BELEIDSNOTA SPORT

SCHOUWEN-DUIVELAND
SPORTIEF !!
2008 - 2014

Afdeling Samenleving

18 september 2007

Inhoud
INLEIDING 

1.1. Aanleiding
1.2. Probleemstelling
1.3. Doel nota 
1.4. Leeswijzer nota

ALGEMEEN

2.1. De gemeente algemeen 
2.2. De gemeente bestuurlijk 
2.3. Demografische ontwikkelingen
2.4. Sportparticipatie 
2.5. Maatschappelijke ontwikkelingen 
2.6. Trends binnen de sport
2.7. Monitoren van sportbeleid

AANBEVELINGEN



3.1. Visie en beleid
3.2. Uitgangspunten voor beleid
3.3. Sportstimulering
3.4. Ondersteuning sportaanbieders
3.5. Promotie van sport
3.6. Samenwerking

UITGANGSPUNTEN VAN SPORTBELEID
4.1. Uitgangspunten algemeen 
4.2. Uitgangspunten specifiek 

DOELSTELLINGEN IN SPORTBELEID 

5.1. Maatschappelijke waarde van sport 
5.2. Stimulering sport- en bewegen 
5.3. School en sport 
5.4. Ondersteuning sportaanbieders 
5.5. Topsport 
5.7. Recreatie en toerisme
5.8. Ruimte voor sport en bewegen / sport in buurt en kern
5.9. Tarieven 
5.10. Subsidies 

BIJLAGEN 

Doelstellingen per beleidsthema
Kerngegevens gemeente Schouwen-Duiveland per 01-01-2007 
Kosten sport en bewegen per 31-12-2006 (afgerond)
Collegeprogramma 2006-2010
Programmabegroting 2008 e.v. raad



5

5
6
6
6

7

7
7
8
8
9
9
10

11

11
11
11
11
12
12

13

13
13

15

15
16
21
23
25
28
30
31
31

33

33
35
36
37
38



1

INLEIDING

1.1. Aanleiding

I

n de afgelopen jaren is de gemeente op onderdelen gestart met het uitvoeren van onderstaande
activiteiten:
•
•
•
•
•

Ouderen/mensen met een beperking en sport van 55 – 65 jaar (het GALM-SCALA project) ;
Privatisering opstallen buitensport;
Onderzoeken centralisatie accommodaties voetbal;
Intrekken van voormalige (jeugd)-sportsubsidieregelingen met voorbereidingen voor invoering
nieuwe regeling en
harmoniseren van tarieven binnen- en buitensport.

Echter van voldoende samenhang is geen sprake.
Verder is het een bekend feit dat sport een aanzienlijke invloed op de samenleving heeft. Het heeft
een brede maatschappelijke waarde. Te denken valt aan bijvoorbeeld het bindend sociaal element
van de sportvereniging in de kleine(re) kern en meer bewegen bevordert de gezondheid van de mens.
Voorwaarden voor het ontstaan en behoud van die waarden, zijn een verantwoorde beoefening van
sport en de aanwezigheid van een goede sportinfrastructuur, zoals accommodaties, verenigingen,
particuliere sportaanbieders.
Anderzijds vormen maatschappelijke veranderingen een bedreiging voor die zelfde sport. Het
individualistisch optreden van de mens en de hiermee gepaard gaande grotere vrijblijvenheid, blijken te
leiden tot een afname van bepaalde categorieën leden en betrokkenheid bij sportverenigingen. Hoewel
deze verandering juist ook een kans voor de sport is om zich nadrukkelijker als sportaanbieder te
manifesteren. Dit door te proberen de afname van het aantal leden tegen te gaan of door nieuwe leden
en/of doelgroepen te werven.
Een andere ontwikkeling betreft de toename van overgewicht bij jeugdigen en (jongere) ouderen. Op
termijn zal dit gevolgen hebben voor de kosten van de gezondheidszorg, omdat meer mensen op deze
zorg een beroep zullen moeten doen. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben de rijksoverheid
aanleiding gegeven om vanaf 1996 aan sportbeoefening een kwaliteitsimpuls te geven door hiervoor
meer geld te reserveren. Dit om stimuleringsmaatregelen te bekostigen. Ook het recent ontstaan van de
NNGB-norm vloeit hieruit voort .
Voor de gemeente is hierbij een belangrijke rol weggelegd in de vorm van het formuleren van een
samenhangend sportbeleid. Een beleid dat is toegespitst op de in de gemeente levende behoeften van
sportverenigingen en individuen. Dit betekent niet dat de gemeente alles zélf moet doen. De gemeente
schept dusdanige voorwaarden dat:
•
•
•

sportend en bewegend Schouwen-Duiveland met veel eigen verantwoordelijkheid sport en
beweegt,
aan het sporten en bewegen blijft en bovenal
meer gaat sporten en bewegen!


GALM : Gezond Actief Leven Model, beweegprogramma 55 – 65 jarigen zonder beperking
SCALA: Sportstimuleringsstrategie voor mensen met een Chronische Aandoening een Leven lang
Actief, beweegprogramma 55 - 65 jarigen met chronische aandoening/beperking

NNGB-norm: Nederlandse Norm Gezond Bewegen
30 minuten per dag matig intensief bewegen, 5 dagen in de week
Voor jeugd en jongeren 60 minuten per dag, 7 dagen in de week



1.2. Probleemstelling
Het is ons gebleken dat het gemis aan een samenhangend sportbeleid tot onzekerheid bij
burgers en verenigingen heeft geleid. Een belangrijke reden betreft vooral onbeantwoorde
vragen: Blijft het aanbod aan sportvoorzieningen gehandhaafd, hoe wordt achterstallig
onderhoud aan sportgebouwen opgelost, hoe met anderen samen te werken? Ook de
beantwoording van de vraag hoe om te gaan met de eerder genoemde maatschappelijke
veranderingen is voor menig sportbestuurder niet eenvoudig.
Verder doen zich bij sportverenigingen knelpunten voor op het gebied van het werven en/of
behouden van leden, kader en overige vrijwilligers en de continuïteit in het verkrijgen van
voldoende financiën. Het gevolg hiervan is dat onduidelijkheid en onbekendheid blijft bestaan
over de omvang, het karakter en de toekomst van de plaatselijke sport. Deze constatering
betekent tevens, dat de gemeente momenteel onvoldoende duidelijk maakt wat zij met de sport
wil. Haar rol is hier slechts ten dele duidelijk.

1.3. Doel nota
Deze nota beoogt de weg aan te geven naar het zo veel mogelijk bereiken van samenhang
tussen de verschillende deelgebieden binnen het beleidsveld sport zelf en tussen sport en
andere beleidsvelden. Daarom is de nota opgesteld in overleg met de plaatselijke sportwereld,
para-medici, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en een aantal eilandelijk werkzame
organen: Welzijnshuis, WMO-adviesraad , Seniorenraad, Jongerenraad. Verder zijn bij
de voorbereiding van de nota leden uit de gemeenteraad, gemeentelijke afdelingen en
SportZeeland  betrokken.
Hiermee is de basis gelegd voor deze beleidsnota. De nota geeft de weg aan naar het zo veel
mogelijk bereiken van samenhang tussen de verschillende deelgebieden binnen het beleidsveld
sport zelf en tussen sport en andere beleidsvelden. De nota gaat in eerste instantie uit van
hetgeen de gemeente Schouwen-Duiveland op het gebied van sport al doet. In tweede instantie
wordt met de nota voor de periode tot en met 2014 duidelijkheid geboden: Hoe wordt sport en
bewegen gepositioneerd en wie is in de visie van de gemeente waar verantwoordelijk voor.

1.4. Leeswijzer nota
De nota is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•

Na de inleiding wordt de gemeente in zijn algemeenheid geschetst: bestuurlijk,
demografisch en wat betreft sportparticipatie;
Vervolgens worden de aanbevelingen weergegeven die zijn opgetekend na de
inspraakronden en overige overlegsituaties;
Dan volgen de paragrafen met de algemene en specifieke uitgangspunten voor een
gemeentelijk sportbeleid;
Aansluitend zijn per beleidsthema uitgewerkt de visie, de doelstellingen, de hiermee
beoogde resultaten en welke partners hierbij zijn betrokken.

	
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
	
SportZeeland: Provinciaal werkzame instelling; biedt gemeenten, verenigingen,
instellingen ondersteuning op gebied van service, advies en promotie.
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ALGEMEEN

Z

2.1. De gemeente algemeen

oals uit de “Inleiding” van deze nota blijkt, is in de gemeente Schouwen-Duiveland geen
sportbeleid. Wel is de gemeente op deelgebieden begonnen met het uitvoeren van de
eerder benoemde activiteiten. Verder is sprake van een aantal ontwikkelingen, vanuit
de landelijke overheid in gang gezet, die er voor zorgen dat sport niet op zichzelf staat maar
nadrukkelijk in samenhang met andere beleidsvelden moet worden gezien. Dan hebben wij het
over bijvoorbeeld gezondheid, jeugd, onderwijs, recreatie en toerisme, de landelijke actie “30
minuten bewegen”.

2.2. De gemeente bestuurlijk
Het collegeprogramma 2006-2010  geeft aan, dat het gemeentebestuur veel waarde hecht aan
het duidelijk en integraal positioneren van in dit geval sport en bewegen, onderwijs, recreatie en
toerisme en de relatie met de per 1 januari 2007 in werking getreden WMO. Dit wordt benadrukt
door aan te geven dat:
•
•
•
•
•

Jeugdigen en jongeren moeten worden gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten op
het gebied van sport en bewegen;
Burgers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien;
Burgers voorzieningen in eigendom en beheer worden overgedragen, zoals de
overdracht van club- en kleedgebouwen op buitensportaccommodaties;
Een onderzoek gaande is naar de haalbaarheid van een Kultuurhuis, eventueel annex
Sporthuis te Zierikzee;
Middelen beschikbaar zijn gesteld om het GALM/SCALA-project voort te zetten.

