Sommige gemeenten
schaffen subsidies af, soms door bezuinigingen maar soms ook doordat het niet duidelijk is wat de
bijdrage is van de subsidie op het bereiken van het beleidsdoel.

De gemeente Oldenzaal kent alleen de jeugdsportsubsidie. Een subsidie van ± 6,-- per jeugdlid. Omdat de subsidie niet op het behalen van meer jeugdleden gericht is (output gericht), het eigenlijke
beleidsdoel maar op het aantal jeugdleden noemen we deze subsidie inputgericht. Inputgerichte subsidies leveren niet of nauwelijks een bijdrage aan het betreffende beleidsdoel. Daarentegen is het wel
een welkome bijdrage aan de begroting van de betreffende sportvereniging.
Tarieven
De tarieven van de gemeente Oldenzaal zijn in vergelijking met de omliggende gemeenten (Bijlage 6)
aan de hoge kant. Daar tegenover staat dat de Oldenzaalse sportaccommodaties kwalitatief van
hoog niveau zijn. Daarbij komt dat de gemeente voor de voetbalverenigingen in vergelijk met de omliggende gemeenten de energielasten betaald, de kleedkamers schoon houdt en ook het klein onderhoud van het park voor haar rekening neemt. De gemeente Oldenzaal geeft gelegenheid tot sportbeoefening en betaalt zelf de genoemde lasten, maar krijgt op die manier een deel van de BTW terug.
In oorsprong zijn de tarieven kostprijsgericht opgesteld, het totaal van de verschillende tarieven was
een vooraf bepaald percentage van de totale last van de betreffende accommodatie. Bijlage 7 geeft
de verhouding weer van de huidige tarieven versus de werkelijke kostprijs.
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In de loop van de jaren is de Oldenzaalse tarievenverordening steeds complexer geworden. (Bijlage
8, tarievenverordening). Door het sportbesluit (BTW-regeling) kent de gemeente Oldenzaal tarieven
met en zonder 6% BTW. Daarnaast kent de gemeente Oldenzaal voor binnensporten seniortarieven,
juniortarieven, weekendtarieven en tarieven voor door de week.
De tarievenverordening van de gemeente Oldenzaal laat aan transparantie en eenduidigheid duidelijk
te wensen over.
2. Waar willen we naar toe
• De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties moeten transparant, eenduidig en kostprijs georiënteerd zijn.
• De gemeente wil vitale en sterke sportverenigingen en zal daarvoor haar sportaccommodaties
tegen goed afgewogen en betaalbare tarieven beschikbaar stellen.
3. Wat moet er gebeuren
Subsidies
De voorwaarden om voor jeugdsportsubsidie in aanmerking te komen worden heroverwogen.
Eenduidige en transparante tarievenverordening
Een concept tarievenverordening 2009-2010 is sterk vereenvoudigd (bijlage 9). De aanpassingen
hebben bijna geen financiële consequenties voor de gemeente Oldenzaal en ook de sportverenigingen zullen er niet of nauwelijks een verhoging van ondervinden. In vergelijk met de bestaande tarievenverordening zijn er meerdere tarieven gecombineerd en gekoppeld.
Betaalbare en afgewogen tarieven
Om vitale en sterke sportverenigingen te krijgen/houden zijn de tarieven voor de binnensportaccommodatie alleen geïndexeerd en worden alleen de tarieven van de gebruikers van de grote buitensportaccommodaties in 8 jaar lang verhoogd, totdat de betreffende sportvereniging de energielast
van haar eigen parkgebruik gecompenseerd heeft.
4. Financiële consequenties
Geen financiële consequenties
5. Planning
Actie
invoering nieuwe eenduidige en transparante tarievenverordening.
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verantwoordelijke
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aug. 2011
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Bijlage 1: Reactie sportraad
Bezoekadres: Ganzenmarkt 1, Oldenzaal
Correspondentieadres: Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal
Telefoon 0541-588111/Telefax 0541-511763
E-mail: info@oldenzaal.nl/Internet: www.oldenzaal.nl

Sportraad Oldenzaal
p.a. de heer Segerink
Zilverschoon 162
7577 CC OLDENZAAL

uw kenmerk

uw brief van

bijlage(n)

onderwerp

Reactie van de SR op de
visie sport en bewegen in Oldenzaal

12-02-2008

ons kenmerk
behandeld door
telefoonnummer

dhr. M. Dikken
588323

Oldenzaal,

24 april 2008

Geachte heer Segerink,
In het overleg d.d. 18 maart 2008 heeft u als voorzitter van de Sportraad Oldenzaal de verantwoordelijk wethouder, de heer Rorink medegedeeld dat de sportraad in hoofdlijnen akkoord is met de “visie op sport en bewegen in Oldenzaal” (sportvisie). De opmerkingen die
de sportraad heeft op de sportvisie worden hieronder verder toegelicht. Het meedenken van
de sportraad bij de ontwikkeling van de sportvisie wordt op waarde geschat. De uitwerking
van de door de sportraad gemaakte opmerkingen op de sportvisie zullen als bijlage aan de
sportvisie worden toegevoegd zodat de raad uw reactie in overweging kan nemen.
Uitwerking van de opmerkingen van de sportraad
•

Deelname aan realisatie regionale accommodaties en evenementen.
De sportvisie beperkt zich tot een visie op sport in Oldenzaal. Vooral door ontwikkelingen
binnen de regio en met name de netwerkstad wordt er steeds vaker over de gemeentegrens heen gekeken. Voor wat de realisatie van gemeente-overstijgende sportaccommodaties (overdekte 400 m. schaatsbaan) betreft worden regionale gemeenten een enkele keer verzocht te overwegen om financieel bij te dragen. De gemeente Oldenzaal
overweegt vervolgens of en zo ja hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt voor de betreffende accommodatie. Juist om in regionaal verband te kunnen participeren heb je een
eigen gemeentelijk toetsingskader nodig. Waar het om gaat is of de Oldenzaalse burger
gebruik gaat maken van de betreffende accommodatie.
Evenementen buiten de gemeente Oldenzaal worden in het algemeen georganiseerd
vanuit particulier initiatief en spelen geen rol in de “Visie op sport en bewegen in Oldenzaal”. Organisaties kunnen voor ondersteuning terecht bij de betreffende sportbonden en
allerlei fondsen. Voor grote internationale evenementen kan de Regio ook een subsidiërende rol spelen.
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•

De ontwikkeling en stimulering nieuwe sporten wordt gemist.
Het sportaanbod wordt o.a. bepaald door de vraag van de Oldenzaalse burger. Sportverenigingen moeten geen activiteiten aanbieden waar geen vraag naar is. De gemeente wil
de sportverenigingen ondersteunen zodat sportverenigingen beter in staat zijn om te
kunnen inspelen op de vraag van de burger. De traditionele sportvereniging wordt uitgedaagd haar rol te overwegen en in te spelen op de behoeften van de consument. Recente voorbeelden zijn, het multifunctionele gebruik van sportpark ’t Ventrinck door het medegebruik van de RCO de Harlequins en een onderzoek naar medegebruik door een
vereniging voor op afstand bestuurbare miniauto’s.

•

Demografische ontwikkeling in relatie brengen met het sportaanbod en sportaccommodaties
Binnen de pijler sportvoorzieningen van de gemeentelijke sportvisie wordt de lijn voor de
komende jaren bepaald. Daar wordt niet op bepaalde doelgroepen ingezoomd maar worden algemene richtlijnen opgesteld. Zo is gesteld dat de gemeente Oldenzaal kwalitatief
goede sportaccommodaties wil die aansluiten bij de vraag van de burger en dat clustering en multifunctioneel gebruik bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande sportaccommodaties kernbegrippen zullen zijn. Daarmee wordt gezegd dat de gemeente Oldenzaal haar accommodaties aanpast aan de vraag.
Demografische ontwikkelingen kunnen de oorzaak zijn dat er een spanningsveld ontstaat om sport betaalbaar te houden.

•

De financiële relatie buiten- t.o.v. binnensport?
De gemeentelijke visie op het tarieven- en subsidiebeleid is dat de gemeente Oldenzaal
vitale en sterke sportverenigingen wil en dat zij haar sportaccommodaties tegen goed afgewogen en betaalbare tarieven beschikbaar stelt. In de strategische agenda zullen de
consequenties verder worden uitgewerkt en zal onderzocht moeten worden welk percentage de tarieven van de kostprijs moeten opleveren.
Begripsbepaling Breedtesport in relatie met Topsport
De gemeente Oldenzaal verkiest breedtesport boven topsport omdat sport onderdeel
moet uitmaken van de actieve leefstijl van iedere Oldenzaler. Daarnaast wil de gemeente
Oldenzaal kwalitatief goede sportvoorzieningen en vitale sportverenigingen. Beiden
randvoorwaarden om sportverenigingen de mogelijkheid te geven binnen hun beleid de
ontwikkeling van talent tot topsporter zelf vorm te geven.

•

Sport als middel inzetten om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, hoe verhoudt zich dat met de afschaffing van het schoolzwemmen.
Schoolzwemmen is door een onderwijsbezuiniging geschrapt omdat het schoolzwemmen
veelal gebruikt werd als extra gymles. Schoolzwemmen valt niet onder sportbeleid maar
onder onderwijsbeleid.
De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen is een verantwoordelijkheid van
de ouders. Bij het opstellen van het nieuwe contract met Vondersweijde is de keus voor
het herinvoeren van schoolzwemmen overwogen. Er is niet voor schoolzwemmen gekozen daar de kosten ons inziens ongekend hoog waren.

•

Relatie gemeentelijke exploitatie en particulier initiatief ten op zichtte van de BTWregeling en de verhouding 80% gemeentelijke subsidie versus 20% verenigingskosten m.b.t. de tarieven.
Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Bij de sportaccommodaties waar de gemeente de exploitatie volledig verzorgt is het
sportbesluit van toepassing. Dat wil zeggen dat in het kader de wet op de omzetbelasting
de beschikbaar stelling belast is met het verlaagde btw-tarief (6%). Vervolgens kan de
omzetbelasting over de exploitatielasten van de desbetreffende sportaccommodaties nagenoeg volledig worden teruggevraagd.
Oldenzaal kent op dit moment een aantal sportverenigingen die zelf hun
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Sportaccommodatie onderhouden en geen huur betalen. Bij bedoelde
sportaccommodaties is het sportbesluit dus niet van toepassing.
Er zal opnieuw onderzocht moeten worden of het voor de gemeente voordeliger is
om zelf het onderhoud aan de sportaccommodaties te doen en de accommodatie
vervolgens ter beschikking te stellen, of om het onderhoud bij de gebruikende
sportvereniging te leggen.
De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties moeten transparant,
eenduidig en kostprijs georiënteerd zijn. Om een indruk te geven welk tarief de
gemiddelde sportvereniging betaalt is de verhouding 80 : 20 in de sportvisie
genoemd. Waarbij de sportvereniging 20% van de kostprijs betaalt en er dus 80%
subsidie wordt toegevoegd om het geheel kostendekkend te krijgen.
Daarnaast wil de gemeente vitale en sterke sportverenigingen. Om dat te kunnen
bereiken zullen de gemeentelijke sportaccommodaties tegen goed afgewogen en
betaalbare tarieven beschikbaar gesteld worden.
In de strategische agenda zal dat
verder worden uitgewerkt en zal de toekomstige discussie moeten uitwijzen of de
genoemde verhouding overeind blijft.
•

Accent is veel gericht op maatschappelijke plicht sportverenigingen.
Dat klopt! Er wordt steeds meer van sportverenigingen verwacht. Sportverenigingen worden gevraagd zich aan te passen en te richten op de wens van de burger. Een burger die
vergrijst, minder beweegt en consumentgedrag vertoond. Desondanks zijn de sportverenigingen in Nederland het hart van de sportende burger. Ook NOC/NSF erkent daarmee
dat de sportvereniging in Nederland niet weg te denken valt en is middels pilots op zoek
naar ondersteunende maatregelen.
De gemeente Oldenzaal erkent de centrale rol van de sportvereniging. Sportverenigingen
moeten ondersteund worden om die centrale rol op te kunnen pakken.
Daarentegen worden sportverenigingen gevraagd om die centrale rol ook op te pakken
en mee te werken om de maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
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de burgemeester,
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jeugdleden
1-1-‘00

