Voorwoord
Met genoegen presenteren wij u de sportnota ‘Gezond en toekomstbestendig sporten in Nijkerk’
voor de periode 2013 – 2025. In deze nota, die we periodiek actualiseren, leggen we
verbindingen tussen het gemeentelijke sportbeleid en het gezondheids- en Wmo-beleid van de
gemeente omdat deze terreinen elkaar sterk beïnvloeden.
Door deze sportnota ontstaat duidelijkheid over de gemeentelijke inzet en de koers voor de
komende jaren. Onduidelijkheid en ongelijkheid wordt daarmee nu en in de toekomst
voorkomen, afwegingen kunnen objectiever worden gemaakt. Voor een aantal bestaande
sportknelpunten worden knopen doorgehakt.
De gemeente wil met de uitvoering van het beleid faciliteren dat specifieke doelgroepen
(jongeren, ouderen en mensen met een beperking) meer in beweging komen. We willen
sportverenigingen versterken en de betrokkenheid bij sport en bewegen vergroten. Daarnaast
willen we de vrijwillige inzet van onze inwoners overeind houden en waar mogelijk versterken.
De basissporten dragen bij aan het behalen van de gemeentelijke doelen rondom oa.
overgewicht, tegengaan discriminatie, alcohol misbruik en sportief gedrag.
De gemeente Nijkerk heeft, zoals in deze nota blijkt op basis van landelijke
benchmarkgegevens, binnen de drie kernen een uitstekend voorzieningenniveau wat betreft
sportaccommodaties en ruimtelijke voorzieningen die uitnodigen tot sporten en bewegen. Hier
zijn we trots op en een goed basisniveau aan sportvoorzieningen willen we behouden. Het
gemeentelijke beleid is in lijn met de aanwezige eigen kracht van onze inwoners en de kennis
en expertise die in Nijkerk al bij de verenigingen aanwezig is. De gemeentelijke inzet richt zich
op een stevig fundament aan sportaccommodaties en de ondersteuning van een aantal
basissporten. Het Nijkerkse sportaanbod blijft daarmee divers en een kwalitatief hoog niveau
houden. Via focus op basissporten zijn wij van mening dat onze inwoners op een gezonde en
plezierige manier kunnen deelnemen aan een breed sportaanbod in alle kernen van de
gemeente.
De sportnota is op interactieve wijze vorm gegeven. Alle sportverenigingen zijn voor twee
bijeenkomsten uitgenodigd om hun input te leveren voor deze sportnota. Via een
klankbordgroep sport (vertegenwoordiging vanuit het veld) hebben verenigingen actief
meegewerkt en input geleverd voor deze sportnota. Sportverenigingen zijn allemaal schriftelijk
geconsulteerd, hun situatie en mogelijke wensen en knelpunten zijn in beeld gebracht. Binnen
de gemeentelijke organisatie hebben de afdelingen die een raakvlak hebben met sport ieder op
hun terrein input geleverd.
Wij vertrouwen erop dat deze sportnota voor iedereen een goed beeld geeft over het
toekomstige sportbeleid en de ambities van de gemeente Nijkerk in de jaren 2013 - 2025. Voor
de periode 2013 – 2016 zijn concrete investeringen in beeld gebracht, waarna deze nota per
vier jaar wordt herijkt waarbij de gestelde ambities in deze nota voor de periode tot 2025
overeind blijven.
College van burgemeester en wethouders Nijkerk.
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Sportnota Nijkerk 2013 - 2025

1.1

Hoofdstuk 1

Inleiding

De gemeente Nijkerk kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven, gericht op onder meer
welzijn, cultuur en sport. In het coalitieakkoord ‘Helder als glas’ wordt erkend dat de
sportverenigingen in Nijkerk een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de gezondheid en
het verbeteren van de sociale cohesie. De sport wordt daarom actief ondersteund, onder meer
door het aanbieden van veilige en voldoende sportaccommodaties in de drie kernen van de
gemeente. Onder sport wordt in Nijkerk het volgende verstaan.
Sport is een menselijke activiteit gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend
van gecombineerde karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en
denkvermogen uitgevoerd in individueel of georganiseerd verband.
Beleid van voor de herindeling ligt ten grondslag aan de sportsituatie in de gemeente. Hierdoor
zijn ongelijkheden en onduidelijkheden ontstaan, als gevolg waarvan het niet mogelijk is om
partners gelijkwaardig te faciliteren. De afgelopen jaren zijn veel zaken opgepakt1, knelpunten
zijn in beeld gebracht en waar mogelijk verholpen. In de basis gebeurt er veel, alleen het
overkoepelende beleid ontbreekt. De gemeenteraad wil een integrale sportnota met de
volgende drie resultaten:

Resultaten sportnota Nijkerk:
1. Duidelijke visie op sport en ambities tot 2025;
2. Helderheid op de gemeentelijke rol en inzet;
3. Verhoging maatschappelijk sportrendement ter ondersteuning van gemeentelijke
doelstellingen (oa. Wmo/gezondheid).
.

1.2

Afstemming en draagvlak

Het opstellen van een nieuwe sportnota doe je als gemeente niet alleen. Hieraan is uitwerking
gegeven in lijn met de nota Burgerparticipatie zoals uitgewerkt in de ‘startnotitie participatie
Sportvisienota’ die in april 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Sportverenigingen zijn
actief bij het proces betrokken via twee interactieve bijeenkomsten, verder is er een
klankbordgroep sport samengesteld aan wie de voortgang van de sportnota is voorgelegd, de
inhoud en richting van de Sportnota zijn in de klankbordgroep op een interactieve wijze
besproken. Deze sportnota is zodoende in afstemming met het veld tot stand gekomen.
•
26 juni: sportconferentie, aftrap in sporthal Corlaer waar alle verenigingen voor
uitgenodigd waren, discussieronde en veel inbreng aan de voorkant vanuit de
verenigingen. Er wordt een klankbordgroep Sport ingesteld: vertegenwoordiging vanuit
alle sportverenigingen.
•
28 augustus: overleg Klankbordgroep Sport.
•
September: 1e nieuwsbrief visie op nota Maatschappelijk Vastgoed en Sportnota.
•
8 oktober: overleg Klankbordgroep Sport over contouren Sportnota.
•
13 december: 1e informatiebijeenkomst met alle sportverenigingen over de concept
Sportnota.
•
10 januari 2013: 2e informatiebijeenkomst Nota’s Maatschappelijk Vastgoed en Sport.
Er is een vanuit een interactief proces een Sportnota ontstaan die een helder en eenduidig
beeld geeft over wat inwoners op sportief gebied in de gemeente Nijkerk kunnen verwachten.

1

, Onderzoeken binnen- en buitensportaccommodaties, nota Brede Scholen, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
inclusief meerjaren onderhoudsplannen.
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1.3
*
*
*
*

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de huidige sportsituatie in Nijkerk weergegeven en het hoofdstuk sluit
af met een sterkte-zwakte analyse.
In hoofdstuk 3 wordt de gemeentelijke visie en gemeentelijke speerpunten beschreven.
In hoofdstuk 4 worden de ambities tot en met 2025 gepresenteerd. Er vindt voor de periode
2013 – 2016 een vertaling plaats naar de benodigde financiën .
In de bijlagen wordt aanvullende informatie gepresenteerd: sportoverzicht, toelichting
basissportvoorziening, uitwerking harmonisatie eigendom, beheer en exploitatie,
toekomstvisie zwembaden, uitwerking capaciteitsknelpunten en ruimtebehoefte
Doornsteeg.
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Huidige situatie Nijkerk

2.1

Hoofdstuk 2

Inleiding

Sport staat in Nijkerk goed op de kaart, er is een groot aantal sportaccommodaties en een breed
aanbod aan goed georganiseerde, enthousiaste en betrokken sportverenigingen. Er zijn altijd
zaken die beter kunnen. Specifieke sportaspecten die onder andere uit de gesprekken met de
verenigingen zijn voortgekomen zijn hieronder op een rij gezet. Lokale en landelijke
ontwikkelingen zijn beknopt gepresenteerd aangezien deze al uitgebreid in het Wmobeleidsplan en de nota Gezondheidbeleid zijn gepresenteerd.

Lokale en landelijke ontwikkelingen
Lokaal:
- In Nijkerk is sprake van ontgroening en toenemende vergrijzing, wat merkbaar zal worden in de
toekomstige sportbehoefte.
- 68% van de jongeren tot 18 jaar is in 2012 lid van een sportvereniging (75% in 2007).
- Een aantal sportverenigingen heeft te maken met een cumulatie van financiële en organisatorische
problemen (vervullen vacatures in bestuur en vrijwillige inzet).
- Een toenemend aantal buitensporten gaat ’s winters naar binnen wat de druk op de binnenruimten
(tijdelijk) verhoogt.
- Door het ontbreken van een overkoepelende beleidsnota is de gemeentelijke inzet onduidelijk.
Landelijk:
- Hoe hoger de sociaal-economische positie van inwoners hoe hoger de sportdeelname is. Door de
onzekere financiële tijden staat sportdeelname onder druk.
- Eén op de zeven jongeren heeft overgewicht (verdubbeling tov 1980).
- De aandacht voor gezond leven en bewegen is groot, vooral 55-plussers nemen vaker deel aan
sportactiviteiten. Interesse bij jongeren neemt vanaf een jaar of 15 af.
- Vrijwilligerswerk bij sportverenigingen vindt veelal plaats door de 12-24 jarigen en de 35-54 jarigen.
- Sportcomplexen worden steeds multifunctioneler.
- Sportbeoefening vindt steeds minder vaak plaats in georganiseerd verband.
- De buitenruimte wordt steeds actiever benut voor individueel sporten.
- De buitensporten voetbal (vrouwenvoetbal) en hockey worden populairder.
- De binnensporten laten licht dalende ledenaantallen zien.
- Via sportbeleid worden steeds actiever verbindingen gelegd met het Wmo- en gezondheidsbeleid
(activering, meedoen, gezond gewicht, bereik doelgroepen).

De informatie hieronder is op basis van de beleving vanuit de sportverenigingen gepresenteerd.
Daarbij zijn wensen geuit waarop in hoofdstuk drie is opgenomen of er in lijn met deze nota een
gemeentelijke inzet volgt.
2.1.1
Sportstimulering/leefstijl
De gemeente ondersteunt sportverenigingen via waarderingssubsidies. Vooralsnog zonder
uitgewerkte tegenprestatie wordt ingezet op het stimuleren van de sportdeelname van jeugd,
oudere leden en kwetsbare doelgroepen, naast de inzet op een goed
sportvoorzieningenaanbod. Er is een aparte subsidiemogelijkheid voor incidentele projecten tot
€ 2.500. De gemeente bevordert dat de randvoorwaarden voor sportdeelname aanwezig zijn.
Het is vervolgens aan de sportverenigingen en de gebruikers om samen met elkaar en andere
organisaties in de gemeente te zorgen dat iedereen kan sporten en ook gaat sporten.
Sportverenigingen en de verschillende instanties zoeken elkaar ook in Nijkerk steeds vaker op.
De gemeente start in 2013 met het sportprogramma ‘Jongeren op gezond gewicht’. De
uitvoering wordt vanuit de eigen kracht overgelaten aan de verenigingen en gebruikers in het
veld.
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Ter verbetering van de leefstijl en ter sportstimulering wordt het schoolzwemmen in een tweetal
schooljaren bekostigd. De druk op de bezetting van de gymzalen en sporthallen wordt hierdoor
verlaagd.
2.1.2
Sportverenigingen
De sportverenigingen in Nijkerk kennen een grote mate van zelfstandigheid. Ze nemen zelf
initiatief en zoeken samenwerking met elkaar en met andere partijen. Dit doet iedere vereniging
vooralsnog vanuit zijn eigen achtergrond, er is geen centraal verenigingsoverleg of sportraad die
de belangen van de sport behartigt. De verenigingen vinden het prettig dat ze de gelegenheid
krijgen/hebben om zelfstandig te functioneren. Voor het merendeel van de vragen moeten de
verenigingen sinds de privatisering terecht bij SRO. Ten aanzien van beleidsinhoudelijke zaken
en afstemming rondom knelpunten en behoeften kunnen sportverenigingen terecht bij de
gemeente. Naast de betrokkenheid van SRO en de sportmedewerker van de gemeente willen
sportverenigingen meer dan nu het geval is helderheid over de gemeentelijke inzet in relatie tot
hun sportaccommodaties: het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Gelijktijdig met de
sportnota is een aparte nota Maatschappelijk Vastgoed opgesteld waarin naast de
sportaccommodaties ook gemeentelijke accommodaties welzijn, onderwijs, kunst en cultuur zijn
beoordeeld. Daarnaast zien de sportverenigingen zelf ook in dat er beter samengewerkt kan
worden tussen sport, onderwijs en kinderopvang. De verenigingen zien meerwaarde in de inzet
van buurtsportcoaches die de juiste partijen aan elkaar koppelen. De sportverenigingen hebben
steeds vaker een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden en hen ook binnenboord te
houden. Buurtsportcoaches kunnen hierbij ondersteunen met kennis en tips ter versterking van
het vrijwilligersbeleid.
De gemeente vervult tot op heden vooral een regisserende rol. Ten opzichte van vergelijkbare
gemeenten investeert Nijkerk bovenmatig in sport. Taken (onderhoud, beleidsinhoudelijk,
subsidies en accommodatie gerelateerd) zijn binnen de gemeentelijke organisatie over
meerdere afdelingen belegd. Er is voor de verenigingen zodoende geen herkenbaar centraal
aanspreekpunt. Daarnaast ondersteunt de gemeente om te zorgen voor voldoende en adequate
sportvoorzieningen. De huidige onderverdeling in beheer en eigendom (gemeentelijk eigendom,
marktpartijen als SRO en Expa, onderwijsinstellingen of bij de verenigingen zelf) maakt het
soms lastig voor verenigingen om te achterhalen welke afspraken er precies bestaan. De
sportverenigingen hebben primair behoefte aan duidelijkheid en transparantie.
2.1.3
Sportaccommodaties
De gemeente beschikt over een breed en gevarieerd aanbod aan sporten en
sportvoorzieningen. De sportvoorzieningen zijn goed over de gemeente verspreid (zie bijlage I).
Elke burger kan binnen acceptabele afstand gebruik maken van een binnen- of
buitensportvoorziening. De sportaccommodaties worden goed gebruikt. Zowel in de buitensport
als de binnensport is op sommige momenten zelfs ruimtetekort om aan alle wensen en ambities
tegemoet te komen. Niet elke accommodatie kent een volledige bezetting, zo worden de
gymzalen van onderwijsinstellingen over het algemeen maar beperkt ingezet voor vrijetijdssport.
Omgekeerd worden in de vrije momenten ook sportaccommodaties zelf maar minimaal ingezet
voor activiteiten van andere sectoren zoals welzijn of zorg.
De druk op de binnensportaccommodaties neemt de komende jaren toe, onder andere doordat
traditionele buitensporten vaker naar binnen willen gaan (= wens) om te sporten (oa.
hockey/korfbal/handbal), waarbij het de vraag is tot welk niveau de gemeente dit wil faciliteren.
In de buitensport kunnen op termijn knelpunten ontstaan als het inwoneraantal verder stijgt.
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Om de huidige en toekomstige knelpunten voor de binnen- en buitensport goed te kunnen
beoordelen moet eerst worden bepaald welke sporten c.q. welk sportaanbod de gemeente
Nijkerk wil ondersteunen, welke rol zij hierbij wenst te spelen en welke (delen van)
sportaccommodaties zij hiertoe bereid is te faciliteren.
In de gemeentebegroting is rekening gehouden met het reguliere onderhoud van van
gemeentelijke sportaccommodaties, er wordt tot op heden niet gereserveerd voor toekomstige
renovatie of nieuwbouw van accommodaties. Voor de accommodaties die zijn overgedragen
aan verenigingen of aan een commerciële marktpartij zijn geen middelen in de
gemeentebegroting gereserveerd. Als deze accommodaties terug komen naar de gemeente dan
heeft dit financiële gevolgen. In het verleden is een groot aantal buitensportaccommodaties
overgedragen aan de verenigingen zelf. Ook is een aantal sportparken, sporthallen en twee
zwembaden in beheer en exploitatie overgegeven aan een commerciële marktpartij. Een aantal
gymzalen is in eigendom bij onderwijsinstellingen. De gemeente beschikt zelf ook over een paar
sportvoorzieningen, met name in Hoevelaken. Door deze verschillen in beheer en exploitatie
komt het voor dat verenigingen op dit moment verschillende tarieven betalen voor in principe
dezelfde soort sportaccommodatie.
De exploitatie en beheer van de twee gemeentelijke zwembaden is kostbaar. In combinatie met
twee particuliere zwembaden is het aanbod zwemwater in de gemeente relatief groot. De
bezoekaantallen zijn dalende en staan niet meer in verhouding tot de capaciteit. Ook de leeftijd
van de beide zwembaden begint op te spelen waardoor hoge onderhoudskosten aanstaande
zijn. In deze sportnota wordt zoals afgesproken ten aanzien van de gemeentelijke zwembaden
een helder voorstel gepresenteerd (paragraaf 3.3.3 en bijlage 4) in lijn met het door de
gemeenteraad in 2008 ingediend amendement ten aanzien van toekomstig zwemwater in
Nijkerk.
Het garantstellingbeleid ten aanzien van te realiseren accommodaties en het versterken van
mede- en multifunctioneel gebruik voor de basissporten is in de nota Maatschappelijk Vastgoed
verwoord.

2.2

Sterkte – en zwakte analyse

Op basis van de analyse van de huidige situatie en ontwikkelingen kunnen de belangrijkste
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden benoemd ten aanzien van de sport in Nijkerk
voor de komende jaren. De in de tabel opgenomen aspecten bepalen de richting en inhoud van
de sportnota voor de gemeente Nijkerk en zijn het vertrekpunt voor de gemeentelijke ambities
en doelstellingen. In het volgende hoofdstuk wordt hieraan een concrete invulling gegeven.
Naast de aanwezige kwaliteiten die we willen behouden en borgen worden kansen benut, wordt
ingezet op het overwinnen van zwaktes met het oog voor diverse (financiële) bedreigingen en
ontwikkelingen die de komende jaren richting gemeenten komen.

8

Sterkte – Zwakte analyse van de sport in Nijkerk

- Er is een breed en gevarieerd aanbod aan
sportaccommodaties.
- De binnen- en buitensportaccommodaties
zijn overwegend in een goede staat.
- Er is een redelijke tot goede bezetting
van zowel de binnen- als buitensport.
- Er is een grote mate van zelfstandigheid
bij verenigingen om via vrijwillige inzet
zaken op te pakken.
- Goede sportvoorzieningen en een
gevarieerd aanbod ondersteunen de
leefbaarheid in de kernen.

- De verenigingen werken onvoldoende
samen met sport- en andere verenigingen
en organisaties.
- Er worden een aantal knelpunten bij de
binnen- en buitensportaccommodaties
ervaren.
- De bezetting en het gebruik van de
zwembaden blijft achter, de levensduur is
verouderd en de kosten stijgen.
- De tarieven en subsidiestructuur is
onduidelijk.
- Door verschil in beheer- en
eigendomsvormen is het niet duidelijk wie
welke rol neemt en hoe taken en
verantwoordelijkheden liggen.
- De gemeente reserveert niet voor
toekomstige investeringen in
sportaccommodaties.
- Er is weinig multifunctioneel
avondgebruik van gymzalen in het
onderwijs.

