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SAMENVATTING
Het huidige sportbeleid dateert van 1994. Ondertussen hebben er veel ontwikkelingen in de sport
plaatsgevonden. De ontwikkelingen in de sport volgen in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkelingen.
Sport heeft bijvoorbeeld in de afgelopen jaren geprofiteerd van de brede interesse in gezondheid. Ook op
andere maatschappelijke terreinen doet sport zijn intrede.
Sport en beweging zijn in het belang van een gezonde samenleving waaraan mensen zo lang mogelijk
actief blijven meedoen. De gemeente Dordrecht gaat voor meer sporten en meer bewegen. Niet voor
niets is de titel van het voorliggende beleidskader "Dordt Sport". Het betreft een aansporing en een
oproep aan alle Dordtse inwoners deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten voor een actief en
gezond leven. De vorm waarin het sporten of bewegen plaatsvindt, zoals in georganiseerd,
ongeorganiseerd of in commercieel verband is daarbij niet van belang; evenmin als haar karakter:
competitief of recreatief. Veel belangrijker is dat burgers in voldoende mate bewegen en sporten. De
gemeente Dordrecht investeert daarom fors in sport met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van
de "Breedtesport" met als ultieme doelstelling zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te
krijgen. De gemeente Dordrecht streeft met het stimuleren van de deelname aan sport- en
bewegingsactiviteiten zowel intrinsieke als extrinsieke waarden na. De intrinsieke waarde van sport
verwijst naar de kwaliteiten van de sportactiviteit zelf: plezier in het bewegen, competitie met anderen,
ontspanning, ontplooiing, sportieve grenzen verleggen. De extrinsieke waarde van sport verwijst naar de
maatschappelijke betekenis ervan. Sport speelt een rol in sociale binding en zorgt voor ontmoeting,
participatie en interactie op vrijwillige basis.
De gemeente Dordrecht investeert in sport en beoogt hiermee maatschappelijk rendement te behalen
(social return on investment). Het gaat daarbij om maatschappelijke doelstellingen, zoals fitheid en
gezondheid, participatie, integratie en gedragsontwikkeling. Het realiseren van maatschappelijke
doelstellingen kan de gemeente niet alleen. Ze heeft daarbij de steun nodig van de sportverenigingen,
het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.
De sportparticipatiegraad van de Dordtse bevolking van 15 t/m 74 jaar bedraagt 60%. Voor een
aanzienlijk deel vinden de sport- en bewegingsactiviteiten in Dordrecht plaats in verenigingsverband
(36%). De relatief hoge score van de verenigingsport ten opzichte van het landelijke gemiddelde (29%)
toont aan de grote waarde van de sportverenigingen in Dordrecht. Het sportbeleid is erop gericht de hoge
sportparticipatiegraad in Dordrecht vast te houden, waarbij de sportverenigingen een belangrijke rol
spelen. De gemeente Dordrecht wil de sportverenigingen actief ondersteunen en zorgen vooreen
kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur (zaalsportaccommodaties, sportvelden en
sportvoorzieningen in de openbare ruimte). De gemeente Dordrecht formuleert voor haar sportbeleid in
de periode 2007 - 2011 vijf kernambities.
Kernambitiés sportbeleid:
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Het Beleidskader Sport geeft uitwerking aan de kaders (10 kaderstellingen) en de uitgangspunten voor
het Dordtse sportbeleid. Deze zullen nader worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Sport. Het
uitvoeringsprogramma Sport geeft invulling aan de praktische realisatie van strategische
beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het Beleidskader Sport.
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1