Jeugdleden
1-1-‘08

Stijging/
daling

Bijlage 2: Ledenaantallen
Sport

seniorleden
1-1-‘00

Seniorleden
1-1-‘08

Stijging/
daling

TOTAAL
Stijging/
daling

33
0
114
31
394
572

31
32 (2007)
127
20 (2007)
105
315

2
32
13
11
289
257

2
52
12
28
565
555

59
22

76
14

17
8

17
8

Naam

Tafeltennis
Kickboxen
Judo etc.
Gymnastiek

Quick Tafeltennis
Kickboxing Oldenzaal
Hantei
Hercules
Quick Gymnastiek

Zaalvoetbal

Zalvo '89
Tiko '89
t Hoekje
Jong Eagles

Handbal
Volleybal
Badminton

Hacol '90
O.V.V.
VV Pollux
Icarus BV

Hockey
Voetbal

GYMZAALGEBRUIKERS
11
0
20 (2007)
20
270
25
13 (2007)
17
240
276
554
298
ZAALVOETBAL
0
0
0
0

11
0
295
30
516
852

81

90

9

9

TRADITIONELE ZAALSPORTEN
72
91
19

73

132

59

78

193
81
346

86
25
80

189
125
387

147 (2007)
129
408

42
4
21

44
21
101

276
52
92
207
43
5
44
631

235
477
207
856
260
0
78
2.113

321
470
182
804
275
42
70
2.164

86
7
25
52
15
42
8
51

362
45
67
155
58
47
52
682

8
24
37
69

646
862
297
1.805

557
723
393
1.673

89
139
96
132

81
115
133
63

1
114

326 (2005)
153
15
482
976

22
95
6
117
6

23
209
6
103
135

Bully
FC Berghuizen
De Esch
Quick Voetbal
vv. Oldenzaal
Rugby
RCO Harlequins
Honk-en softbal Run '71

251
107
138
679
63
0
73
1311

Tennis

O.L.T.C. Ready
Quick Tennis
Tennisver. Zuid Berghuizen

139
193
32
364

Atletiek
Schaatsen etc.
Triathlon
Wielrennen

L A A C Twente
Oldenzaalse Ijsclub
T.C.O. '93
Oldenzaalse Wielerclub

2
122

Klootschieten

Vooruitzicht
De Toekomst
Noord Berghuizen
Ons Genoegen
Steeds Vooruit
KV De Eendracht

17
22
24
16
22
19
120

Hengelsport
Schietsport

Oldenz. Hengelsp. ver.
Schutterij Oldenzaal
sv Mikpunt

Ruitersport
Jeu de Boule

Boeskoolruiters
Oldenz. Jeu de Boule Ver.

Kogelwerpen

Zwemclub

O.Z. & P.C.
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279 (2007)
56
426
VELDSPORTEN
527
159
230
886
106
5
29
1942
TENNIS
147
217
69
433
BUITENSPORTEN
1
(2005)
8

14
129
14
6
9
6
4
18
1

73
150
111
39
104
50
527

74
215 (2007)
70 (2007)
56
100
37
552

1
65
41
17
4
13
25

15
71
32
11
8
31
26

623

74
83
KLOOTSCHIETEN
31
28 (2007)
33 (2007)
10
18
1
121
REST SPORTEN
443

348
248
21
365
982

180

1155

758

397

577

28 (2002)

10

18

36

4

22

651

453
ZWEMMEN
211
4.223

198

40
(2002)
82
1277

116
910

34
367

34
565

68
88

120
7864

166
7.254

46
610

22
522

88
212

279
4.135

Bijlage 2: Ledenaantallen

41

Bijlage 3: Integraal Kwaliteitsinstrument voor Sportverenigingen (IKSport)
Aan de hand van uitvoerige vragenlijsten houdt IKSport zeven kwaliteitsaspecten van de sportvereniging tegen het licht:
1. Strategische planning en marketing management
De vragen informeren naar de missie van de vereniging en de manier waarop de vereniging probeert
om de gestelde doelen te verwezenlijken.
2. Procedures en interne werking (communicatie)
De vereniging wordt doorgelicht op de kwaliteit van informatiesystemen voor diverse doelgroepen.
Welke operationele en ondersteunende procedures ondersteunen dit? Men gaat er hierbij vanuit dat
communicatie in iedere vereniging centraal dient te staan.
3. Externe communicatie
Welke aandacht besteedt de vereniging aan het creëren van een bepaald (gewenst) imago en het
onderhouden van externe relaties?
4. Clubsfeer en -cultuur (perifere activiteiten)
Hierbij wordt gevraagd naar enkele objectief vast te stellen uitingen van het 'wij-gevoel'.
5. Bestuur (management en structuur)
De vragenlijst probeert de verdeling van de administratieve en organisatorische functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in beeld te brengen. Leidt dit tot een effectief en doelmatig
management?
6. (Human) resource management
Er wordt gekeken of de juiste mensen op de juiste plaats worden ingezet en of er een gunstig werkklimaat heerst. Deze dimensie, die voornamelijk gericht is op de personele voorzieningen, wordt als
één van de belangrijkste onderdelen van deze 'clubaudit' beschouwd.
7. Effectiviteit
Hier gaat het om de resultaten van de sportvereniging. Aan de orde komen zaken als ledenverloop,
ledenwerving, sportieve prestaties, financiële gezondheid, en het aandeel van gediplomeerde trainers
in het geheel.
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Bijlage 4: Amsterdamse typologie sportverenigingen

Type A
Voorlopers, sterk en

Type B
Gemotiveerd maar

Type C
Traditionele, intern

vitaal

onvoldoende toege-

gerichte sportvere-

rust

nigingen

Accommoda-

Soms eigen accom-

Huren accommodatie

tie/eigen clubhuis

modatie en bijna altijd
eigen clubhuis

van gemeente en
soms eigen clubhuis

Huren accommodatie
van gemeente of
andere partijen,
bijna
nooit eigen clubhuis

Financiële positie

Financiële positie is
gezond

Financiële positie is
normaal tot zorgelijk

Financiële positie is
normaal tot gezond

Professionele ondersteuning

Bijna altijd professionele ondersteuning

Wel behoefte aan
professionele ondersteuning, vaak nog

Geen professionele
ondersteuning, vaak
ook geen behoefte

Kader

Soms ruim voldoende,
vaak net voldoende

niet geregeld.
Vaak niet voldoende
kader

(ruim) Voldoende
kader

kader
Jeugd

Grote jeugdafdeling

Vaak wel een jeugdafdeling

Vaak geen jeugdafdeling

Allochtonen

Vaak gemengd, vooral bij de jeugd

Vaak gemengd, vooral bij de jeugd

Vaak weinig tot geen
allochtonen

Betrokkenheid/binding

Veel aandacht voor,
vaak grote betrokken-

Wisselend

Vaak hoge betrokkenheid

Vaak teamsporten of
semi-individuele

Vaak individuele
sporten

heid maar van kleine
groep binnen vereniging
Type sport

Vaak teamsporten

sporten
Recreatief vs. Prestatief

Prestatief en overwegend gemengd

Recreatief of gemengd

Recreatief

Grootte

Vaak middelgrote tot
grote verenigingen

Overwegend middelgroot tot groot

Overwegend kleine
verenigingen

Contact & Samen-

Veel goede contacten

werking

met stadsdeel en
andere organisaties

Wisselvallig, vaak
niet
duurzaam. Zien niet
altijd de mogelijkhe-

Geïsoleerd, weinig
tot
geen contact met
andere organisaties
in
de buurt

Organisatorisch
vermogen
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en verenigingen in de

den en voordelen en

buurt. Veel initiatief

beschikken over te

om samen te werken

weinig tijd en inzicht

Groot

Wisselend

Klein
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Bijlage 5: Tarieven gebruik omliggende gemeenten
Gemeente.....

Borne
Voorstel 2008

Rijssen
2007

Almelo
2007/2008

Oldenzaal
2007/2008

Sporthal:
€ 23,35
(4)
werkdag
€
17,20 (1)
€
20,60
€
30,51
€ 29,05
(4
za,zo en feestdagen
€
17,20 (1)
€
26,00 (2) €
39,55
Gymlokalen:
€
7,95
per wekelijks klokuur
€
7,10 (1)
€
6,60 (3) €
20,87
per jaar
per maand
€
47,50
per 6 maand
€ 284,99
Sportvelden:
€ 1.870,00
voetbalveld natuurgras
€ 1.692,25 (1)
€ 1.655,00
€ 3.344,18
€ 3.740,00
kunstgras voetbal
€ 3.310,00
€ 1.590,00 (17)
korfbalveld
trainingsveld voetbal klein
€ 440,00
€ 935,00
trainingsveld voetbal groot
€ 1.692,25 (1)
€ 830,00
€ 181,46
+
(6)
onderhoud kleedkamers
(7)
+
(5)
+
belijnen
(16)
+
+
netten, hoekvlaggen
+
gas, licht, water kleedkamers
+
schoonmaken kleedkamers
+
OZB Gebruikersdeel:
+
- velden
+
+
- kleedkamers
+
aanschaf trainingsverlichting
+
+
wel
afdracht reclame
niet
niet
niet
- = voor rekening voor de gebruiker / + = voor rekening gemeente
(1) niet plaatselijke verenigingen + 100%;
(2) evenement gebruik sporthal Almelo € 55,00;
(3) gebruik niet sportverenigingen gymlokaal Almelo € 14,10;
(4) tarieven voor trainings- en wedstrijdgebruik.
(5) dagelijks onderhoud kleedkamers voor rekening gebruiker, groot onderhoud voor gemeente;
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Enschede
Hengelo
2008
(12) Voorstel 2008 (13)

Haaksbergen
2007

(11)
(11)

€
€

48,15
48,15

€
€

25,65
29,10

€
€

22,06
30,66

(8)

€

12,45

€

10,45

€

8,91

€

25,65

(8)
(8)
€ 4.425,15
€ 8.850,25
€ 1.931,60
(9)

€ 4.425,15
+
+
+
+
niet
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(10)

(5)

€ 2.498,00
€ 4.896,00
€ 1.264,70

€ 1.542,80
(7)

€ 2.498,00
+
-

€ 1.542,80
-

+
+
niet

(5)

+
niet

(14

(7)

(6) volledig bouwkundig onderhoud kleedkamers (exclusief vervangingsinvestering) voor rekening gebruiker; installatietechnisch onderhoud voor rekening van de gemeente
(7) kleedkamers geprivatiseerd;
(8) tarieven junioren gebruik respectievelijk € 20,87, € 24,78 en € 148,68;
(9) per uur per seizoen
(10) tarief voor een korfbalaccommodatie groter dan 60 x 30
(11) bij wekelijks gebruiksuur per 6 maanden geldt een iets voordeliger tarief van respectievelijk € 28,16 en € 36,51.
(12) Kostprijstarieven. Verenigingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies;
(13) Tarieven inclusief BTW;
(14) weekendtarief € 12,38.
(15) Borhave betaalt 50% van het tarief i.v.m. beperkt gebruik.
(16) Na groot onderhoud 1 maal door gemeente daarna gebruiker.
(17) Tarief voor het complex en niet per veld
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Bijlage 6: Beheersbegroting 2009
: Lasten en baten per sportaccommodatie
excl. beheersproducten Sportbevordering (m.u.v. subsidie Sportcentrum Vondersweijde), Breedtesport en BOS
Indicatie indien
BTW-Sportbesluit
zou vervallen

per inwoner

per lid

Sportaccommodatie
653101001 Sportpark Primulastraat

lasten
401.392

baten
45.677

Nadeel
64.694

dekking
11%

31.755
11,20

gebruiker
210,48

653101101 Sportpark Schapendijk
653101201 Sportpark De Thij

211.115
119.216

21.013
13.421

35.169
20.485

10%
11%

5,99
3,33

302,23
277,68

653101401 Sportcomplex De Weschterik
653101901 Voet- en handbalvelden; algemeen

170.349
24.990

14.442
0

29.383
nvt

8%
0%

4,91
0,79

378,41

Totaal 653101 Voetbalvelden
653012011 Gymlokaal Helmichstraat

927.063
36.236

94.553
7.000

149.731
zie subtotaal

10%
19%

26,22
0,92

267,52
44,98

653012021 Gymlokaal Lyceumstraat
653012031 Gymlokaal de Maten

39.757
42.253

7.000
7.000

zie subtotaal
zie subtotaal

18%
17%

1,03
1,11

53,70
52,62

653012041 Gymlokaal Tulpstraat
653012051 Gymlokaal de Bongerd

42.992
35.560

7.055
7.000

zie subtotaal
zie subtotaal

16%
20%

1,13
0,90

50,62
48,41

653012061 Gymlokaal Meijbreestraat
653012201 Gymlokaal 't Noabershoes

41.037
43.018

7.000
6.490

zie subtotaal
zie subtotaal

17%
15%

1,07
1,15

49,33
57,07

653012901 Overige accomodaties; gymtoestellen
Totaal 653012 Gymzalen (7 stuks)

16.282
297.136

48.545

nvt
23.815

0%
16%

0,51
7,83

39,52
54,52

Totaal 653011 Sporthal de Kolk

236.972

30.805

16.476

13%

6,49

109,08

653023101 Sportcentrum Vondersweijde incl subsidie
6530311921 Sportcentrum Vondersweijde; expl.bijdr.

769.264
229.080

13.108
0

nvt
nvt

2%
0%

Totaal 653023/653031 Sportcentrum Vondersweijde
653002101 Tennisscentrum Oldenzaal (Quick Tennis)