- Via deze sportnota wordt
eenduidig sportbeleid geformuleerd
zodat ongelijkheid en onduidelijkheid
tot het verleden behoort.
- Sport kan actiever worden ingezet bij
het behalen van gemeentelijke
doelstellingen (bv. participatie specifieke
doelgroepen en gezond gewicht).
- Via bijeenkomsten kan de samenwerking
tussen sport en maatschappelijk veld
worden gestimuleerd.
- Vanuit de provincie Gelderland zijn
diverse sportinitiatieven gestart.
- De gemeente kan gebruik maken van de
landelijke regeling buurtsportcoaches.
- Via nieuw subsidie- en tarievenbeleid kan
een uniformering in de uitvoering
plaatsvinden.
- Het aantal klokuren gymonderwijs
primair onderwijs verdubbelt
(Regeerakkoord Rutte II).

- Mensen (met een smalle
beurs) moeten steeds meer
gestimuleerd worden om te gaan
sporten/te blijven sporten.
- De financiën staan onder druk,
Nijkerk investeert bovenmatig in sport.
- Verenigingen hebben steeds meer
moeite met het invullen van
vrijwilligerstaken (oa. bestuurlijk).
- De Nijkerkse bevolking neemt toe,
vergrijst en ontgroent waardoor de
sportbehoefte op termijn verandert.
- Door de toename van het gymonderwijs
(Rutte II) vindt een verdringing plaats
waardoor sportverenigingen later in
gymzalen en sporthallen kunnen worden
ingeroosterd. De binnensportcapaciteit
komt verder onder druk te staan.

NEGATIEF

POSITIEF

HUIDIG

TOEKOMSTIG
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Visie en speerpunten sport

Hoofdstuk 3

3.1 Inleiding
Vanuit een heldere visie wordt de vertaalslag naar de toekomstige ambities en bijbehorende
doelstellingen gemaakt. Hiermee wordt bepaald wat de gemeente Nijkerk de komende jaren
gaat doen om zo goed mogelijk bij deze ontwikkelingen aan te sluiten en op welke wijze de
sport wordt ondersteund.

3.2 Visie op sport
De gemeente Nijkerk erkent het belang van sport en de maatschappelijke meerwaarde ervan.
Sport draagt bij aan het welzijn en gezondheid van mensen en vergroot de betrokkenheid bij de
maatschappij. Het biedt kansen om mensen te laten participeren en te integreren en daardoor
de leefbaarheid in de gemeente en haar kernen te vergroten. Daarmee levert het sportaanbod
een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat voor de inwoners en draagt het bij aan
gezonde, vitale burgers. De gemeente Nijkerk wil de rol van sport verder versterken. Dit geldt
zowel ten aanzien van voorzieningen, het verenigingsleven als via het subsidie- en
tarievenbeleid. In deze sportnota 2013 - 2025 is het volgende doel gesteld:
In Nijkerk is voor elke inwoner via vitale sportverenigingen een divers
sportaanbod aanwezig zodat iedereen met plezier kan sporten en
bewegen en er een gezonde leefstijl op na kan houden.

3.3

Speerpunten sport

Belangrijk bij het opstellen van deze nieuwe sportnota is de veranderende rol van sport in de
samenleving. De gemeente Nijkerk wil sporten en bewegen meer als middel inzetten om het
maatschappelijk welzijn van de inwoners te bevorderen. Hierbij staat het doel van sporten
centraal: zelfontplooiing en ontspanning. Sommige doelgroepen kunnen dit onvoldoende vanuit
de eigen kracht. Zij hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Deze sportnota geeft de
kaders daarvoor in lijn met de beperkte gemeentefinanciën. Het gemeentelijke sportbeleid is
uitgewerkt in een viertal thema’s die zijn uitgewerkt in tien speerpunten:

Speerpunten sport in Nijkerk
Een gezonde leefstijl
1. Een gezonde leefstijl
2. Inzet op jeugd, ouderen en mensen met een beperking
Vitale sportverenigingen
3. Gekwalificeerde vrijwilligers
4. Breedtesport boven topsport
5. Tarieven en subsidies
6. Communicatie & samenwerkend vermogen
Passende accommodaties
7. Basissporten Nijkerk
8. Aanbod over alle kernen
9. Multifunctionaliteit en bezetting
10. Beheer en exploitatie
Gemeentelijke rol en inzet

3.3.1. Een gezonde leefstijl
Sport en bewegen bevordert een gezonde leefstijl en activeert inwoners om mee te doen in de
Nijkerkse samenleving. Via een divers voorzieningenniveau moeten zoveel mogelijk inwoners
kunnen sporten en bewegen.
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Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

75% van de inwoners doet uiterlijk 2017 jaarlijks twaalf keer aan sport (= landelijke norm).
Het percentage jongeren tot 12 jaar dat lid is van een sportvereniging is in 2015 gestegen van
68% naar 70% (conform gezondheidsbeleid).
De sportdeelname van jongeren van 12 tot 18 jaar stijgt van 68% nu naar 73% in 2017.
Het percentage jongeren met overgewicht is eind 2015 gedaald van 20% naar 18% van de 10/11jarigen (conform gezondheidsbeleid).
Het percentage volwassenen met overgewicht is eind 2015 gedaald van 46% naar 43% (conform
gezondheidsbeleid).
Het percentage sportende inwoners met een verstandelijke en lichamelijke beperking wordt in
2013 in beeld gebracht. In 2017 is het percentage sportende inwoners met een beperking met
10% gestegen, in 2025 met 25%.
Alle basissporten hebben voor 2017 met hun leden huisregels afgesproken over alcohol, roken,
hygiëne, drugsgebruik, gezondheid, discriminatie, homo-acceptatie en sportief gedrag. Daarbij
wordt aangehaakt op het gemeentelijke project ‘In veilige handen’.

1.
Een gezonde leefstijl
Bij kinderen en jongeren is het tijdig kennis maken met sporten en bewegen belangrijk. Een
actieve leefstijl werkt door in alle levensfasen. In de wijken (oa. speelveldjes) moet bij de
inrichting hiermee rekening worden gehouden. Bewegen, sport en spel kan zowel onder
schooltijd als bij de naschoolse/ buitenschoolse kinderopvang als in de vrije tijd worden
gestimuleerd. Een actieve samenwerking tussen deze partners is belangrijk maar in de basis
zijn de sportverenigingen en commerciële partners zelf aan zet. Via het Jeugdbeleid gaat de
gemeente met de schoolbesturen in gesprek om te beoordelen of alle schoolpleinen na
schooltijd open kunnen worden gesteld voor kinderen en jongeren in de wijk (conform
gezondheidsbeleid).
Steeds meer mensen sporten in ongeorganiseerd verband. De openbare ruimte kan hiervoor
bewegingsstimulerend worden ingericht ter ondersteuning van hardlopen, wandelen, spelen,
klimmen, klauteren etc. Bij de inrichting van de buitenruimte is het gewenst om hiervoor
aandacht te hebben.
Naast een actieve leefstijl werkt ook een gezonde voeding en bewust omgaan met drank en
drugs mee aan een gezonde leefstijl. In FoodValley verband werkt Nijkerk mee aan het project
FrisValley. Vanaf 2013 wordt het project Jongeren op gezond gewicht (JOGG) opgestart in
Nijkerk. Met scholen en de sportverenigingen waarmee een financiële relatie is worden de
komende jaren, voor zover niet reeds aanwezig, afspraken gemaakt over specifieke huisregels
ten aanzien van de jeugd rondom: alcoholgebruik, roken, hygiëne, drugs, gezondheid en
sportief gedrag. Via de jeugdmonitor van de VGGM worden gegevens met andere gemeenten
vergeleken.
Commerciële sportaanbieders en ‘particuliere sportclubs’ nemen in populariteit toe. Zij leveren
per kern een toegevoegde waarde bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten. De
gemeente ondersteunt in lijn met het maatschappelijk vastgoedbeleid commerciële
sportorganisaties niet ten aanzien van hun accommodaties. Incidenteel is een subsidie mogelijk
als een activiteit sterk bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelen (vb: extra
sportaanbod voor mensen met beperking).
De gemeente ziet sportevenementen als een belangrijke mogelijkheid om sport beter op de
kaart te zetten en inwoners van de gemeente kennis te laten maken met bijzondere sporten.
Ten aanzien van sportevenementen faciliteert de gemeente met een positieve houding vanuit
het evenementenbeleid. De organisatie, financiering en uitvoering van sportevenementen is een
taak van de individuele verenigingen of exploitanten van sportvoorzieningen.
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2.
Inzet op jeugd, ouderen en mensen met een beperking
Sportbeleid moet integraal en in combinatie met het Jeugd- en onderwijsbeleid, het
gezondheids- en Wmo-beleid worden benaderd. Via subsidies blijft Nijkerk de sportdeelname
van een drietal specifieke groepen inwoners bij de basissporten bevorderen. Binnen het nieuwe
subsidie- en tarievenbeleid wordt in de loop van 2013/2014 bekeken of een innovatieslag kan
worden gemaakt ter versterking van het integrale gemeentelijke beleid in relatie tot
doelstellingen vanuit de Wmo, het gezondheidsbeleid, etc. De gemeente wil niet meer
automatisch op het aantal jongeren, ouderen en inwoners met een beperking een subsidie
verstrekken. Pas als verenigingen (ook de niet-basissporten) met hun activiteiten extra bijdragen
aan de versterking van de eigen kracht van inwoners, versterken van de ontmoeting, het leren
van normen en waarden, omgaan met winst en verlies voor de drie genoemde doelgroepen
volgt een financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De volgende ontwikkelingen liggen
hieraan ten grondslag:
• Jeugd en jongeren: van hen is bekend dat de sportdeelname na hun 12e levensjaar
aanzienlijk daalt. Een actieve deelname van kinderen in onderwijs, welzijn en sport
heeft positieve effecten op de mentale en sociale vorming en de integratie tussen
bevolkingsgroepen. Deelname aan welzijnsactiviteiten en (buiten)schoolse activiteiten
draagt tevens bij aan het versterken van de jeugdparticipatie.
• Ouderen: hun aantal neemt de komende jaren toe. Inactiviteit bij ouderen leidt ertoe dat
zij eerder en meer te maken krijgen met fysieke klachten en ongemakken. Een actieve
levensstijl kan dit voorkomen dan wel uitstellen, draagt bij aan een groter welbevinden
en voorkomt een dreigend sociaal isolement (relatie Wmo beleid). Er lopen Meer
Bewegen Voor Ouderen activiteiten, uitgevoerd door het welzijnsveld.
• Inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking: sport en bewegen draagt
voor hen bij aan een grotere mobiliteit, vitaliteit en algeheel gevoel van welzijn.
Gemiddeld heeft 1% van alle inwoners aangepast sporten nodig. Een extra (financiële)
inspanning moet worden geleverd om deze groep de mogelijkheid tot sporten te bieden
(extra begeleiding of de aanschaf van specifieke materialen). Een belangrijke rol is
weggelegd voor de verenigingen om doelgroepgerichte activiteiten te organiseren en
het accommodatieaanbod geschikt te maken. Vanuit ‘Gewoon doen’ zijn in het verleden
activiteiten in Nijkerk georganiseerd. Vanuit de decentralisaties wordt de inzet op sport
in relatie tot het aanbrengen van dagstructuur en daginvulling en het aangaan van
sociale contacten belangrijker.
Ter versterking van de inzet op doelgroepen bij de sportverenigingen, hun activiteiten en de
afstemming tussen sport en onderwijs, jeugd- en jongerenwerk kunnen buurtsportcoaches een
belangrijke rol spelen. Landelijk wordt de regeling buurtsportcoaches doorgezet. Nijkerk heeft
onlangs besloten aan deze regeling deel te nemen. Buurtsportcoaches vervullen een rol bij het
inventariseren van het bestaande aanbod, het uitwerken van nieuwe activiteiten en het leggen
van de gewenste dwarsverbanden. De sportverenigingen en maatschappelijke partners zien
hierin kansen ook vanuit de goede ervaringen in andere gemeenten. Het integraal handelen
wordt hierdoor vergroot en vanuit de nieuwe contacten wordt tevens de eigen kracht versterkt.
De gemeente legt een combinatie met het project ‘jongeren op gezond gewicht’.

3.3.2

Vitale sportverenigingen

Sportverenigingen vormen de pijler onder het sportaanbod in Nijkerk. Via actief beleid en een
breed aanbod versterken de sportverenigingen het plezier van hun leden in het sporten. Mensen
voelen zich bij deze verenigingen thuis en worden, al dan niet in samenwerking met andere
partners, gestimuleerd om te sporten en te bewegen. De verenigingen worden een steeds
belangrijkere partner bij het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen zoals bv. sociale
activering, gezond gewicht, gezonde leefstijl. Ook doen inwoners vanuit hun vrijwilligerswerk
ervaring op met het bestuur en beheer van een vereniging, dat zorgt voor verbondenheid en
trots op hun club. Het onderdeel vitale verenigingen is in een viertal speerpunten uitgewerkt.
Daarbij is de versterking van de eigen kracht van inwoners het centrale doel. De gemeente
draagt zelf de zorg voor een minimaal basisniveau aan sportaccommodaties. Via ‘stut en steun’maatregelen stimuleert de gemeente sportverenigingen ter ondersteuning van gemeentelijke
doelstellingen.
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Wat willen we bereiken?
•
•
•
•

De sportverenigingen beschikken over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en krijgen hiervoor
scholing (conform Wmo beleid waarin de training van alle vrijwilligers is opgenomen).
Het aantal leden van de basissportverenigingen is procentueel gelijk aan de groei van het aantal
inwoners.
Subsidie- en tarievenbeleid met als doel: versterking van de eigen kracht van inwoners, toename
sportdeelname doelgroepen en innovatief aanbod.
Actievere afstemming met en tussen sportverenigingen via een overleg tussen sportvereniging en
gemeente en inzet buurtsportcoaches (jaarlijks twee keer).

3.
Gekwalificeerde vrijwilligers
De sportverenigingen maken op grote schaal gebruik van vrijwilligers. Dit is een kracht en
tegelijkertijd de achilleshiel van de sportverenigingen. De laatste jaren neemt de druk op het
vrijwilligerskader toe. De wet- en regelgeving is aangescherpt en door individualisering en een
concurrerende vrije tijdsbesteding staat vrijwillige inzet onder druk. Vanuit het Wmo-beleid wil de
gemeente het vrijwilligersniveau op peil houden, het bestaande ondersteuningsaanbod wordt
voortgezet en er wordt ingezet op deskundigheidsbevordering en nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk. Welzijnspartner Stichting Sigma is op verzoek van de gemeente bezig met de
oprichting van een klankbordgroep waarin wensen en behoeften vanuit het veld (inclusief sport)
worden geïnventariseerd. Daarna wordt bekeken hoe hierop in te spelen. Binnen dit project
worden de sportverenigingen meegenomen. De buurtsportcoaches bieden aanvullend
ondersteuning bij het ondersteunen en versterken van het aantal actieve vrijwilligers bij de
sportverenigingen.
4.
Breedtesport boven topsport
Sportverenigingen kunnen op verschillende niveau’s actief zijn. In de regel wordt hierbij
breedtesport (recreatief en prestatie gericht) en topsport onderscheiden. Per tak van sport kan
de invulling verschillen en elke categorie stelt andere voorwaarden aan de aard en omvang van
de bijbehorende sportaccommodaties en secundaire voorzieningen. Een veelgebruikte definitie
voor breedtesport is ‘sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op
amateurbasis’. Een belangrijk kenmerk is dat het een bindende factor in de samenleving betreft:
gezondheid, veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie en maatschappelijke
binding komen bijeen. Vanuit de gemeente ligt de nadruk op het voorzien in voldoende en
goede mogelijkheden voor de breedtesport.
Aansprekende topsportprestaties voorzien de breedtesport van een impuls en dragen bij aan de
trots en het wij-gevoel onder de inwoners van Nijkerk en daarmee aan een positief imago van
de gemeente. De gemeente waardeert de topsport, maar ziet topsport niet als speerpunt in het
gemeentelijk sportbeleid. De beschikbare middelen worden zodanig ingezet dat deze de meeste
inwoners bereiken. Het stimuleren van topsportprestaties is een taak van de verenigingen zelf
en de sportkoepels. Toppers op sportgebied vervullen een voorbeeldfunctie en dragen bij aan
een positief sportklimaat in de kernen. Vanuit deze voorbeeldfunctie blijft de gemeente jaarlijks
de sportkampioenen huldigen. Naast landelijke en wereldtoppers wil Nijkerk ook actiever
inzetten op de jeugd. Daarmee ondersteunen we het idee vanuit de verenigingen om ook een
aantal jeugdteams die kampioen zijn geworden te huldigen ter stimulering van de
sportbeoefening onder jongeren.
5.
Tarieven en subsidies
Tarieven en subsidies zijn een middel om de sportverenigingen die een belangrijke bijdrage
leveren aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen te ondersteunen en op inhoud te
sturen. De huidige systematiek leidt tot gevoelens van willekeur en onrechtvaardigheid. Alle
partners verdienen een helder en transparant tarievenstelsel. In de nota tarieven en subsidies
(accommodatie gerelateerd, besluitvorming april 2013 in de gemeenteraad) wordt uitwerking
gegeven aan de harmonisatie om onduidelijkheid en ongelijkheid te voorkomen via
transparantie in tariefstelling, een relatie met de kostprijs en een duidelijke grondslag. De
gemeente wil een tarieven en subsidiesystematiek die verenigingen uitdaagt tot innovatie in lijn
met te behalen gemeentelijke doelen. Voor inwoners en gezinnen met een minimuminkomen
(lage sociaal- economische positie) blijven mogelijkheden ter ondersteuning aanwezig via de
huidige verordening sociaal culturele en sportieve activiteiten.
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6.
Communicatie en samenwerkend vermogen
Met de toenemende maatschappelijke waardering en erkenning voor de waarde van sport,
neemt ook het aantal partijen dat het ‘sportveld’ betreedt toe. Naast de traditionele
sportverenigingen hebben inmiddels ook professionele kinderopvang-organisaties,
welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen de meerwaarde en het belang van sport erkend. In
de huidige situatie werken verenigingen nog maar mondjesmaat samen en ook de
samenwerking met andere, niet-sportgerelateerde aanbieders kan beter. Vanuit een integrale
benadering en de te behalen doelen is afstemming en regie gewenst, de buurtsportcoaches
kunnen hierin een rol vervullen. De gemeente gaat aan deze regeling deelnemen, in combinatie
met de regeling Jongeren op gezond gewicht (JOGG), waarbij een samenwerking en participatie
met het bedrijfsleven noodzakelijk is. Vanuit de consultatieronde is gebleken dat partners geen
wens hebben om een sportraad of een sportadviesorgaan op te richten.
Wel hebben de sportverenigingen de wens om thematisch enkele keren per jaar met de
gemeente in gesprek treden om de ontwikkelingen in de sport te bespreken en ervaringen en
kennis te delen. Daarbij willen de verenigingen graag rondom accommodatie gerelateerde
vragen één gemeentelijk aanspreekpunt. Als hiervoor wordt gekozen dan ligt een centralisatie
bij een aanspreekpunt maatschappelijk vastgoed voor de hand. Bij accommodaties die via
lopende contracten in beheer zijn bij SRO en Exspa moeten verenigingen tot en met 2018 bij de
bestaande exploitanten terecht.