Een nieuw sportbeleid

De gemeente Dordrecht ontwikkelt een nieuw sportbeleid. De redenen om te komen tot een nieuw
sportbeleid zijn:
Het huidige sportbeleid dateert uit 1994;
Evaluatie Sportbeleid Muiier Instituut: 'Koers naar een sportieve stad';
Nieuwe ontwikkelingen in de sport;
Ontwikkeling gemeentelijk sector Sport en Recreatie;
Geformuleerde ambities Collegeakkoord en Meerjarenbeleidplan 2006 - 2010 (MJP).
De beleidsontwikkeling is een gezamenlijk proces van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en de
Sector Sport en Recreatie (Sportbedrijf in oprichting) en valt in twee fasen uiteen:
1. Ontwikkeling Beleidskader Sport (kadernotitie)
2. Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma Sport
Het Beleidskader Sport geeft de kaders weer voor het toekomstige sportbeleid en formuleert strategische
doelstellingen voor de sport sec en voor de sport gekoppeld aan sociaal en welzijnsbeleid.
De ontwikkeling van het meerjarige Uitvoeringsprogramma Sport volgt op de bestuurlijke en ambtelijke
vaststelling van het Beleidskader Sport.
Het Beleidskader Sport is tot stand gekomen in intensieve samenwerking met de Sportraad Dordrecht,
de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en de sector Sport en Recreatie (Sportbedrijf i.o.). Er is een
inspraak en advies traject gevolgd met de Sportraad, waarbij zijn betrokken het Dagelijks Bestuur, het
Algemeen Bestuur, de commissie Innovatie, de commissie Accommodaties, de commissie Financiën en
de commissie Sportstimulering. Voorts zijn individuele verenigingen en sportparken bezocht. Er is tevens
contact geweest met het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD).
Binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling heeft afstemming plaatsgevonden met
beleidsverantwoordelijken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gezondheid, onderwijs,
jeugd, integratie en accommodaties. Tot slot is voor de ontwikkeling van het Beleidskader Sport gebruik
gemaakt van: de Rapportage Sport 2006 (Sociaal Cultureel Planbureau) het eindrapport 'Koers naar een
sportieve stad' (WJH Muiier instituut), de Verenigingsmonitor Dordrecht 2005, de monitor "Leefbaarheid
en Veiligheid 2005" (SGB), de Integratiemonitor 2005 (SGB), de Ouderenmonitor 2005 (SGB) en de
resultaten van de interactieve 'Chatsessie Leerpark1 {25 jongeren van het Da Vinci College).
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Terugblik op het sportbeleid

2.2

Eindrapport van het Muiier instituut
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Gemeentelijk standpunt het Beleidskader Sport richt zich op de bevordering van een levendig
sportklimaat, sterke sportverenigingen en een kwalitatief hoogwaardige sporiinfrastructuurin Dordjecht,
waarbif nadrukkelijk wordt ingezet op verenigingsondersteuning en modernisering van hét sportaanbod
Het faneyenstelsel word^vooralsnog injJe, huidige oyzet gehandhaafd^ Het subsidiestelsel zal worden
aangepast aan 'de geformuleerde strategische, intrinsieke en extrinsieke beleidsdoelstellingen voorde
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2.2

Het huidige sportbeleid van Dordrecht in cijfers

Tabel 1: Begroting Sport 2007 - 2011
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Door de BOS-projecten wordt de begroting Sportstimulering verhoogd met € 300.000 voor de periode
2007-2010.
Tabel 2: Verdeling van middelen voor Sportstimulering
Procentuele verdeling :
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3