998.344
21.210

13.108
115

nvt
nvt

1%
1%

31,03
0,66

22,44

653002201 Tennispark Hoge Haerlaan
653002301 Tennispark Schapendijk

17.034
14.896

8.392
773

2.457
nvt

49%
5%

0,27
0,44

30,57

653002401 Tennisbanen Ready
Totaal 653002 Tennisbanen

26.264
79.405

0
9.280

nvt
2.457

0%
12%

0,83
2,21

37,31
33,30
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Overig;
653012901 Overige accomodaties; Paardensport

0

55

nvt

nvt

Totaal 653103 Hockeyvelden groen
Totaal 653005 Jeu de boulesaccommodatie

64.300
456

1.578
490

nvt
nvt

2%
107%

1,98
0,00

73,96
-0,29

Totaal 653104 Groene honkbalveld
653012001 Schietaccommodatie Het Mikpunt

31.925
694

4.526
55

nvt
nvt

14%
8%

0,86
0,02

276,76
31,97

Totaal 653106 Klootschietbaan
Totaal 653 Overige

22.878
120.254

1.309
8.013

nvt
nvt

6%
7%

31,95
63,85

Subtotaal Sportaccommodaties jaarschijf 2009

2.659.173

204.304

192.479

8%

0,68
3,53
is een indicatie;
door kaplstn
waarschijnlijk te
hoog (- 30.000?)

2.454.869

saldo (lasten - baten)

31.618
€

aantal inwoners
netto uitgaven sportaccommodaties per inwoner

77,64

Sportprojecten, eigen uren sportbeleid e.d.
653031 Sportbevordering (excl. expl.bijdr. Vondersweijde)

223.869

0

nvt

0%

7,05

653032 Breedtesport (2010 laatste jaar)
653034 BOS Projecten (2010 laatste jaar)

121.930
169.440

0
169.440

nvt
nvt

0%
100%

3,84
0,00

Subtotaal Sportprojecten e.d.

515.239

169.440

0

33%

10,89

Eindtotaal totale Sportbegroting 2009

3.174.412

373.744

192.479

12%

2.800.668

saldo (lasten - baten)

31.618
€

aantal inwoners
netto uitgaven sportaccommodaties per inwoner

88,58

653013101 Sporthal De Thij; Exploitatie (vanaf 2010/2011)

452.005

120.260

70.754

27%

Eindtotaal Sport incl. sporthal De Thij (vanaf 2011) en excl Breedtesport
en BOS

3.335.047

324.564

263.233

10%

3.010.483

saldo (lasten - baten)

31.618
€

95,21

aantal inwoners
netto uitgaven sportaccommodaties per inwoner

volgens Grontmij wordt gemiddeld 58,- per inwoner aan sport uitgegeven (wat zit hier wel/niet bij in?)
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10,45

Bijlage 7: Tarievenverordening 2009 - 2010
De raad van de gemeente Oldenzaal;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
gelet op artikel ... van de Wet...;
artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vast te stellen de navolgende de Tarievenverordening voor het gebruik van de
gemeentelijke sportaccommodaties
Artikel 1
Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn de volgende vergoedingen verschuldigd:

SEIZOEN 2009/2010

2009/2010

Belast gebruik

Gebruik vrij van

excl. 6% BTW
A.

incl. 6% BTW

BTW

Sportvelden
I.

Ingericht voor de voetbalsport
a.

Hoofdwedstrijdterrein met tribune en kleedgelegenheid:
voor gebruik op zaterdagen en zondagen per seizoen
per wedstrijd voor incidenteel gebruik

b.

per wedstrijd voor incidenteel gebruik

nvt
nvt

177,90

188,57

nvt

8.604,82

9.121,11

nvt

3.281,95

3.478,87

nvt

1.819,97

1.929,17

nvt

1.642,47

1.741,02

nvt

57,85

61,32

Half wedstrijdterrein met kleedgelegenheid op het sportpark de Weschterik:
voor gebruik op zaterdagen en zondagen per seizoen
per wedstrijd voor incidenteel gebruik

Sportbeleidsplan

123,72

Miniveldje met kunstgrastoplaag en kleedgelegenheid op het sportpark aan de Bornsedijk
per seizoen

g.

3.475,27

116,72

Pupillenveld met kunstgrastoplaag en kleedgelegenheid op het sportpark aan de Schapendijk
per seizoen

f.

3.278,56

Pupillenveld met kunstgrastoplaag en kleedgelegenheid op het sportpark aan de Primulastraat
per seizoen

e.

492,74

Oefenterrein (natuur-kunstgrasveld) met kleedgelegenheid:
per uur per seizoen

d.

6.641,33

464,85

Wedstrijdterrein (natuur- kunstgrasveld) met kleedgelegenheid:
voor gebruik op zaterdagen en zondagen per seizoen

c.

nvt
nvt

6.265,41

Bijlage 7: Tarievenverordening 2009 - 2010

51

h.

nvt

Half oefenterrein met kleedgelegenheid op het sportpark de Weschterik:
per uur per seizoen

i.

per wedstrijd voor incidenteel gebruik
b.

b.

nvt
nvt

177,90

188,57

nvt

nvt

nvt

342,94

nvt

nvt

1.365,52

nvt

nvt

188,69

nvt

nvt

449,00

Oefenterrein zonder kleedgelegenheid:
per uur per seizoen

Ingericht voor de jeu de boulessport
Wedstrijdterrein zonder kleedgelegenheid per seizoen
Verlichtingsinstallatie (sportvelden onder I.))
Naast de verbruiksgelden is voor het gebruik van de verlichtingsinstallatie per avond verschuldigd

6,93

7,35

nvt

467,50

495,55

495,55

17,32

18,36

18,36

17,32

18,36

18,36

Schoolgebruik
a.

Basisscholen:
per terrein per seizoen

b.

Andere onderwijsvormen:
per terrein per uur

Toernooien op gras
Per terrein per uur
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123,72

Wedstrijdterrein zonder kleedgelegenheid:
voor gebruik op zaterdagen en zondagen per seizoen

VIII.

3.475,27

116,72

Ingericht voor de honk- en softbalsport
a.

VII.

3.278,56

Ingericht voor de klootschietsport
per baan per seizoen

VI.

nvt

Oefenterrein (natuur-kunstgrasveld) met kleedgelegenheid:
per uur per seizoen

V.

188,14

Wedstrijdterrein met kleedgelegenheid:
voor gebruik op zaterdagen of zondagen

IV.

177,49

Ingericht voor de rugbysport
a.

III.

98,55

Verbruiksgelden medische ruimte:
per seizoen

II.

92,97
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B.

Tennisbanen
4.305,72

4.564,06

nvt

1. morgen van 08.30-12.00 uur

553,21

586,40

2. middag van 13.30-17.00 uur

553,21

586,40

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

a.

per baan per seizoen

b.

per baan per seizoen per:

3. avond van 17.30 tot een kwartier voor zonsondergang c.q. 23.00 uur

553,21

586,40

c.

per baan per uur per seizoen

157,54

166,99

d.

per baan per uur voor incidenteel gebruik

21,43

22,72

Belast gebruik
excl. 6% BTW
C.

Gebruik vrij van

incl. 6% BTW

BTW

Binnensportaccommodatie
I.

Sporthal (sporthal De Kolk belast; sporthal De Thij vrijgesteld)
a.

Sportverenigingen en -groepen:
per wekelijks gebruiksuur per 6 maanden:
1. voor de gehele sporthal op werkdagen

717,78

760,85

760,85

voor de gehele sporthal in weekends

930,60

986,44

986,44

2. voor de halve sporthal op werkdagen

386,60

409,80

409,80

voor de halve sporthal in weekends

500,56

530,59

530,59

1. voor de gehele sporthal op werkdagen

119,63

126,81

126,81

voor de gehele sporthal in weekends

155,10

164,41

164,41

2. voor de halve sporthal op werkdagen

64,44

68,31

68,31

voor de halve sporthal in weekends

83,43

88,44

88,44

1. voor de gehele sporthal op werkdagen

29,91

31,70

31,70

voor de gehele sporthal in weekends

38,78

41,11

41,11

2. voor de halve sporthal op werkdagen

16,11

17,08

17,08

voor de halve sporthal in weekends

20,85

22,10

22,10

per wekelijks gebruiksuur per maand:

per gebruiksuur voor incidenteel gebruik:

b.

1. Basisscholen per klokuur per wekelijks gebruik:
een bedrag gelijk aan het jaarlijks door de minister vastgestelde bedrag
wegens vergoeding van de exploitatiekosten van een gymnastieklokaal,
waarbij de sporthal wordt aangemerkt als zijnde twee gymnastieklokalen;

Sportbeleidsplan

Bijlage 7: Tarievenverordening 2009 - 2010

53

2. Overige scholen per klokuur per wekelijks gebruik:
als voor basisonderwijs vermeerderd met een bedrag gelijk aan de
jaarlijks door de minister vastgestelde vergoeding per lestijd
gymnastiekonderwijs, waarbij de sporthal wordt aangemerkt als zijnde
twee gymnastieklokalen.
II.

Gymnastieklokalen
a.

Sportverenigingen en -groepen:
organisatie
1. voor junioren:
per wekelijks gebruiksuur per 6 maanden
per wekelijks gebruiksuur per maand
per wekelijks gebruiksuur

145,76

154,51

24,29

25,75

6,07

6,43

20,47

21,70

279,40

296,16

per wekelijks gebruiksuur per maand

46,56

49,35

per wekelijks gebruiksuur

11,64

12,34

per gebruiksuur voor incidenteel gebruik

20,47

21,70

per gebruiksuur voor incidenteel gebruik

nvt
nvt
nvt
nvt

2. voor senioren:
per wekelijks gebruiksuur per 6 maanden

b.

1. Basisscholen per klokuur per wekelijks gebruik:
een bedrag gelijk aan het jaarlijks door de minister vastgestelde
bedrag wegens vergoeding van de exploitatiekosten van een gymnastieklokaal;
2. Overige scholen per klokuur per wekelijks gebruik:
als voor basisonderwijs, vermeerderd met 1/26 deel van de jaarlijks
door de minister vastgestelde stichtingskostenvergoeding van een
gymnastieklokaal, voorzover voor het betreffende lokaal niet de volledige
stichtingskostenvergoeding wordt verkregen voor het basisonderwijs.
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nvt
nvt
nvt
nvt

Artikel 2
Onder seizoen wordt verstaan:
a.

voor de voetbal-handbal-en klootschietsport:

b.

voor de jeu de boulessport:

de periode gelegen tussen 1 augustus en 1 juni;
een kalenderjaar;
c.

voor de honk-/softbalsport:
de periode gelegen tussen 1 april en 1 november;

d.

voor de tennissport:
de periode gelegen tussen 1 april en 1 oktober.

Artikel 3
1.