3.3.3.

Passende accommodaties

Sportaccommodaties zijn belangrijk. Vooral omdat ze een belangrijke rol vervullen bij de
leefbaarheid en de sociale samenhang in de verschillende kernen en het ondersteunen van het
sportaanbod op gemeentelijk niveau. Het zelf hebben van sportaccommodaties is voor de
gemeente geen doel op zich, vanuit vier speerpunten ondersteunt de gemeente passende
accommodaties. De gemeente hanteert bij nieuwe aanvragen de normen van NOC*NSF. Met
ingang van 1 juli 2011 zijn de normen van de NOC*NSF gelijkgetrokken met de VNG en de
KNVB-normen, zodat op landelijk niveau eenduidigheid is ontstaan. Sinds 2009 wordt bij het
uitwerken en invullen van accommodatievragen deze normering al gehanteerd, via deze
sportnota wordt deze formeel verankerd. Voor de berekening van de ruimtebehoefte
binnensport wordt na vaststelling van de Sportnota slechts de behoefte vanuit de basissporten
in de berekening meegenomen2.
Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•
•

Per kern is een minimaal niveau van sportvoorzieningen voor de basissporten aanwezig.
Nieuwe sportaccommodaties zijn multifunctioneel, de bezetting wordt vergroot.
Ondersteuning basissporten via accommodaties in lijn met NOC*NSF-normering.
Vergroting huidige bezetting van de sportaccommodaties naar minimaal 70%.
Actiever medegebruik van onderwijsaccommodaties (gymzalen)
Er is conform het Maatschappelijk Vastgoedbeleid één (gemeentelijke) openbare
zwemvoorziening in de gemeente Nijkerk (zie ook bijlage 4).
Zelfwerkzaamheid vanuit verenigingen bij beheer en onderhoud (gemeentelijke)
sportaccommodaties.

7.
Basissporten Nijkerk
De gemeente Nijkerk opereert meer en meer als regiegemeente. Daarmee brengt zij focus aan
op wat zij (goed) doet en wat zij aan de samenleving overlaat. Dit past in de visie van de
versterking van de eigen kracht van inwoners en organisaties. De gemeente richt zich op de
basissporten, zij ontvangen zonodig gemeentelijke financiële (onder)steun(ing) ten aanzien van
realisatie van een accommodatie en activiteiten, anderen niet. Voor het bepalen van de
basissporten in Nijkerk zijn de volgende criteria leidend. Er is sprake van:
1. een landelijk algemeen aanvaarde sport;
2. een sport die in nagenoeg elke gemeente van Nederland wordt beoefend;
3. een door mensen ondernomen lichamelijke activiteit;
2

Aangezien er ten opzichte van het verleden minder sporturen worden meegerekend zal de noodzaak voor de realisatie van
een 5e sporthal dalen. Voor Nijkerkerveen betekent dit dat renovatie en/of nieuwbouw van een sportzaal volstaat en dat er geen
behoefte is aan een sporthal.

14

4. een sport die een bijdrage levert aan de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid
in algemene zin, aan de sportstimulering van doelgroepen en hun motorische en
algehele ontwikkeling;
5. een sport die in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet wordt
aangeboden;
6. sportbeoefening zonder winstoogmerk;
7. een sport die zonder gemeentelijke steun niet kan worden aangeboden.
Als bovengenoemde criteria worden toegepast dan wordt onderstaande indeling voor binnen- en
buitensporten vanaf vaststelling van deze sportnota gehanteerd.
Basissporten
binnensport

Niet basissporten
binnensport

Basissporten
buitensport

Badminton
Basketbal
Gymnastiek
Handbal
Korfbal
Volleybal
Zaalvoetbal
Zwemsport (zwemmen en
waterpolo)

Biljarten
Darten
Denksporten (w.o. bridge,
dammen, schaken)
Fitness
Hockey*
Jeu de Boules
Schietsport
Tafeltennis**
Verdedigingssporten (w.o.
judo, kickboksen, karate)

Handbal
Hockey
Korfbal
Voetbal
Atletiek***

Niet basissporten
buitensport

Duiken
Duivensport
Fietscross**
Golf
Hengelsport
Hondensport
IJssport
Jeu de Boules
Motorsport
Paardensport
Schaatsen/Skeelersport**
Surfen
Tennis
Watersporten (w.o.
pleziervaart)
Zeilen
(Zweef)vliegsport
*= Hockey is een reguliere buitensport en wordt in de buitenruimte als basissport aangemerkt. In de
wintermaanden sporten zij waar mogelijk binnen. Waar er ruimte beschikbaar is, wordt dit gefaciliteerd. Voor
deze wens wordt niet apart een nieuwe sportvoorziening gebouwd.
**= Per 1 januari 2014 worden deze verenigingen niet meer behandeld als basissport. Voor de atletiek geldt dat
zij tot en met 2018 onder het SRO-contract vallen. Daarmee kunnen zij tot een met deze termijn gebruik maken
van de lusten die hieruit voortkomen: bijvoorbeeld het reguliere terreinonderhoud. Als de vereniging zelf nieuwe
voorzieningen wil aanbrengen dan moet zij met SRO overleggen en de investeringen komen dan voor haar
rekening.
***= Atletiek wordt gefaciliteerd als basissport, waarbij toekomstige aanvragen vanuit de atletiekvereniging
worden gehonoreerd op basis van het huidige sportaanbod. Activiteiten vanuit het verleden door de vereniging
zelf bekostigd worden met deze keuze niet met terugwerkende kracht vergoed. Toekomstige aanvragen
voortkomend vanuit een uitgebreider atletiekaanbod (nu niet aangeboden) worden niet door de gemeente
gefaciliteerd.

Voor de niet-basissporten zal de gemeente vanuit de regierol geen voorzieningen voor de
betreffende sport realiseren. Deze verenigingen ontvangen geen financiële ondersteuning ten
behoeve van een accommodatie. In het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid wordt de werkelijke
accommodatiekosten en de feitelijke doorberekening aan verenigingen in beeld gebracht. In
2013 wordt hierover nader besloten waardoor naar verwachting met ingang van 2014 nieuwe
huurtarieven worden gesteld. Aanvullend wordt in 2013 beoordeeld op welke wijze de
waarderingssubsidies worden voortgezet. Een automatische bijdrage zonder tegenprestatie op
basis van het aantal jeugdleden, oudere leden en leden met een beperking wordt omgezet naar
een bijdrage die het gemeentelijke beleid moet versterken. Waar mogelijk worden met de
sportverenigingen (prestatie)afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in afstemming met de
sportverenigingen nader uitgewerkt.
Bij contractverlening of een nieuw contract wordt opgenomen dat bij de inroostering in de
binnensportaccommodaties onderwijs en de basissporten voorgaan op de niet-basissporten. De
lijn binnen de sport basisaccommodaties is: eerst wettelijke taken (onderwijs) -> basissporten ->
niet-basissporten -> overige aanvragers. Overige aanvragers kunnen dus nooit uren benutten
die noodzakelijk/gewenst zijn vanuit de wettelijke taken en de basissporten/niet-basissporten.
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Bij nieuwe contracten en/of privatisering wordt ook beoordeeld welke meerwaarde is te
verkrijgen vanuit zelfredzaamheid van sportverenigingen, dit wordt als voorwaarde in de
contracten en/of de privatisering verwerkt.
Het predicaat basissport houdt niet in dat de gemeente de volledige verantwoordelijkheid draagt
om alle onderdelen van de sportvoorziening te realiseren. Voor de basissporten is de gemeente
bereid om in uitzonderlijke gevallen een garantstelling te verlenen conform de criteria
beleidskader Maatschappelijk Vastgoed. In bijlage 2 is nader inzicht verschaft in de
bijbehorende basissportvoorzieningen die behoren bij de inrichting van
basissportaccommodaties. De focus ligt op de accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn
voor de daadwerkelijke sportbeoefening, waarbij aspecten van veiligheid voor de sporter en
omgeving en inzetbaarheid van de velden (bv. verlichting) wordt meegenomen.
Nevenvoorzieningen als een kantine, bestuurskamer, fysiotherapieruimte zijn voor rekening van
verenigingen zelf. Daarbij worden voorzieningen bij de basissporten sober en doelmatig
aangelegd. Waar er nieuwe contracten worden aangegaan en/of bij van privatisering daar wordt
in afstemming met betrokken partners beoordeeld welke mate van zelfwerkzaamheid mogelijk
is, waardoor oa. de uiteindelijke gemeentelijke kosten (= gemeenschapsgeld) dalen. Daarbij
wordt ook bekeken welke meerwaarde hiervoor vanuit de verenigingen is te behalen. De eigen
inzet vanuit verenigingen zal binnen een contract als niet vrijblijvend, maar met concrete
doelstellingen, worden opgenomen.
De sporten die vermeld staan onder de noemer ‘niet basissporten’ worden ofwel door de markt
aangeboden of vallen niet (volledig) onder de eerder gepresenteerde definitie van ‘sport’. Enkele
voorbeelden:
• Vanuit ‘historisch’ handelen moet worden opgemerkt dat tafeltennis, fietscross en
schaatsen/skeeleren de afgelopen jaren (incidenteel) door de gemeente is gefaciliteerd.
Over het algemeen is dit binnen gemeenten niet de norm. Deze verenigingen zijn veelal
zelf verantwoordelijk voor realisatie en beheer van hun accommodaties. De gemeente
Nijkerk brengt vanuit haar regierol focus aan en beoordeelt deze sporten als nietbasissporten.
• bv. biljarten, denksport en tafeltennis: deze sporten vereisen geen bijzondere
accommodatie die zonder gemeentelijke steun niet kan worden aangeboden en kan om
die reden dan ook in openbare en/of in private accommodaties worden beoefend.
Uiteraard kunnen deze sporten in een (gemeentelijke) gymzaal of sporthal worden
ondergebracht als er restcapaciteit aanwezig is.
• tennis: deze sport is in Nijkerk geprivatiseerd, en wordt zonder structurele gemeentelijke
bijdragen beoefend. Incidenteel zijn bijdragen geleverd door de ondergrond ter
beschikking te stellen in de vorm van recht van opstal af te geven. In lijn met beleid in
andere gemeenten wordt tennis als een niet-basissport aangemerkt die vanuit eigen
kracht in staat is om het sportaanbod te bieden.
Bij de behoefte aan nieuwe sportaccommodaties of een capaciteitsuitbreiding wordt conform het
beleid maatschappelijk vastgoed eerst bekeken of accommodaties multifunctioneel kunnen
worden gerealiseerd of dat nabij liggende accommodaties van buurverenigingen kunnen worden
benut. Bij basissportvoorzieningen zal de gemeente zelf in uitzonderlijke situaties de realisatie
op eigen kracht vormgeven dan wel andere partijen daarbij financieel ondersteunen. Voor de
gemeentelijke sportaccommodaties zijn meerjaren onderhoudsplanningen aanwezig met
dekking in de meerjarenbegroting met als doel deze accommodaties in stand te houden conform
het huidige kwaliteitsniveau. Nijkerk reserveert (nog) niet voor toekomstige renovatie en
nieuwbouw van basissportvoorzieningen. In 2013 worden de te verwachten renovatie en
nieuwbouwkosten in beeld gebracht, de uitwerking is in de nota Maatschappelijk Vastgoed
opgenomen.
8.
Aanbod over alle kernen
Naast de vraag welke sporten en sportvoorzieningen worden ondersteund, moet ook helder zijn
hoeveel accommodaties de gemeente bereid is te ondersteunen. De lijn wordt doorgetrokken
die de afgelopen jaren vanuit de gemeenteraad voor buitensportaccommodaties en
binnensportaccommodaties al is ingezet.
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De NOC*NSF norm wordt gehanteerd zodat objectief is vast te stellen of er een voldoende en
adequaat ingericht aanbod aan sportaccommodaties aanwezig is. Daarbij wordt als regel
gesteld dat er in ieder geval sprake moet zijn van een duurzame behoefte: er moet minimaal 3
jaar achter elkaar een capaciteitsknelpunt bestaan. Daarbij wordt ook gekeken naar
medegebruik van nabij liggende buurverenigingen (bv. Sparta en NSC). De consequentie
hiervan is dat gedurende meerdere jaren wachtlijsten kunnen ontstaan, dit geldt ook als de
gemeentelijke financiën ten behoeve van basissporten niet voldoende zijn. Aangezien het vaak
gaat om forse investeringen moet voordat tot investering wordt overgegaan het maatschappelijk
rendement bewezen zijn. Als de gemeente overtuigd is van een duurzaam karakter
(bijvoorbeeld als gevolg van woningbouw) kan eerder tot actie worden overgegaan.
Bestaande knelpunten uit eerdere behoefteonderzoeken maar ook de nieuwe wensen die door
verenigingen zijn geuit worden op basis van de NOC*NSF normen gewogen om te bepalen of
een actie noodzakelijk is (bijlage). De lijn is dat bij een positieve beoordeling de aanvraag wordt
ingebracht in het PRMI (Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen). Dit is het
integrale afwegings- en prioriteringskader voor alle nieuwe maatschappelijke investeringen van
de gemeente Nijkerk. De gemeenteraad zal op basis van het PRMI besluiten of een investering
wordt gepleegd of dat de prioriteit in een ander beleidsveld voorrang heeft. Een positieve
waardering op basis van de NOC*NSF normering geeft dus geen recht op uitvoering van de
activiteit: te allen tijde zal de gemeenteraad een oordeel vellen over het totaal aan aanvragen
over alle beleidsvelden en het beschikbare budget. Jaarlijks beoordeelt de gemeenteraad als
onderdeel van de Kadernota de PRMI-lijst met aanvragen. De sportuitgaven 2014 – 2016
worden ook binnen de Kadernota afgewogen, de voorgestelde acties 2013 worden na
vaststelling direct in de uitvoering gebracht. Na een integrale afweging kan honorering dus
mogelijk ook niet plaatsvinden.
Nijkerk koestert als gemeente de ‘couleur locale’ van haar kernen en houdt in lijn met de visie
op maatschappelijk vastgoed vast aan spreiding. Eigen kwaliteit en identiteit van de kernen
wordt versterkt door een op maat gesneden voorzieningenaanbod. Dit betekent dat in alle drie
de kernen minimaal een binnensportaccommodatie en een veldsportaccommodatie aanwezig is.
Centralisatie van accommodaties en functies op gemeenteniveau worden alleen toegepast voor
functies die het niveau van een kern overstijgen. De aanwezigheid van in totaal vier zwembaden
in de gemeente is daarbij aandachtspunt. Zowel op basis van het spreidingsbeleid als ten
aanzien van de bezetting en benutting wordt geconstateerd dat bij het aanwezige zwemwater
niet aan de beleidsuitgangspunten van een gemeentelijke zwemvoorziening wordt voldaan. In
bijlage 4 is de gemeentelijke situatie ten aanzien van de zwembaden uitvoerig uitgewerkt.
Vanuit gedegen onderzoek naar de zwemwatersituatie in Nijkerk is een maatschappelijk
verantwoord en energietechnisch duurzaam voorstel ten aanzien van het zwemwater gedaan.
Daarbij is het perspectief dat in een gemeente met de omvang van Nijkerk minimaal één
attractieve en economisch te verantwoorden zwemvoorziening aanwezig moet zijn. Een viertal
scenario’s zijn beoordeeld (structureel behoud beide zwembaden, sloop De Slag, nieuwbouw
sober en nieuwbouw luxe). Enkele feiten (in afstemming met de nota Maatschappelijk
Vastgoed):
• het aanbod zwemwater is ruim ten opzichte van het aantal inwoners, er is een
verschuiving gaande naar de twee particuliere zwembaden (diplomazwemmen).
• De bezoekersaantallen dalen en bij beide gemeentelijke zwembaden is er sprake van
een zeer matige bezetting. De buitenbaden zijn slechts tijdelijk te benutten en sluiting
levert jaarlijks een ton aan besparing op (onderhoud en formatie).
• Eind 2018 vervallen, als een deel van de SRO-contracten in 2014 worden verlengd,
alle gemeentelijke sportvoorzieningen aan de gemeente terug (zowel zwembaden als
binnen- en buitensportaccommodaties via de contracten met SRO en Exspa).
• Beide zwembaden zijn rond die periode nagenoeg veertig jaren oud. Binnen nu en tien
jaar is voor beide zwembaden sloop realistisch vanuit een onverantwoorde prijskwaliteitverhouding vanuit een gedateerde situatie, hoge onderhoudslasten, toename
energiekosten, matige bezetting met relatief veel personeel.
• Er zijn aanzienlijke onderhoudsinvesteringen aanstaande waarbij het risico op extra
uitgaven toeneemt.
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In onderstaande tabel het totaal aan gemeentelijke kosten voor een vijftal specifieke jaren:
Scenario's
Totale gem. kosten -> eigenaarkosten - exploitatie
2015
2018
2020
2025
2030
1. Bad Bloemendal
en De Slag *
-954.091
-739.094 -736.161 -644.832
-638.786
-311.922 -319.079 -278.096
2. Bad Bloemendal *
-494.465
-482.815 -452.758 -421.709
3. Nieuw zwembad basis
-739.755
-721.298 -673.131 -624.792
4. Nieuw zwembad plus
* Voor zowel Bad Bloemendal als De Slag geldt dat in bovenstaande tabel in de periode 2015 2030 geen rekening is gehouden met extra noodzakelijke investeringen vanuit eisen rondom
duurzaamheid, renovatie en/of vernieuwbouw. De feitelijke kosten voor de twee bestaande
zwembaden tot en met 2030 zijn in werkelijkheid (aanzienlijk) hoger. Zoals hierboven vermeld
is sloop van beide baden in deze jaren realistisch, maar in de onderhoudsystematiek niet
meegenomen.
Vanuit de vier beoordeelde scenario’s zijn de conclusies gerechtvaardigd:
1.
het structureel behouden van beide zwembaden is vanuit financieel oogpunt
onverantwoord door toenemende kosten en een dalende belangstelling voor
zwemwater.
2.
Met specifiek de sloop van De Slag (al dan niet aangevuld met sluiting van een
buitenbad bij Bad Bloemendal) is op korte termijn financieel het meest gunstige
scenario. Hierbij wordt echter geen recht gedaan aan de behoefte van onze inwoners.
Veel inwoners zullen stoppen met zwemmen door de ligging van Bad Bloemendal.
Binnen naar verwachting maximaal tien jaar moet overgegaan worden tot sluiting van
beide verouderde zwembaden, waardoor de kosten in de jaarschijven 2025 en 2030
verder stijgen. Tevens wordt onnodig geïnvesteerd in niet duurzaam en economisch te
verantwoorden onderhoud.
3.
Nieuwbouw van een centraal gelegen functioneel uitgevoerd zwembad is vanuit de
gemeentelijke regiefunctie (oa. aanbieden goed en functioneel en financieel
verantwoord voorzieningenaanbod) te verantwoorden. In relatie met het behoud van
beide zwembaden tot 2018 en het tussentijds opstarten van de werkzaamheden voor
een centraal gelegen nieuw zwembad per 2018 wordt verantwoord omgegaan met de
wensen en gevoelens van de inwoners en wordt recht gedaan aan de gemeentelijke
wens in een tijd van toenemende financiële krapte om de gemeentelijke middelen zo
duurzaam en financieel verantwoord in te zetten. Op het onderhoud van de huidige
zwembaden is met het perspectief op nieuwbouw tot maximaal 50% te besparen.
4.
Nieuwbouw van een centraal gelegen zwembad met enige luxe uitgevoerd is mogelijk.
Uiteraard zijn er meerkosten ten opzichte van een sobere uitvoering waarvoor de
bezetting op basis van de behoefte beter te beheersen is. Sluiting van beide bestaande
zwembaden in Nijkerk heeft consequenties voor de zwemwaterbehoefte van de
gemeente Amersfoort aangezien duizenden inwoners uit Amersfoort in de gemeente
Nijkerk komen zwemmen. Met de gemeente Amersfoort wordt, als wordt gekozen voor
een nieuw zwembad, actief afstemming gezocht. Uit deze gesprekken wordt duidelijk
of de gemeente Amersfoort belangstelling heeft om te participeren in de
nieuwbouwplannen van een centraal gelegen zwembad in Nijkerk. Vanuit een
financiële krachtenbundeling kan een luxer zwembad worden gerealiseerd.
Voorstel toekomstig zwemwater in Nijkerk:
•
Een proces in gang zetten ter vervanging van de twee huidige zwembaden door één
nieuw zwembad dat op 1 januari 2018 de deuren opent.
•
De huidige twee zwembaden tot 1 januari 2018 open houden inclusief
schoolzwemmen.
•
Voor Bad Bloemendal in afstemming met SRO bij de eventuele verlenging van het
contract het buitenbad per 2015 sluiten.
•
Een proces in gang zetten richting een Programma van Eisen. Met de gemeente
Amersfoort de gezamenlijke mogelijkheden van een centraal binnen de gemeente
Nijkerk gelegen zwembad beoordelen.
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9.
Multifunctionaliteit en optimale bezetting
Vanuit een veranderende samenleving wijzigt de vraag naar sportvoorzieningen: er zal minder
behoefte zijn aan traditionele sportvoorzieningen en meer aan multifunctionele accommodaties.
Tevens zal de behoefte aan openbaar toegankelijke buitensportvoorzieningen toenemen (o.a.
multicourts en sporten in de openbare ruimte).
De gemeente kiest er daarom bewust voor om zoveel mogelijk alleen nog maar multifunctionele
accommodaties te (laten) realiseren. Intensivering van grondgebruik en ruimtegebruik is
gewenst, sportinvesteringen worden hierdoor efficiënter en duurzamer. Medegebruik van
sportaccommodaties door meerdere verenigingen gaat voor op uitbreiding van een
sportaccommodatie. Daarbij moet ook worden beoordeeld welke mogelijkheden de gymzalen bij
de scholen bieden voor de wens van enkele buitensporten om in de wintermaanden binnen te
sporten.
Bij de bestaande monofunctionele accommodaties die niet gemakkelijk aangepast kunnen
worden, maar ook bij multifunctionele accommodaties waar de bezetting achterblijft, wordt
zoveel mogelijk gestreefd naar het clusteren van voorzieningen, het intensiveren van
medegebruik en het verhogen van de bezetting van betreffende accommodaties.
Onderbenutting van sportzalen bij het onderwijs moet daarbij ook worden meegenomen. Hierbij
wordt niet alleen gekeken naar samenwerking met andere sportverenigingen maar mogen ook
diverse niet-sportgerelateerde (commerciële) partners als kinderopvang, huiswerkinstituten,
fysiotherapie, sport medisch adviescentra etc. voor eigen rekening in de accommodaties worden
ondergebracht. De gemeente zal via buurtsportcoaches mogelijke toekomstige partners aan
elkaar verbinden. Uitgangspunt is wel dat het intensiveren van medegebruik niet ten koste mag
gaan van het reguliere sportgebruik. De basissporten gaan voor op niet-basissporten.
De ingebruikgeving ten behoeve van commerciële functies wordt gereguleerd door geldende
wet- en regelgeving. De hiervoor beschikbare reguleringsinstrumenten betreffen verder de
drank- en horecaverordening, het evenementenbeleid, het vigerende bestemmingsplan en per
2014 het tarieven- en subsidiebeleid. Te allen tijde prevaleert maatschappelijk gebruik boven
commerciële functies. Opbrengsten vanuit commercieel verhuur moeten mede ten goede
komen aan de sportaccommodatie zelf en de verenigingen die gebruik maken van de
accommodatie.
10.
Beheer en exploitatie
Vanuit onder andere de herindeling zijn eigendom en beheer van sportaccommodaties in de
kernen afwijkend van elkaar georganiseerd. Sommige accommodaties zijn bij de gemeente in
eigendom, accommodaties zijn (tijdelijk) ondergebracht bij een commerciële marktpartij en
sportaccommodaties zijn geheel overgedragen aan sportverenigingen. Door deze versnippering
is het niet altijd duidelijk welke afspraken er zijn en hoe eigendom, beheer, exploitatie en
onderhoud van sportaccommodaties geregeld is. De gemeente wil dit harmoniseren.
De gemeente richt zich vooral op haar regiefunctie en daar hoort het door de gemeente beheren
en exploiteren van sportaccommodaties in principe niet bij. De komende jaren wordt in lijn met
het maatschappelijk vastgoedbeleid beheer- en exploitatietaken van buitensportaccommodaties
waar mogelijk en vanuit het veld gewenst overgedragen, of aan de verenigingen zelf of aan
derden (exploitant). Voor de binnensport is overdracht van beheer aan verenigingen minder
goed mogelijk en landelijk ongebruikelijk. De binnensportverenigingen hebben ook geen wensen
hiertoe. De gemeente blijft eigenaar van de gymzalen en sporthallen en besteedt beheer en
exploitatie uit aan een exploitant. De gemeente wil optimaal gebruik maken van het bij
verenigingen aanwezige (maatschappelijk) ondernemerschap. Voorbeelden uit de huidige
praktijk laten zien dat dit in Nijkerk erg goed kan werken. Aan verenigingen, die nu nog gebruik
maken van gemeentelijke accommodaties, wordt onder gemeentelijke voorwaarden de
gelegenheid geboden om beheer- en exploitatietaken over te nemen en/of de accommodaties in
eigendom overgedragen te krijgen. Voorwaarde hierbij is wel dat de verenigingen voor een
periode van 10 jaar de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Het gaat hier om een
gemeentelijke wens, van een verplichting is geen sprake. In bijlage drie is de harmonisatie van
het maatschappelijk vastgoed sport verder uitgewerkt. In de uitwerking wordt gekeken hoe
succesvol een privatisering kan uitwerken en of een pilot al dan niet tot de mogelijkheden
behoort.
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Als ijkpunt van bovenstaande harmonisatie is 2018 genomen. Eind 2018 loopt namelijk de
overeenkomst met SRO af en een groot aantal sportaccommodaties valt daarmee terug aan de
gemeente. Op dat moment zal een afrekening met SRO plaatsvinden. De gemeente zal vanuit
haar regierol deze opnieuw op de markt brengen. Ook de nu nog bij de gemeente in eigendom
zijnde accommodaties uit Hoevelaken worden hieraan toegevoegd.
De bestaande contracten ten aanzien van beheer en exploitatie van de vier sporthallen en beide
zwembaden worden verlengd tot en met 2018 zodat alle contracten op hetzelfde moment
aflopen. De taken die uiterlijk op 1 januari 2018 niet bij verenigingen zijn ondergebracht, worden
per 1 januari 2019 zo integraal mogelijk overgedragen aan een private marktpartij.