Landelijke ontwikkelingen in de sport

De sportsector is volop in beweging. De ontwikkelingen in de sport volgen in grote lijnen de
maatschappelijke ontwikkelingen. Sport heeft bijvoorbeeld in de afgelopen jaren geprofiteerd van de
brede interesse in gezondheid. Ook op andere maatschappelijke terreinen doet sport zijn intrede.
Hieronder een kort overzicht van een aantal belangrijke landelijke trends en ontwikkelingen.
Sport en gezondheid
Sport en beweging zijn in het belang van een gezonde samenleving waaraan mensen zo lang mogelijk
actief blijven meedoen. Fitheid en gezondheid mogen zich verheugen in een hernieuwde aandacht bij
overheid en burgers. Steeds meer mensen bewegen vanuit gezondheidsoverwegingen. De rijksoverheid
zet stevig in op preventieve gezondheidszorg (nota "Langer gezond leven, ook een kwestie van gezond
gedrag", 2003). Overgewicht is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het preventiebeleid richt zich met
name op gezonde voeding en meer bewegen voor de jeugd, mensen met een lage sociaal-economische
status en de beroepsbevolking. Lokaal zijn gemeenten in samenwerking met andere maatschappelijke
partijen prima in staat om effectieve arrangementen aan te bieden, die een gezonde leefstijl stimuleren.
Veranderde sportbeleving
Ouders sporten meer dan 20 jaar geleden, maar sporten vooral in ongeorganiseerde vorm. Naarmate
ouders zich sportiever gedragen, zijn ook hun kinderen intensiever betrokken bij de sport. De toename
van de sportactiviteiten bestaat vooral uit de zogenaamde solosporten (sporten die gemakkelijk alleen te
beoefenen zijn en waarvoor geen directe tegenstander, partner of teamgenoot benodigd is). Sport wordt
vooral beoefend vanuit sportexterne (zie ook de extrinsieke waarde van de sport) doelstellingen: sociale
contacten en gezondheidsoverwegingen. Er is sprake van een lange termijn daling in de belangstelling
voor wedstrijdsport (deelname aan competities en trainingen).
De veranderde organisatie van de sport
Het aandeel sporters, dat lid is van een sportvereniging, is landelijk de afgelopen jaren licht gedaald. De
aanwas van nieuwe sporters is onder de ongeorganiseerde sport is groter dan onder de georganiseerde
sport. Grote groepen sporters geven er de voorkeur aan om buiten de traditionele verenigingen om te
sporten.
Nieuwkomers in de sport vullen hun sportbeleving vaak op eigen wijze in. Er zijn grenzen aan de mate
waarin de nieuwkomers bereid zijn om op te gaan in de sportbeleving van de gevestigde sporters.
De blijvende ongelijkheid in de sport
De sportdeelname van de tweede generatie allochtonen ligt hoger dan de eerste generatie allochtonen.
Vanuit een beleid dat erop gericht is de achterstanden in sportdeelname weg te nemen is dit een
positieve ontwikkeling. Echter, de sportdeelname onder tweede generatie allochtonen blijft achter bij die
van autochtonen. Ook de betrokkenheid van allochtonen bij het sportvrij wil lig ers werk is lager dan die van
autochtonen, vooral bij bestuurlijke functies.
De sportdeelname blijkt onder hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomen nog altijd beduidend
hoger dan onder personen met lagere opleidingsniveaus en/of inkomens.
Ook de achterstand in sportdeelname van mensen met een beperking ten opzichte van de mensen
zonder beperking is in de afgelopen jaren niet kleiner geworden.
Het aandeel van ouderen in formele sportcompetities, teamsporten en contactsporten is nog steeds vrij
gering, hoewel ouderen de afgelopen jaren meer sporten dan voorheen.
Ruimte en accommodaties