Het college van burgemeester en wethouders kan, in bijzondere gevallen en in alle redelijkheid en billijkheid zowel naar boven als naar

2.

Voor het gebruik bij grote sportevenementen die buiten de sportsfeer liggen, zulks naar oordeel van het college, kunnen door het college

beneden, afwijken van de door de raad goedgekeurde tarieven.
afwijkende tarieven worden vastgesteld.
Artikel 4
1.

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties".

2.

Zij treedt in werking op een nader door het college te bepalen datum, welke datum voor de onderscheiden accommodaties verschillend kan
zijn, echter met dien verstande dat zij in elk geval per 1 oktober 2008 volledig van kracht is;
Alsdan vervallen alle bestaande regelingen inzake de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties.
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Bijlage 8: Voorstel vereenvoudigde tarievenverordening
Uitgangspunten:
- de vereenvoudiging van de tarievenverordening verloopt budgettair neutraal;
- uniforme tarieven
- een onderscheid naar accommodatiesoort;
- een huurbedrag per veld voor de meeste buitensportvoorzieningen
- overleggen trainingsschema vóór aanvang seizoen (instemming gemeente vereist !);
- huur verlichtingsinstallatie vervalt; opnemen in huurbedrag per veld
- verbruik van stroom voor de veldverlichting wel doorberekenen aan de verenigingen???
- Het tarief voor de sporthal bedraagt 3x het tarief van een gymzaal
(Uniformtarief: geen afzonderlijke tarieven voor junioren, senioren, door de week en weekenden)

VOORSTEL:
Basis: huurbedrag per speelveld (incl. kleedgelegenheid) per seizoen
excl. Btw
- (natuurgras-) hoofdveld met tribune
- kunstgrasveld

6.350,00
6.350,00

- natuurgrasveld
- trainingsveld

3.175,00
1.587,50

SPECIFIEK
KVV Quick '20
- huur kunstgraspupillenveld

8.330,00

- verbruiksgelden medische ruimte
ZVV De Esch
- Half natuurgrasveld (G-veld)

300

1.587,50 (= tarief half natuurgrasveld)

Berghuizen
- kunstgraspupillenveld

3.175,00 (= tarief half kunstgrasveld)

Oldenzaal
- kunstgraspupillenveld (miniveld)

1.587,50 (= tarief 1/4 kunstgrasveld)

BINNENSPORTACCOMMODATIE
excl. Btw
* Sporthal
per uur

30

* Gymzaal
per uur

10 (= tarief 1/3 sporthal)

* Schoolgebruik
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Bijlage 9: Ledenlijst stuur-, werk- en klankbordgroep(en)
Stuurgroep
1. Frits Rorink
2. Arend ten Barge
3. Rob van Eck
4. Henk Segerink
5. Hack Goettsch
6. Mark Dikken

Wethouder sport
Hoofd Stadswerken
Hoofd BEO
Voorzitter Sportraad
Dir. Sportservice Overijssel
Ambt. projectleider

f.rorink@oldenzaal.nl
a.ten.barge@oldenzaal.nl
r.van.eck@oldenzaal.nl
henk@segerink.org
hgoettsch@sportraadoverijssel.nl
m.dikken@oldenzaal.nl

Werkgroep pijlers sportstimulering en sportaanbod
1.

Nanda Kokkeler

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ridzerd Elzinga
Maaike Geerdink
Brain Pantling
Paul Wermers
Marijke Egbers
Mark Dikken

BSI medewerkster
Beleidsmedeweker jeugd/jongeren en
vrijwilligerwerk en WMO
Sportstimulering Sportservice Overijssel
Beleidsmedewerker integratie afd. WIZ
Vrijwilligerscentrale
Onderwijs en sportraad Oldenzaal
Ambt. projectleider

n.kokkeler@oldenzaal.nl
r.elzinga@oldenzaal.nl
mgeerdink@sportaadoverijssel.nl
b.pantling@oldenzaal.nl
p.wermes@impuls-oldenzaal.nl
megbershccnet.nl
m.dikken@oldenzaal.nl

Werkgroep pijlers sportvoorzieningen en tarieven/subsidies
1.
2.

Bennie Keurhorst
Linda Maathuis

Stadswerken
Beleidsmedewerker stadswerken

3.
4.
5.

Joris Bouwmeister
Ronnie Nijland
Mark Dikken

VSG
Financieel consulent
Ambt. projectleider

b.keurhorst@oldenzaal.nl
l.maathuis@oldenzaal.nl
j.bouwmeister@sportengemeenten.
nl
r.nijland@oldenzaal.nl
m.dikken@oldenzaal.nl

Klankbordgroep
Herman Ankoné
Alwy Semmelkrot

Sportraad
Voorzitter Quick'20

Jan van der Meulen
Koen groenewold en
Frank Olde Scholtenhuis
Wim Olde Kalter
Wilma van Halteren
Woudy Leerling
Bart van den Eijnde
Leo Beuger
Gerben Schopmann
Rob Heidkamp
Freddie Bolink
Marc Paulissen

Voorzitter zvv De Esch
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Voorzitter en secretaris ready
P.O. en bestuurslid fc Berghuizen
Vanuit de zorg en bestuur Bully
Fysiotherapeut en LAAC
WMOdeskundige en bestuur Rugby
Vakleerkracht V.O. en bestuur Hantei
OZ&PC
Fc 't Hoekje
volleybal
badminton

h.ankone@hetnet.nl
a.semmelkrot@tenhag.nl
vandermeulen_gerringa@hotmail.com
frank.olde.scholtenhuis@plegtvos.nl
woldekalter@hotmail.com
vanhalteren@home.nl
woudy.leerling@yahoo.com
bart@scioconsult.nl
l.beuger@twentscarmelcollege.nl
gschoppmann@home.nl
rob-maaike@zonnet.nl
freddie@freddiebolink.nl
marcwendy@planet.nl
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Deel 4

Sportbeheersplan
2010 - 2014

Deel 4: Sportbeheersplan
1. Algemeen
1.1 Inleiding
Sport en bewegen zijn essentiële vormen van vrijetijdsbesteding die bijdragen aan gezondheid, fitheid en
zelfontwikkeling van de burger. Daarnaast draagt sport bij aan de leefbaarheid en de uitstraling van de
stad en aan de maatschappelijke participatie van haar inwoners.
Het begrip ‘sport’ neemt binnen de gemeente Oldenzaal een zeer belangrijke plaats in. In dit kader wordt
met sport niet alleen de prestatiesport bedoeld, maar ook de recreatieve sport, amateursport en het bewegingsonderwijs dat op de scholen wordt aangeboden. Een van de speerpunten van het college voor de
periode 2006-2010 is dan ook dat het college interactief met de sport een beleidsplan wil formuleren,
waarin een brede visie wordt ontwikkeld met betrekking tot diverse ontwikkelingen op het gebied van de
sport.
Wil het beleidsplan komen tot een adequate uitvoering, dan dienen verschillende basisvoorzieningen
aanwezig te zijn. Een van de belangrijkste basisvoorzieningen die hiervoor gelden, zijn het beschikbaar
stellen, beheren en ontwikkelen van goede accommodaties zowel binnen, in de gymzalen en sporthallen,
als buiten, op de verschillende sportvelden.
In de gemeente Oldenzaal is het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportvelden in handen van
de afdeling Stadswerken. Daarnaast speelt de gemeente een belangrijke rol in het beheer en onderhoud
van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen.
In 1992 is door de Heidemij een beheersplan ‘Beheersplan sportvelden 1993-1997, geschreven voor een
periode van 4 jaren. Zoals de titel reeds aangeeft, gaat dit beheersplan enkel over de buitensport accommodaties. Dit beheersplan is nadien nooit geactualiseerd en wordt ook niet meer als zodanig gebruikt. Ondanks het ontbreken van een adequaat beheersplan wordt er jaarlijks veel tijd en energie gestoken in het beheer en onderhoud van de vele sportvelden en binnensport accommodaties binnen de
gemeente. Op dit moment gebeurt het onderhoud en het beheer op een zorgvuldige maar ad-hoc achtige
manier. Er is geen goed, adequaat en bruikbaar beheersplan aanwezig, waardoor er onvoldoende inzicht
is in de kosten en er geen meerjaren planning is geformuleerd.
Om goed te kunnen inspelen op vele ontwikkelingen binnen het gehele sportbeleid speelt een weloverwogen beheer van de sportaccommodaties, zowel binnen als buiten een steeds belangrijker rol. Door dit
op een planmatige wijze aan te pakken, ontstaat een beter inzicht in zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van het gemeentelijke sportaccommodatiebeheer als onderdeel van het totale sportbeleid.
De visiepunten uit de Oldenzaalse visie Sport en Bewegen zijn daar waar nodig is in dit sportbeheersplan
verwerkt.
1.2 Opdracht
In de perspectiefnota 2007 heeft de gemeenteraad de realisatie van een adequaat en actueel sportbeheersplan opgenomen. Mede naar aanleiding hiervan is binnen de afdeling stadswerken een opdracht
geformuleerd om dit sportbeheersplan te schrijven aangaande de verschillende binnen- en buitensport
accommodaties.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal beschreven worden welke accommodaties binnen de gemeente Oldenzaal aanwezig
zijn en hoe de eigendomsverhoudingen liggen. Tevens wordt een in een schema weergegeven en welke
onderdelen binnen de diverse sportparken geprivatiseerd zijn en wie op dit moment verantwoordelijk is
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voor het beheer en onderhoud van de verschillende accommodatieonderdelen. Daarnaast zal een link
gemaakt worden naar het gebouwenbeheer.
In hoofdstuk 3 zal met name een inventarisatie worden gegeven van onderhoudselementen met hun
maatregelen. Hierbinnen zullen dus zowel de kwalitatieve als kwantitatieve gegevens worden benoemd
en vastgesteld. Tevens worden de reserves en afschrijvingen beschreven. Ook wordt een in een schematisch overzicht de meerjarenraming van groot onderhoud (veldrenovaties e.d.) gegenereerd.
In hoofdstuk 4 vindt de samenvatting en terugkoppeling naar het sportbeleidsplan plaats. Waarbij ingezet
wordt op een nauwe samenwerking en een goede afstemming tussen beleid en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Op een transparante, toetsbare en eenduidige wijze zal deze terugkoppeling
plaatsvinden.
De benodigde bijlagen zijn aan het eind van het beheersplan bijgevoegd.

2. Overzicht accommodaties
2.1 Buitensport accommodaties
2.1.1 Inleiding
De gemeente Oldenzaal kent 12 buitensport accommodaties waarbij de gemeente in meer of mindere
mate bemoeienis heeft. Op deze accommodaties worden verschillende takken van sport beoefend. In
eerste instantie zijn deze accommodaties gerealiseerd ten behoeve van de verenigingen (primaire doelgroep) en ook vanuit dit uitgangspunt ingericht, rekeninghoudend met het doel waarvoor ze worden gebruikt.
De laatste jaren zijn er verschillende trends waar te nemen binnen het sporten en bewegen, waarop gemeenten steeds meer inspelen. In het sportbeleidsplan van de gemeente Oldenzaal is de visie verder
uitgewerkt. Er wordt richting gegeven aan de bijdrage die sport en bewegen levert aan de realisatie van
de maatschappelijke doelen zoals leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, waarden en normen en de
participatie van kwetsbare groepen.
Deze visie heeft ook invloed op het beheer van de verschillende accommodaties.
Deze accommodaties moeten steeds meer openstaan voor externe ontwikkelingen en zullen over de
grens van de traditionele sportvereniging moeten stappen. De samenwerking met onderwijs, zorg en
maatschappij komen steeds dichterbij waardoor de sportaccommodaties steeds meer multifunctioneel
ingezet moeten kunnen worden. Een voetbalveld wordt niet meer enkel en alleen gebruikt door de vereniging, maar heeft steeds meer een wijkfunctie waarbij ook buitenschoolse sportactiviteiten plaatsvinden
op deze sportvelden.
Zowel aan de sportvelden als de ondersteunende accommodatieonderdelen (bv kleedkamers, inrichting
van het sportveld) worden steeds hogere en meer diverse eisen gesteld. Deze eisen worden niet alleen
vertaald naar de inrichting van de accommodatie, maar ook naar het beheer en onderhoud.
Telkens weer moet er een afweging gemaakt worden betreffende de inrichtingskeuze van het sportveld
gerelateerd aan de huidige en toekomstige gebruiker. Dit afgezet tegen de te nemen maatregelen voor
onderhoud en beheer van deze accommodatie.
Een duidelijk uitgewerkt sportbeleidsplan is een handvat voor de inrichting, beheer en onderhoud van de
verschillende sportaccommodaties. Dit alles vergt, zowel voor het heden als naar de toekomst toe, een
nauwe samenwerking en goede afstemming tussen het beleid en beheer van de gemeentelijke buitensport accommodaties.
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2.1.2 Overzicht van de verschillende buitensport accommodaties
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de buitensport accommodaties.
Tevens wordt een scheiding aangebracht tussen de accommodatieonderdelen die in eigendom van de
gemeente zijn en de accommodatieonderdelen die geprivatiseerd zijn, of waarvan het volledig beheer en
onderhoud van de sportaccommodatie onder verantwoordelijkheid van de vereniging vallen.
Bijgevoegd schema 2.1.2 geeft hiervan een overzicht.
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Schema 2.1.2