3.3.4. Gemeentelijke rol en inzet
De gemeente heeft een regiefunctie ten aanzien van sportaccommodaties, sportactiviteiten en
de sportieve inzet van alle inwoners. Vanuit deze rol faciliteert en ondersteunt de gemeente
waar nodig. De gemeente brengt focus aan ten aanzien van de te ondersteunen basissporten
en de aanvullende financiële mogelijkheden waarvan sportverenigingen gebruik kunnen maken.
De regierol wordt uitgewerkt op de volgende drie niveau’s:
1.
Strategisch: beleidsvorming, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie ten aanzien van
sportbeleid en sportaccommodatiebeleid.
2.
Tactisch: een transparant tarieven- en subsidiebeleid dat bijdraagt aan het realiseren
van de gemeentelijke sportbeleidsdoelen.
3.
Operationeel: regievoering bij de planvoorbereiding, realisatie en instandhouding van
accommodaties voor zover deze worden gerekend tot de basisvoorzieningen. Stimuleren
en ondersteunen (organisatorisch en/of financieel) van initiatieven met een positieve
maatschappelijke meerwaarde. Voeren van een adequaat en transparant contractbeheer.
Het laten verzorgen van beheer en exploitatie van basissportaccommodaties via een
exploitant of door verenigingen zelf.
Vanuit dit sportbeleid in combinatie met het maatschappelijk vastgoedbeleid stelt de gemeente
Nijkerk in haar handelen omtrent sport een aantal uitgangspunten centraal, te weten:
1. de gemeente Nijkerk handelt als regiegemeente, werkt mee aan oplossingen zonder
direct de verantwoordelijkheid over te nemen;
2. de gemeente is verantwoordelijk voor wettelijke taken. Aangezien sport geen wettelijke
taak is, is in deze sportnota vastgelegd welke rol zij ten aanzien van de (basis)sporten
op zich neemt;
3. eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen en instellingen
staan voorop, sport is primair zelforganiserend en werkt optimaal samen.
In onderstaande tabel is opgenomen wat de gemeente Nijkerk vanuit deze sportnota aan
activiteiten gaat uitvoeren:
Inzet gemeente Nijkerk
-

-

Jaarlijks worden kampioenen en medaillewinnaars gehuldigd.
Er wordt nieuw subsidie- en tarievenbeleid vorm gegeven zodat transparantie ontstaat.
Tweejaarlijkse vindt afstemming met sportverenigingen en maatschappelijk middenveld plaats.
Vanuit de transities Jeugdzorg/Awbz en de nota Jeugd- en Onderwijsbeleid wordt de samenwerking
tussen onderwijs, voor- en naschoolse partners, zorgpartijen en de sportverenigingen versterkt door de
inzet van buurtsportcoaches.
Basissporten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Niet-basissporten komen in
aanmerking voor een subsidie als ze met een specifieke inzet gemeentelijke beleidsdoelen versterken.
Basissportvoorzieningen worden structureel ondersteund.
De NOC*NSF normering (= ruimtebepalingen) wordt gehanteerd. Knelpunten worden na een positieve
beoordeling bij de Kadernota beoordeeld binnen het PRMI.
Verbetering bezetting sportaccommodaties en gymzalen onderwijs. Commercieel medegebruik ten
behoeve van feesten en partijen is alleen onder voorwaarden (oa.
bestemmingsplan/evenementenbeleid) en wet- en regelgeving toegestaan.
De gemeente bereidt zich voor op een nieuwe aanbestedingsronde zodat per 2019 beheer- en
exploitatietaken van de sportaccommodaties naar bij voorkeur één exploitant kunnen worden
overgedragen. Hierbij worden de accommodaties in Hoevelaken meegenomen.
Er wordt een proces op gang gebracht waardoor per 2018 een nieuw centraal gelegen zwembad de
deuren kan openen en beide bestaande baden de deuren kunnen sluiten.
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Financiën

Hoofdstuk 4

4.1
Inzet financiën sport 2013 - 2016
In hoofdstuk drie is de gemeente visie op sport in Nijkerk vertaald in een viertal thema’s met
daaraan gekoppeld tien speerpunten. Een fors aantal sportzaken wordt vanuit het reguliere
beleid opgepakt en is in de meerjarenbegroting verwerkt. In onderstaande tabel is een overzicht
opgemaakt van de activiteiten die de komende jaren extra worden ingezet om de gemeentelijke
doelen zoals gesteld binnen dit sportbeleid te realiseren. Hierbij is samenhang aanwezig met de
voorgestelde activiteiten in het Maatschappelijk Vastgoedbeleid.
Vanuit de 2e fase knelpunten is voor de jaren 2013 – 2016 een restant bedrag van € 1.798.000
voor sportuitgaven gelabeld. Voor de jaren 2013 – 2016 wordt vooralsnog rekening gehouden
met een uitgave van € 913.500 ter versterking en ondersteuning van sport in Nijkerk.
Investeringen sportnota Nijkerk

2013

2014

2015

2016

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 7.500

€ 10.000

€ 10.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 27.000
€ 165.000
€ 420.000
€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

€ 74.500

€ 74.500

A. Gezonde leefstijl door sport en beweging
Thematische afstemming activiteiten (tweejaarlijks)*
Stimulering sport voor inwoners met een
beperking**
B. Vitale sportverenigingen
Huldiging van sportkampioenen
C. Passende accommodaties
Afronding 2e fase knelpunten:***
- vernieuwing hekwerk AVN
- uitbreiding kleedkamers SC Hoevelaken
e
- uitbreiding 2 kunstgrasveld HCN
Voorbereiding realisatie nieuw zwembad
D. Gemeentelijke rol en inzet
Harmonisatie beheer, eigendom en activiteiten in
overleg en afstemming met sportverenigingen en
exploitanten****
Beheer- en onderhoudsprogramma
Sportvoorzieningen
TOTAAL

€ 16.000
€ 676.500

€ 88.000

* Dit betreft een tweejaarlijks overleg met alle sportverenigingen waarbij thematisch wordt gesproken over sport in
Nijkerk in combinatie met de te verwezenlijken gemeentelijke doelen.
** In combinatie met de transities AWBZ en Jeugdzorg, de Wmo en de nota Gezondheidsbeleid wordt extra
ingezet op de activering van inwoners met een beperking.
*** Dit betreffen maximum bedragen. In de uitwerking kan blijken dat de feitelijke kosten lager zijn. Zo kunnen de
kosten bij het hekwerk van AVN meevallen door activiteiten die vanuit de NS reeds zijn ondernomen. Vanuit
zelfwerkzaamheid kunnen mogelijk ook kostenvoordelen worden behaald. Pas na een definitieve beoordeling
wordt in afstemming met de vereniging bepaald welk budget zij ontvangen.
**** Dit betreffen eenmalige investeringen voor de jaren 2013 – 2016. Bij de herijking in 2016 wordt beoordeeld of
een voortzetting noodzakelijk is of dat de inzet na de herstructurering binnen de huidige formatie kan worden
opgevangen. Vooralsnog wordt van dit laatste uitgegaan.

Vanuit de vernieuwing van de onderhoudsplanningen in 2013 (renovatie en nieuwbouwkosten),
het in beeld brengen van de feitelijke bezetting en de doorontwikkeling van inwonersaantallen
wordt de komende jaren beoordeeld of toekomstige aanvragen realistisch zijn en een
investering noodzakelijk is. Vanuit de nota Maatschappelijk Vastgoed is een eenmalig bedrag
van € 232.750 benodigd om alle activiteiten uit te kunnen voeren.
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Gezien te verwachten uitgaven in sportaccommodaties wordt voorgesteld om binnen de RINS
het restant gelabelde budget van € 651.750 2e fase knelpunten sport voor aanvullende
aanvragen en/of toekomstige renovatie/nieuwbouwkosten sportaccommodaties beschikbaar te
houden.
4.2
Renovatie en nieuwbouwkosten sport 2013 - 2043
Voor de in gemeentelijk eigendom aanwezige sportaccommodaties en zwembaden zijn
meerjaren onderhoudsplannen aanwezig. Deze zijn meerjarig in de begroting van de gemeente
vertaald. Kosten voortkomend uit renovatie en nieuwbouw zijn voor de gemeentelijke
sportaccommodaties op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het betreft een eerste ruwe schatting. In
2013 volgt een uitgebreid onderzoek zodat per accommodatie de exacte renovatie/
nieuwbouwkosten inclusief de bezetting van een sportaccommodatie duidelijk in beeld is.
In onderstaand overzicht is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2%, voor de
financiering is 4% rente gerekend. Voor de afschrijving van nieuwbouw is 40 jaar gerekend, een
renovatie is in 25 jaar afgeschreven, beiden met restwaarde 0. Uit het overzicht wordt duidelijk
dat binnen nu en 5 jaar geen enkele sportaccommodatie gerenoveerd (R) en/of vernieuwd (N)
hoeft te worden. Echter tussen nu en tien jaar zijn grootschalige investeringen noodzakelijk. Om
het gemeentelijk vastgoed op termijn te behouden is minimaal een investering van € 23,8
miljoen noodzakelijk. Dit bedrag is de nominale investering. Dit betekent dat de investering per
direct wordt uitgevoerd. Dit is niet realistisch aangezien het om het gemeentelijk vastgoed in de
komende 40 jaren gaat, vandaar dat in de tabel de reële waarde, inclusief indexering e.d., is
gepresenteerd. De reële investering wordt daarmee geschat op € 30,7 miljoen. Om alle
sportaccommodaties overeind te houden moet met een jaarlijkse extra investering van
maximaal € 1.8 miljoen rekening worden gehouden.
Investering renovatie/nieuwbouw gemeentelijke gebouwen Nijkerk
en sportaccommodaties
05
nominale
Reële
R/N jr
6-10 jr
11-25 jr
26-40 jr
waarde
waarde

Gemeentelijk
Vastgoed
Sportaccommodaties
Watergoor

Gemiddelde reële kapitaalslast
Afschrijving
05
jr

6-10 jr

11-25 jr

0

Totaal
26-40 jr

Rente

Jaarlijks

0

0

Sportaccommodaties
Luxool

0

0

0

KV Sparta

0

0

0

Sporthal Watergoor

R

Sporthal Strijland

R

Sporthal De
Baggelaar

R

2.500.000

3.570.616

71.412

214.237

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.929.148

117.166

58.583

175.749

1.800.000

1.800.000

2.108.987

84.359

42.180

126.539

0

0

4.000.000

4.686.638

3.000.000

5.766.694

Sporthal Corlaer
Sporthal de Slag

N

Sporthal
Ridderspoor

N

4.000.000
3.000.000

Zwembad De Slag

142.825

187.466

0

0

0

93.733

281.198

230.668 115.334

346.002

0

0

234.332

702.996

0

0

Zwembad Bad
bloemendal
Nieuw zwembad
Veenwal (MHCH)
Totaal

N

10.000.000

10.000.000 11.716.594
0

0

18.300.000 2.500.000 3.000.000 23.800.000 30.778.677

468.664
0
0

857.655 142.825 230.668 615.574 1.846.721

Van de 1.8 miljoen aan renovatie- en nieuwbouwkosten is in de huidige meerjarenbegroting al een gedeelte gedekt. Het voorstel voor een
nieuw zwembad is bijvoorbeeld passend binnen de huidige jaarlijkse exploitatielasten voor beide zwembaden. Op basis van het
vervolgonderzoek naar zowel de bezetting als de feitelijke investeringskosten kan worden bepaald of een investering van bijna 10 miljoen in
de sporthallen Strijland, De Baggelaar en De Slag gewenst en noodzakelijk is. Dit mede in relatie tot het nieuw te bouwen zwembad waardoor bij
sporthal De Slag herstelkosten gemaakt moeten worden. Vanuit de werkelijke bezetting moet gekeken worden hoe het onderwijs en de
basissporten zijn gefaciliteerd.
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Door wijzigingen vanuit het kabinet Rutte II zal het aantal gymuren onderwijs toenemen. Een feitelijke aanpassing in het gebouwenbestand is voor
eind 2018 (eind lopende contract) ten aanzien van alle sporthallen en zalen vooralsnog niet mogelijk. Op basis van het vervolgonderzoek worden
een aantal scenario’s in beeld gebracht (zie nota Maatschappelijk Vastgoed). Vanuit die scenario’s wordt de gemeenteraad in de loop van 2014
een vervolgvoorstel aangereikt in relatie tot het sportaccommodatieaanbod vanaf 2019.