Wij zijn van mening dat sport en bewegen ook zorgt voor jeugdparticipatie en sociale cohesie.
Tevens beschouwen wij investeren in sport en bewegen als een investering in de aanpak van
maatschappelijke problemen. De relatie met het beleidsveld onderwijs wordt benadrukt door te
stellen, dat goed en toegankelijk onderwijs en sport een solide basis vormen voor ieder individu.
Een afzonderlijk doel hierin is het stimuleren van buiten- en naschoolse opvang. Hierbij speelt
de ontwikkeling van de “Brede school” ook een rol.
Twee van de belangrijkste pijlers voor de economische ontwikkeling van Schouwen-Duiveland
zijn recreatie en toerisme. De relatie met sport en bewegen is duidelijk aanwezig. Dit omdat
(aangepaste) voorzieningen in het kader van toeristische ontwikkelingen ook door de eigen
inwoners kunnen worden benut om te recreëren of te sporten.
Verder nemen sport en bewegen een plaats in binnen het werkingsgebied van de WMO:
•
•

Prestatieveld “bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid” en
Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van
mensen met een beperking en een chronisch en/of psychosociaal probleem.

”Meedoen” is het devies van de WMO. Voor veel mensen is meedoen aan de samenleving een
vanzelfsprekendheid. Voor anderen geldt dat meedoen soms niet lukt op eigen kracht. Dat is
ook op het terrein van sport van toepassing. Eén van de doelen hierbij is: Mensen waar nodig
ondersteunen en hen de mogelijkheden geven om daadwerkelijk mee te doen.
De programmabegroting 2008 van de gemeente biedt op het gebied van sport een meer
algemene doelstelling: “Inwoners van Schouwen-Duiveland stimuleren tot het nastreven van
	

Zie bijlage blz. 37



een actieve en sportieve levensstijl. Dit opdat men zich bewust is, dat “sport en bewegen” zowel
belangrijk is voor hun huidige als voor hun toekomstige gezondheid”. Met andere woorden:
sport en bewegen inzetten als middel en als doel, voor een ieder toegankelijk en betaalbaar .

2.3. Demografische ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van de loop van de bevolking van de gemeente over het jaar
2006 geven een vermindering aan van het aantal inwoners per 31 december 2006 met 307. Het
totaal aantal inwoners bedroeg 34128 .
Over een langere periode geven ontwikkelingen te zien, dat voor Schouwen-Duiveland in
totaliteit een gestage groei van het inwonertal wordt voorzien. Van 34128 inwoners op 1 januari
2007 naar 35147 inwoners in 2010 en 35717 inwoners in 2015. Hierbij is op voorhand geen
rekening gehouden met de huidige woningbouwplanning, die uitgaat van het in de komende 10
jaar bouwen van 250 woningen per jaar.
Tevens laten deze ontwikkelingen zien, dat de leeftijdscategorie 0 – 19 jaar van 2005 tot
2015 met zo’n 4% afneemt (de leerlingenprognoses basisonderwijs geven een vermindering
aan van 2,50%). De categorie 20 – 49 jaar neemt af met 4,70%. Daarentegen nemen de
categorieën 50 – 64 jaar met 3,90% en 65 – ouder met liefst 27,50% toe. Dit alles overigens in
overeenstemming met de landelijke percentages .

2.4. Sportparticipatie
Onderzoeken  van SCOOP 10 in de jaren 2004 – 2006 geven aan, dat op Schouwen-Duiveland
in de categorie 10-jarigen van het basisonderwijs meer kinderen lid van een sportvereniging
zijn dan gemiddeld in Zeeland (78% - 72%). Aanzienlijke dalingen zijn te constateren in de
categorie 15-jarigen van het voortgezet onderwijs (56% - 58%). Deze trend zet zich voort in de
categorie 21-jarigen (38% - 39%).

	
	
	
2006
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Zie bijlage blz. 38
Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland
Bron: Pronexus basisschoolleerlingen- en bevolkingsprognose + ruimtebehoefte juni
Jeugdmonitor 2004-2006 Primair- en Voortgezet Onderwijs SCOOP
SCOOP Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkelingen



Als het gaat om dagelijks matig intensief in beweging zijn (het voldoen aan de Nederlandse
norm van 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen gedurende tenminste 5 dagen per
week), dan is in 2004 gebleken dat inwoners van Schouwen-Duiveland iets boven het Zeeuwse
gemiddelde van 56% uitkomen (landelijk 52%) 11.

2.5. Maatschappelijke ontwikkelingen
De samenleving is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Deze ontwikkelingen zijn ook in
de sport merkbaar. Zij worden in eerste instantie als een bedreiging gezien voor de plaatselijke
sport. Anderzijds biedt het kansen voor de sport om het aandachtsgebied te verbreden en
daardoor meer mensen aan zich te binden. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn:

•

De vraag naar andere vormen van sport en bewegen is breder geworden. Hieraan zijn
debet de toename van het aantal ouderen en de ontwikkeling naar sporten op hogere
leeftijd. Dit leidt tot de vraag naar meer recreatiesport en minder competitiesport;

•

Door sporters worden flexibelere sporttijden en teamindelingen op prijs gesteld;

•

Mensen zijn tegenwoordig gemiddeld minder actief. Meer mensen oefenen hun
beroep voor een belangrijk deel zittend uit. Ook in de vrije tijd wordt gemiddeld minder
bewogen, wat leidt tot overgewicht;

•

Commerciële sportaanbieders springen in op de veranderende wensen en behoeften
van de sporter. Verenigingen lijken minder mogelijkheden te hebben zich hierop aan te
passen;

•

Gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld legionella, milieu en
veiligheid brengt voor sportverenigingen meer lasten met zich mee;

•

Onderhouds- en beheerstaken worden aan verenigingen overgedragen.

Deze ontwikkelingen geven aan dat sportverenigingen (en indirect hun leden) een steeds
grotere verantwoordelijkheid voor sport en bewegen krijgen. Deze verantwoordelijkheid
kan worden gedragen door als sportvereniging een meer bedrijfsmatige aanpak van haar
organisatie na te streven. Wij benadrukken dat deze ontwikkeling door de gemeente SchouwenDuiveland wordt gestimuleerd. De sportverenigingen mogen hierbij van de gemeente een
ondersteunende rol verwachten.

2.6. Trends binnen de sport
Bekend is dat sport een opvoedkundige waarde heeft, ontspanning en plezier geeft, doorgaans
gezond is en mensen kansen biedt zich in en voor een groep (individuen) te ontplooien.
Daarnaast heeft sport vele raakvlakken met allerlei sectoren binnen de samenleving, zoals
jeugd, onderwijs, ouderen, recreatie en toerisme, mensen met een beperking, gezondheid.
Hierop zijn de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen van invloed.

11
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Deze ontwikkelingen gaan gepaard met de komst van een aantal trends in de sport.
Voorbeelden hiervan zijn:

•

Een stijging van de individuele sport- en bewegingsbeoefening, zoals fitness, skeeleren,
hardlopen en nordic-walking;

•

Sporters zijn minder bereid zich voor de sportvereniging in te zetten;

•

Sporters willen steeds vaker zelf bepalen waar, wanneer, hoe en met wie zij gaan
sporten;

•

Mensen beschikken in toenemende mate over meer vrije tijd. Bepaalde groepen hieruit
zijn bereid deze in te vullen met sportieve en recreatieve activiteiten en hebben daar
een budget voor over. Een voorwaarde hierbij is: kwalitatief hoogwaardig sport en
bewegen met professionele ondersteuning.

2.7. Monitoren van sportbeleid
In relatie tot de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en trends binnen de sport, is ons
bij het opstellen van deze nota duidelijk gebleken dat voor het komen tot en/of het bijstellen van
nieuwe visies en beleid ook kwantitatieve gegevens nodig zijn. Dit ter onderbouwing van die
visies en beleid. Het monitoren van ontwikkelingen binnen nieuw sportbeleid kan alleen als er
voldoende kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens zijn. Sommige gegevens kunnen landelijk
en provinciaal worden verzameld en benut. Meer aanvullende gegevens kunnen binnen de
gemeente verzameld worden. Wij zijn van mening dat dit méér prioriteit behoeft. Ook vanuit de
openbare inspraakmomenten is hiervoor aandacht gevraagd.
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AANBEVELINGEN

3

V

anuit de inspraakronden en de overige overlegsituaties zijn een aantal aanbevelingen opgetekend. Deze zijn hieronder opgenomen. In de hierop volgende hoofdstukken worden
zij per beleidsthema uitgewerkt.

3.1. Visie en beleid
Voor het komen tot en/of bijstelling van nieuwe visies en beleid zijn ter onderbouwing ook
kwantitatieve gegevens nodig. Het monitoren van ontwikkelingen binnen nieuw sportbeleid kan
alleen als er voldoende kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens zijn. Sommige gegevens
kunnen landelijk en provinciaal worden verzameld en benut. Meer aanvullende gegevens
kunnen binnen de eigen gemeente verzameld worden. Wij vinden dat hieraan meer prioriteit
moet worden gegeven.

3.2. Uitgangspunten voor beleid
Gemeentelijk is al eerder gekozen voor het uitvoeren van beleid vanuit de kleine kernengedachte met een goede spreiding van het sport- en beweegaanbod over het eiland. Het
werkveld sport kiest hiervoor ook. Als rol van de gemeente wordt hierin gezien: regisseren
(onderzoeken en inventariseren van behoeften), faciliteren en adviseren. De gemeente is het
nog steeds eens met die spreiding maar niet tot elke prijs. Daarom moet bijzondere aandacht
uitgaan naar de bezettingsgraad van sportaccommodaties en de exploitatie en het beheer
daarvan.

3.3. Sportstimulering
Indien Schouwen-Duiveland zo optimaal mogelijk gebruik wil (laten) maken van haar vele
mogelijkheden tot sporten, bewegen, recreëren enz., dan zal sprake moeten zijn van een
breed gedragen beleid. In ieder geval met medewerking van de sectoren jeugd, onderwijs,
gezondheid, uitkeringen, ouderen, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme. Hierbij kan van
verschillende reeds bestaande diensten en producten gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld
vanuit de provincie Zeeland, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, de scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg. Dit geeft aan dat
de primaire impuls voor acties en interventies niet alleen vanuit de sector sport hoeft te komen.
Ook vanuit andere sectoren moeten initiatieven worden ontplooid ter stimulering van sport en
bewegen.