Gegevens sportpark
Sportpark Vondersweijde
Primulastraat 15
7572 AS Oldenzaal

Gebruiker
Voetbalvereniging
Quick ‘20

Sportpark Het Venterinck
Schapendijk 37
7574 PG Oldenzaal

Voetbalvereniging
Berghuizen

RVO Harlequins
Tennisvereniging
Berghuizen

Sportpark De Thij
Bornsedijk 60
7576 PG Oldenzaal

KV de Toekomst
Voetbalvereniging
Oldenzaal
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In eigendom van gemeente
1 hoofdveld gras(veld 1)
1 wedstrijd/trainingsvelden gras(veld 2)
1 wedstrijd/trainingsvelden gras(veld 9)
1 wedstrijd/trainingsvelden gras(veld 10)
1 wedstrijd/training kunstgras(veld 3)
1 wedstrijd/training kunstgras(veld 4)
1 pupillenveld kunstgras(geen)
18 lichtmasten
Zittribune
20 Kleedkamers
4 scheidsrechterskleedkamers
kassagroep
1 hoofdveld gras(veld 1)
1 wedstr.trainingsveld kunstgras(veld 2)
1 wedstrijd/trainingsvelden gras(veld 3)
1 pupillenveld kunstgras(geen)
10 Lichtmasten
10 kleedkamers
2 scheidsrechterskleedkamers
1 wedstrijd/trainingveld gras(veld 4)

1 grasbaan
1 hoofdveld gras(veld 1)
1 trainingsveld gras(veld 3)
1 wedstrijd/trainingsveld kunstgras(veld 2)
1 Panna Court kunstgras (geen)
8 Lichtmasten
8 kleedkamers
2 scheidsrechterskleedkamers
kassagroep
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In eigendom van vereniging
Kantine
Radiokamer
Overdekte sta tribune(overkapping)
1wedstrijdveld gras(veld 6)
1 trainingsveld gras(veld 7)
1 trainingsveld gras(veld 8)
1 gymzaal geïntegreerd bij de kleedkamers

Kantine
Kassagroep
1 eigen grasveld (oefenhoek)

Kantine
Kleedkamers
4 kunstgrasbanen incl. verlichting
kantine
Kantine
buitenberging

Sportpark De Weschterik
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal

Voetbalvereniging
De Esch

Tennispark Quick
Oude Almeloseweg 3
7576 EP Oldenzaal

Tennisvereniging
Quick

Tennispark Hoge Haerlaan
Hoge Haerlaan
Oldenzaal
Tennispark Kalheupink
Haerstraat 145
7573 PA Oldenzaal

Divers gebruik

Hockey Sportcomplex
Sportlaan 12
7576 WV Oldenzaal
Honkbalvelden
Vondellaan 12
7576 AC Oldenzaal
Jeu de boule vereniging
Vondellaan 14
7576 AC Oldenzaal
Klootschietbaan Hollink

Hockeyvereniging
OHC Bully

Kleedkamers (geïntegreerd in de kantine)

Honk en softbalvereniging
Run ‘71

1 softbalveld
1 honkbalveld
Kleedkamers (geïntegreerd in kantine)

Klootschietbaan
Leeuw’n koel
Vondellaan
7576 Oldenzaal

1 hoofdveld gras(veld 1)
1wedstrijd/trainingsveld gras(veld 3)
1 wedstrijd/trainingsveld kunstgras(veld 2)
1 G-pupillenveld gras(geen)
16 Lichtmasten
8 kleedkamers
2 scheidsrechterskleedkamers
kassagroep

Kleedkamers
12 all weather banen incl. verlichting
Blaashal over 4 banen
kantine
2 gravel banen
Kleedkamers incl. ontvangstruimte

Tennisvereniging
OLTC Ready

Jeu de boule

KV Vooruitzicht
KV Ons Genoegen
KV Noord Berghuizen

Deel 4: Sportbeheersplan

kantine

7 gravelbanen incl. verlichting
Kantine
Kleedkamers
Complex in eigendom van de Geldermanstichting.
3 kunstgrasbanen incl. verlichting
kantine
Kantine

Jeu de boules banen
Kantine
1 grasbaan
1grasbaan
1 grasbaan

Kantine
Kantine
kantine
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2.1.3 Onderhoud en beheer van de buitensport accommodaties
In het vorenstaand schema is een overzicht gegeven van de verschillende buitensport accommodaties en
is scheiding aangebracht tussen de onderdelen die in eigendom van de gemeente zijn en de accommodatieonderdelen die geprivatiseerd zijn, of waarvan het volledig beheer en onderhoud van de sportaccommodatie onder verantwoordelijkheid van de vereniging vallen.
De gemeente is belast met het onderhoud en beheer van alle in eigendom zijnde accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor een juiste en veilige manier van sportbeoefening.
De onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan de buitensport accommodaties kunnen in drie groepen
worden onderverdeeld:
1. Reguliere werkzaamheden die direct van invloed zijn op de sportbeoefening, cq. de bespeelbaarheid
en kwaliteit van de velden, incl. dagelijks klein onderhoud en beheer. Op dit moment vallen de
schoonmaakwerkzaamheden van de kleedkamers hier ook onder;
In hoofdstuk 3 worden deze onderhouds- en beheerswerkzaamheden nader in kaart gebracht. Hiervoor is bijgevoegd :
a. Een overzicht van deze werkzaamheden;
b. een overzicht van kosten van het onderhoud van deze werkzaamheden binnen de sportparken.(de opgenomen bedragen zijn normbedragen gerelateerd aan huidige en actuele marktconforme prijzen);
2. Daarnaast worden in de onderhouds- en beheerwerkzaamheden op de buitensportaccommodaties
ook de werkzaamheden onderscheiden die niet van invloed zijn op directe sportbeoefening. Hieronder vallen o.a. onderhoud aan de openbare ruimte op het sportpark.
In hoofdstuk 3 worden deze onderhouds- en beheerswerkzaamheden nader in kaart gebracht. Hiervoor is bijgevoegd:
a. Een overzicht van deze werkzaamheden;
b. een overzicht van de kosten van het onderhoud van de verschillende werkzaamheden. De opgenomen bedragen zijn normbedragen gerelateerd aan de huidige en actuele marktconforme prijzen. Tevens zijn deze bedragen afgeleid van de prijzen zoals deze in het onderhoud openbaar
groen binnen de gemeente Oldenzaal worden gehanteerd.
3. Renovatie en nieuwe aanleg van de accommodatie elementen;
Al deze elementen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft zijn opgenomen in het overzicht afschrijvingstermijnen/methodes voor de verschillende buitensport accommodatieonderdelen. Dit overzicht is in 2008 door het college geactualiseerd. Hierbij is opgemerkt doordat er grote verschillen zijn
in het gebruik en structuur van de ondergrond(sportvelden), een uniforme systematiek van afschrijven lastig te ontwikkelen is en daarom per accommodatie de daarop toegesneden afschrijvingsperiode is aangegeven. De afschrijvingsperiode is mede gerelateerd aan de afgegeven garantietermijnen.
Door de explosieve en innovatieve (door)ontwikkeling van de kunstgrasvelden, het ontbreken van een
rijke historie en de daarbij benodigde ervaringscijfers van deze velden in relatie tot de levensduur
maken het niet mogelijk een exact sluitende afschrijvingsperiode aan te geven.
Daarom is ervoor gekozen het geactualiseerde overzicht met bijbehorende afschrijvingsperiode voorlopig ongewijzigd over te nemen in het sportbeheersplan. Bij de jaarlijkse controle van de verschillende velden zal periodiek een beoordeling moeten plaatsvinden in relatie tot deze afschrijvingsperiode.
In hoofdstuk 3 worden deze onderhouds- en beheerswerkzaamheden nader in kaart gebracht. Hiervoor is bijgevoegd:
a. Een overzicht afschrijvingstermijnen/methodes voor de verschillende buitensportaccommodaties;
b. Een overzicht van de kosten van de renovatie per sportpark
c. Een overzicht van de kosten van de renovatie per jaar.
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Op dit moment is ervoor gekozen de genoemde onderhouds- beheers- en renovatie werkzaamheden
(punt 1 t/m 3) uit te voeren door, of in opdracht van, de gemeente. Ook de controle en het toezicht vallen
onder deze werkzaamheden en worden door, of in opdracht van, de gemeente uitgevoerd.
De accommodatieonderdelen die voor het beheer en onderhoud tot verantwoordelijkheid van de vereniging behoren, vallen primair buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van deze onderdelen. Hierbij moet worden gedacht aan de kantine. De kosten die dit onderhoud met zich meebrengt komen ook voor rekening en verantwoording van
de vereniging.
Dit houdt niet automatisch in dat de gemeente totaal geen bemoeienis heeft met de accommodatieonderdelen die, eigendom zijn van de vereniging of voor het beheer en onderhoud tot de verantwoordelijkheid
van de verenigingen behoren. Een aantal van deze onderdelen zijn voor de primaire sportbeoefening zo
essentieel dat ook hierin de bemoeienis van de gemeente merkbaar is. Bijvoorbeeld beheer en onderhoud van de in eigendom zijnde velden. Aan de verengingen wordt hiervoor periodiek een bijdrage verstrekt in de kosten van beheer en onderhoud.
In schema 2.1.3 is weergegeven waar, en waarvoor, deze financiële vergoedingen cq. bijdragen worden
verstrekt.
Schema 2.1.3

Gegevens sportpark

Gebruiker

Sportpark Vondelsweijde
Primulastraat 15
7572 AS Oldenzaal
Sportpark Het Venterinck
Schapendijk 37
7574 PG Oldenzaal

Voetbalvereniging
Quick ‘20

Sportpark De Thij
Bornsedijk 60
7576 PG Oldenzaal
Sportpark De Weschterik
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Tennispark Quick
Oude Almeloseweg 3
7576 EP Oldenzaal
Tennispark Hoge Haerlaan
Hoge Haerlaan
Oldenzaal
Tennispark Kalheupink
Haerstraat 145
7573 PA Oldenzaal
Hockey Sportcomplex
Sportlaan 12
7576 WV Oldenzaal
Honkbalvelden
Vondellaan 12
7576 AC Oldenzaal

Voetbalvereniging
Berghuizen
RVO Harlequins
Tennisvereniging
Berghuizen
KV de Toekomst
Voetbalvereniging
Oldenzaal

Bijdrage gemeente voor onderhoud in eigendom zijnde accommodatieonderdelen*
1 wedstrijdveld gras
2 trainingsvelden gras
Totaal
€ 14.850,1 wedstrijd/trainingsveld € 4.950,gras

Onderhoudsbijdrage
€ 5.860,4 zand ingestrooide kunstgrasbanen
Bijdrage baan onderhoud € 1.510,-

Voetbalvereniging
De Esch
Tennisvereniging
Quick

Exploitatie bijdrage

€ 14.300,-

Tennisvereniging
OLTC Ready

Onderhoudsbijdrage
7 gravel banen

€ 26.070,-

Hockeyvereniging
OHC Bully

Bijdrage voor onderhoud sportpark
€ 14.590,WIW
€ 7.140,Bijdrage onderhoud veld €
540,-