=====================================
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Bijlage 1:

Overzicht sportaccommodaties in Nijkerk

De gemeente beschikt over een breed aanbod aan sportaccommodaties. Hieronder zijn de
belangrijkste accommodaties met hun kenmerken kort op een rij gezet.

De sportaccommodaties in de gemeente zijn goed verspreid over de kernen. In Nijkerk is qua
buitensport sprake van twee echte sportparken, waar verschillende verenigingen geclusterd zijn
ondergebracht. In Hoevelaken zijn de accommodaties niet geclusterd, hier is elke vereniging
gehuisvest op zijn eigen sportaccommodatie. Het beheer en de exploitatie van de voorzieningen
is niet overal gelijk. Zo is het beheer van de sporthallen verdeeld over twee partijen (SRO of
Exspa) die onder verschillende voorwaarden vorm geven aan de exploitatie. Ook voor de
buitensport zijn verschillende beheer- en eigendomsverhoudingen te herkennen (gemeente,
vereniging of SRO).
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Nr.

Binnensportaccommodaties

1 Sporthal Corlaer
2 Sporthal Watergoor

Gemeente
SRO

3

Exploitatie

Onderhoud

Kern

Exspa

Gedeeld

Nijkerk

SRO

SRO

Nijkerk

3 Sporthal Strijland

SRO

SRO

SRO

Nijkerk

4 Sporthal De Slag

Gemeente

SRO

SRO

Hoevelaken

5 sportzaal Ridderspoor

Gemeente

SRO

SRO

Hoevelaken

6 Sportzaal de Baggelaar

SRO

SRO

SRO

Nijkerkerveen

7 Gymzaal Oranje Nassauschool

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Nijkerk

1 Gymzalen Corlaer

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Nijkerk

8 Gymzaal Groenhorst

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Nijkerk

9 Gymzaal Kon.Emma

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Nijkerk

11 Samenspel – divers

Stichting

Stichting

Stichting

Nijkerk

19 Schietvereniging Frans Tromp

Gemeente

Vereniging

Vereniging

Hoevelaken

Nr. Zwembaden
5 Zwembad De Slag
10 Bad Bloemendal
Nr. Buitensportaccommodaties

3

Eigendom

Eigendom

Exploitatie

Onderhoud

Kern

Gemeente

SRO

SRO

Hoevelaken

Gemeente

SRO

SRO

Nijkerk

Eigendom

11 De Nijeboulers – jeu de boule

Vereniging

11 HC Nijkerk – hockey

St. Watergoor

Exploitatie

Onderhoud
Vereniging

Kern

11 Top-squash

Particulier

Vereniging
St.
Watergoor
Particulier

Nijkerk

Particulier

Nijkerk

11 HSV Nijkerk - hondensport

Vereniging

Vereniging

Vereniging

Nijkerk

11 Nijkerkse Cross Club

Vereniging

Vereniging

Nijkerk

11 HV Voice – Handbal

Vereniging

Vereniging

11 TV Sparta – tennis

Vereniging

Vereniging

Vereniging
Vereniging/
gemeente
Vereniging

12 AVN – atletiek

SRO

SRO

SRO

Nijkerk

12 NTC – tennis

Vereniging

Vereniging

Vereniging

Nijkerk

12 Sparta voetbal

SRO

SRO

SRO

Nijkerk

St. Watergoor Nijkerk

Nijkerk
Nijkerk

12 KV Sparta – korfbal

SRO

SRO

SRO

Nijkerk

12 PDV Nijkerk - postduiven

Vereniging

Vereniging

Vereniging

Nijkerk

12 NSC voetbal

SRO

SRO

SRO

Nijkerk

12 Manege Luxool

Particulier

particulier

Particulier

Nijkerk

13 Visvijver Hoop op Geluk
Landgoed Balkenschoten 14
paardensport
6 Veensche boys – voetbal
PDV De Luchtklievers –
15
postduiven
16 MHCH= hockey

Particulier

particulier

Particulier

Nijkerk

Particulier

particulier

Particulier

Nijkerk

SRO

SRO

SRO

Nijkerkerveen

Particulier

Vereniging

Vereniging

Nijkerkerveen

Gemeente

Vereniging

Gemeente

Hoevelaken

17 SC Hoevelaken - voetbal

Gemeente

Vereniging

Gemeente

Hoevelaken

18 KV Telstar - korfbal

Gemeente

Vereniging

Gemeente

Hoevelaken

20 Tennispark Weldam

Gemeente

Vereniging

Vereniging

Hoevelaken

Voor alle accommodaties waar SRO via het contract eigenaar van is betreft het een recht van opstal.
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Bijlage 2:

Basissportvoorziening

In deze sportvisie zijn de basissporten gedefinieerd. In deze uitwerking wordt ingegaan op de
voorzieningen die hiertoe behoren en waar de verantwoordelijkheid om deze voorziening te
realiseren is ondergebracht. Hieronder staan de Nijkerkse criteria benoemd. Voor sporten die
als basissport worden getypeerd, wordt gesteld dat deze moeten kunnen beschikken over de
noodzakelijke voorzieningen die beoefening van de sport mogelijk maken (NOC*NSF normering
ten aanzien van de ruimtebehoefte). Met de term basissportvoorziening worden functies en
accommodaties aangeduid die de gemeente vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
wenst te faciliteren. Veel gemeenten nemen ten aanzien van de basissporten alleen
verantwoordelijkheid voor de accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor de
daadwerkelijke, actieve sportbeoefening zoals velden en aankleding van de velden,
kleedkamers en bergruimten. Daarbij worden aspecten als veiligheid voor de sporter en
omgeving en inzetbaarheid van de velden vaak meegenomen. Nevenvoorzieningen als een
kantine/clubaccommodatie, bestuurskamer, fysiotherapieruimte ed. komen voor rekening van
een vereniging. Dit betekent echter niet dat de gemeente voor elke basissport ook wordt geacht
een afzonderlijke accommodatie te realiseren. Wel draagt de gemeente zorg voor passende
huisvesting en/of (multifunctionele) accommodatie. Vanuit de eigen kracht en het feit dat deze
voorziening niet direct noodzakelijk is wordt de kantine (realisatie, beheer, onderhoud en
vervangingsinvesteringen) ondergebracht bij de verenigingen. De voorzieningen in de rechter
kolom zijn voor eigen verantwoordelijkheid zowel ten aanzien van onderhoud als de
(vervangings)investeringen. Bij toekomstige contracten en/of privatisering wordt beoordeeld
welke budgetten via zelfredzaamheid door de verenigingen zelf kunnen worden gedragen.
Basissportvoorziening
Velden (natuurgras/kunstgras)
Was- en Kleedruimten incl. toiletten
EHBO- en scheidsrechters(kleed)ruimten
Bergruimte
Veldafrastering hoofdveld + maximaal twee
trainingsvelden
Ballenvangers
Doelpalen/netposten
(Doel)netten
Hoekvlaggen
Dug-outs
Beregeningsinstallatie/materiaal
Parkeerruimte
Veld- en baanverlichting (incl. verlichting van
minimaal 1 trainingsveld)*
Fietsenstalling

Geen basissportvoorziening
Tribune
Jeugdhonk
Krachthonk
Bestuurskamer
Overige klus- en opslagruimten
Veldafrastering overige velden
Veldverlichting overige velden
Kantine/Clubaccommodatie (incl. toiletten)

* De verlichting van de trainingsvelden wordt op de volgende wijze berekend: het genormeerde aantal
trainingsvelden min 3. Voorbeeld: als Sparta Nijkerk formeel de behoefte heeft aan negen
trainingsvelden dan worden er maximaal 6 verlicht. Bij NSC worden met deze formule maximaal 2 velden
verlicht (hoofdveld en 1 trainingsveld).

De basissportvoorziening binnensport wordt gesplitst in ‘basissportvoorziening
gymnastieklokaal’ en ’basissportvoorziening sporthal’.
Basissportvoorziening gymnastieklokaal
Sportvloer
Sportgerelateerde inrichting aard- en
nagelvast
Was- en kleedruimten
Bergruimte
Binnensporttoestellen, sport- en
spelmaterialen*
Parkeerruimte

Geen basissportvoorziening
Krachthonk/ fitnessruimte
Kantine/Clubaccommodatie
Tribunes
Vergaderkamer
Bestuurskamer
Overige niet-sportgerelateerde voorzieningen
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Fietsenstalling
Toiletten
* binnensporttoestellen en sport- en spelmaterialen behorend tot basisvoorziening. Deze zijn gericht op
onderwijsgebruik en worden ook door de gemeente Nijkerk gefaciliteerd.

Basissportvoorziening sporthal
Sportvloer
Sportgerelateerde inrichting aard- en
nagelvast
Was- en kleedruimten
Bergruimte
Binnensporttoestellen, sport- en
spelmaterialen*
Parkeerruimte
Fietsenstalling
Toiletten
Tribune
Horecagelegenheid**
Vergader/bestuurskamer
*
**

Geen basissportvoorziening
Krachthonk/ fitnessruimte
Kantine/Clubaccommodatie

binnensporttoestellen en sport- en spelmaterialen zijn gericht op onderwijsgebruik en worden
nader gefaciliteerd door de gemeente Nijkerk.
de exploitatie van de horecagelegenheid behoort niet tot de gemeentelijke taken.
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Bijlage 3:

Harmoniseren eigendom, beheer en exploitatie

Op dit moment zijn de sportaccommodaties in de gemeente Nijkerk bij verschillende (soorten)
partijen in eigendom, exploitatie en beheer. Taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij de
gemeente en bij de verenigingen zelf, bij onderwijsinstellingen en bij professionele
exploitatiemaatschappijen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en creëert ongelijkheid. Dit maakt het
lastig om te achterhalen welke afspraken er zijn gemaakt en leidt niet in alle gevallen tot een
betere verstandhouding en begrip. Vanuit de regierol op maatschappelijk vastgoed zet de
gemeente in op een harmonisatie en uniformering van beleid. De gemeente kiest ervoor dat
sportterreinen en opstallen zowel nu als in de toekomst worden overdragen aan derden. De
gemeente richt zich op haar kerntaken en het zelf beheren en exploiteren van
sportaccommodaties wordt hier niet toe gerekend.
Sportsituatie 2012
Gemeente -> onderhoud
velden
Gemeente -> ondergrond
in recht van opstal
Onderwijsinstellingen
SRO contract 1

SRO contract 2:
Private eigenaren
Exspa

SC Hoevelaken, MHCH, KV Telstar (beheer bij verenigingen).
Schietvereniging Frans Tromp, Tennispark Weldam (eigendom en
onderhoud bij verenigingen).
4 gymnastieklokalen.
Diverse binnensport- en buitensportaccommodaties: Sporthal
Strijland, sporthal Watergoor, sportzaal De Baggelaar, velden en
opstallen van voetbalvereniging Sparta Nijkerk, velden en
opstallen Veensche Boys, velden en opstallen korfbalvereniging
Sparta, Atletiekvelden en opstallen AV Nijkerk, velden en opstallen
NSC. Het contract loopt tot en met 2018. Naast beheerder /
exploitant is SRO ook eigenaar van genoemde objecten.
Zwembaden De Slag en Bad Bloemendal, Sporthal De Slag en
Sportzaal Ridderspoor. Het contract loopt tot eind 2014. Dit
contract kan met enkele jaren verlengd worden tot en met 2018.
Zwembaden Nautilus en Club Rebel
Sporthal Corlaer. Het contract loopt – na de maximaal toegestane
2x verlengen - tot 1 maart 2014. Daarna volgt een nieuwe
aanbestedingsronde.

Wat gaan we doen?
De Nijkerkse sportinfrastructuur is onder te verdelen in monofunctionele accommodaties die
vaak door één of een beperkt aantal verenigingen worden gebruikt (buitensport) en meer
multifunctionele accommodaties waarbij minder tot geen sprake is van “alleenrecht”
(binnensport en zwembaden). Bij zwembaden en/of binnensportaccommodaties zijn er weinig
gebruikmakende verenigingen die eigendom, beheer en/of exploitatie overnemen, al ontstaan er
wel initiatieven daartoe. De Nijkerkse zwem- en binnensportverenigingen hebben aangeven
geen ambities in de richting van privatisering te hebben. Voor deze voorzieningen bestaat een
stevige markt van commerciële exploitatiemaatschappijen. De gemeente gaat ook in de
toekomst met een exploitant in zee.
Bij de buitensportverenigingen ligt dit anders. Gemiddeld gezien beschikken deze verenigingen
over een grote mate van zelfwerkzaamheid. Buitensport leent zich vanuit het monofunctionele
gebruik ook beter voor privatisering dan de binnensport. De buitensportverenigingen hebben
meermalen aangegeven graag zelf (meer) taken ter hand te willen nemen. Dit sluit aan bij de
gedachten eigen kracht en de inwoner centraal. De gemeente wil meer gebruik maken van het
bij de verenigingen aanwezige (maatschappelijk) ondernemerschap. Aan verenigingen, die nu
nog gebruik maken van gemeentelijke accommodaties, wordt de gelegenheid geboden om
beheer- en exploitatietaken over te nemen en/of de accommodaties in eigendom te nemen.
Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de verenigingen voor een periode van 10 jaar de
verantwoordelijkheid op zich willen en kunnen nemen. Het overdragen van eigendom of taken
van beheer- en exploitatie is geen verplichting voor verenigingen. De verdeling tussen groot
onderhoud (gemeente) versus klein, dan wel dagelijks onderhoud (exploitant) moet op een
heldere wijze vastliggen (demarcatielijsten), waardoor onduidelijkheden worden voorkomen.
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Vanuit de regiefunctie op het maatschappelijk vastgoed wil de gemeente beheer en exploitatie
bij zo min mogelijk verschillende partners beleggen. De wens is om binnensport en
zwembad(en) bij één partij onder brengen, uiteraard wordt dit in de komende jaren nader
uitgewerkt. Het ideaalscenario wordt bereikt door alle bestaande contracten af te laten lopen en
maximaal te verlengen c.q. opnieuw af te sluiten tot einddatum van de langstlopende (2018).
Vervolgens kan een zo integraal mogelijk pakket worden uitbesteed via een (Europese)
aanbesteding. Om verenigingen meer armslag te geven en een vergrote mate van
zelfwerkzaamheid te creëren worden de opstallen van de buitensportaccommodaties die thans
nog in eigendom zijn bij de gemeente waar mogelijk overgedragen aan de gebruikmakende
verenigingen. Hierdoor ontstaat een harmonisatie van de buitensport. Met het oog op behoud
van grondposities en sturing op (toekomstig) grondbeleid worden de gronden voorts niet
verkocht maar in (een langjarig) recht van opstal of erfpacht uitgegeven.
Hoe harmoniseren we de buitensport?
In de huidige situatie is het zo dat de verenigingen uit de kernen Nijkerk en in Nijkerkerveen al
ervaring hebben (opgedaan) met eigendom en exploitatie van ‘eigen’ accommodaties. Ook heeft
een deel van de verenigingen te maken met een professionele exploitant (SRO). In de kern
Hoevelaken zijn alle rollen bij de gemeente belegd. In lijn met de nota Maatschappelijk
Vastgoed is het voorstel om waar het accommodaties betreft via het aanspreekpunt
Maatschappelijk Vastgoed met enkele verenigingen die (nu nog) onder de hoede van SRO
vallen een proces om te bezien of er de wens bestaat bij verenigingen om eigendom en/of
exploitatie- en beheertaken ten aanzien van de sportparken aan hen over te dragen. Voor de
gemeentelijke accommodaties kan dit per direct worden uitgewerkt, voor de SRO
accommodaties na afloop van het contract. Met de volgende buitensportverenigingen wordt
voorgesteld om gesprekken aan te gaan over een privatisering per 2019. Zij hebben
aangegeven hiervoor, uiteraard afhankelijk van de voorwaarden, open te staan:
1. Voetbalverenigingen gemeentebreed
2. Mixed Hockey Club Hoevelaken
3. Korfbalvereniging Sparta Nijkerk
4. Korfbalvereniging Telstar Hoevelaken
In de uitwerking van privatisering gelden minimaal de volgende randvoorwaarden. In de verdere
voorbereiding worden deze uitgewerkt en geconcretiseerd:
• De keuze om te privatiseren is altijd afhankelijk van de lokale situatie, de wil, bestuurlijken vrijwilligerskader en deskundigheid die al dan niet voorhanden zijn om goed
uitvoering te kunnen geven aan een dergelijk grote mate van zelfwerkzaamheid. Een
zekere continuïteit ten aanzien van bestuur, ledenaantallen en financiële positie is
noodzakelijk.
• Sportparken vertegenwoordigen kapitaalsintensieve investeringen en vragen om
vakspecialistische kennis. Het vereiste kwaliteitsniveau van de velden wordt nauwgezet
omgeschreven in resultaatgerichte bestekken en contracten. Deze worden periodiek
gecontroleerd. De gemeente blijft vanuit haar regierol en niet in de laatste plaats vanuit
de rol als eigenaar verantwoordelijk voor een adequaat toekomstig aanbod van
voorzieningen.
• Bij taakoverheveling is het uitgangspunt dat maximaal het bestaande budget binnen de
huidige gemeentelijke meerjarenbegroting ter beschikbaar wordt gesteld. Mogelijk wordt
dit budget met een percentage gekort aangezien via de eigen kracht en met de vele
vrijwilligers extra rendement is te behalen.
Belangrijk ijkpunt in de tijd is 1 januari 2019; het moment dat de overeenkomst met SRO afloopt
en een groot aantal sportaccommodaties formeel terugvalt naar de gemeente. De
sportaccommodaties worden per 1 januari 2019 opnieuw in exploitatie overgedragen aan een
commerciële marktpartij (binnensport en zwembad(en) dan wel in de tussentijd waar mogelijk
geprivatiseerd naar de buitensportverenigingen. Daarnaast loopt in 2014 een tweetal contracten
ten einde:
- Op 1 maart 2014 betreft dat het contract met Exspa voor sporthal Corlaer. Dit contract is
inmiddels het maximaal aantal van twee keer verlengd. De gemeente doet er goed aan
een nieuwe contractuele relatie aan te gaan met een exploitant tot maximaal eind 2018.
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In 2014 wordt naar de huidige inzichten een meervoudig onderhandse aanbesteding
gehouden voor de periode t/m 2018 (voorbereiding 2013).
- Eind december 2014 betreft dat het contract met SRO ten behoeve van de zwembaden
De Slag en Bad Bloemendal en daarnaast sporthal De Slag en sportzaal Ridderspoor.
Ook hiervoor geldt hetzelfde: rekening houdend met de uitkomsten van de
zwembadscenario’s een nieuwe contractuele relatie aangaan met een exploitant tot
maximaal eind 2018.
Per begin 1 januari 2019 kan dan, indien gewenst, één exploitant voor alle
binnensportaccommodaties, zwembad(en) en resterende buitensportaccommodaties aan de
slag gaan.
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Bijlage 4:

Toekomstvisie zwembaden Nijkerk

In zowel 2005 als 2008 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de stand van zaken rondom beide
gemeentelijke zwembaden. In 2005 is de ‘Toekomstvisie zwembaden’ gepresenteerd, in 2008 is
de rapportage ‘Zwemmen in Nijkerk’ in de gemeenteraad behandeld. De laatste behandeling
was het gevolg van een amendement van de partijen VVD, CDA, SGP/ChristenUnie en de Partij
Nijkerk waaruit een viertal scenario’s zijn uitgewerkt. Op basis van het laatste rapport heeft de
gemeenteraad gekozen voor het onderbrengen van beide zwembaden bij één exploitant (SRO)
voor een periode van vijf jaren. In 2008 is aangegeven dat de ontwikkelingen in buurgemeente
Amersfoort beoordeeld moeten worden zodat rond 2012 een nieuwe keuze gemaakt kan
worden. Het einde van deze periode is de contractperiode met SRO is in zicht. Nieuwe keuzes
zijn noodzakelijk en gezien de oplopende leeftijd van beide zwembaden onontkoombaar. Ter
onderbouwing van een nieuwe keuze is de stand van zaken van beide gemeentelijke
zwembaden geactualiseerd, zodat gefundeerd stappen voorwaarts kunnen worden gezet. Om
een gedegen en gefundeerde keuze te kunnen maken zijn een viertal varianten beleidsmatig
beoordeeld en financieel doorgerekend. Alle inhoudelijke en financiële informatie is dusdanig
accuraat in beeld gebracht dat hierop geen aanvullingen meer mogelijk zijn. Voor de toekomst
van de zwembaden kan en moet zoals afgesproken binnen deze sportvisie een keuze worden
gemaakt uit de volgende mogelijkheden:
1. behoud beide zwembaden tot en met 2030
2. behoud Bad Bloemendal, sluiting zwembad De Slag
3. nieuwbouw centraal gelegen sober zwembad (gereed 2018), sluiting beide bestaande
zwembaden per 2018.
4. nieuwbouw centraal gelegen luxe zwembad (gereed 2018), sluiting beide bestaande
zwembaden per 2018.
De gemeente Nijkerk ondersteunt schoolzwemmen. In Hoevelaken zwemmen de groepen drie
en vier, in Nijkerk de groepen vijf en zes. De kosten bedragen jaarlijks € 300.000. Op korte
termijn is een besparing amper mogelijk, door het schrappen van schoolzwemmen stijgen de
kosten mogelijk als gevolg van een toename van het gymnastiekonderwijs. De vraag is of het
een gemeentelijke taak is om schoolzwemmen ten behoeve van een diploma aan te bieden,
zeker in tijden waar de financiële risico’s binnen de Wmo en komende decentralisaties voor
inwoners in kwetsbare posities fors toenemen. Voor minima blijft de regeling sociaal culturele en
sportieve activiteiten overeind waardoor zij een bijdrage ten behoeve van het te behalen
zwemdiploma kunnen blijven ontvangen.
Beide huidige zwembaden zijn rond 2018 ongeveer 40 jaar oud. Normaliter is sloop van een
zwembad nadien nog enkele jaren te rekken, maar de gebreken en risico’s op groot onderhoud
nemen navenant toe. Feitelijk moet rekening worden gehouden met een resterende levensduur
van maximaal tien jaar voor beide baden, waarna sloop noodzakelijk is. Met een gerichte
investering in een nieuw zwembad rond 2018 is er voor een nieuwe periode van 40 jaar een
goed functionerend zwembad. Wordt deze keuze uitgesteld dan zal rond 2018 de keuze moeten
worden gemaakt per wanneer beide baden te slopen. Een alternatief is op dat moment niet
voorhanden en in de tussentijd is er sprake van onnodige weglek van gemeenschapsgeld als
gevolg van onrendabele exploitaties en onderhoud in verouderde zwembaden.
Situatie 2012
In de gemeente Nijkerk zijn in totaal vier zwembaden met de volgende faciliteiten:

Zwembaden Nijkerk
De Slag in Hoevelaken (alles overdekt)
• Overdekt 25 x 10 m wedstrijdbassin
• Overdekt recreatie/instructiebassin
• Verschillende recreatieve voorzieningen,
zoals jetstream, glijbaan

Bad Bloemendal in Nijkerk
• Overdekt 25 x 14 m wedstrijdbassin
• Overdekt instructiebassin
• Overdekt peuterbassin (60 m²)
• Een drietal onoverdekte verwarmde
bassins

Nautilus Healthclub in Nijkerk
• Bad 6 x 14 m

Club Rebel in Nijkerk
• Bad 5 x 10 m
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De gemeente is eigenaar van zwembaden De Slag en Bad Bloemendal. SRO exploiteert beide
zwembaden op basis van een beperkt risicodragende exploitatie. De contracten lopen tot en
met 2014. SRO is verantwoordelijk voor het onderhoud, waarbij de gemeente de geraamde
kosten voor het groot onderhoud vergoedt. Aanvullend zijn er binnen de gemeente twee
particuliere zwemscholen. In Nautilus healthclub wordt leszwemmen en aquasports gegeven. In
Club Rebel wordt ongeveer hetzelfde aangeboden. Beide particuliere voorzieningen richten zich
op een specifiek onderdeel van de markt. Als gevolg hiervan ervaart de exploitant van de
gemeentelijk zwembaden (met name in Bad Bloemendal) een terugloop van het aantal
bezoeken zwemlessen: bezoekcijfers tussen half 2010 naar 2012 afgenomen met circa 30%.
Ontwikkeling behoefte
In de afgelopen jaren zijn de volgende bezoekaantallen (2010 en 2011) met bijbehorende
onderverdeling in doelgroepen geregistreerd:
De Slag
Bad
Bloemendal
Totaal

2010
44.942

2011
46.251

%
+ 1%

Verenigingen

2010
16.901

2011
17.998

114.117

102.959

- 10%

Onderwijs:

31.177

32.505

159.059

149.210

- 9%

Doelgroepen:

48.434

44.323

Recreanten:

62.547

54.384

Uit analyse bij de gemeentelijke baden, waaronder gesprekken met de exploitant, kunnen in
relatie tot actuele landelijke benchmarkgegevens4 de volgende uitspraken worden gedaan:
• Het aantal bedrijfsuren voor Bad Bloemendal op jaarbasis bedraagt 5.290. Voor De
Slag is het aantal bedrijfsuren jaarlijks 2.070.
• Het aantal bezoekers aan de huidige twee gemeentelijke zwembaden is tussen 2010
en 2011 gedaald met 9%.
• Bij zowel Bad Bloemendal als De Slag is er sprake van een matige bezetting (189
bezoekers en 114 bezoekers per m², terwijl bij 300 doorgaans sprake is van een goede
bezetting);
• Het aantal bezoeken per m² zwemwateroppervlakte (69 voor de Bad Bloemendal en
116 voor De Slag) is eveneens laag in vergelijking met vergelijkbare zwembaden (108
voor zwembaden als Bad Bloemendal en 240 voor zwembaden als De Slag).
• Van de bezoekers bij Bad Bloemendal komen circa 3.850 bezoekers uit Amersfoort. Bij
De Slag bedraagt dit circa 5.400 bezoekers (beide, excl. recreanten). Voor de
zwemlessen in Hoevelaken komt 38% uit Amersfoort. De instroom van Amersfoort naar
Nijkerk is hoger dan andersom.
• De afgelopen jaren is het aantal deelnemers aan de zwemlessen afgenomen. Mogelijk
doordat een aantal deelnemers zijn overgestapt naar de twee private zwemscholen
Rebel en Nautilus. 30% van de zwemdiploma’s wordt bij hen behaald, enkele jaren
geleden was dit circa 10%.
• Het buitenbad in Nijkerk wordt weinig bezocht, mogelijk door de slechte zomers.
De conclusie is dat inwoners van Nijkerk overwegend minder zwemmen dan gemiddeld en de
beschikking hebben over relatief veel oppervlakte zwemwater. Er vindt bij de zwemlessen een
verschuiving plaats naar de particuliere zwembaden, er is meer inkomende pendel vanuit
Amersfoort dan andersom.
Ontwikkelingen algemeen
• De vraag naar zwemlessen en schoolzwemmen neemt naar verwachting zowel landelijk
als lokaal richting 2030 af met 18%.
• Het aandeel jonge ouders neemt iets toe, de middengroepen nemen in aantal af, de
leeftijdsgroep 60 jaar en ouder groeit aanzienlijk in aantal en in aandeel. Het accent
komt te liggen op sport- en beweegmogelijkheden overdag en in de directe
woonomgeving.
4

In de bovenstaande kengetallen zijn voor geen van de gemeenten eventuele particuliere zwembaden
opgenomen.
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Recreatief zwemmen staat onder druk doordat mensen ervoor kiezen om sportieve
vrijetijdsbesteding eenmalig te beleven. Sportief (baantjes) zwemmen en begeleide
activiteiten blijft op peil.
De dienstverlening moet zich blijvend vernieuwen om groepen vast te houden. Dit
betreft zowel het aanbod, de doelgroepactiviteiten, de particuliere zweminstructie als
productvernieuwing.
Nieuwe sportvoorzieningen worden steeds vaker ondergebracht in multifunctionele
accommodaties (is in lijn met visie Maatschappelijk Vastgoed).
De komst van twee private zwemscholen in Nijkerk is een blijvende bedreiging voor het
aantal zwembadbezoeken aan de gemeentelijke zwembaden, inclusief het aantal
jongeren dat in de gemeentelijke baden een zwemdiploma behaalt.

Ontwikkelingen Amersfoort
De gemeente Amersfoort realiseert momenteel een nieuwe zwembad aan de Hogeweg,
ingebruikname gepland voor 2016. Over een mogelijk nieuw zwembad in Vathorst is een
politieke discussie gaande. Door onzekerheden over de ontwikkelingen in en rondom Vathorst,
heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de (toekomstige) behoefte aan zwemwater in
Amersfoort, waarbij tevens het zwemwater in Nijkerk en andere omringende gemeenten is
opgenomen. Uit dit behoefteonderzoek blijkt dat er tot circa 2020 geen noodzaak bestaat om
een nieuw zwembad in Vathorst te realiseren. Ook is vastgesteld dat bij sluiting van één van de
zwembaden in Amersfoort of omgeving (bv. Nijkerk) er een capaciteitstekort ontstaat voor de
Amersfoortse zwemmer. De gemeente is geadviseerd om met Nijkerk in contact te treden als er
ten aanzien van de zwembaden ontwikkelingen optreden.
Scenario’s zwembaden Nijkerk
Naar aanleiding van de toekomstvisie zwembaden in 2005 en de doorrekeningen in 2008 wil de
gemeente binnen deze sportvisie tot definitieve besluitvorming komen. De afgelopen maanden
is op basis van eerder onderzoek, voortschrijdend inzicht en gesprekken een quick scan
uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende vier varianten beoordeeld:
1. Behoud beide zwembaden
2. Behoud één van de twee zwembaden
3. Een nieuw centraal gelegen zwembad sober uitgevoerd
4. Een nieuw centraal gelegen zwembad luxe uitgevoerd
De prognose van de bezoekersaantallen bij ongewijzigd beleid (zonder een nieuw zwembad in
Vathorst en met de twee particuliere zwembaden in Nijkerk) is. Tussen nu en 2030 daalt het
aantal bezoekers naar verwachting met 7%.
2011
2015
2020
2025
2030
Totaal
149.210
143.715
143.680
141.444
139.127
Totaal zonder
116.705
112.998
113.613
113.165
111.498
schoolzwemmen
Scenario 1:
Behoud beide zwembaden
Voor beide bestaande zwembaden zijn de bestaande meerjaren onderhouds-planningen
gescreend en met de gebouwtechnische man van SRO doorgesproken. Op basis van deze
analyse is voor beide baden gezamenlijk het volgende overzicht met instandhoudingskosten op
te maken:
Totaal instandhoudingskosten Bad Bloemendal* + De Slag
2013 € 1.456.057
2019 € 151.818
2025 € 672.489
2014 € 203.706
2020 € 1.163.060
2026 € 403.385
2015 € 538.212
2021 € 101.522
2027 € 195.255
2016 € 141.010
2022 € 407.162
2028 € 134.016
2017 € 218.831
2023 € 273.777
2029 € 108.550
2018 € 205.774
2024 € 215.261
2030 € 176.187
Totaal van de kosten voor 2013-2030 zijn: € 6.766.070, gemiddeld per jaar: € 375.893 (excl.
Renovatie/vernieuwbouwkosten).
• De kosten voor het buitenbad zijn in dit overzicht inbegrepen. Deze bedragen in
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dezelfde periode € 878.061, gemiddeld jaarlijks € 48.781.
Voor deze instandhoudingskosten is een voorziening aanwezig.

Uitgaande van een jaarlijkse indexering bedragen de tekorten voor de baden:
• Bad Bloemendal over de periode 2018 t/m 2030 jaarlijks circa € 184.500
• De Slag over de periode 2018 t/m 2030 jaarlijks circa € 198.500.
Scenario 2:
Behoud zwembad Bad Bloemendal
Verschillende elementen zijn van belang in dit scenario:
• Capaciteit: deze is voor Bad Bloemendal aanzienlijk groter dan voor De Slag.
• Bezoekaantallen: de bezoekcijfers van Bad Bloemendal zijn aanzienlijk hoger dan de
bezoekcijfers van De Slag. De restcapaciteit is dusdanig dat de bezoekers van De Slag
in Bad Bloemendal kunnen worden onder gebracht.
• Verzorgingsgebied: er wonen meer mensen in Nijkerk (c.q. nabij Bad Bloemendal) dan
in Hoevelaken.
• Leefbaarheid: wanneer De Slag wordt gesloten, blijft er in Hoevelaken een gedeeltelijk
leeg gebouw over. De sporthal zal immers blijven bestaan en blijven worden gebruikt.
• Financieel structureel: de exploitatielasten voor de Slag zijn in verhouding tot het
aanbod bijna twee keer zo hoog.
Kijkend naar de bezoekaantallen, de situering en de exploitatiebijdragen is sluiting van
zwembad De Slag een voor de hand liggende keuze. Dit is in lijn meer eerder uitgevoerde
onderzoeken. Uit de sluiting van De Slag kunnen een aantal gevolgen worden afgeleid:
• De boekwaarde van De Slag (€ 48.000 per 1-1-2018) moet worden afgeboekt;
• Er zijn frictiekosten door een daling in personeel. Uit de overeenkomst blijkt namelijk dat
de gemeente bij opzegging of beëindiging van exploitatie een personele garantie heeft
afgegeven dat een eventuele nieuwe exploitant de verplichting wordt opgelegd de in
dienst zijnde medewerkers over te nemen (artikel 6.6). Bij sluiting van De Slag is dit niet
mogelijk. De frictiekosten voor afvloeiing van het personeel worden geraamd op circa
€ 350.000 eenmalig;
• de huuropbrengsten dalen met € 16.000 (één locatie minder: totale huur is nu € 65.000);
• de bezoekers van De Slag zullen zich gaan verspreiden over het nieuwe zwembad aan
de Hogeweg in Amersfoort, het zwembad in Leusden en het Bad Bloemendal.
Daarnaast zal een groter deel van de leszwemmers en doelgroepenzwemmers zijn heil
zoeken bij commerciële aanbieders;
• als het schoolzwemmen wordt gehandhaafd dan moeten de uren schoolzwemmen
elders worden ondergebracht. Dit leidt tot circa € 24.000 aan geschatte hogere
vervoerskosten van Hoevelaken naar Nijkerk;
• als het schoolzwemmen in zijn geheel wordt afgeschaft dan neemt het aantal gymuren
op de scholen toe. Dit betekent vervoerskosten voor het gymonderwijs, omdat niet alle
gymuren in de dichtstbijzijnde sporthal gegeven kunnen worden. De kosten bedragen
circa € 25.000 aan geschatte extra vervoerskosten voor gymonderwijs en circa € 20.000
aan extra kosten voor klokuren gymonderwijs.
• Na afkoppeling van het zwembad is voor behoudt van Sporthal De Slag eenmalig een
bedrag van circa € 100.000 benodigd.
Scenario 3:
Eén centraal gelegen nieuw zwembad (basisvariant)
In dit scenario is een nieuw zwembad doorgerekend dat vooral is gericht op het faciliteren van
zwemlessen, schoolzwemmen, doelgroep activiteiten en de zwemverenigingen (relatie
amendement 2008). Qua planning is in lijn met alle sportcontracten als datum van
ingebruikname 1 januari 2018 gehanteerd. Locatie Spoorkamp is daarbij gezien zowel de
maatschappelijke bestemming als de gemeentelijke grondpositie een logische plek voor een
nieuw zwembad. Beide bestaande zwembaden blijven tot op dat moment open en worden pas
gesloten als er een vernieuwd alternatief binnen het grondgebied van Nijkerk beschikbaar is.
Het nieuwe zwembad en alle sportaccommodaties kunnen per 2018 over in een zo integraal
mogelijk pakket naar één exploitant.
• De footprint van het zwembad bedraagt circa 2.320 m².
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Voor de twee bestaande baden geldt dat in de jaren 2013 – 2017 onderhoud moet
worden gepleegd. Vanuit de lijn dat beide baden per 2018 sluiten kan worden volstaan
met ongeveer 50% van de uitgaven die in de meerjaren onderhoudsplanning (MOP’s)
zijn opgenomen. Het schilderonderhoud en noodzakelijke aanpassingen vanuit
veiligheid worden wel conform uitgevoerd om beide baden een goede uitstraling te laten
behouden. Geadviseerd wordt om wel rekening te houden met de uitgaven vanuit de
MOP’s, maar jaarlijks te beoordelen wat minimaal noodzakelijk is.
In beide scenario’s drie en vier kan aanvullend worden gekozen voor een kleinschalige
buitenvoorziening (ligweide 500 m², 25 keer 15 meterbassin en 200 m² speelwater voor
peuters/kleuters). De investering bedraagt bij benadering € 1 miljoen extra, de
kapitaalslasten stijgen hierdoor met jaarlijks circa € 50.000. Het exploitatietekort dat is
toe te rekenen aan een nieuw buitengedeelte bedraagt ongeveer € 100.000 per jaar.
Gezien de meerkosten van de buitenzwemvoorzieningen wordt geactiveerd om deze
niet aan te brengen aangezien de bezoekersaantallen niet in relatie staan tot de vanuit
gemeenschapsgelden te maken kosten. In beide scenario’s is een buitenbadvoorziening
niet meegenomen.