3.4. Ondersteuning sportaanbieders
De gemeente gaat meer een regiefunctie invullen. Met andere woorden het ondersteunen en
faciliteren van:
•
•
•
•

Het bij elkaar brengen van partijen;
Het op gang brengen en actueel houden van de discussie over onder meer de
maatschappelijke functie van sport voor de samenleving;
Het geven van voorlichting over wet- en regelgeving, over subsidiemogelijkheden en
over de gevolgen van beleid(swijzigingen) vanuit landelijke koepelbonden;
Het faciliteren van ondersteuning aan de aanbieders bij het werven van vrijwilligers
in zijn algemeenheid en van jeugdige vrijwilligers in het bijzonder, het kwalificeren
van kader en het bieden van een meer gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.
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Die regisserende activiteiten moeten worden ondersteund door een extra impuls. Dit kan
worden gerealiseerd door een herzien subsidiebeleid en de uitvoering van het bestaande
vrijwilligersbeleid.
Tevens valt te overwegen om een eilandelijke “brede” denktank met afgevaardigden van
sportaanbieders en aan sport verbonden zijnde natuurlijke personen te formeren. Een
zogeheten platform dat voor de gemeente en sportaanbieders als klankbord wordt ingezet.
Een groep bij sport en bewegen betrokken mensen/deskundigen, die adviseert en meedenkt
over het (bijsturen van) gemeentelijk sportbeleid en de uitvoering hiervan. De openbare
bijeenkomsten van het afgelopen voorjaar tonen de behoefte hiervoor aan. Wij vinden dit op
zich een goed idee. Wel zijn wij van mening dat de initiatieven hiervoor vanuit de plaatselijke
sport moeten worden ontplooid. De gemeente is bereid hierin te ondersteunen.

3.5. Promotie van sport
De inspraakronden hebben ook een duidelijke behoefte van de eilandelijke sportaanbieders
getoond aan een goede voorlichting en informatievoorziening over sport en bewegen. Hiervoor
kan van diverse kanalen gebruik worden gemaakt, zoals het vervaardigen van een sociale
kaart en beweegwijzers en het opzetten van een sportloketfunctie. Als promotie-activiteiten,
in samenspraak met andere sportaanbieders, moet onder andere worden gedacht aan
bijvoorbeeld een jaarlijkse sportmarkt, het deelnemen aan de “Week van de sport”, het houden
van workshops en clinics, het verspreiden van nieuwsbrieven, het meer communiceren met de
media.

3.6. Samenwerking
Op het gebied van samenwerking is vanuit de openbare inspraakronden de aanbeveling
gedaan het maatschappelijk belang van sport ook voor de toekomst stevig in het lokale beleid
te verankeren. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij de sectoren welzijn, onderwijs,
ruimtelijke ordening, openbare werken, recreatie en toerisme en openbare orde en veiligheid.
Lokale partners zijn dan: sportverenigingen en andere (commerciële) sportaanbieders, scholen,
gezondheidscentra, sociaal-culturele instellingen, patiëntenverenigingen, woonzorginstellingen,
de woningcorporatie, dorpsraden.

12

UITGANGSPUNTEN
VAN SPORTBELEID

4

V

oor het ontwikkelen van sportbeleid gaan wij uit van een aantal algemene en specifieke
uitgangspunten. Uitgangspunten die duidelijk de betekenis van sport en bewegen voor de
samenleving aangeven. Onderstaand zijn beide categorieën opgesomd.

4.1. Uitgangspunten algemeen
•
•
•
•

Sport en bewegen draagt bij aan de leefbaarheid van de samenleving en is leuk om te
beleven;
Sport en bewegen vormt mensen (sociale contacten, sociale vaardigheden, samenwerking,
doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef, fysiek, normen en waarden, tegengaan
criminaliteit, deelname zelfwerkzaamheid);
Sport en bewegen is (doorgaans) goed voor de gezondheid en zet aan tot een actieve en
gezonde leefstijl 12;
Topsport inspireert en stimuleert mensen uit alle lagen van de bevolking om te bewegen.

4.2. Uitgangspunten specifiek
•

•
•
•
•

Gemeentelijke buitensportterreinen blijven gehandhaafd, onder voorbehoud van door de
gebruikers zelf dragen van de onderhouds- en beheerslasten betreffende bestaande cluben kleedgebouwen en van de investerings-, onderhouds- en beheerslasten van eventuele
toekomstige uitbreidingen van deze gebouwen;
Gemeentelijke binnensportvoorzieningen (gym- en sportzalen) blijven gehandhaafd, onder
voorbehoud van een nog te bepalen % bezettingsgraad;
Sport- en speelruimte is voor iedereen fysiek toegankelijk;
Stimuleren dat meer mensen gaan sporten en bewegen;
De toekomstige rol van de gemeente in sportbeleid is regisserend, faciliterend, adviserend,
monitorend en herijkend.

12
Nederlandse Norm Gezond Bewegen:
30 minuten per dag matig intensief bewegen, 5 dagen in de week
Voor jongeren 60 minuten per dag, 7 dagen in de week
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DOELSTELLINGEN
IN SPORTBELEID
13

5

5.1. Maatschappelijke waarde van sport
Algemeen

A

lle belangstellenden in de inspraakronden geven aan dat sport en bewegen de gezondheid goed doet, de leefbaarheid bevordert, goed is voor het leren van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef bijbrengt enz. Daarnaast is vanuit de inspraakronden
geconcludeerd, dat sport een doel op zich is, maar vooral òòk een middel kan zijn om de maatschappelijke participatie en -integratie van groepen te bevorderen.
Om die participatie te kunnen vormgeven zal tenminste op het plaatselijk vrijwilligerswerk
een beroep worden gedaan. Namelijk de sportverenigingen worden door het vrijwilligerswerk
gedragen. Ten aanzien hiervan heeft de gemeente de Stichting Welzijnshuis gevraagd
uitvoering te geven aan delen van de kadernota vrijwilligersbeleid. Samengevat komt dit
er op neer, dat deze nota in 2007 door deze instelling wordt uitgewerkt in actiepunten. In
samenspraak met Welzijnshuis, SportZeeland en sportverenigingen worden mogelijkheden
onderzocht om te bezien op welke wijze verenigingen kunnen worden ondersteund bij het
uitvoeren van activiteiten die leiden tot een vergroting van genoemde participatie.
In het licht van de maatschappelijke waarde van sport vinden wij het van belang, dat bij het
beoefenen van sport en bewegen ook een link wordt gelegd met het milieu, zoals natuur,
energie, mogelijke licht- en geluidsoverlast, vervoer. Op het gebied van milieu heeft de
gemeente in 2005 het milieubeleidsplan vastgesteld. Hierin wordt aan sport(accommodaties)
in het kader van sport en bewegen geen aandacht besteed. Inmiddels is gebleken dat het
onderwerp milieu aan veranderingen en ontwikkelingen onderhevig is, ook binnen de gemeente
Schouwen-Duiveland. Dit wil zeggen dat de gemeente in het najaar 2007 een actualisatie van
het eerdere beleidsplan voorbereidt. Hierbij wordt aan sport en bewegen aandacht besteed.

Visie
Sport en bewegen levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving
in zijn algemeenheid en betekent dus een bijdrage in de aanpak en het voorkomen van
maatschappelijke problemen in ruime zin.

13
Onder “Algemeen” is opgenomen wat de startbijeenkomsten en de overlegsituaties
met gemeenteraad (informeel), gemeente intern en eilandelijk werkzaam zijnde instellingen aan
informatie, conclusies en aanbevelingen hebben opgeleverd.
Doelstellingen zijn daar geformuleerd, wanneer wij van mening zijn dat aan de uitvoering ervan
prioriteit moet en kan worden gegeven.
De wijze van het uitvoeren en het bereiken van de geformuleerde doelstellingen vinden plaats
door middel van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma.
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Doelstelling(en) maatschappelijke waarde van sport
•

Per 2009 uitvoering en ondersteuning van (sport)vrijwilligersbeleid faciliteren.

Beoogde effecten
Verenigingen en vrijwilligers nemen meer initiatief om aan de veranderende rol van de
vereniging uitvoering te geven.

Betrokken partijen
Gemeente
Eilandelijke adviesraden
SportZeeland
Stichting Welzijnshuis
Emergis
Sportverenigingen
Toekomstig eilandelijk platform sport en bewegen
Dorpsraden
Bedrijfsleven/Sponsoren

5.2. Stimulering sport- en bewegen
Algemeen
Hoe Schouwen-Duiveland scoort op het punt van sportparticipatiecijfers is slechts ten dele
bekend. Het betreffen cijfers van vooral sporten in georganiseerd verband, niet die van in
ongeorganiseerd verband en/of op individuele basis. Het belang van monitoring is reeds in deze
nota onderkend.
De inspraakronden hebben aangetoond dat momenteel knelpunten worden ervaren:
•

Elkaars initiatieven of wensen zijn onvoldoende bekend of niet bekend;

•

Sportparticipatie wordt soms belemmerd door de geografische spreiding (bestaande
centralisatie van bepaalde sportvoorzieningen) of het gebrek aan toegankelijkheid (o.a.
door onvoldoende openbaar vervoersverbindingen) of het onvoldoende bekend zijn met
het bestaande aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten en -voorzieningen;

•

Vanuit de gemeente wordt te weinig stimulans en regie bij zowel bestaande activiteiten
als bij nieuwe ontwikkelingen ervaren.