Divers gebruik

Honk en softbalvereniging
Run ‘71
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Gegevens sportpark

Gebruiker

Jeu de boule vereniging
Vondellaan 14
7576 AC Oldenzaal
Klootschietbaan Hollink

Jeu de boule

Klootschietbaan
Leeuw’n koel
Vondellaan
7576 Oldenzaal
Totaal

Bijdrage gemeente voor onderhoud in eigendom zijnde accommodatieonderdelen*

KV Vooruitzicht
KV Ons Genoegen
KV Noord Berghuizen

€

89.810,-

* Beheersbegroting 2010 gemeente Oldenzaal

2.1.4 Controle van kwaliteit.
1. Reguliere werkzaamheden die direct van invloed zijn op de sportbeoefening, cq. de bespeelbaarheid
en kwaliteit van de velden, incl. dagelijks klein onderhoud en beheer. Op dit moment vallen de
schoonmaakwerkzaamheden van de kleedkamers hier ook onder;
De gemeente zal controle moeten uitvoeren op het onderhoud van de in eigendom zijnde sportvelden.
a. De sportvelden moeten voldoen aan de vastgestelde normen. Het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA, een onderdeel van het NOC*NSF) heeft in samenwerking met alle sportbonden planningsnormen voor de buitensportaccommodaties opgesteld. Deze planningsnormen zijn richtlijnen
die gesteld worden aan de verschillende sportaccommodaties vanuit de betreffende sportbonden.
Wanneer een sportaccommodatie niet aan de richtlijn voldoet mag zij niet gebruik worden voor
het beoefenen van de desbetreffende sport in competitieverband.
Deze verplichte controle van onze sportvelden wordt uitgevoerd door het ISA en vindt 1 x per 3
jaar plaats. Contracten zijn hiervoor afgesloten.
b. De meeste reguliere werkzaamheden op de sportvelden worden uitgevoerd door externe bedrijven. In Oldenzaal zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de firma Topcraft. Een periodieke
controle van de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden is noodzakelijk. Deze controle
wordt uitgevoerd door Topcraft zelf. Dit in samenwerking met de gemeente. Beide partijen moeten
erop toezien dat de sportvelden in goede conditie blijven en voldoen aan de vastgestelde normen.
Ook de facilitaire werkzaamheden van de kleedkamers op de sportparken vallen hieronder.
Een goed en deskundig onderhoud van velden en sportaccommodaties is van invloed op de kosten
van het onderhoud en de levensduur van de verschillende elementen en werkt derhalve kostenbesparend.
2. Daarnaast worden in de onderhouds- en beheerswerkzaamheden op de buitensportaccommodaties
ook de werkzaamheden onderscheiding die niet direct of in het geheel van invloed zijn op directe
sportbeoefening. Hieronder vallen o.a. onderhoud aan het openbare ruimte op het sportpark.
Ook deze werkzaamheden zijn veelal uitbesteed aan externe partijen. Binnen de gemeente Oldenzaal zijn deze werkzaamheden ook uitbesteed aan de firma Topcraft. De gemeente voert periodiek
controle uit of de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.
3. Renovatie en nieuwe aanleg van de accommodatie elementen;
Wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van renovatie of aanleg betreft het
incidentele werkzaamheden waarvoor separaat opdracht wordt verstrekt. De controle op correcte uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats tijdens de werkzaamheden door de opzichter en na afloop van de werkzaamheden door middel van oplevering van het gerealiseerde werk.
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2.1.5 Gebouwenbeheer
Voordat kan worden overgegaan tot het technische deel van dit beheersplan, waarin met name een inventarisatie wordt gegeven van de onderhoudselementen met hun maatregelen, zal een afbakening moeten plaats vinden met het gebouwenbeheerplan.
De gemeente Oldenzaal kent een gebouwenbeheerplan. Hierin wordt het beheer en onderhoud vastgelegd voor alle gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Binnen dit plan vindt periodiek een inventarisatie en inspectie van al het vastgoed plaats. Hieraan worden vervolgens onderhoudsprogramma’s en
budgetten gekoppeld voor zowel regulier als meerjaren onderhoud. Periodiek wordt het gebouwenbeheerplan geactualiseerd.
Op de 4 hoofdsportparken en het Tennispark is vastgoed aanwezig.
Doorberekening gebouwenbeheerplan (2010)

Sportpark

Aanwezig vastgoed

Vondersweijde
VV Quick ‘20

Kleedkamers, zittribune en kassagroep

€ 29.400,-

Het Venterinck
VV Berghuizen**

Kleedkamers

€ 10.700,-

De Thij
VV Oldenzaal

Kleedkamers
Kassagroep

€ 6.200,-

De Weschterik
VV De Esch;

Kleedkamers
Kassagroep

Tennispark
Hoge Haerlaan

Kleedkamers
Ontvangstruimte

€

???*

€ 2.800,-

*

Tot medio 2008 was de voetbalvereniging de Esch eigenaar van de velden en derhalve ook verantwoordelijk voor het totale beheer en onderhoud van het sportpark. Vanaf dat moment is de gemeente
eigenaar geworden van het sportpark, met uitzondering van de kantine. De zorg voor onderhoud en
beheer valt derhalve ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Op dit moment is er nog geen
actueel bedrag bekend betreffende de opname in het gebouwenbeheerplan.
** De kassagroep van VV Berghuizen op het sportpark ’t Venterinck is eigendom van de vereniging en
valt voor beheer en onderhoud ook onder verantwoordelijkheid van de vereniging.
De kosten zoals opgenomen uit het gebouwenbeheerplan betreffen enkel het regulier en meerjaren onderhoud. Er wordt uitgegaan van het continue instant houden van het pand. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele afschrijving/nieuwbouw. In het gebouwenbeheerplan is hiervoor geen reservering
opgenomen.
2.2 Binnensport accommodaties
2.2.1 Inleiding
Op de verschillende basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs wordt bewegingsonderwijs
aangeboden. Daarnaast kent de gemeente een groot aantal sportverenigingen die een vorm van binnensport beoefenen. Ten behoeve van deze verschillende gebruikers zijn binnen de gemeente Oldenzaal 3
sporthallen en 7 gymzalen gesitueerd. Deze 7 gymzalen en 2 sporthallen, inclusief de inrichting en de
aanwezige sportmaterialen, zijn eigendom van de gemeente Oldenzaal. De huidige sporthal De Thij is
geenn eigendom van de gemeente. Er wordt gewerkt aan een nieuw te bouwen sporthal de Thij. Deze
sporthal zal dan wel eigendom worden van de gemeente.
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2.2.2 Overzicht van de verschillende binnensportaccommodaties
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de binnensportaccommodaties. Er is voor gekozen
dit overzicht schematisch weer te geven (schema 2.2.2). Tevens worden in het overzicht de hoofdgebruikers weergegeven.
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Schema 2.2.2

Accommodatie

Adres

Accommodatieonderdelen

Sportcentrum Vondelsweijde

Ada Kokstraat 20
7572 EA Oldenzaal

Sporthal
Zwembad
Judozaal
2 squashruimten
fitnessruimte
kleedkamers
vergaderruimte
horeca

Sporthal De Kolk

Brem 11
7577 EN Oldenzaal

3 gymzalen
kleedkamers
horeca

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Sporthal De Thij

Thijlaan 31
7576 ZB Oldenzaal

Sporthal
Kleedkamers

8.30 -17.00 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
Helmichstraat

Helmichstraat 42
7574 TX Oldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
Wieldraaierlaan

Wieldraaierlaan 120
7577 NROldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
Noabershoes

Joh. Van Burenlaan 226
7576 AW Oldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
De Maten

B. van Meursstraat 58
7576 BN Oldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
Tulpstraat

Tulpstraat
7571 A Oldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal Meijbreestraat

Meijbreestraat 13
7573 EP Oldenzaal

Gymzaal
kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen

Gymzaal
Lyceumstraat

Lyceumstraat 2
7572 CP Oldenzaal

Gymzaal
Kleedkamers

8.30 -15.30 uur
schoolgebruik

diverse sportverenigingen
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Gebruiker bewegingsonderwijs

Gebruiker
Sportvereniging
diverse sportverenigingen
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2.2.3 Onderhoud en beheer van de binnensport accommodaties
In vorenstaand schema zijn de verschillende binnensportaccommodaties en de hoofdgebruikers weergegeven. Zoals aangegeven is de gemeente eigenaar van de verschillende gymzalen en sporthallen. In die
functie heeft de gemeente de verplichting te zorgen voor een goede en complete inrichting die noodzakelijk is voor het bewegingsonderwijs op de scholen.
Voor de overige gebruikers, waaronder de verschillende sportverenigingen zijn in diverse gymzalen en
sporthallen de vaste toestellen en losse toestellen aanwezig, en kunnen door de sportverenigingen worden gebruikt. Voor de overige sportmiddelen, zoals ballen, hoepels, rackets enz. enz. heeft de gemeente
geen zorgplicht. Deze materialen moeten door de sportverenigingen zelf worden aangeschaft en vallen
ook onder het onderhoud en beheer van de diverse verenigingen.
In hoofdstuk 3 worden deze verplichtingen nader in kaart gebracht.
2.2.4 Controle van kwaliteit van de volledige inventaris
Het totale inventaris in de gymzalen en sporthallen worden jaarlijks gecontroleerd, onderhouden en gekeurd door de leverancier Janssen en Fritsen N.V.. Van deze inspecties worden rapporten opgemaakt.
De onderhoudsmedewerkers adviseren om afgekeurde gymtoestellen te verwijderen. Daarnaast voeren
zij reparaties uit en doen aanpassingen aan het inventaris. Er wordt door hen een offerte opgemaakt van
de kosten voor materialen die aan vervanging toe zijn.
De onderhoudskosten voor de verschillende gymzalen en sporthal De Kolk, waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten bedraagt € 10.868,-. Deze kosten zijn opgenomen in de beheersbegroting 2010.
Schema 2.2.4 geeft hiervan een overzicht.
Schema 2.2.4.

Gymlokaal

Kosten onderhoud inventaris

Helmichstraat

€

900,-

Lyceumstraat

€

900,-

De maten

€

900,-

Tulpstraat

€

900,-

De Bongerd

€

900,-

Meijbreestraat

€

900,-

’t Noabershoes

€

900,-

Sporthal De Kolk

€ 4.568,-

Totalen

€ 10.868,-

Sporthal Vondersweijde is in dit schema niet meegenomen. Vondersweijde B.V. heeft als exploitant van
de sporthal zelfstandig een onderhoudscontract afgesloten.
2.2.5 Gebouwenbeheerplan
Ook in relatie tot de binnensport accommodaties geldt: om te komen tot een adequaat beheer van deze
accommodaties dient eerst een duidelijke afbakening te worden gemaakt met het gebouwenbeheer. De
gemeente Oldenzaal kent een gebouwenbeheerplan waarin de binnensport accommodaties zijn opgenomen. Dit betekent dat zowel het totale gebouw inclusief de binnenvloeren van de verschillende gymzalen en sporthallen binnen het gebouwenbeheerplan vallen.
Binnen dit plan vindt periodiek een inventarisatie en inspectie van al het vastgoed plaats.
Hieraan worden onderhoudsprogramma’s en budgetten gekoppeld voor zowel regulier als meerjaren
onderhoud. Periodiek wordt dit beheerplan geactualiseerd.
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Dit betekent dat de inrichting van de gymzalen en sporthallen binnen het sportbeheersplan invulling moet
krijgen. Anders omschreven kan de begrenzing ook worden gezocht in de functie van het gebouw. De
elementen( behalve de vloeren) die te maken hebben met de functie van het gebouw vallen binnen het
sportbeheersplan.
Hieronder zijn is een overzicht gegeven van de kosten zoals deze zijn opgenomen uit het gebouwenheerplan en zijn toegerekend aan de verschillende binnensport accommodaties.
De kosten zoals opgenomen uit het gebouwenbeheerplan betreffen enkel het regulier en meerjaren onderhoud.
Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele afschrijving/nieuwbouw. In het gebouwen beheersplan is hiervoor geen reservering opgenomen.
Schema 2.2.5

Sport/gymzaal

Doorberekening gebouwenbeheersplan (2010)