De investeringsraming voor de basis-variant zwembad bedragen € 8.260.000 (excl. BTW), de
kapitaalslasten bedragen zodoende gemiddeld € 375.830 jaarlijks.
De bezoekersaantallen worden als volgt begroot:
2018
2020
Totaal
149.544
149.517
Totaal zonder
118.827
119.450
schoolzwemmen

2025
147.313
119.034

2030
144.885
117.256

Scenario 4:
Eén centraal gelegen nieuw zwembad (basis-plus variant)
Ten opzichte van de basisvariant is er sprake van een groter doelgroepen/instructiebassin (20
keer 10 meter in plaats van 12 keer 10 meter) aangevuld met 150 m² recreatief zwemwater
inclusief de daarbij behorende elementen. De footprint van het zwembad bedraagt circa 2.940
m².
De investeringsraming voor de basis-plusvariant zwembad bedragen € 10.830.000 (excl. BTW),
de kapitaalslasten bedragen zodoende gemiddeld €492.765 jaarlijks.
De bezoekersaantallen zijn als volgt begroot:
2018
Totaal
163.290
Totaal zonder
132.573
schoolzwemmen

2020
163.317
133.250

2025
161.104
132.825

2030
158.465
130.836

Conclusie zwembaden Nijkerk
In het beoordelingskader Maatschappelijk Vastgoed is een zwembad gedefinieerd als een
gemeentelijke voorziening. Op basis van een brede analyse van de huidige situatie in Nijkerk
kan worden vastgesteld dat in de gemeente Nijkerk één gemeentelijke zwemvoorziening
volstaat. Als alle vier de varianten bij elkaar worden gepresenteerd dan ontstaat een volgend
beeld. Voor een viertal jaren zijn de kosten vanuit de vier scenario’s berekend.
Scenario's
1. Bad Bloemendal
en De Slag
2. Bad Bloemendal
3. Nieuw zwembad basis
4. Nieuw zwembad plus

Totale gem. kosten -> eigenaarkosten - exploitatie
2015
2018
2020
2025
-954.091
-638.786
-494.465
-739.755

-739.094
-311.922
-482.815
-721.298

-736.161
-319.079
-452.758
-673.131

2030
-644.832
-278.096
-421.709
-624.792
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Alles afpellend ten aanzien van de zwembadsituatie in Nijkerk kan ten aanzien van de vier
scenario’s het volgende worden geadviseerd:
1. Buitenzwemmen is dusdanig kostbaar en verliesgevend dat sluiting (op termijn)
gewenst is. Sloop levert (onderhoud en exploitatie) een jaarlijkse besparing van €
100.000 op.
2. De behoefte aan reguliere zwemactiviteiten blijft stabiel, deze bezoekers komen (in
verenigings-/activiteitenverband frequenter). Voor subtropische zwembaden is aanbod
in omliggende gemeenten aanwezig.
3. Bij beide zwembaden is sprake van aanzienlijke onderbezetting. Sloop van zwembad
De Slag is mogelijk, Bad Bloemendal kan het potentieel van De Slag opvangen. Vanuit
financieel oogpunt is het, naast sluiting van de buitenbaden ook gewenst om zwembad
De Slag te slopen. Bij sloop van De Slag is het zwemaanbod in Nijkerk onevenredig
over de gemeente verspreid. Daarbij zal ook een aanzienlijk deel of stoppen met
zwemmen of de overstap naar baden buiten de gemeente maken. Beide is ongewenst.
Bad Bloemendal blijft uiteindelijk een bad dat ouder is dan 30 jaar en daarmee
gedateerd. Rond 2020 is in Bad Bloemendal een grote investering noodzakelijk om het
bad op het huidige niveau te houden.
4. In het onderhoudsuitgaven is gezien de beperkte ‘houdbaarheid’ van beide zwembaden
geen rekening gehouden met een noodzakelijke update van beide baden en of
investeringen ter verduurzaming van de baden (terugbrengen stookkosten). De risico’s
voor extra onderhoudslasten bij beide verouderde zwembaden nemen toe.
5. Behoud van Bad Bloemendal is de komende tien jaar mogelijk. Wel is het gewenst en
verstandig om het buitenbad van Bad Bloemendal op (korte) termijn te sluiten. Door
sluiting van De Slag zullen veel gebruikers van De Slag stoppen met zwemmen of
buiten de gemeente verdwijnen voor zwemactiviteiten. Wel blijft er sprake van een
verouderd bad dat qua bezetting niet optimaal is, ongunstig ligt vanuit de drie kernen
bezien, qua opzet en bouwjaar onvoldoende exploitabel is. De tekorten nemen de
komende jaren verder toe.
6. Rond 2018 zijn de baden 37 en 40 jaar oud. Via onderhoud wordt de bestaande situatie
behouden, sloop van beide zwembaden is binnen een termijn van circa tien jaar
onvermijdelijk. Het einde van beide zwembaden in de gemeente Nijkerk nadert dus met
rasse schreden. Behoud van beide zwembaden is financieel niet langer verantwoord. Bij
een tijdige keuze tot nieuwbouw kan tot maximaal 50% van de onderhoudskosten in de
periode 2013-2017 worden bespaard en vervallen de (forse) investeringen na 2018.
7. In alle varianten zijn de gemeentelijke kosten van schoolzwemmen meegenomen. In
diverse gemeenten is een discussie rondom schoolzwemmen gaande. Gezien alle
landelijke ontwikkelingen (decentralisaties) en bijkomende risico’s en het feit dat de
gemeente Nijkerk regiegemeente is en inwoners in de eigen kracht wil zetten is het
vanuit financieel oogpunt een optie dat, als wordt gekozen voor een nieuw zwembad,
hierin geen rekening meer te houden met schoolzwemmen. De regeling sociaal
culturele en sportieve activiteiten blijft bestaan voor minima. De jaarlijkse kosten
bedragen circa € 300.000. In de uitwerking van de keuze (programma van eisen) moet
dit beoordeeld worden aangezien een exploitant voor ongeveer 15% (kengetal
onderzoek Amersfoort) van de vrijkomende tijd een alternatief kan realiseren
(doelgroepactiviteiten overdag). Als tijdig duidelijk is welke keuze ten aanzien van
schoolzwemmen na 2018 wordt gemaakt kan met de afvloeiing van personeelsformatie
daarmee rekening worden gehouden. Naast deze kosten neemt ook de bezetting van
de gym/sportzalen toe, dus uiteindelijk kan een besluit om schoolzwemmen af te
schaffen zelfs duurder uitvallen dan deze structureel te handhaven.
8. Een nieuw te bouwen zwembad voldoet qua maatvoering en met twee beweegbare
bodems meer aan de eisen van deze tijd en is flexibeler inzetbaar waardoor het door
verenigingen beter toepasbaar is in vergelijking met beide huidige zwembaden.
9. Nieuwbouw van een zwembad per 2018 (basisvariant) is qua bezoekers-aantallen en
toekomstige ligging het meest gewenst. De kosten van instandhouding van Bad
Bloemendal alleen zonder De Slag zijn naar verwachting tot en met 2030 iets lager dan
de realisatie van een centraal gelegen nieuw zwembad (basisvariant). De
personeelskosten vallen structureel lager uit. Als vanaf nu een periode van 40 jaar
wordt beoordeeld dan is nieuwbouw van een nieuw zwembad (basisvariant) goedkoper.
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10. Een nieuw centraal gelegen zwembad zorgt ervoor dat de gemeente Nijkerk vanaf 2018
een goed geoutilleerd zwembad heeft dat weer voor vele tientallen jaren voldoet aan de
eisen van de tijd.
Voorstel zwembadontwikkeling Nijkerk
1.
Binnen het PRMI een keuze maken om ingaande 2018 een nieuw zwembad te openen.
2.
Een proces in gang zetten waardoor de gemeente Nijkerk op 1 januari 2018 een nieuw
centraal gelegen zwembad zijn deuren kan openen. Daarbij de herontwikkel
mogelijkheden van beide zwembadpercelen beoordelen.
3.
Per 2018 rekening houden met de reguliere gemeentelijke lasten en de eenmalige kosten
van € 1.610.000 (oa. aflossing lening Bad Bloemendal (€ 800.000, sloop beide
zwembaden, herstel sporthal De Slag en frictiekosten personeel).
4.
Bad Bloemendal en De Slag open houden tot eind 2017. De contracten verlengen tot 1
januari 2018.
5.
Met SRO in discussie treden om de buitenbaden per 1 januari 2015 te sluiten. Dit
meenemen bij de contractverlening. Beoordelen of sloop voorafgaand aan sluiting van
Bad Bloemendal gewenst is of dat dit in 2018 kan worden opgepakt.
6.
Schoolzwemmen tot 2018 voortzetten. In het programma van eisen van het nieuwe
zwembad de meerwaarde van schoolzwemmen beoordelen.
7.
De realisatie van een nieuw zwembad basisvariant in afstemming met de
gemeente Amersfoort vormgeven.
8.
In 2013 een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen uitwerken (inclusief en
exclusief schoolzwemmen) waardoor een definitieve investering- en exploitatieraming is
op te maken. Tevens onderzoek opstarten naar de mogelijke locatie van nieuwbouw
(optie: locatie Spoorkamp): consequenties ontsluiting, nutsvoorzieningen, mogelijkheden
delen infrastructuur, parkeerruimte, milieu/bodem/archeologie. Uiterlijk in 2014 een keuze
maken rondom de bouworganisatie en de aanbestedingstrategie (traditioneel, builddesign of build-desing-operate). Voor dit proces voor de periode 2013 – 2016 in totaal
€ 100.000 reserveren.
Bij een volledig nieuw te bouwen zwembad dat op 1 januari 2018 zijn deuren opent moet uiterlijk
in 2014 worden gestart met de voorbereidingen hiertoe. Dit gezien de periode die benodigd is
voor besluitvorming, ontwerp en realisatie van een nieuwe zwemvoorziening. Per 2018 wordt
het nieuwe zwembad meegenomen in de (Europese) aanbesteding van de
sportaccommodaties. Dit geeft een ieder duidelijkheid, de gemeente kan goed regie voeren en
onze partners in het veld kunnen optimaal hun eigen kracht benutten en uitbouwen.
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Bijlage 5:

Capaciteitsknelpunten binnen- en buitensport

In 2009 is een prognose gegeven van de ontwikkeling van de buitenbehoefte richting 2015 tot
en met 2025. Op basis van actuele gegevens 2012 kan worden geconcludeerd dat:
SC Hoevelaken vooralsnog voldoende heeft aan 5 wedstrijdvelden.
MHC Hoevelaken vooralsnog voldoende heeft aan 2 wedstrijdvelden.
Veensche boys de verwachte groei nog niet heeft gerealiseerd, doordat de ontwikkeling
in Nijkerkerveen minder voorspoedig verloopt.
Sparta Nijkerk heeft op dit moment voldoende aan haar zeven voetbalvelden5.
NSC voldoende heeft aan 2,5 wedstrijdvelden.
De korfbalverenigingen voldoende buitencapaciteit hebben. Vanuit hun wens om in de
wintermaanden binnen te sporten ontstaat druk op de binnensportruimte.
Het behoefteonderzoek binnensportaccommodaties dat in 2011 is uitgevoerd is nog steeds
actueel. De behoefte aan binnensportruimte in de gemeente Nijkerk is vergelijkbaar met andere
gemeenten: voor het onderwijs is ruim voldoende capaciteit aanwezig, voor de verenigingen is
er veel overcapaciteit in de dalweken en een tekort aan sporthalruimte in de piekweken. De
gemeente beschikt over vier sporthallen, de behoefte in dalweken bedraagt ongeveer drie,
terwijl de behoefte in piekweken circa vijf is. Voor de ontwikkeling in Nijkerkerveen moet
onderzocht worden welke financiële en ruimtelijke consequenties het vergroten van de sportzaal
naar een sporthal heeft. Daarbij kan reeds worden geconcludeerd dat wanneer wordt gekozen
voor de realisatie van een sportaccommodatie op de locatie ‘huidig centrum’, een sporthal niet
haalbaar is. Wanneer wordt geopteerd voor sport op de locatie ‘reservering voorzieningen’ is
zowel een sporthal als –zaal haalbaar.
Mochten in Doornsteeg ook onderwijsvoorzieningen komen waarbij ook nieuwe
binnensportruimte voor het bewegingsonderwijs nodig is, dan ligt hier eenzelfde mogelijkheid.
De geleidelijke groei van het inwoneraantal van de gemeente Nijkerk zal resulteren in een
grotere vraag naar sportvoorzieningen. In het Regeerakkoord Rutte II is opgenomen dat er extra
middelen beschikbaar komen om tenminste drie uur per week gymnastiek in het primair
onderwijs te geven binnen de bestaande onderwijsuren. Voor het basisonderwijs is dit een
verdubbeling van het aantal klokuren gymnastiek-onderwijs. Naast de gevolgen voor de
bekostiging van gymnastiekruimten heeft dit ook gevolgen voor de gymzalen-capaciteit. Als de
afspraken concreet zijn kunnen de lokale gevolgen in beeld worden gebracht. Multifunctioneel
gebruik en medegebruik van bestaande sportaccommodaties wordt bij bovenstaande
beoordeling altijd in de beoordeling meegenomen.
Knelpunten uit beide bovengenoemde behoefteonderzoeken (fase 1) zijn aangepakt en
omvatten onder meer de aanleg van kunstgrasvelden voor verschillende verenigingen en de
aanpassing van de fietscrossbaan. Op dit moment wordt gewerkt aan een multifunctionele
accommodatie voor HV Voice en SSVN. De knelpunten uit fase 2 die resteren zijn:
1. Verhoogd hekwerk rondom het terrein van Atletiek Vereniging Nijkerk (AVN)
2. realisatie van 4 kleedkamers bij SportClub Hoevelaken (SC Hoevelaken)
3. aanleg van een kunstgrasveld bij Nijkerkse Sportclub (NSC Nijkerk)
4. aanleg kunstgrasveld bij Hockeyclub Nijkerk (HCN)
Vanuit deze sportvisie zijn de knelpunten opnieuw beoordeeld, rekening houdend met alle
ontwikkelingen die zich bij de verenigingen hebben voorgedaan.

5
Deze opmerking is vanuit het onderzoek door bureau Andres CS. gemaakt. Sparta Nijkerk heeft hierop
Gereageerd door de melden dat dit niet juist is. Volgens de normering heeft Sparta Nijkerk onvoldoende
wedstrijdvelden (formeel 5,5 en geen 7 velden). Eén veld bij Sparta Nijkerk (C-veld genoemd) is formeel
50% NSC en 50% Sparta Nijkerk. In de praktijk gebruik Sparta Nijkerk dit veld voor ongeveer 90%.
Daarnaast huurt Sparta Nijkerk van AVN een veld waarop de lagere elftallen hun wedstrijden afwerken (dit
veld voldoet niet geheel aan de normen). Uit de meest recente berekeningen blijkt dat Sparta Nijkerk
behoefte heeft aan negen wedstrijdvelden. Door een kunstgrasveld aan te leggen denkt de vereniging de
behoefte op acht velden te kunnen maximeren (betere benutting kunstgrasveld). In deze berekening is
echter nog niet het damesvoetbal opgenomen. De populariteit neemt in Nijkerk de laatste tijd pas toe. Op
grond van landelijke kengetallen zou Sparta Nijkerk 12 tot 15 damesteams moeten hebben, er zijn er op dit
moment 7 zodat nog groei is te verwachten.
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Ad 1. Verhoogd hekwerk AVN
Zoals in deze sportnota aangegeven heeft Nijkerk op basis van historisch handelen de
Atletiekvereniging ondersteund. Waar er sprake is van een gegronde aanvraag wordt
voorgesteld om deze te honoreren. Het hekwerk voor AVN blijft een acuut probleem voor de
vereniging. De vereniging heeft rekening gehouden met de realisatie van het hekwerk door de
gemeente en heeft dientengevolge zelf de kosten voor een 200 m asfaltbaan gedragen. Nu de
baan gereed is maar het hekwerk nog niet is aangebracht, is er een groot risico dat de nieuwe
baan beschadigingen oploopt. AVN heeft de asfaltbaan gefinancierd, er resteren geen financiën
om zelf een verhoogd hekwerk te realiseren. Vanuit deze sportvisie kan AVN in aanspraak
maken op een nieuw hekwerk. De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal € 27.000 (incl.
BTW). Mogelijk dat door investeringen vanuit de NS de werkelijke kosten lager uitvallen. Dit
wordt in afstemming met de vereniging beoordeeld.
Ad 2. Kleedkamers SC Hoevelaken
Met de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld heeft SC Hoevelaken de beschikking over 5
wedstrijdvelden. Op basis van de normen van de KNVB zijn voor 5 wedstrijdvelden in totaal 14
kleedkamers nodig, terwijl SC Hoevelaken nu de beschikking heeft over 12 kleedkamers. Op
termijn wordt verwacht dat SC Hoevelaken de behoefte zou krijgen aan 6 wedstrijdvelden,
waardoor uit is gegaan van 4 aanvullende kleedkamers. Deze behoefte is er nog niet. Er is
daarmee een acuut tekort aan 2 kleedkamers. De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal €
165.000 (incl. BTW).
Ad 3. Kunstgrasveld NSC
NSC heeft op basis van de normen op dit moment behoefte aan 2 wedstrijdvelden. Zij hebben
nu reeds de beschikking over 2,5 wedstrijdvelden. Het beoogde knelpunt is daarmee niet meer
aanwezig. Het knelpunt is niet aanwezig. Medegebruik van velden door Sparta Nijkerk is
mogelijk.
Ad 4. Kunstgrasveld HCN
Op basis van de NOC*NSF normering heeft HCN de behoefte aan 2 wedstrijdvelden. Door het
kleine (kwart) veld aan de zijkant hebben zij nu de beschikking over 1,25 velden. De uitbreiding
met het kleine kwartveld is niet meer toereikend. De verwachting is dat wanneer HCN over meer
velden kan beschikken, de vereniging verder zal doorgroeien. Dit knelpunt is nog altijd actueel.
De kosten van een zandingestrooid wedstrijdveld en daarmee de gemeentelijke bijdrage
bedraagt maximaal € 420.000 (incl. BTW). Consequentie van deze investering is dat HCN op de
huidige plek blijft gehuisvest en dat de reservering van 3 hectare voor hen binnen Doorsteeg
komt te vervallen (zie bijlage 6).
In het kader van de sportvisie zijn de verenigingen uitgenodigd om hun wensen en behoeften
kenbaar te maken. Dit levert het volgende overzicht op. Deze is beoordeeld op noodzakelijkheid
conform de NOS*NCF normering:
Wensen en behoeften sportverenigingen
1
AVN heeft aangegeven een kunststof 100
m sprintstrook te wensen. Daarnaast wil de
vereniging de 200 m ringbaan graag
voorzien van kunststof. De functionaliteit en
de veiligheid zou daarmee voor alle
gebruikers (vereniging en scholen)
verbeterd worden.
2
MHC Hoevelaken heeft een aantal
onderhoudswensen zoals vervanging van
de toplaag van het eerste kunstgrasveld,
verbetering parkeergelegenheid (relatie
toekomstige woningbouw) semiwatervelden en hekwerk rondom het
sportterrein.
3
NCC wenst graag een nieuwe kantine.