Het werkveld sport kiest voor een invulling vanuit de kleine kernen-gedachte met een goede
spreiding van het aanbod van sportvoorzieningen over de gemeente. Als rol van de gemeente
wordt hierin gezien: vooral regie (onderzoeken en inventariseren van behoeften), faciliteren
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en adviseren. De gemeente is het nog steeds eens met die spreiding maar niet tot elke prijs.
Daarom moet bijzondere aandacht uitgaan naar de bezettingsgraad van sportaccommodaties
en de exploitatie en het beheer daarvan.
Verder werden in de inspraakronden door de eilandelijke sportaanbieders ideeën of wensen
aangedragen: Langlaufen in de domaniale bossen in Westenschouwen, nordic walking,
sport- en bewegingsactiviteiten gericht op echtparen/stellen, stimuleren en ondersteunen van
marktinitiatieven, het instellen van een “Zap- of 10-ritten”-sportkaart voor diverse doelgroepen.
Wij vinden dat voor de uitvoering van dergelijke activiteiten de plaatselijke sportaanbieders hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente vervult hierin een ondersteunende rol.
Uit de openbare momenten hebben wij ook opgetekend, dat een aanzienlijk aantal mensen
op Schouwen-Duiveland reeds deelneemt aan sport- en bewegingsactiviteiten. Dit heeft het in
2004 – 2006 door SCOOP gehouden onderzoek reeds uitgewezen (Sociale Atlas 2006: 56%
van de inwoners is “in beweging”). Niettemin is ons uit de genoemde momenten gebleken,
dat die deelname niet evenwichtig over bepaalde groepen is verdeeld. Groepen waarvan de
deelname achterblijft zijn: jongeren, ouderen, minderheden, mensen met een beperking en
minder-draagkrachtigen. Om de belangstelling voor de deelname aan activiteiten te stimuleren,
moet sport niet worden ingezet als doel op zich, maar als een middel. Dit met als resultaat het
vergroten van de maatschappelijke participatie en -integratie van die groepen.
In dit kader heeft Schouwen-Duiveland vele mogelijkheden tot sporten, bewegen, recreëren
enz. Een optimaal gebruik van die mogelijkheden vereist een breed gedragen beleid (jeugd,
onderwijs, gezondheid, uitkeringen, ouderen, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme,
openbare ruimte etc.). Hierbij kan van verschillende reeds bestaande diensten en producten
gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanuit de provincie Zeeland, de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst, de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, de jeugdzorg, de
geestelijke gezondheidszorg. Wij willen onderzoeken in hoeverre hier de geïntroduceerde
“Schouwen-Duiveland pas” een rol kan spelen.

Sport en gezondheid en sport en werk
Er bestaat geen twijfel over het feit, dat dagelijkse lichaamsbeweging een positief effect heeft
op de persoonlijke gezondheid. Dit naast het gegeven dat sport en bewegen ook plezierig
is om te doen. In het kader van gezondheidsbeleid heeft de gemeente ingevolge de Wet op
de Collectieve Preventie Volksgezondheid diverse taken op het gebied van de gezondheidsbevordering en –bescherming (stimulering sport, preventie blessures, anti-doping voorlichting).
GGD-Zeeland is hierin voor de gemeente (mede) uitvoerend.
Van belang hierbij is de rol die de werkgever kan spelen. Een werkgever is gebaat bij een
gezonde werknemer om verschillende redenen. Voldoende sporten en/of bewegen vergroot
zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid. Dit naast de maatregelen die getroffen
(moeten) worden voor een prettige leef- en werkomgeving (openbare ruimte, Arbo14). Op
het gebied van de uitvoering van deze wet, wordt in de dagelijkse praktijk in individuele
gevallen aandacht besteed aan een vorm van sport en/of bewegen als preventief- en/of als
reïntegratiemiddel.

14

Arbo: Arbeidsomstandighedenwet
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Sport en jeugd
Uit onderzoek blijkt dat er vooral in de leeftijdscategorie 12 – 18 jaar een uitval in
georganiseerde sportdeelname is. Diverse redenen liggen hieraan ten grondslag. Uit overleg
met de Jongerenraad Schouwen-Duiveland en uit de eerder opgetekende resultaten in het
kader van de herijking van het gemeentelijk integraal jeugdbeleid, blijkt dat in die categorie een
verschuiving in prioriteiten plaatsvindt. Zakgeldbaantjes lonken, verleidingen zoals televisie en
computer (internet) worden niet weerstaan, het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten sluit
niet meer aan bij de behoefte dan wel de beleving van de jeugdige.
Hierdoor vindt al vroegtijdig een wijziging plaats van de teamsport naar de individuele sport en
beweging. Dit sluit aan bij het tegenwoordig meer gevarieerde en individuele leefpatroon van de
burger. Anderzijds moet worden geconstateerd dat in genoemde leeftijdscategorie helaas ook
wordt gestopt met sporten. Voor de gemeente en andere participanten ligt hier de uitdaging om
dat te voorkomen dan wel te verminderen.
Uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen aan sport en bewegen kan meedoen. Dat blijkt
in de praktijk niet het geval te zijn. Daarom heeft de gemeente op het gebied van de jeugdsport
een intentieverklaring afgegeven tot mogelijke deelname aan het Zeeuws jeugdsportfonds in
oprichting. Een fonds dat in de grotere steden van Nederland is gestart en nu in de provincies
is geïntroduceerd. Het fonds heeft tot doel om op eenvoudige en laagdrempelige wijze kinderen
van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te bieden om te sporten. Dit fonds
kenmerkt zich door de publiek-private samenwerking. Zowel overheden als het bedrijfsleven
(sponsoring) voeden het fonds.

Sport en ouderen / sport en mensen met een beperking
In oktober 2004 is de gemeente, in samenwerking met SportZeeland en het Welzijnshuis,
gestart met het GALM/SCALA-project. Voor de uitvoering heeft de gemeenteraad voor een
periode van 4 projecten € 12.500,00 per project beschikbaar gesteld. De opzet van het project
is mensen in de leeftijd van 55 – 65 jaar (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen en te
houden. Dit ter bevordering van hun gezondheidsniveau, waardoor zij op latere leeftijd minder
gebruik van de gezondheidsvoorzieningen hoeven maken.
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Het eerste project is in 2004 gestart in de Kop van Schouwen en tussentijds bij een plaatselijke
sportvereniging ondergebracht. Hierdoor is de continuïteit van de vervolgfase van het
project gewaarborgd. Inmiddels is in het najaar van 2006 op het Platte van Schouwen een
tweede project van start gegaan. Ook hier zijn de deelnemende groepen door een reguliere
sportvereniging onder de hoede genomen.
Uit de deelnamecijfers blijkt een aantoonbare behoefte vanuit de betreffende leeftijdscategorie
om meer aandacht aan sport en bewegen te besteden. Dit sterkt de gedachte eens te meer om
voort te gaan met het project. In het najaar 2007 start het derde project aan de oostelijke kant
van Schouwen-Duiveland. Als dat project zich in de tweede fase bevindt, begint in 2008/2009 in
Zierikzee het laatste project. Niettemin is het dan zaak de nieuwe “bewegers” aan het bewegen
te houden en te streven naar een uitbreiding van die groep! De gemeente heeft hierin een
ondersteunende en faciliterende rol.
In september 2009 worden in de provincie Zeeland de 1e Europese Senior Games gehouden.
Dit zijn “olympische” spelen voor sporters van 50 jaar en ouder. Zo’n 3500 – 4500 deelnemers
worden verwacht; met partners en anderen ongeveer 8000 – 10000. Ook binnen de
gemeente Schouwen-Duiveland zal om de medailles worden gestreden. In ieder geval de
mountainbikesport wordt beoefend in de Boswachterij Westenschouwen. Andere sporten volgen
mogelijk. Wij zijn van mening dat van dit evenement een promotionele en stimulerende werking
uitgaat. Dit vinden wij belangrijk omdat de gemeente een aanzienlijk stijgend aantal ouderen in
haar midden heeft. Een groep die wij graag (meer) willen laten bewegen.

Sport en allochtonen
Landelijk is een stijgende deelname aan sport en bewegen merkbaar onder de allochtonen in
Nederland. Desondanks blijkt nog sprake te zijn van ondervertegenwoordiging. Hieraan liggen
een aantal redenen ten grondslag. Enerzijds is hen de typisch Nederlandse verenigingscultuur
niet of slechts ten dele bekend. Anderzijds blijken verenigingen maar matig op de hoogte te zijn
van achtergronden en gewoonten van allochtonen. Het deelnemen aan sport en bewegen wordt
hier beïnvloed door zaken als geslacht, leeftijd en de sportcultuur in het land van herkomst (in
het nabije verleden was ook de verblijfsduur van invloed).
Schouwen-Duiveland is wat het bovenstaande betreft min of meer nog een witte vlek. Wel is
bekend hoeveel allochtonen van onze gemeenschap deel uit maken. 370 personen met inbegrip
van de ouders, die beiden hun geboorteplaats in het buitenland hebben, zijn in de gemeente
woonachtig 15. Niet bekend is hoe het is gesteld met de deelname aan sport en bewegen
vanuit deze doelgroep. Dát er wordt deelgenomen aan bijvoorbeeld verenigingsactiviteiten is
wel duidelijk, doch niet in wélke mate. Om hiervan een beeld te krijgen, betrekken wij dit bij de
eerstvolgende monitoring van de deelname aan bewegingsactiviteiten. Pas dan kan worden
beoordeeld in hoeverre voor deze (potentiële) doelgroep stimulering van sport en bewegen
noodzakelijk is.
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Bron: gemeente Schouwen-Duiveland
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Sport en promotie
De gemeente maakt momenteel niet of nauwelijks werk van het promoten van sport en
bewegen. Hieraan liggen redenen ten grondslag op het gebied van beschikbare personele
capaciteit. Een uitzondering is de jaarlijkse sportverkiezing. Tijdens die verkiezing worden
kampioenen (op tenminste provinciaal niveau) gehuldigd, een sportman of –vrouw gekozen en
een aanmoedigingsprijs voor jong talent en de penning van verdienste uitgereikt.
De inspraakronden hebben een duidelijke behoefte van de eilandelijke sportaanbieders getoond
aan een goede voorlichting en informatievoorziening over sport en bewegen. Hiervoor kan
van diverse kanalen gebruik worden gemaakt: het vervaardigen van een sociale kaart en
beweegwijzers, het eventueel creëren van een sportloketfunctie. Als promotie-activiteiten, al
dan niet in samenspraak met andere sportaanbieders, moet onder andere worden gedacht
aan bijvoorbeeld een jaarlijkse sportmarkt, het deelnemen aan de landelijke “Week van de
sport”, het houden van workshops en clinics, het verspreiden van nieuwsbrieven, het meer
communiceren met de media.
Uit het bovenstaande valt afsluitend nog het volgende te concluderen. De primaire impuls voor
acties en interventies hoeft niet alleen vanuit de sector sport te komen. Ook vanuit andere
sectoren kunnen initiatieven worden ontplooid ter stimulering van sport en/of bewegen. Wij
vinden het een taak van de gemeente dat alle acties enz. op elkaar worden afgestemd!