Sporthal De Kolk

44.300,-

Gymlokaal Helmichstraat

11.100,-

Gymlokaal lyceumstraat

12.000,-

Gymlokaal De maten

10.200,-

Gymlokaal tulpstraat

10.500,-

Gymlokaal De bongerd

11.300,-

Gymlokaal meijbreestraat

10.600,-

Gymlokaal ’t Noabershoes

9.900,-

Sporthal de Thij

0.000,-*

Sporthal Vondersweijde

122.100,-

Totaal

242.000,-

* Sporthal de Thij is geen eigendom van de gemeente

3 Cijfers en schema’s
3.1 Buitensport accommodaties
3.1.1 Algemene gegevens van de buitensport accommodatie
In deze paragraaf is bijgevoegd een stadsplattegrond met daarop aangegeven alle buitensport accommodaties. Hierop zijn de volgende buitensportaccommodaties weergegeven:
1. Sportpark Vondersweijde (Voetbalvereniging Quick )
2. Sportpark Het Venterink (Voetbalvereniging Berghuizen, Rugbyvereniging Har lequins, klootschietersvereniging De Toekomst)
3. Sportpark De Thij (Voetbalvereniging Oldenzaal)
4. Sportpark De Weschterik(Voetbalvereniging De Esch)
5. Tennisbanen Hoge Haerlaan (divers gebruik)
6. Klootschietersbanen Hollink (KV Vooruitzicht en KV Ons genoegen
7. Klootschietersbanen Leeuw’n koel ( KV Noordberghuizen)
8. Sportpark Vondellaan (Honk en softbalvereniging Run’71)
9. Sportpark Bully (Hockeyvereniging Bully)
10. Tennisbanen Kalheupink (tennisvereniging Ready)
11. Tennisbanen Berghuizen (tennisvereniging Berghuizen)
12. Tennisbanen Quick (tennisvereniging Quick)
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Op aanvraag is een gedetailleerde tekening van de buitensport accommodaties, die bij de gemeente
Oldenzaal in eigendom zijn, in digitale vorm beschikbaar.
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3.1.2 Regulier onderhoud van de buitensport accommodaties
Hiervoor zijn de volgende schematische overzichten bijgevoegd:
schema 5: Een overzicht van de totale onderhoudskosten op de verschillende buitensportaccommodaties.
schema 6: Een overzicht van de totale kosten van de 4 hoofdsportparken, inclusief toelichting enkele
posten.
Tevens zijn bijgevoegd:
bijlage 1: Overzicht algemene gegevens van de aanwezige sportparken in de gemeente Oldenzaal.
bijlage 2: voor de sportparken 1 t/m 8 een overzicht van de reguliere onderhouds- en beheerswerkzaamheden op de buitensport accommodaties die direct van invloed zijn op de sportbeoefening, cq. de bespeelbaarheid en kwaliteit van de velden, incl. dagelijks klein onderhoud en
beheer. De bedragen zijn normbedragen gerelateerd aan de huidige en actuele marktconforme prijzen. In deze bijlage is voor de sportparken 1 t/m 8 tevens opgenomen een overzicht
van de reguliere onderhouds- en beheerswerkzaamheden op de buitensport accommodaties
die niet van invloed zijn op sportbeoefening. Hieronder vallen o.a. onderhoud aan de openbare ruimte op het sportpark. De bedragen zijn normbedragen gerelateerd aan de huidige en actuele marktconforme prijzen. Tevens zijn deze bedragen afgeleid van de prijzen zoals deze in
het onderhoud openbaar groen binnen de gemeente Oldenzaal worden gehanteerd.
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sportpark

Schema 5

vergelijking van de huidige kosten van het regulier onderhoud van de sportvelden.
met de kosten van het onderhoud volgens de geldende normbedragen

Kosten
Topcraft 2009

kosten
kunstgrasvelden
afrastering

kosten
totale kosten
schoonmaken Topcraft 2009
kleedkamers
Topcraft

daadwerkelijke
kosten
jaarlijks
onderhoud

normbedragen*
normbedragen** totalen * en ** totale kosten
regulier ondhoud reg. Onderhoud
normbedragen
sport
openbare ruimte
incl facilitair

Vondersweide € 62.074,95

€

6.830,00

€ 25.747,34

€ 87.822,29

€

94.652,29

€ 94.499,44

€

9.099,65

€ 103.599,09

€ 129.346,43

t Venterinck

€ 50.466,27

€

4.490,00

€ 13.620,00

€ 64.086,27

€

68.576,27

€ 64.033,68

€

15.875,65

€ 79.909,33

€

93.529,33

De Thij

€ 31.569,56

€

3.710,00

€ 11.350,00

€ 42.919,56

€

46.629,56

€ 47.254,47

€

4.403,85

€ 51.658,32

€

63.008,32

De Weschterik € 28.022,01

€

3.490,00

€ 11.350,00

€ 39.372,01

€

42.862,01

€ 61.813,51

€

3.679,85

€ 65.493,36

€

76.843,36

Vondellaan
€ 13.599,07
Honk /Softbal
Tennispark
€ 4.481,75
Hoge Haerlaan
Hollinkbanen € 5.366,74

€

460,00

€ 13.599,07

€

14.059,07

€ 17.580,57

€

3.316,67

€ 20.897,24

€

20.897,24

€

6.751,75

€

6.751,75

€

5.538,17

€

143,55

€

5.681,72

€

7.951,72

€

5.366,74

€

5.366,74

€

6.561,62

€

6.662,54

€ 13.224,16

€

13.224,16

€

4.293,69

€

4.293,69

€

4.668,98

€

4.704,63

€

€

9.373,61

€ 264.211,38

€

283.191,38

€ 301.950,44

€

47.886,39

Klootschietbaan €
Vondellaan
totalen

€

2.270,00

4.293,69

€ 199.874,04

€

18.980,00

€ 64.337,34

9.373,61

€ 349.836,83

toelichting schema:
kolom 1: De reele kosten in rekening gebracht door de firma Topcraft over 2009.
kolom 2: De reele kosten opgenomen in de beheersbegroting 2010 betreffende kosten voor onderhoud kunstgrasvelden en onderhoud afrastering velden.
kolom 3: De reele kosten in rekening gebracht door de firma Topcraft over 2009, voor het schoonmaken van de kleedkamers
kolom 4 De totale kosten van de firma Topcraft voor onderhoud velden en schoonmaken kleedkamers (som van kolom 1+3)
kolom 5: Totale van kolom 1+2+3. Dus totale en daadwerkelijke kosten voor het onderhoud van de verschillende sportparken
kolom 6: Normbedragen voor onderhoud van de reguliere werkzaamheden van de sportvelden
kolom 7: Normbedragen voor onderhoud van de reguliere werkzaamheden van de openbare ruimte op de sportvelden
kolom 8: Totale van kolom 6+7. De normbedragen voor het onderhoud van de verschillende sportparken exclusief schoonmaken kleedkamers
kolom 9: Totalen van kolom 6 +7+3. De normbedragen voor het onderhoud van de verschillende sportparken inclusief schoonmaken kleedkamers
Let op: In deze vergelijking zijn geen uren doorberekend van de afdeling Stadswerken voor toezicht en begeleiding.
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€ 414.174,17

Schema 6: Overzicht van de kosten en baten van de 4 grote sportparken
kosten*

Vondersweide Het Venterinck DeThij

Gas en electra

€

46.730,00

Water verbruik

€

gemeentelijke

De Weschterik

Totalen

€ 19.210,00

€ 12.264,00

€

12.600,00

€

90.804,00

3.870,00

€

1.690,00

€

820,00

€

1.240,00

€

7.620,00

€

7.400,00

€

2.600,00

€

1.700,00

€

1.200,00

€

12.900,00

kosten Topcraft

€

94.601,00

€ 66.990,00

€ 44.816,00

€

42.193,00

€

248.600,00

waterschap/verontr.

€

4.100,00

€

1.330,00

€

1.020,00

€

260,00

€

6.710,00

€

1.260,00

€

480,00

€

280,00

€

240,00

€

2.260,00

onderhoud installaties €

15.110,00

€

5.240,00

€

2.760,00

€

1.490,00

€

24.600,00

heffingen

heffing
opstalverzekering

toezicht en keuring

€

820,00

€

640,00

€

640,00

€

600,00

€

2.700,00

onderhoud

€

5.400,00

€

3.500,00

€

3.000,00

€

2.000,00

€

13.900,00

afvaltransport

€

3.050,00

€

3.050,00

€

3.050,00

€

2.980,00

€

12.130,00

vervanging lampen

€

890,00

€

890,00

€

890,00

€

990,00

afrastering onderhoud €

1.430,00

€

990,00

€

710,00

€

1.490,00

€

4.620,00

14.850,00

€

4.950,00
€

101.208,00

€

367.629,00

€

46.300,00

€

10.431,00

kunstgrasvelden

onderhoudsbijdrage

€

Kapitaalslasten

€ 146.325,00

€ 77.249,00

€ 42.847,00

doorberekening geb.

€

29.400,00

€ 10.700,00

€

6.200,00

overig

€

3.243,00

€

€

1.635,00

€

3.293,00

Totalen

€ 378.479,00

€ 201.769,00

€ 122.632,00

€

171.784,00

huuropbrengsten*

€

47.585,00

€ 22.186,00

€ 13.911,00

€

14.692,00

€ 330.894,00

€ 179.583,00

€ 108.721,00

€

157.092,00

beheersplan
2.260,00

totale baten
Saldo*

* deze vergelijking is gebasseerd op de beheersbegroting 2010.