Beoordeling
Het hekwerk van AVN wordt in 2013
vervangen. Toekomstige aanvragen worden
in lijn met de NOC*NSF normering getoetst in
lijn met het huidige aanbod dat AVN per 1
januari 2013 aanbiedt.
De beoordeling wordt meegenomen in de
meerjarenplanning die in 2013 ten aanzien
van de sportvoorzieningen wordt opgemaakt.
De parkeergelegenheid wordt in het
beheerplan beoordeeld.
Dit is geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid.
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4
5
6

7

De Nijeboulers wensen graag de grond van
de gemeente te kopen.
SC Hoevelaken wil graag het natuurgras op
het huidige hoofdveld vervangen door
kunstgras.
ZVV Sparta Nijkerk is gepromoveerd en
moeten aan licentievoorwaarden gaan
voldoen.

Wordt vanuit de harmonisatie van beheer en
eigendom in 2014 opgepakt.
Wordt via het beheerplan 2013 opgenomen
en in beeld gebracht.

KV Sparta Nijkerk wil eventueel zelf een
sporthal bouwen achter de huidige
accommodatie.

Ontwikkelingen worden gevolgd.

Bijlage 6:

In sporthal Corlaer moet naar oplossingen
worden gezocht, met name wat betreft de
ruimte(n) voor scheidsrechters.

Sportbehoefte Doornsteeg

Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk als Doornsteeg en het gegeven van de ontwikkeling van
Corlaer, ontstaat de vraag van nieuwe sportaccommodaties. Daarbij ligt de focus in eerste
instantie op voetbal, aangezien dat alleen is gesitueerd aan de noordoostelijke zijde van de kern
Nijkerk. Op dit moment is de ruimte voor voetbal op Luxool precies voldoende (zie voetnoot
Sparta Nijkerk in bijlage 5). Een eventuele samenwerking tussen Sparta Nijkerk en NSC om
toekomstige knelpunten van Sparta Nijkerk op te lossen (bij een bevolkingstoename) biedt naar
verwachting een tijdelijke oplossing. Het geniet de voorkeur om NSC uit te plaatsen, zeker
wanneer er in Doornsteeg voldoende woningen (c.q. verzorgingsgebied) wordt gerealiseerd. Bij
uitplaatsing van NSC naar Doornsteeg zou NSC van deze ontwikkeling kunnen profiteren. Op
langere termijn zou Sparta Nijkerk vervolgens de ontstane ruimte kunnen vullen.
Bij uitplaatsing van NSC wordt rekening gehouden met drie wedstrijdvelden. Afhankelijk van het
woningbouwprogramma in Doornsteeg zal de behoefte mogelijk nog verder toenemen.
Onzekere factor is wel dat mogelijkerwijs niet alle bestaande leden van NSC zullen
meeverhuizen. Op dit moment heeft Sparta Nijkerk een ‘sterkere’ uitstraling dan NSC. Bij een
nagenoeg gelijke bereikbaarheid zullen inwoners bij de keuze tussen NSC en Sparta Nijkerk
eerder voor Sparta Nijkerk kiezen. Als NSC wordt uitgeplaatst, zal voor een deel van de
inwoners van Nijkerk NSC dichterbij zijn gesitueerd en zal de keuze eerder voor NSC (kunnen)
worden gemaakt. Het feit dat zij over een nieuwe accommodatie gaan beschikken, zal tevens
aantrekkingskracht hebben. Uitgaande van een beperkt (4 velden) en gemaximeerd scenario
van 5 voetbalvelden voor NSC en behoudt van Hockeyclub Nijkerk op de huidige locatie (zie
bijlage 5) blijft in Doornsteeg resterend circa 4-5 hectare benodigd. Een fusie tussen Sparta
Nijkerk en NSC is slechts een korte termijn oplossing, hiermee wordt niet het
capaciteitsprobleem van Sparta Nijkerk opgelost. Verder draagt het niet bij aan een meer
evenwichtige spreiding van sportaccommodaties over Nijkerk en Nijkerkerveen. In overleg
tussen de twee verenigingen kan worden gekomen tot een passende, tijdelijke oplossing van
het gebruik van de velden. Daarbij zal in lijn met de beschikbare financiën ook bekeken moeten
worden of investeringen mogelijk zijn. Zo niet dan zijn wachtlijsten onontkoombaar.
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Bijlage 7:

Reactie partners naar aanleiding van informatieavond concept
Sportnota 13 december 2012

De reacties vanuit de partners zijn voortgekomen vanuit de concept sportnota. Daarin was
atletiek als niet basis buitensport opgenomen en korfbal als niet basis binnensport. In de
uiteindelijke versie die de gemeenteraad is aangeboden is dit gecorrigeerd en worden zij beide
als basissporten beschouwd. De reactie van de gemeente is in lijn met de aangebrachte
wijzigingen.

Partner

Inbreng partner

(in alfabetische
volgorde)

(verkort op hoofdlijnen)

1. Atletiek
Vereniging Nijkerk

1. AVN geeft in haar brief aan
verbaasd te zijn over de keuze ten
aanzien van atletiek (geen
basissport).
2. AVN dient via de brief een
bezwaar in tegen het voorgenomen
besluit.
3. AVN geeft in haar brief toelichting
op de opzet en de ledentallen van
de vereniging.
4. AVN schets in haar brief de
consequenties van de voorgenomen
keuze. Daarbij wordt vermeld dat
oa. de waarderingssubsidie vervalt.
5. Gemeld wordt dat met
terugwerkende kracht een financiële
bijdrage voor oa. de 200 meter baan
en de opwaardering van
atletiektoestellen.
6. AVN gaat in op de privatisering
van 5 buitensportverenigingen per
2003 en de relatie met SRO in deze.
Door AVN daar uit te trekken
verwacht AVN dat de tarieven die zij
aan SRO moet betalen navenant
stijgen.
7. AVN wijst op de mogelijke
contributieverhoging en het risico
dat zij mogelijk de (jeugd)atletiek
moeten afstoten.
8. AVN geeft een vijftal
overwegingen mee om het
voorgenomen besluit te
heroverwegen. Daarin gaat zij in op
de inzet voor de jeugd, AVN geeft
aan dat de financiële ondersteuning
van de gemeente met name de
oudere sporters betreft; relatie
scholen en benutting complex wordt
toegelicht; de vier in Nijkerk
genoemde basissporten zijn de
traditionele sporten: juist atletiek
voorziet in een bij veel inwoners
gewenste verbreding.
9. AVN verzoekt om het voorstel te
herzien en geeft aan dat als B&W
dit niet voornemens is dat zij richting
de gemeenteraad actie onderneemt.

Reactie gemeente
1. Atletiek wordt op basis van haar
argumentatie en de multifunctionele
bezetting van haar accommodatie
opgenomen als basissport. Wel met de
focus op het bestaande activiteitenaanbod.
2. Tegen een voorstel in een concept nota
kan geen bezwaar worden ingediend. Het
staat AVN vrij om in te spreken tijdens de
raadsbehandeling (Mening op 12 februari
2013).
3. Hiervan wordt kennis genomen.
4. Atletiek wordt in de uiteindelijke
Sportnota aangemerkt als basisvoorziening.
Er is geen directe relatie met de
waarderingssubsidie. Voor alle
verenigingen geldt dat deze systematiek in
2013/2014 wordt herijkt.
5. AVN geeft in de brief aan dat de
gemeente tot op heden niet heeft willen
bijdragen aan deze voorzieningen. In lijn
met de Sportnota blijft dit het geval. De
bezwaarcommissie heeft de gemeentelijke
lijn hierin bevestigd.
6. AVN blijft binnen het SRO contract tot en
met 2018. Reguliere zaken worden
zodoende net als in het verleden opgepakt
en bekostigd.
7. Zie ook reacties punten 4 en 6: de de
systematiek van de waarderingssubsidie
wordt in 2013 beoordeeld, de uitgaven voor
onderhoud vallen binnen het SRO contract.
8. De gemeente heeft kennis genomen van
deze overwegingen, atletiek wordt een
basissport.
9. Zoals in reactie 2 al gemeld staat het
AVN en een ieder vrij om de gemeenteraad
schriftelijk te informeren en/of tijdens de
Mening in te spreken.
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2. Jeu de
Boulesvereniging
“De Nijeboulers”

1. Het bestuur pleit voor het behoudt
van de waarderingssubsidie. Al
hoewel de bijdragen lager zijn dan
de ‘accommodatie subsidies’ maakt
het veel andere, met name kleinere,
sporten mogelijk met een groot
aantal deelnemers.
2. De vereniging vraagt of het
mogelijk is om de ondergrond van
hun accommodatie te kopen, mits
betaalbaar en afhankelijk van
aanvullende gemeentelijke
voorwaarden. Er is veel door
vrijwilligers geïnvesteerd. Als het
huidige contract afloopt dan is er
onzekerheid over wat er gebeurd
met de erfpacht en wat de nieuwe
contractvoorwaarden zijn. Als deze
ongunstig zijn dan komt het
voortbestaan van de vereniging in
het geding.
3. De vereniging heeft te maken met
een toenemend ledenaantal. Zij
verzoekt de gemeente om op het
naastgelegen terrein een
‘sportclaim’ te leggen. Mocht een
accommodatie uitbreiding gewenst
zijn dan is er grond voorradig.

2. Korfbalvereniging
Sparta

1. Korfbalvereniging Sparta verzoekt
het voorstel om korfbal binnensport
als niet basissport te zien te
heroverwegen. Zij geeft daarbij aan
dat korfbal niet alleen kan worden
bestempeld als een reguliere
buitensport. In de winterperiode
(november t/m maart) bestaat er
volgens de vereniging geen korfbal
als buitensport. Korfbal kan
vergeleken worden met handbal,
een sport die in Nijkerk ook als
binnen- en buitensport wordt
beschouwd. Korfbal in een sporthal
is geen wens in de wintermaanden,
maar strikt noodzakelijk.
2. Gesteld wordt dat de
korfbalvereniging voldoet aan de
criteria op basis waarvan sporten
worden aangemerkt als basissport.
3. De kans bestaat dat als korfbal
niet meer als binnensport in de
wintermaanden wordt beschouwd
dat zij op termijn zaaluren aan
andere sporten zal verliezen.
4. De gemeente wil niet investeren
e
in een 5 sporthal. Het ‘uitroeien’
van de korfbal in de wintermaanden
is niet het middel om dat doel te
bereiken.

1. De waarderingssubsidies maken geen
onderdeel uit van deze Sportnota, maar
worden in 2013/2014 in een apart traject
herijkt. Daarbij wordt in lijn met het
gemeentelijke beleid een actievere
tegenprestatie gevraagd.
2. In de nota Maatschappelijk Vastgoed is
opgenomen dat de gemeente met de
vereniging in overleg wil. De insteek wordt
een verlenging van het contract waarbij de
grond in erfpacht wordt uitgegeven. Dit is in
lijn met de uitgangspunten van de nota
Maatschappelijk Vastgoed. De gemeente
waardeert verenigingen die op eigen kracht
veel investeren in hun accommodaties. In
afstemming met het bestuur worden de
voorwaarden voor de volgende
contractperiode besproken. Deze moeten in
lijn zijn met de daartoe in Nijkerk gangbare
uitgangspunten. De intentie vanuit de
gemeente zal daarbij zijn dat de jeu de
boulesvereniging moet kunnen blijven
voortbestaan.
3. De gemeente gaat haar maatschappelijk
vastgoed harmoniseren en via een
aanspreekpunt uniformeren. In de
uitwerking van de nota Maatschappelijk
Vastgoed wordt beoordeeld wat er met het
terrein naar de Jeu de Boulevereniging
moet gebeuren, mede afhankelijk van de
ledenontwikkeling van de jeu de
boulesvereniging. De locatie ligt binnen het
Sportpark Watergoor, een uitbreiding moet
voldoen aan wat hiervoor in het
bestemmingsplan (bouwblok e.d.) is
opgenomen.
1. Uit nadere informatie is gebleken dat
korfbal zowel een binnen als buitensport
betreft met verplichte binnen- en
buitencompetities. Als de korfbal aan één
van beide niet deelneemt dan mag zij niet
meer als vereniging opereren in
competitieverband. Aangezien er een
aparte wintercompetitie voor de korfbal blijkt
te bestaan wordt korfbal toch als basis
binnensport beoordeeld.
2. Zie reactie in antwoord 1.
3. Is door gewijzigd voorstel niet aan de
orde.
4. Het is correct dat de gemeente geen 5e
sporthal wil bouwen. Nijkerk investeert al
bovenmatig in sport en er is op termijn
eerder de wens om kosten te beperken dan
extra in nieuwe voorzieningen te
investeren. Pas als er een wettelijke
noodzaak is (gymuren basisonderwijs
worden door Rutte II verdubbeld) en/of bij
een vervangingsvraag (Nijkerkerveen) kan
tot investeringen worden besloten.
5. Het realiseren van een eigen hal op het
korfbalterrein is interessant. De gemeente
wacht deze ontwikkeling met belangstelling
af.
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3. Sport Club
Hoevelaken

4. Tennisvereniging
Sparta

5. Korfbalvereniging Sparta denkt
erover na om zelf op eigen terrein
een hal te realiseren.
1. SC Hoevelaken is erg tevreden
met de vorderingen binnen de
sportnota en wil de gemeente op
voorhand dank zeggen voor de
voorstellen die in de nota worden
gedaan.
2. De vereniging geeft aan het zeer
spijtig te vinden als de
besluitvorming rondom de sportnota
zou vertragen.
3. De vereniging bestaat in 2013
vijftig jaar. Een gemeentelijke
bijdrage in de kleedkamers is
daarbij heuglijk nieuws. Daarbij
geeft zij aan dat er vier kleedlokalen
benodigd zijn.
1. De tennisvereniging geeft aan dat
de gemeente in 2017 wil bereiken
dat alle basissporten goede
huisregels hebben ten aanzien van
drank, drugs, sportief gedrag, etc..
Zij geven aan dat zij dit al
geformaliseerd hebben en vinden
de termijn lang.

5.
Volleybalvereniging
Surf Hoevelaken

1. Tekstuele op- en aanmerkingen.
2. Vraag uitleg tabel.
3. Vraag welke voorwaarden van
toepassing zijn voor het verkrijgen
van subsidie bij incidentele
projecten.
4. Voorstel om buurtsportcoaches
een koppeling te laten leggen met
de Sportbonden. Voorbeeld
NeVoBo ter versterking van het
vrijwilligers kader.
5. Opmerking over onderdeel
subsidiebeleid in relatie tot willekeur
en onrechtvaardigheid.

6. Zaalvoetbal
Vereniging Sparta

1. In de concept nota is opgenomen
dat de gemeente het voornemen
heeft om vanaf 2019 te gaan
werken met één exploitant voor de
binnensport. ZVV Sparta meldt
uitermate tevreden te zijn met
Exspa als exploitant.
2. Het voordeel van één exploitant
kan zijn dat afspraken beter op
elkaar kunnen worden afgestemd.
ZVV Sparta ziet graag dat ook de
kwaliteit van dienstverlening in de

1. De gemeente is blij met deze positieve
reactie en neemt hier kennis van.
2. In lijn met de planning wordt op 28
februari 2013 de nota aan de
gemeenteraad aangeboden. Vooralsnog
wordt de planning gehaald.
3. Voor de vereniging wordt een bijdrage
van € 165.000 voorgesteld voor de
realisatie van twee kleedkamers. Uit de
beoordeling door Andres blijkt dat er
vooralsnog geen behoefte is aan de
realisatie van in totaal vier kleedkamers.

1. De inschatting is dat het overgrote deel
van de basis- en niet-basissporten
huisregels hebben zodat bv. drank en
drugsgebruik tot een minimum wordt
beperkt. De komende jaren gaat de
gemeente hierover de discussie met de
sportverenigingen aan. Voor de
investeringen in de sportaccommodaties
verlangt de gemeente bij de basissporten
een extra inzet. Als niet basissporten
aanhaken en/of meedoen dan wordt dit
zeer gewaardeerd. Zaken die vanuit de wet
verplicht zijn of in lijn met gemeentelijke
(evenementen)beleid moeten uiteraard
door alle sportverenigingen worden
nageleefd.
1. Zijn waar nodig aangepast.
2. In de tabel wordt gemeld dat
sportaccommodaties steeds
multifunctioneler worden. Hiermee wordt de
trend weergegeven dat verenigingen steeds
actiever via medegebruik van faciliteiten
gebruik maken ter beperking van oa. hoge
exploitatie kosten.
3. Via de sportmedewerker kan deze
informatie worden opgevraagd.
4. Buurtsportcoaches zijn voornamelijk
bedoeld om verbindingen te leggen. Zij
moeten daarbij ook kennis hebben van wat
bij de Sportbonden gaande is.
5. Via het subsidie- en tarievenbeleid moet
onduidelijkheid en willekeur ten aanzien
van accommodaties tot het verleden gaan
behoren.
1. Het bestaande contract met Exspa
(sporthal Corlaer) loopt in 2014 af. Daarna
vindt een aanbesteding plaats. De
komende jaren wordt beoordeeld of het
gewenst is om per 2019 met één exploitant
voor binnen- en buitensport (+ zwembad)
verder te gaan. Hiervoor wordt een apart
proces opgezet dat mogelijk met een
Europese aanbesteding eindigt.
2. In lijn met het antwoord bij 1. wordt
uiteraard de geleverde kwaliteit als
belangrijk onderdeel in de waardering
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afweging wordt meegenomen.
3. ZVV Sparta heeft geen ‘clubhuis’.
Graag zouden zij zien dat zij hun
behoefte kunnen clusteren in één
sporthal. Dit zowel voor de
trainingen als voor de
thuiswedstrijden.
4. ZVV Sparta reageert tot slot op
een uitspraak van een aanwezige
tijdens de informatieavond die
aangaf dat zaalvoetbal veelal door
mensen van buiten de gemeente
wordt gespeeld en dat er veel
vernielingen worden aangericht. Het
bestuur van ZVV bestrijdt deze
stelling ten stelligste.

meegewogen.
3. De toekenning van uren in de sporthallen
en sportzalen wordt door SRO en Exspa
behartigd. Daarbij zullen deze partijen
proberen om verenigingen zo goed als
mogelijk op één locatie te bedienen. Helaas
blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk.
Aangezien de bouw en exploitatie van
sporthallen en zalen prijzig is hecht de
gemeente aan een optimale bezetting. Dit
kan consequenties hebben voor het aantal
locaties waarop wordt getraind en waar
wedstrijden plaatsvinden.
4. De gemeente is niet bekend met
mogelijke vernielingen die vanuit de
zaalvoetbalsporters zouden worden
aangericht. De opmerkingen hierover vanuit
ZVV Sparta kan de gemeente dus
onderschrijven.
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