Visie
Sport en (meer) bewegen is een belangrijk middel om de psychische en lichamelijke
gezondheid van de inwoners te verbeteren, de ontwikkeling van vooral jeugdigen en jongeren te
stimuleren en de deelname van minderheden, ouderen, mensen met een beperking, chronisch
zieken en minder draagkrachtigen aan het sport- en maatschappelijk leven te vergroten.

Doelstelling(en) stimulering sport en bewegen
•
•
•
•
•
•
•

In 2008 en volgende jaren de integrale afstemming tussen sport en bewegen en de overige
beleidsvelden verstevigen;
In 2008 een subsidiefonds sportstimulering gemeente Schouwen-Duiveland instellen;
Per 2008 deelnemen aan het Zeeuws Jeugdsportfonds, naar rato van het aantal deelnemers uit de gemeente;
Per 2009 een algemene sport- en beweegwijzer (her)introduceren;
In 2009 en volgende jaren de ontwikkeling van een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod
voor doelgroepen stimuleren en faciliteren;
In 2010 een nulmeting naar deelname en behoefte sport en bewegen uitvoeren;
In 2012 en 2014 de effecten van het uitvoeren van de in de beleidsnota opgenomen doelstellingen monitoren.

Beoogde effect(en)
Door het nastreven van genoemde doelstellingen worden de individuele burger en doelgroepen
meer en beter in staat gesteld op een toegankelijke manier van activiteiten op het gebied van
sport en bewegen gebruik te maken.
Meer (3%) inwoners van Schouwen-Duiveland voldoen in 2012 aan de beweegnorm van de 30
minuten bewegen campagne.
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Monitoring heeft geleid tot, waar nodig, bijstelling van ingezet beleid omdat de participatie aan
sport en bewegen is toegenomen.

Betrokken partijen
Gemeente
Welzijnshuis
SportZeeland
Jongerenraad, Seniorenraad, WMO-adviesraad, dorpsraden
Provincie Zeeland
Sportverenigingen
Commerciële sportaanbieders

5.3. School en sport
Algemeen
De gedachte dat er meer samenwerking tussen sportaanbieders en scholen zou moeten en
kunnen komen, wordt vanuit de inspraakronden vrij algemeen gehuldigd. Ook wordt onderkend,
dat het bewegingsonderwijs en het kennismaken met diverse vormen van bewegen, een
goede opvoedkundige impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van jeugdigen en jongeren.
Bijvoorbeeld in het kader van gezondheid en normen en waarden. Met name de Brede
Schoolontwikkeling in Zierikzee (basisonderwijs) biedt, als pilotproject, een goede kans hiertoe.
Een actuele bedreiging is het gegeven, dat basisscholen langzaam maar zeker een tekort
krijgen aan bevoegde docenten voor het geven van bewegingsonderwijs. Ook op SchouwenDuiveland krijgt het basisonderwijs hiermee te maken. De oorzaak hiervan is dat de studenten
van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs sinds 2005 bij afstuderen niet meer
automatisch de bevoegdheid voor bewegingsonderwijs krijgen. Dit op basis van een maatregel
vanuit de rijksoverheid. Om de gymles te mogen geven, is een aparte bevoegdheid nodig. Die
kan worden behaald maar de kosten hiervan worden niet door het ministerie gedragen. Deze
komen ten laste van het onderwijsinstituut. Wij vinden het een verantwoordelijkheid van het
onderwijs om te onderzoeken of extra in te zetten menskracht kan worden verkregen. Eventueel
door tussenkomst van het ROC/CIOS (door middel van stages). Het kan een stimulans zijn om
de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Hierbij is
de gemeente bereid ondersteuning te bieden.
Het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland heeft bewegingsonderwijs en samenwerking
hoog op de agenda staan. Naast het gebruikelijke bewegingsonderwijs worden jaarlijks fiets-,
wandel- en survivalkampen gehouden. Tevens gaat de onderwijsinstelling met een plaatselijke
sportvereniging een samenwerkingsverband aan. Het ligt in de bedoeling dat hiervoor één van
de gymzalen wordt aangepast. Verder is de instelling in dit verband van plan een vorm van
voor-sportopleiding te gaan bieden. Dit in aansluiting op de reguliere sportopleidingen, zoals
CIOS en Docent Lichamelijke Opvoeding. Het voornemen verkeert in de voorbereidingsfase.
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Schoolzwemmen
De meningen over het handhaven van het schoolzwemmen lopen erg uiteen. Enerzijds
wordt de faciliteit als onmisbaar beschouwd. Schouwen-Duiveland is tenslotte een waterrijke
gemeente en schoolzwemmen wordt ook als bewegingsonderwijs ingezet. Anderzijds blijkt het
overgrote deel van de basisschoolleerlingen reeds in groep 1/2 in het bezit te zijn van in ieder
geval het eerste (en soms ook het tweede) zwemdiploma. Dit omdat dat te voren op particuliere
basis is behaald. In de huidige situatie maken basisscholen gebruik van het zwemonderwijs
voor de groepen 4 en 5 en/of een combinatie met groep 6. In het kader van de eerder gevoerde
politieke discussie over het wel of niet handhaven van het schoolzwemmen, geven wij hier aan
dat toen is gekozen voor het handhaven er van.

Vrijwilligers
Op Schouwen-Duiveland bestaat enige ongerustheid over de beschikbaarheid van voldoende
(extra) vrijwilligers van sportverenigingen om, onder meer in het kader van de per 1 augustus
2007 wettelijk verplichte buitenschoolse opvang (b.s.o.), nieuwe impulsen mogelijk te maken
tussen sport en onderwijs. Hier ligt een link met het uit te voeren stimulerend vrijwilligersbeleid.

Visie
Met de in het integraal jeugdbeleid opgenomen uitgangspunten en doelstellingen (bevorderen
positieve ontwikkeling jeugdigen, voorkomen uitval enz.), streeft de gemeente naar een zo
optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van de leerling op het basis- en voortgezet
onderwijs. Dit door het scheppen van voorwaarden die leiden tot het bewustmaken van de
leerling van het belang van sport en bewegen voor nu en in de toekomst en tot het informeren
van de leerling over een sport- en bewegingsaanbod buiten schooltijd. In dit kader verwacht de
gemeente dat het onderwijsveld hierin haar verantwoordelijkheid oppakt.

Doelstelling(en) school en sport
•
•

In 2008 en volgende jaren voor het onderwerp “kennismaken met sport” vormen van samenwerking faciliteren tussen het onderwijs, sportverenigingen, sportopleidingen, buitenschoolse opvang en commerciële sportaanbieders;
In 2008 en volgende jaren het onderwijs wijzen op de mogelijkheden van bijscholing van
huidige leerkrachten dan wel de aanstelling van vakleerkrachten of bewegingsconsulenten
en/of lesassistenten.

Beoogde effect(en)
Door kennismakingsactiviteiten voor sport wordt in 2012 5% minder uitval bereikt in de
leeftijdscategorie 12-18 jaar. Het onderwijs is gewezen op hun verantwoordelijkheid om
vergroting na te streven van kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs.
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Betrokken partijen
Onderwijsveld

Gemeente

SportZeeland

Sportverenigingen

Sportopleidingen
(CIOS Goes, Pontes Pieter Zeeman )

Commerciële sportaanbieders

5.4. Ondersteuning sportaanbieders
Algemeen
De eilandelijke sportaanbieders (sportverenigingen) hebben behoefte aan meer ondersteuning.
Ook is de bereidheid aanwezig meer te willen samenwerken en meedenken. Tevens is gebleken
dat velen hun weg naar gemeente en andere instellingen redelijk weten te vinden. In discussies
over de toekomstige rol van de sportvereniging is algemeen onderkend, dat er een verschuiving
moet plaatsvinden in het denken over de huidige, meer traditionele rol en de toekomstige rol
van sportaanbieders. Het betreft hier de maatschappelijke functie van de sportvereniging. Op dit
onderdeel lijkt veel in beweging te zijn en daardoor valt er winst te behalen in het voordeel van
de maatschappelijke participatie en sociale samenhang.
Wat tevens een rol speelt, is dat veel sportverenigingen zorgen hebben. Namelijk:
•
•
•
•

Het kost verenigingen steeds meer moeite om de leden aan zich te binden;
Een groeiend tekort aan kader en lastenstijgingen noodzaken de verenigingen tot
(grotere) contributieverhogingen;
De lastenstijgingen hebben tevens tot gevolg dat (nog) meer zelfwerkzaamheid
noodzakelijk is om te kunnen blijven functioneren;
De toenemende vereisten vanuit landelijke wet- en regelgeving leggen een
steeds grotere verantwoordelijkheid bij verenigingen, met de daarbij behorende
aansprakelijkheid.

Dit betekent dat minder vrijwilligers steeds meer werkzaamheden moeten verrichten. De
hedendaagse verenigingssporter wil wel van alle voorzieningen gebruik maken maar is minder
genegen daar iets voor terug te doen.
Hier liggen kansen voor de sportaanbieders en andere participanten op het gebied van sport en
bewegen. Zoals eerder onder de specifieke uitgangspunten voor het gemeentelijk sportbeleid
aangegeven, is het de gemeente die hier een ondersteunende rol vervult. Met andere woorden
het regisseren en faciliteren van:
•
•
•
•
•

Het bij elkaar brengen van partijen;
Het op gang brengen (en actueel houden) van de discussie over onder meer de
maatschappelijke functie van sport voor de samenleving;
Het geven van voorlichting over wet- en regelgeving, over subsidiemogelijkheden en
over de gevolgen van beleid(swijzigingen) vanuit landelijke koepelbonden;
Het organiseren van ondersteuning aan de aanbieders betreffende het werven van
vrijwilligers in zijn algemeenheid en van jeugdige vrijwilligers in het bijzonder;
Het kwalificeren van kader en het bieden van een meer gevarieerd aanbod van sporten bewegingsactiviteiten.
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Die regisserende en faciliterende activiteiten moeten worden ondersteund door een extra
impuls. Wij nemen dit op in aanstaande herziene subsidiebeleid, het afzonderlijk subsidiefonds
voor sport en bewegen en de uitvoering van het bestaande vrijwilligersbeleid.
Een en ander betekent ook dat (nog) meer aansluiting moet worden gezocht bij de sectoren
welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening, openbare werken, recreatie en toerisme en openbare
orde en veiligheid. Lokale partners zijn: sportverenigingen en andere (commerciële)
sportaanbieders, scholen, gezondheidscentra, sociaal-culturele instellingen, patiëntenverenigingen, woonzorginstellingen, de woningcorporatie. Hierbij wordt een relatie gelegd met
de eerder opgenomen doelstelling, dat de integrale afstemming tussen sport en de hieraan
verbonden beleidsvelden moet worden geïntensiveerd.
Tenslotte heeft de plaatselijke sport behoefte getoond aan een eilandelijk “brede” denktank
met afgevaardigden van sportaanbieders en aan sport verbonden zijnde natuurlijke personen.
Een zogeheten platform, zonder formele status, dat voor de gemeente en sportaanbieders als
klankbord wordt ingezet. Een groep van bij sport en bewegen betrokken mensen/-deskundigen,
die adviseert en meedenkt over het (bijsturen van) gemeentelijk sportbeleid en de uitvoering
hiervan. De openbare bijeenkomsten van het afgelopen voorjaar tonen de behoefte hiervoor
aan. Wij vinden dit op zich een goed idee. Wel zijn wij van mening dat de initiatieven hiervoor
vanuit de plaatselijke sport moeten worden ontplooid. De gemeente is bereid hierin te
ondersteunen.