De afgelopen jaren is het aandeel sporters gestegen en is de bevolkingsomvang gegroeid. Desondanks
laten de beschikbare statistieken nauwelijks enige groei zien in de hoeveelheid ruimte en het aantal
accommodaties dat er voor sport beschikbaar is. De verplaatsing van sportaccommodaties naar de
randen van de stad heeft zich doorgezet.
Georganiseerde sport versus ongeorganiseerde sport
Van oudsher wordt de sport in Nederland institutioneel belichaamd in sportbonden en sportverenigingen.
Nog steeds is 50% van alle sporters lid van tenminste één sportvereniging.
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De sport dankt zijn maatschappelijke waarde en zijn betaalbaarheid voor een groot deel aan het feit dat
sporters zelf betrokken zijn bij de vormgeving en totstandkoming van hun sport. Dat punt is heel veel
waard en voldoende reden om de bestaande verenigingstructuur te koesteren. 10 tot 14% van de
Nederlandse bevolking is als vrijwilliger betrokken bij sport.
Vanuit het perspectief van sportstimulering is het minder relevant of mensen sporten in de context van
een vereniging of op ongeorganiseerde wijze: puur individueel, met een clubje vrienden of kennissen, of
bij een commerciële sportschool. Dat mensen sporten is vanuit gezondheid s perspectief belangrijker dan
hoe zij sporten.
Professionalisering in de sport
Veel verenigingen zijn in de afgelopen jaren gefuseerd en in veel verenigingen wordt gewerkt aan
verbetering van kwaliteit van de dienstverlening en aan de ontwikkeling van moderne sportaccomodaties.
Onderhoud en instructie wordt steeds vaker overgelaten aan professionele krachten. Sponsors zorgen
voor kleding/materiaal en een gedeelte van de catering. De verenigingen richten zich vooral op
bestuurlijke taken en de begeleiding van wedstrijden en trainingen.
Een goede mogelijkheid is dat vrijwilligers zich laten ondersteunen door adviseurs en betaalde krachten.
Gemeentelijke s portloketten, bondsbureaus, provinciale sportservicepunten en commerciële partijen
spelen daar een groeiende rol in. De verenigingsstructuur wordt hierdoor versterkt Wellicht kan de vlucht
weg van de vereniging weer deels worden gekeerd met sterke verenigingen die service bieden en gericht
inspelen op een veranderende vraag.
Sportstimulering
De rijksoverheid richt zich op het stimuleren van de "sportieve keuzes" van burgers en het faciliteren van
die keuzes. Met deze facilitering geeft de rijksoverheid aan dat ze deelname aan sport van belang acht.
Voor de realisatie van haar doelstellingen heeft de rijksoverheid de laatste jaren sterk vertrouwd op
(tijdelijke) stimuleringsmaatregelen (bijvoorbeeld BOS regeling, programma Meedoen allochtone jeugd in
de sport). Evaluaties van die regelingen maken duidelijk dat er lokaal veel door in gang is gezet. Zorgen
blijven er over wat er met de lokale middelen en projecten gebeurt als de stimuleringsmaatregelen zijn
afgelopen.
School en sport
Steeds vaker worden allianties gesloten tussen het onderwijs en de sport. Op landelijke niveau is door de
ministeries VWS, OCW en de sportkoepel NOC*NSF de "Alliantie School en Sport" gesloten. Doelstelling
van deze Alliantie is de ontwikkeling van meer sport en beweeg mogelijkheden op en rond de school door
samenwerking tussen scholen en sportorganisaties. Dit soort van samenwerkingsverbanden moeten op
lokaa! niveau verder vorm en inhoud krijgen door sportverenigingen en scholen bij elkaar te brengen.
Gemeenten spelen het opzetten en versterken van deze samenwerking een actieve en faciliterende rol.
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4