Toelichting bij het energieverbruik en de verwijdering van de kosten afval
Kosten gas en electra
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Op de 4, in het schema, genoemde sportparken worden de gas en elektra kosten, gerelateerd aan de
sportbeoefening, door de gemeente betaald. Tevens wordt de gas en energienota van het tennispark
Hoge Haerlaan door de gemeente betaald. Bij de overige sportparken worden alle gas en elektriciteitsnota’s door de verenigingen zelf betaald. Daarnaast zijn op alle sportparken ook meters aangebracht die
door de gebruiker worden betaald. Het betreft hier het verbruik van de kantine.
In het schema is een overzicht gegeven van de kosten die de gemeente per sportpark betaald. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van de beheersbegroting 2010. Als uitgangspunt hierin is het daadwerkelijke verbruik (jaarafrekening 2008) gehanteerd.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de cijfers van het sportpark De Weschterik niet gebaseerd zijn op
actuele gebruikscijfers. Door eigendomsoverdracht van het sportpark naar de gemeente zijn er ook wijzigingen gekomen in de betaling van deze energielasten. Deze worden vanaf eigendomsoverdracht naar
de gemeente ook door de gemeente betaald
De exacte hoogte van deze kosten is echter voor de beheerplan van secundair belang. Veel meer moeten deze kosten meegenomen worden in de discussie over een verantwoord energiegebruik, het treffen
van beheers- en investeringsmaatregelen om het energieverbruik naar beneden te brengen en de discussie rondom wie er verantwoordelijk is voor de betaling van deze lasten.
Kosten afvaltransport
Binnen de kosten voor afvaltransport vallen de ophalen van de afvalcontainers op de sportparken die
bestemd zijn voor het verwijderen van het afval uit de kleedkamers en het sportpark. Het afval, afkomstig
uit de kantine, wordt door de vereniging zelf verwijderd. De kosten hiervoor worden ook door de verengingen betaald.
3.1.3 Renovatie en nieuwe aanleg van elementen van de buitensport accommodatie
Hiervoor zijn in de bijlagen volgende schematische overzichten bijgevoegd:
Bijlage 3: een overzicht van de kosten van renovatie afschrijvingstermijnen/methodes voor de verschillende buitensport accommodaties onderverdeeld naar de elementen.
Bijlage 4: overzicht van de kosten van de renovatie per jaar voor de verschillende buitensport accommodaties.
3.2 Binnensport accommodaties
In deze paragraaf zal van elke binnensportaccommodatie een analyse worden gegeven. Zoals reeds
genoemd zijn er binnen de gemeente 3 sporthallen en 7 gymzalen aanwezig.
3.2.1 Inrichting gymzalen en sporthallen
Door de Koninklijke Vereniging leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) zijn zgn. inventarisatielijsten samengesteld. Deze lijsten kunnen als richtlijn worden beschouwd aangaande de inrichting van de gymzalen zoals deze worden gebruikt voor het basisonderwijs.
Deze lijsten worden periodiek geïnventariseerd en aangepast naar de nieuwe inzichten betreffende het
bewegingsonderwijs. Zij geven een goed onderbouwd en gevarieerd aanbod voor de inrichting van de
gymzalen.
De gemeente Oldenzaal werkt niet met deze uniforme lijsten, maar er is gekozen voor een aangepaste
lijst, te weten: de KVLO –min variant (= standaardlijst Oldenzaal). Dit betekent dat de gymzalen aan de
hand van dit principe worden ingericht. In het kader van dit sportbeheersplan is deze standaardlijst Oldenzaal als uitgangspunt genomen.
De KVLO-min lijst
De basisscholen binnen gemeente Oldenzaal hebben geen vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. De
gemeente Oldenzaal heeft vanuit het project “Buurt Onderwijs en Sport” het bewegingsonderwijs een
kwaliteitsimpuls kunnen geven. In samenspraak met de basisscholen heeft de gemeente Oldenzaal de
lesmethode “Bewegen Samen Regelen” kunnen introduceren. De lesmethode geeft de groepsleerkrachten de mogelijkheid om kwalitatief goed bewegingsonderwijs te kunnen geven. De lesmethode “Bewegen
Samen Regelen” vergt een aanpassing van de KVLO-lijst. Binnen de aangepaste KVLO-lijst zijn een aan-
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tal zware losse en verplaatsbare toestellen vervangen door meer multifunctioneel los materiaal en extra
spel en sport materiaal. De kosten voor de Oldenzaalse KVLO-lijst is lager dan de originele KVLO-lijst.
De inrichting van de gymzalen wordt onderverdeeld in 3 groepen; te weten:
1. de vaste toestellen: inventarisatie gymzalen vaste toestellen
2. de losse toestellen: inventarisatie gymzalen verplaatsbare toestellen
3. de losse spel en sport materialen: inventarisatie gymzalen onderwijsleerpakket
Vorenstaande lijsten zijn bedoeld voor de inrichting van één gymzaal. Sporthal De Kolk is een sporthal
met drie gymzalen. De twee zalen aan de zijkant kunnen daardoor volledig worden geoutilleerd en de
middelste zaal kan als spelzaal fungeren en behoeft daardoor niet alle turnmaterialen. Sporthal Vondersweijde is daarnaast een sporthal die is geoutilleerd voor het Voortgezet Onderwijs, topsport en breedte
sport. Vandaar dat de inrichtingseisen hierop zijn aangepast
3.2.2 Inventarisatie aanwezige materialen
Alle gymzalen en sporthallen binnen de gemeente Oldenzaal zijn ingericht volgens de standaardlijsten
Oldenzaal. Alvorens te kunnen werken met een sportbeheersplan zal eerst een inventarisatie moeten
worden gemaakt van de huidige staat van het inventaris van de gymzalen en sporthallen. In 2008 is deze
inventarisatie gemaakt, en heeft er een beoordeling plaatsgevonden naar de inrichting van de verschillende binnensport accommodaties en de staat van deze inrichting. Uit deze inventarisatie is gebleken dat
de uitrusting en kwaliteit van de inventaris onvoldoende waren en de jaarlijkse financiële middelen ontoereikend waren om de inventaris de vervangen, aan te vullen of te repareren daar waar nodig.
Door middel van een eenmalige investering wordt de ontbrekende inventaris in de verschillende Oldenzaalse gymzalen en sporthallen aangevuld, volgens de vastgestelde KVLO – min lijsten( standaardlijst
Oldenzaal).
Tevens wordt het jaarlijks budget in voldoende mate verhoogd zodat op een verantwoorde wijze de inventaris kan worden vervangen of gerepareerd. Het jaarlijks budget, zijnde totale behoefte aan jaarlijkse
afschrijving bedraagt € 34.931,04.
In de bijlagen vindt u een overzicht van de jaarlijkse afschrijvingen per binnensport accommodatie.
3.2.3 Overzicht inventaris gymzalen en sporthallen
Zowel de gymzalen als de sporthallen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Oldenzaal vallen
worden volgens de KVLO standaardlijst Oldenzaal ingericht. De volgende bijlages zijn bijgevoegd.
Bijllage 5: inventaris lijst gymzalen basisscholen, vaste toestellen. Bijgevoegd is een standaard KVLO
lijst, daarnaast is de standaardlijst Oldenzaal weergegeven, bedoeld voor de inrichting van
één gymzaal
Bijlage 6: inventarislijst gymzalen basisscholen, de verplaatsbare toestellen. Bijgevoegd is een standaard KVLO lijst, daarnaast is de standaardlijst Oldenzaal weergegeven, bedoeld voor de inrichting van één gymzaal;
Bijlage 7: inventarislijst gymzalen basisscholen, de losse spel en sport materialen. Bijgevoegd is een
standaard KVLO lijst, daarnaast is de standaardlijst Oldenzaal weergegeven, bedoeld voor de
inrichting van één gymzaal
Bijlage 8: inventarislijst van de totale inrichting van sporthal De Kolk;
Bijlage 9: inventarislijst van de totale inrichting van sporthal Vondersweijde;
Bijlage 10: kostenoverzicht van de jaarlijkse afschrijvingen per binnensport accommodatie.
Bijlage 11: een totaal kostenoverzicht van de jaarlijkse reserveringen voor een tijdige vervanging van
afgekeurde en kapotte materialen van de 7 gymzalen en de 2 sporthallen.
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4. Samenvatting en terugkoppeling naar de sportvisie
4.1 Binnen en buitensport accommodaties in Oldenzaal
De gemeente Oldenzaal streeft naar vitale sportverenigingen. De gemeente Oldenzaal stimuleert sportverenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken. Sportverenigingen moet in staat
gesteld worden om in te kunnen spelen op de vraag van de individuele Oldenzaalse burger.
Sportvoorzieningen vormen de basis om te kunnen sporten. De gemeente vervult hierbij een facilitaire rol
door zorg te dragen voor voldoende binnen- en buitensport accommodaties. Hierbij gaat het niet enkel
om het beschikbaar stellen van deze accommodaties, maar ook het beheer en de ontwikkeling van de
binnen- en buitensport accommodaties is hierbij essentieel.
De gemeente Oldenzaal is verantwoordelijk voor de gemeentelijke sportaccommodaties waarbij het beheer en onderhoud bij zowel de gemeente als de sportvereniging kan liggen.
4.2 Kosten van onderhoud
De kosten voor beheer en onderhoud van de sportaccommodaties worden steeds hoger. Binnen het beschikbare budget in de jaarlijkse begrotingen nemen deze kosten een prominente plaats in. Dit sportbeheersplan moet bijdragen aan een beheersing van de kosten voor het beheer en onderhoud.
De gemeente moet daarom ook kritisch blijven kijken naar uitgaven dit budget. In overleg met sportverenigingen zal de afweging moeten worden gemaakt welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij
de gemeente blijven en bij welke activiteiten er misschien een verschuiving mogelijk is richting de vereniging. Daarbij moet kritisch gekeken worden naar wat de vereniging zelf kan uitvoeren.
In de gemeentelijke visie op sport en bewegen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de gemeente Oldenzaal verantwoordelijk is voor kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties. Dit wil de gemeente Oldenzaal bereiken door het onderhoud en beheer van de intensief gebruikte sportvelden in eigen
beheer te houden en door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen met de sportverenigingen die
zelf delen van het onderhoud voor hun rekening nemen.
Om te kunnen bepalen of overdracht van beheer en onderhoud van enkele elementen naar de gebruikers
verantwoord is, zal stilgestaan moeten worden bij de afbreukrisico’s die hieraan verbonden zijn.
De volgende elementen zijn daarin van belang:
• Kapitaal vernietiging moet ten allen tijde worden voorkomen.
• Handhaving van de kwaliteit van de sportcomplexen, zowel uit oogpunt van de gebruikers als uit oogpunt van de eigenaar, de gemeente.
• De vrijwilligersstructuur bij de sportvereniging. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het beschikbare vrijwilligerskader in termen van continuïteit kwaliteit en professionaliteit.
• De mate van bereidheid van de verenigingen om mee te werken aan de overdracht van taken. Een
gedwongen overdracht werkt in de meeste gevallen contraproductief.
• Het sportbeleidsplan moet als toetsingscriteria worden gehanteerd.
De vraag of en zo ja welke onderhoudstaken kunnen worden overgedragen aan de gebruikers van de
sportcomplexen moet worden bezien in het licht van een aantal toetsingscriteria:
• Is er bij de sportverenigingen voor de betreffende onderhoudstaken voldoende deskundigheid en
ervaring in huis?
• Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar? Het onderhoud van de sportaccommodaties vereist een
bijna dagelijkse en in ieder geval een wekelijkse beschikbaarheid.
• Kan de continuïteit van de onderhoudswerkzaamheden in voldoende mate gewaarborgd worden? Het
onderhoud dient namelijk zeer regelmatig plaats te vinden; soms dagelijks, over het algemeen wekelijks en ook tijdens de winterstop en vakantieperiodes;
• Is er voldoende specialistische gereedschap en materiaal aanwezig?
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De werkzaamheden genoemd onder nr 1 en 3 (paragraaf2.1.3) zijn werkzaamheden met een groot afbreukrisico.
De gemeente blijft direct verantwoordelijk voor het onderhoudsniveau van de velden waarbij aansluiting
gezocht wordt bij de onderhoudscriteria zoals deze door het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden zijn geformuleerd.
De onder 2 genoemde werkzaamheden zouden daarentegen wel voor een eventuele verschuiving bespreekbaar moeten worden gemaakt.
4.3 Renovaties en afschrijvingen
De bijgevoegde schema’s, opgenomen in hoofdstuk 3 en de bijlagen, betreffende kosten renovaties per
sportveld en de daarbij behorende jaaroverzichten geven een overzicht van de te verwachten renovaties
en van de financiële consequenties voor de komende jaren.
Hiermee krijgt de gemeente Oldenzaal inzicht welke renovaties er moeten worden uitgevoerd en tevens
wordt een richting aangegeven met betrekking tot de daadwerkelijke kosten van deze renovaties.
De benodigde reserveringen, die zijn opgenomen in de schema’s zijn niet standaard opgenomen in de
reguliere jaarlijkse begroting.
Dit betekent dat tijdens de periodieke keuringen van de velden of accommodatie onderdelen wordt beoordeeld of de opgenomen technische levensduur van de velden ook inderdaad juist is.
Iedere keer zal er een beoordeling moet plaatsvinden of het betreffende accommodatie onderdeel ook
daadwerkelijk aan renovatie of vervanging toe is, of dat het renovatiejaar kan worden verschoven.
Vervolgens zullen voorstellen aan college en raad moeten worden gedaan betreffende de noodzaak van
renovatie en het beschikbaar stellen van het benodigde budget.
4.4 Toekomst
Een van de speerpunten van het college voor de periode 2006-2010 is dat het college voor sport interactief een beleidsplan wil formuleren. Sportverenigingen, sporters en gemeente dienen op basis van een
gedragen sportvisie samen op te trekken in een herkenbaar sportbeleid.
Een goed en adequaat beheer en onderhoud van de diverse accommodaties nemen hierbij een essentiële plaats in. Dit sportbeheersplan zal hiervoor een handvat moeten zijn.
Om te komen tot vitale en sterke sportverenigingen wil de gemeente haar sportaccommodaties tegen
goed afgewogen en betaalbare tarieven beschikbaar stellen. Deze afweging kan alleen gemaakt worden
door te werken met een actueel sportbeheersplan.
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Bijlage 2: Kosten onderhoud
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Bijlage 4: Kosten renovatie per jaar
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Bijlage 6: Inventaris bewegingsonderwijs, losse toestellen
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Bijlage 7: Inventaris bewegingsonderwijs, onderwijsleerpakket
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Bijlage 8: Inventaris bewegingsonderwijs, Sporthal De Kolk
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Bijlage 9: Inventaris bewegingsonderwijs, Sporthal Vondersweijde
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Bijlage 10: Inventaris bewegingsonderwijs, totalen gymzaal
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Bijlage 11: Inventaris bewegingsonderwijs, algemene afschrijving
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