Visie
Om de maatschappelijke functie van sport (nog) steviger in de plaatselijke samenleving
neer te zetten en het bewustwordingsproces van de veranderende rol als sportaanbieder te
bevorderen, is het noodzakelijk dat sportverenigingen in staat zijn dan wel worden gesteld dit na
te streven. Zij worden hiertoe vanuit de gemeente gefaciliteerd.

Doelstelling(en) ondersteuning sportaanbieders
•

•
•
•

In 2008 en volgende jaren op het gebied van sport en bewegen gebruik maken van externe
financieringsregelingen. Dit ter bevordering van de maatschappelijke sportparticipatie in zijn
algemeenheid en de integratie van mensen met een beperking en/of met een chronisch dan
wel een psychosociaal probleem;
In 2008 en volgende jaren een aanbod stimuleren en faciliteren, gericht op ondersteuning
van verenigingsbesturen en opleiding van kader;
In 2008 de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een zogeheten sportloket (fysiek
en digitaal);
In 2009 het ondersteunen van de plaatselijke sport bij het nemen van haar verantwoordelijkheid om de mogelijkheden te onderzoeken tot het komen van een eiland breed platform
“sport en bewegen”.

Beoogde effect(en)
De sportverenigingen zijn in staat hun veranderende rol als sportaanbieder op een kwalitatief
betere wijze uit te voeren De gemeente positioneert zich als regisseerder en als faciliteerder;
zowel intern als extern.
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Betrokken partijen
Gemeente
SportZeeland
Sportverenigingen
Sportorganisaties
Particulieren, al dan niet functioneel begaan met sport en bewegen

5.5. Topsport
Algemeen
In zijn algemeenheid is bevestigd dat op Schouwen-Duiveland geen topsport wordt bedreven
(volgens de definitie van NOC*NSF). Dit hoewel is gebleken dat zich de afgelopen jaren in de
gemeente zonder meer sporttalenten hebben aangediend. Sommigen daarvan zijn inmiddels
“ondergebracht” bij buiten de gemeente (en de
provincie), op hoger competitieniveau acterende
verenigingen. Voor die talenten is dit als een
begrijpelijke stap te beschouwen in hun ontwikkeling
naar de positie van potentieel topsporter.
Een enkele sportvereniging timmert zelf aan de weg
op een wijze die tegen het niveau van topsport aan zit.
Tot op heden worden zij hierin door de gemeente niet
financieel ondersteund. Daarentegen doet (een deel
van) het bedrijfsleven aan sportondersteuning door
middel van sponsoring. Niettemin wordt op SchouwenDuiveland wel een topsportvriendelijk klimaat ervaren.
In dat kader worden vooral mogelijkheden gezien in
de promotie van (breedte)sport via aansprekende
(top)sportevenementen, door middel van workshops,
clinics met bekende sporters, de Senior Games
2009 etc. Indien nodig kan hiervoor het bestaande
gemeentelijk budget sportstimulering worden ingezet.
Gelet op het bovenstaande heeft de gemeente geen ambities een afzonderlijk topsportbeleid
te ontwikkelen. Daarvoor zijn in relatieve zin het bevolkingspotentieel, het topsportklimaat en
een gemeentelijk budget niet aanwezig. Wel verdient het aanbeveling alert te zijn op de komst
en aanwezigheid van eilandelijke sporttalenten. In dit verband willen wij het sportloket inzetten
om onderzoek te doen naar de (financiële) mogelijkheden om de talenten te ondersteunen.
Bijvoorbeeld in die gevallen wanneer zij voor bijvoorbeeld extra (selectie)-trainingen buiten de
provincie moeten reizen. Dit in het kader van sportstimulering en omdat aan ondersteuning voor
zowel de sporter als de gemeente een promotionele waarde is of kan zijn verbonden.
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Visie
Het meer en goed ondersteunen van de eilandelijke sport leidt, afhankelijk van het type sport,
op termijn tot het verhogen van het huidige sportniveau, mogelijk naar (bijna) topsportniveau.
Het regisseren en faciliteren betreffende talenten en evenementen heeft een promotionele
waarde voor zowel gemeente als talent en organisator.

Doelstelling(en) topsport
•
•

In 2009 in relatie tot deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds onderzoeken of sporttalenten van Schouwen-Duiveland, naar rato van het aantal, kunnen worden ondersteund;
In 2008 en volgende jaren medewerking en ondersteuning aan (top)sportevenementen verlenen in afweging met de hoogte van de promotionele waarde voor de gemeente.

Beoogde effect(en)
Sporttalenten zijn gefaciliteerd toe te groeien naar potentieel topsporter. De gemeente versterkt
haar imago door middel van sportpromotie.

Betrokken partijen
Gemeente Schouwen-Duiveland

Individuele sporttalenten

SportZeeland

Eilandelijk platform sport en bewegen

Sportverenigingen

Bedrijfsleven

5.6. Sportaccommodaties
Algemeen
Vanuit onder andere de startbijeenkomsten en overige openbare momenten is algemeen
erkend, dat de lasten voor het exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties
aanzienlijk zijn (veroorzaakt door de hoeveelheid en de geografische spreiding er van). Deze
lasten omvatten jaarlijks ca. 65% van het totale budget voor exploitatie en onderhoud van
deze accommodaties (exclusief lasten gymzalen) 16. Het wordt daarom van belang geacht, dat
deze voorzieningen ook zo goed mogelijk worden benut. Dit betekent dat sportaanbieders het
gebruik van voorzieningen, in voorkomende gevallen, zowel met elkaar als ook met bijvoorbeeld
het onderwijs moeten delen. Een en ander met het oog op een zo multi-functioneel mogelijk
gebruik. Het is tevens zaak waar mogelijk een efficiëntere bezettingsgraad na te streven.
Tevens is van diverse kanten de wens geuit om de (bestaande) accommodaties goed verspreid
over de gemeente te handhaven. Daarbij werd aangegeven dat sommige accommodaties in
een mindere staat verkeren of qua materialen slecht toegerust dan wel onvoldoende of niet
bruikbaar zijn voor bepaalde groepen of activiteiten. Dit is voornamelijk van toepassing op de
gymzalen, die oorspronkelijk uitsluitend ten behoeve van het bewegingsonderwijs zijn opgericht
en niet voor verenigingsgebruik. De staat van onderhoud van de meeste gemeentelijke
gebouwen op de buitensportaccommodaties is redelijk tot goed.
16

Zie bijlage kosten sport en bewegen
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Als het gaat om het aspect toegankelijkheid van sportaccommodaties, dan wordt door
gebruikers ervaren dat sportparticipatie soms wordt belemmerd door de geografische spreiding
(de bestaande centralisatie van bepaalde sportvoorzieningen) of door het gebrek aan
toegankelijkheid (o.a. door onvoldoende openbaar vervoersverbindingen naar multifunctionele
binnensportaccommodaties). Verder zijn in de inspraakronden suggesties gedaan om te komen
tot een (regionaal) denksportcentrum en een sporthotel in het gebied van Westerschouwen. Wij
vinden dat vanuit de plaatselijke sport en/of de economische sector hiertoe initiatieven moeten
worden ontplooid.

Overigens is er op het gebied van de sportaccommodaties door de plaatselijke sport enige
ongerustheid geuit over de toekomstige ontwikkeling van de huurprijzen van buiten- en
binnensport. Met daarbij de kanttekening dat de gemeente uitsluitend verantwoordelijk is voor
de tarieven van haar eigen accommodaties. Niet voor die van Sportcentrum Onderdak en Westerschouwen, Multifuntioneel Centrum Bruinisse en het in exploitatie uit handen gegeven
Zwembad Dol-fijn. Hierbij wordt aangetekend dat de tarieven voor de binnen- en buitensport in
de afgelopen jaren zijn gelijkgeschakeld. Deze zijn opgetrokken naar een meer marktconform
niveau.
Niettemin verwachten wij in de toekomst een verdere stijging van de onderhouds- en
beheerslasten van gemeentelijke sportaccommodaties. Dit kan als consequentie hebben dat
deze stijging in rekening bij de gebruikers wordt gebracht. Des te meer een reden te streven
naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van die accommodaties. Wij sluiten hierbij niet uit dat in
de loop van de tijd voorzieningen moeten worden samengevoegd of eventueel moeten worden
opgeheven.
Zoals bekend worden de op de buitensportaccommodaties staande club- en kleedgebouwen
(waar nog van toepassing) aan de gebruikers overgedragen. Dit betreft een afzonderlijk project,
als afgeleide van het gemeentelijk Strategisch Accommodatie Beleid (SAB). Het zelfde doet
zich voor ten aanzien van het (haalbaarheids)onderzoek naar een zogeheten Cultuurhuis in
Zierikzee (eventueel annex vervangend Sportcentrum Onderdak). Afsluitend wordt vermeld dat
ook ten behoeve van het project “bouw Brede School Zierikzee” (met gym- of sportzaal) een
apart traject wordt bewandeld. Daarom wordt aan deze projecten in deze nota geen verdere
aandacht besteed. Er is sprake van bestaande beleidsuitvoering dan wel in voorbereiding zijnde
bestuurlijke besluitvorming.
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Visie
De gemeente streeft naar een grotere verantwoordelijkheid van de burger/gebruiker. De
(gemeentelijke) sportaccommodaties moeten voor alle leeftijdsgroepen toegankelijk en
betaalbaar zijn (en blijven). De accommodaties moeten voldoen aan de door de betrokken
sportbonden opgestelde criteria, met uitzondering van die gevallen waarin de Vereniging
Nederlandse Gemeenten een afwijkend standpunt inneemt.

Doelstelling(en) sportaccommodaties
•

In 2008 en volgende jaren streven naar een hogere en zo mogelijk efficiëntere bezettingsgraad van buitensportaccommodaties en gym- en sportzalen.

Beoogde effect(en)
Sportaccommodaties zijn voor een ieder optimaal toegankelijk geworden. Een hogere en
efficiëntere bezettingsgraad heeft meer inkomsten voor verenigingen en gemeente gegenereert
en een grotere bestaanszekerheid voor accommodaties geboden.

Betrokken partijen
Gemeente
Openbaar vervoerder(s)
Sportverenigingen
Onderwijs
Commerciële sportaanbieders

5.7. Recreatie en toerisme
Algemeen
Er bestaat een grote mate van eensgezindheid over het gegeven, dat er veel mogelijkheden
op Schouwen-Duiveland zijn om te recreëren. Bijvoorbeeld duin en strand, bossen, watersport,
ruiterpaden, fietsroutes enz. Maar tevens dat er nog veel valt te verbeteren. Vooral betreffende
het aanbod voor mensen met een functiebeperking (ten aanzien van het strand).
Op het gebied van de watersport heeft Schouwen-Duiveland geweldige voorzieningen te
bieden. Deze worden echter door inwoners van de gemeente relatief weinig benut. Vanuit
de inspraakronden kan worden geconcludeerd, dat het invoeren van een zogeheten
“watersportoverleg” aanbeveling verdient. Dit opdat in eerste instantie een inventarisatie van
de huidige stand van zaken kan worden gemaakt (relatie sport en economie, kano routes,
zwemplekken/surfstrandjes). Omdat in het kader van het aanstaande watersportactieplan al een
overlegvorm aanwezig is, onderzoeken wij in hoeverre hierbij aansluiting kan worden gevonden.
Vanuit de openbare inspraakronden is ook het signaal afgegeven, dat de mountainbikeroute
in de Boswachterij Westenschouwen een prachtige route is maar langzamerhand door meergeoefenden als te kort wordt ervaren. Wij vinden dat de gemeente hierin niet de eerste
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initiatieven moet ontplooien maar dat aan de particuliere sector moet overlaten.
Aansluitend is een blik geworpen op hetgeen de gemeente op het gebied van recreatie en
toerisme al in uitvoering heeft of waarover met andere instanties overleg wordt gepleegd,
omdat die bepaalde activiteiten zelf in uitvoering hebben. Dan blijkt inderdaad, dat SchouwenDuiveland heel veel mogelijkheden biedt om te recreëren. Tevens blijkt dat veel zaken in
uitvoering of al gerealiseerd zijn. Dan gaat het over:
•

Aanpassing duikplaatsen en vissteigers (ook voor mensen met een beperking);

•

Het creëren van rolstoel-routes;

•

Het in ere herstellen van vroegere kerkepaden;

•

Het aanbrengen van het fietsknooppunten-systeem;

•

Het herstellen/vernieuwen van polderwegen en fietspaden;

•

De invoering van de Schouwen-Duiveland pas;

•

Het vernieuwen van tegelpaden in de Boswachterij Westenschouwen door betonpaden;

•

De kanoroute van Brouwershaven naar Ellemeet en omgeving.

Hierbij mogen de voorzieningen die de commerciële sportaanbieders in handen hebben, zoals
outdoor-centra, golfbanen enz. niet worden vergeten.
In beleidsmatig opzicht is sprake van een aantal voorgenomen onderwerpen, die voor 2008 op
de rol staan: het watersportactieplan, een actieplan vanuit het project toeristische infrastructuurnatuurgerichte educatie en het project/actieplan cultuurgerichte recreatie. Sport en bewegen
maakt hiervan deel uit. In dat kader streven wij naar samenhang in de kwaliteitseisen en
–wensen (toegankelijkheid, bereikbaarheid, milieu, ruimtelijke structuur, (sociale) veiligheid,
de doelgroepen) en de soort locatie (bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden, openbaar groen,
speelterrein). Des te meer een reden om het werkveld sport en bewegen nadrukkelijk in
verbinding te brengen met het werkveld recreatie en toerisme.

Visie
Het verstevigen van de relatie tussen enerzijds sport en bewegen en anderzijds recreatie
en toerisme biedt voor beide werkvelden in casu de gemeente kansen zich (nog) duidelijker
te manifesteren en de burger/recreant te wijzen op de vele mogelijkheden aan sport- en
bewegingsactiviteiten op Schouwen-Duiveland.

Doelstelling(en) recreatie en toerisme
•

In 2008 en volgende jaren de afstemming tussen sport en bewegen en recreatie en toerisme intensiveren.

Beoogd effect
De kwaliteit van het recreatief-toeristisch product is verhoogd en meer mensen zijn op de
hoogte van de mogelijkheden tot recreatief sporten en bewegen.
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Betrokken partijen
Gemeente
(Water)sportverenigingen
SportZeeland
VVV e.a.

5.8. Ruimte voor sport en bewegen / sport in buurt en kern
Algemeen
Een ieder blijkt het in de inspraakronden er over eens te zijn: De groep ongeorganiseerde
sporters wordt steeds groter. Deze sporters (individueel of in groepsverband) maken vooral
gebruik van de openbare ruimte, zoals paden, pleinen, veldjes, parken en de straat. Dit naast
de overige deelcategorieën vanuit de bevolking, die van de zelfde ruimte gebruik maken
(overigens met diverse intenties…).
Dit benadrukt dat de directe woon- en leefomgeving meer en meer zo veel mogelijk geschikt
moet zijn of worden gemaakt voor het beoefenen van een breed scala aan sport- en
beweegactiviteiten. Tenslotte zijn het dergelijke activiteiten die de plaatselijke leefbaarheid
versterken.
Binnen de nieuw te ontwikkelen speelruimteplannen is daar volop de gelegenheid
voor. Hier ligt een relatie met de in 2007 en 2008 op stapel staande herijking van het
gemeentelijk speelruimtebeleid, de woningbouwplanning 2007 en volgende jaren en de
bestemmingsplanmatige inbedding hiervan. Wij betrekken hierbij onder meer de Jongerenraad,
het werkveld recreatie en toerisme en de Seniorenraad.
Op het gebied van de huidige omvang van met name de buitensportaccommodaties, kan
worden aangegeven dat (vrijwel) alle accommodaties de komende jaren geen behoefte aan
uitbreiding hebben. Hoewel plaatselijk situaties kunnen ontstaan die er toe leiden, dat een
eventuele uitbreiding of verplaatsing moet worden onderzocht. Met betrekking tot verplaatsing
is dit in Bruinisse bij de voetbalvereniging het geval. In de uitwerking en uitvoering van het
Structuurplan Bruinisse wordt de huidige voetbalaccommodatie in 2009-2010 verplaatst (ten
gunste van woningbouwlocatie Riekusweel 4). Dit geschiedt door middel van een afzonderlijk
project.

Visie
Sporten en bewegen levert een positieve bijdrage aan de plaatselijke leefbaarheid in buurt, wijk
en kern. Tevens stimuleert het een goed gebruik van de openbare ruimte.

Doelstelling(en) ruimte voor sport / sport in buurt en kern
•

Per 2008 het werkveld sport en bewegen structureel onderdeel laten uitmaken van de ontwikkelingsplannen voor woningbouw, inrichting openbaar groen en speelruimte.
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Beoogd effect
Het door middel van sport en bewegen benutten van de openbare ruimte gaat het plegen van
vormen van overlast en vandalisme tegen en bevordert de gelegenheid tot sportief bewegen.
Openbaar groen en speelruimte nodigt uit tot gebruik en vermindert vormen van overlast en
vandalisme.

Betrokken partijen
Gemeente
Woningcorporatie
Welzijnshuis
Jongerenraad/Seniorenraad
Dorpsraden
Onderwijs

5.9. Tarieven
Algemeen
In paragraaf 6. “Sportaccommodaties” is aandacht geschonken aan het de afgelopen jaren
gelijkschakelen van de tarieven voor binnen- en buitensport. Het betreft hier de gemeentelijke
accommodaties. Met de eilandelijke voetbal wordt in 2009 over een eventuele wijziging van de
hoogte van de huidige tarieven voor de voetbalaccommodaties overlegd.
Hierop gelet wordt aan dit onderwerp niet meer aandacht besteed dan hetgeen in paragraaf 5.6.
is aangegeven.

5.10. Subsidies
Algemeen
Een algemeen gevoelen over gemeentelijk subsidiebeleid werd in de inspraakronden tot
uiting gebracht. De gemeente is gevraagd naar duidelijkheid over het vaststellen van nieuw
subsidiebeleid. Tevens is daarbij behoefte aan een overzicht van welke activiteiten of
doelgroepen in aanmerking komen voor subsidies (met duidelijke toekenningscriteria). Verder
werd op de gemeente een beroep gedaan tot het beter benutten van de aanwezige externe
subsidiekanalen en –fondsen. Wij vinden dat de gemeente hier uitsluitend een ondersteunende
en faciliterende rol moet vervullen.
Hierbij wordt het van groot belang gevonden, dat de gemeente haar regisserende, faciliterende
en adviserende rol ter hand neemt. Met andere woorden dat de gemeente de sportaanbieders
adviseert over de mogelijkheden om al dan niet van subsidiestromen gebruik te kunnen maken.
In dit kader werd ook verwezen naar de (mogelijke) externe subsidieregelingen die niet zo
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zeer op sport en bewegen zijn gericht maar waarbij sport en bewegen als middel kan worden
ingezet.
Tenslotte werd vanuit de plaatselijke sport de aanbeveling gedaan als gemeente na te denken
over het extra financieel te ondersteunen van pro-actieve sportverenigingen. Dit ter stimulering
van die verenigingen welke bereid zijn meer te betekenen voor de plaatselijke gemeenschap
dan de vroegere traditionele sportvereniging. Wij betrekken dit bij de aanstaande herijking van
het gemeentelijk subsidiebeleid. Dit om te bepalen welke consequenties het heeft indien proactieve sportverenigingen een financiële bijdrage zouden ontvangen voor extra inspanningen op
het gebied van de plaatselijke leefbaarheid.
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6

BIJLAGEN

Doelstellingen per beleidsthema
Doelstelling(en) maatschappelijke waarde van sport
•

Per 2009 uitvoering en ondersteuning van (sport)vrijwilligersbeleid faciliteren.

Doelstelling(en) stimulering sport en bewegen
•
•
•
•
•
•
•

In 2008 en volgende jaren de integrale afstemming tussen sport en bewegen en de overige
beleidsvelden verstevigen.
In 2008 een subsidiefonds sportstimulering gemeente Schouwen-Duiveland instellen.
Per 2008 deelnemen aan het Zeeuws Jeugdsportfonds, naar rato van het aantal deelnemers uit de gemeente.
Per 2009 een algemene sport- en beweegwijzer (her)introduceren.
In 2008 en volgende jaren de ontwikkeling van een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod
voor doelgroepen stimuleren en faciliteren.
In 2010 een nulmeting naar deelname en behoefte sport en bewegen uitvoeren.
In 2012 en 2014 de effecten van het uitvoeren van de in de nota sport en bewegen opgenomen doelstellingen monitoren.

Doelstelling(en) school en sport
•
•

In 2008 en volgende jaren voor het onderwerp “kennismaken met sport” vormen van
samenwerking faciliteren tussen het onderwijs, sportverenigingen, sportopleidingen, buitenschoolse opvang en commerciële sportaanbieders.
In 2008 en volgende jaren het onderwijs wijzen op de mogelijkheden van bijscholing van
huidige leerkrachten dan wel de aanstelling van vakleerkrachten of bewegingsconsulenten
en/of lesassistenten.

Doelstelling(en) ondersteuning sportaanbieders
•

•
•
•

In 2008 en volgende jaren op het gebied van sport en bewegen gebruik maken van externe
financieringsregelingen. Dit ter bevordering van de maatschappelijke sportparticipatie in zijn
algemeenheid en de integratie van mensen met een beperking en/of met een chronisch dan
wel een psychosociaal probleem.
In 2008 en volgende jaren een aanbod stimuleren en faciliteren, gericht op ondersteuning
van verenigingsbesturen en opleiding van kader.
In 2008 de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een zogeheten sportloket (fysiek
en digitaal).
In 2009 het ondersteunen van de plaatselijke sport bij het nemen van haar verantwoordelijkheid om de mogelijkheden te onderzoeken tot het komen van een eiland breed platform
“sport en bewegen”.

Doelstelling(en) topsport
•
•

In 2009 in relatie tot deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds onderzoeken of sporttalenten van Schouwen-Duiveland, naar rato van het aantal, kunnen worden ondersteund.
In 2008 en volgende jaren medewerking en ondersteuning aan (top)sportevenementen verlenen in afweging met de hoogte van de promotionele waarde voor de gemeente.
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Doelstelling(en) sportaccommodaties
•

In 2008 en volgende jaren streven naar een hogere en zo mogelijk efficiëntere bezettingsgraad van buitensportaccommodaties en gym- en sportzalen.

Doelstelling(en) recreatie en toerisme
•

In 2008 en volgende jaren de afstemming tussen sport en bewegen en recreatie en toerisme intensiveren.

Doelstelling(en) ruimte voor sport / sport in buurt en kern
•

Per 2008 het werkveld sport en bewegen structureel onderdeel laten uitmaken van de ontwikkelingsplannen voor woningbouw, inrichting openbaar groen en speelruimte.
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Kerngegevens gemeente Schouwen-Duiveland per 01-01-2007

Oppervlakte gemeente

48.865 ha.

Buitenwater
Binnenwater
Historische stads- en dorpskernen

18.811 ha.
6.948 ha.
56 ha.

Aantal inwoners
Jonger dan 20 jaar
Tussen 20 – 64 jaar
Ouder dan 64 jaar
Aantal uitkeringsgerechtigden
Aantal minderheden

34.128
7.665
19.929
6.534
287
370

Aantal woonruimten

20.100 ca.

Aantal basisscholen
Aantal basisscholen speciaal onderwijs
Aantal leerlingen basisonderwijs

26
2
1.700

Aantal scholen voortgezet onderwijs
Aantal scholen voortgezet speciaal onderwijs
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1
1
1.100

Aantal peuterspeelzalen
Aantal locaties kinderdagopvang

11
11

Aantal speeltuinen in verenigingsbeheer
Aantal jeugd- en jongerencentra
Aantal jeugd- en jongerenverenigingen (voor zover bekend)

1
4
15

Aantal bekend staande sportverenigingen
Aantal buitensportaccommodaties gemeente (voetbal, korfbal, hockey,
handbal, atletiek)
Aantal gym- en sportzalen (waarvan 4 Pontes)
Aantal sporthallen (niet gemeentelijk)
Aantal zwembaden (waarvan 1 gemeentelijk/beheer elders)
Aantal skateparken
Aantal golfbanen (niet gemeentelijk)
Aantal ijsbanen (waarvan 4 niet gemeentelijk)
Aantal tennisaccommodaties (niet gemeentelijk)

140
14
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17
5
5
1
2
14
7

Kosten sport en bewegen per 31-12-2006 (afgerond)
Rubriek

Euro

%

Exploitatie en onderhoud sportaccommodaties (incl. kap. lst)
842.500
65
Ondersteuning instellingen (budgetsubsidie)	381.500	29
Budget stimulering activiteiten
16.500
1
Budget project GALM/SCALA
12.500
1
Personeelscapaciteit 1 fte
54.000
4
Totaal				
1.307.000
100

Exploitatie en onderhoud gym- en sportzalen	187.500
Kosten schoolzwemmen
97.000

Inkomsten
Rubriek
Buitensport (huur)
Binnensport (particulier gebruik gym- en sportzalen)

24.000
30.000

Toelichting
•
•
•
•

Momenteel is op jaarbasis aan effectieve uren beschikbaar 1.350 uur voor sportbeleid
en uitvoering;
Momenteel is er per jaar een budget voor sportstimulering algemeen van € 16.500;
Momenteel is er (nog) voor 2 jaar een budget voor sportstimulering specifiek van
€ 12.500 p/jr. (GALM/SCALA);
Het is wenselijk om per 2008 voor sportstimulering 500 – 600 uur te oormerken.
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Collegeprogramma 2006-2010
Citaat Sport:
Sport en bewegen is goed voor iedereen, want naast het feit dat bewegen gezond is, zorgt
het ook voor jeugdparticipatie en sociale cohesie. Dit college beschouwt investeren in sport en
bewegen ook als een investering in de aanpak van maatschappelijke problemen.
Citaat Recreatie en Toerisme:
Recreatie en toerisme zijn nu en in de toekomst twee van de belangrijkste factoren van de
economische ontwikkeling. De toekomst van deze sector zal mede afhangen van de wijze
waarop wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, seizoensverlenging en een verbreding van het
toeristisch product. Dat zijn voor dit college belangrijke aandachtspunten met betrekking tot
toerisme en recreatie.
Citaat: Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
”Meedoen” is het devies van de WMO. Voor veel mensen is meedoen aan de samenleving een
vanzelfsprekendheid maar voor andere geldt dat meedoen niet altijd lukt op eigen kracht. Dat
kan zijn omdat burgers de weg niet weten, ouders problemen hebben met het opvoeden van
hun kinderen, ouderen in een isolement zijn geraakt of mensen zich schamen om ondersteuning
te vragen. Mensen indien nodig ondersteunen in hun bijdrage aan de samenleving en hen de
mogelijkheden geven om daadwerkelijk mee te doen, dat is de inzet van dit college.
Dat betekent:
Verbindingen zoeken met huidig beleid en onderdelen bijstellen waar dat nodig is om de
invoering van de WMO in onze gemeente zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Leveren van maatwerk in de kernen.
Uitwerken van de één loketgedachte.
Uitvoering geven aan een duurzaam armoedebeleid.
Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Citaat: Onderwijs:
Goed en toegankelijk onderwijs vormt een solide basis voor ieder individu, daarom is het voor
dit college van belang er voor te zorgen dat vroegtijdige uitval in het voortgezet onderwijs wordt
voorkomen en de ontwikkeling van de “Brede school” voortvarend wordt doorgezet. Veiligheid
bij en in de school moet uitgangspunt zijn.
Dat betekent:
Nieuw onderkomen voor scholen voor speciaal onderwijs.
Evaluatie van project schoolmaatschappelijk werk met mogelijkheid tot uitbreiding onder andere
met leer- en opvoedingsondersteuning.
Stimuleren van naschoolse opvang.
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Programmabegroting 2008 e.v. raad
Citaat:
Doelstelling
Inwoners van Schouwen-Duiveland stimuleren tot het nastreven van een actieve en sportieve
levensstijl. Dit opdat men zich bewust is, dat “sport en bewegen” zowel belangrijk is voor hun
huidige als voor hun toekomstige gezondheid.
Wat gaan we doen?
Uitvoering in voorbereiding zijnde beleidsnota
Voorbereiding bouw nieuw Onderdak
Wat doen we nu al?
GALM-SCALA
Haalbaarheidsstudie nieuw Onderdak
Wat te bereiken?
Gelijkschakelen van subsidies, huren, pachten, eigendomssituaties (buiten)sportaccommodaties.
Wat gaan we doen?
Overdragen club- en kleedgebouwen buitensportaccommodaties (is gaande)
Voorbereidingen treffen voor gelijkschakelen tennisaccommodaties
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Laan van St. Hilaire 2
4301 SH Zierikzee
Postadres:
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee
T
F

(0111) 45 20 00
(0111) 45 24 52

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