Bestuurlijke kaders

De onderstaande paragrafen zijn een letterlijke weergave van verschillende op de sport betrekking
hebbende teksten uit bestuurlijke en ambtelijke documenten.
4.1

Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2006 - 2010

"De coalitie onderstreept Tietbelang van sport en beweging. Niet alleen voor fitheid en gezondheid, maar
ook voor integratie en gedragsontwikkeling De inzet van vrijwilligers in de sport verdient ondersteuning,
immers deze inzet is de basis voor actieve sportverenigingen en een levendig sportklimaat. Met de
sportboulevard wordt Dordrecht een nog aantrekkelijker" sportstad. Dit alles vraagt een brede afweging
van het sport- en welzijnsbeleid. Wij verwachten dat de Sportraad fiet College hierbifadviseert e"n dat hun
voortbestaan daarmee'een nieuwe impuls krijgt. Ons'weizijns beleid'va n de komende jaren zal zich nog
nadrukkelijker richten op activering, participatie en integratie"-.
4.2

Meerjaren beleidsprogramma gemeente Dordrecht 2006 - 2010

De hoofddoelstelling van het sociaal beleid in Dordrecht is dat meer mensen meedoen (participatie) ïn de
samenleving Sport kan hier in samenhang met welzijn en onderwijs een belangnjke bijdrage aan .*
leveren. In het MJP 2006 - 2010 staan voof Sport de volgende outcome doelstellingen met bijbehorende
J
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Daarnaast gaan we sarnehWéfkiricLtussèri (voornamelijk voortgezet) onderwijs en sportinstellingen
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Verder gaan we door intensivereri'yan'de samenwerking tussen Buurt, Onderwijs en Sport jongeren met
een'aphterstand gezond(er) laten leven en problematisch gedrag terugdringen. Het gaat dan vooral om
kinderen van 4-12 jaar in de wijken Wielwijk, Krispijn, Noordflank, Staart Concreet is daarbij dat 60% van
de doelgroep uit de bovengenoemde wijken actief participeert m spbrtactiviteitern Hierbij zal specifieke
aandacht zijn voor allochtone jongeren
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De gemeente wil bereiken dat de jeugd in Dordrecht opgroeit tot volwassenen die zelfstandig kunnen
deejne"rnen aan het maatschappelijke leven Daarom spannen we ons in om te bereiken dat problemen
vrpegüjdig worden gesignaleerd, dat er adequate zorg wordt gerealiseerd en dat de jeugd kan opgroeien
in een aantrekkelijke leefomgeving. Een aantrekkelijke leefomgeving vóór jongeren wordt bevorderd door
inspanningen op de terreinen onderwijs, cultuur en sport.
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Grote Steden Beleid: "BDU Sociaal, Integratie en Veiligheid"
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24.1.3 Lokale spórtprójecten-1':
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Aantal scholen' ,
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4 basis

- Voortgezet
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24.1.3 Lokale sport projecten-2:
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Regeerakkoord 2007 - 2011: "Samen leven, samen werken"

In het Regeerakkoord van het Kabinet Balkenende IV wordt het belang eri de maatschappelijke functie
van sport expliciet naar voren gebracht: "Maatschappelijke betrokkenheid zal zoveel mogelijk worden
gestimuleerd.' Er zal nog meer ruimte gegeven worden aan maatschappelijke verbanden, particulier
initiatief, en aan „vrijwilligerswerk. Ook breedtespprt is een bindende factor m de samenleving. Daann,
komen gezondheid, vei'lfgheïd.'overdracht van waarden én normen, integratie en maatschappelijke
binding bij'een Vanwege deze'grote^maatschappelijke waarde verdient sport actieve ondersteuning
vanuit de overheid; èr.kpmen irieer middelen daarvoor beschikbaar"
,t;a; . rjJjL_&r

Beleidsvisie op sport en bewegen
Meer sporten en meer bewegen
De gemeente Dordrecht gaat voor meer sporten en meer bewegen. Niet voor niets is de titel van het
voorliggende beleidskader "Dordt Sport", Het betreft een aansporing en een oproep aan alle Dordtse
inwoners deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten voor een actief en gezond leven. De vorm
waarin het sporten of bewegen plaatsvindt, zoals in georganiseerd, ongeorganiseerd of in commercieel
verband is daarbij niet van belang; evenmin als haar karakter: competitief of recreatief. Veel belangrijker
is dat burgers in voldoende mate bewegen en sporten. De gemeente Dordrecht investeert daarom fors in
sport met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de "Breedtesport" met als ultieme doelstelling
zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.
De waarde van sport
De gemeente Dordrecht streeft met het stimuleren van de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten
zowel intrinsieke als extrinsieke waarden na. De intrinsieke waarde van sport verwijst naar de kwaliteiten
van de sportactiviteit zelf: plezier in het bewegen, competitie met anderen, ontspanning, ontplooiing,
sportieve grenzen verleggen. Het bewaken en versterken van deze intrinsieke waarde ligt bij de
sportorganisaties zelf, maar de lokale overheid heeft hierbij een voorwaardenscheppende en
ondersteunende taak, veelal ingegeven vanuit overwegingen in het kader van de extrinsieke waarde van
de sport. De extrinsieke waarde van sport verwijst naar de maatschappelijke betekenis ervan. Sport
speelt een rol in sociale binding en zorgt voor ontmoeting, participatie en interactie op vrijwillige basis.
Daarnaast is ook aangetoond dat sport en bewegen een positief effect hebben op de lichamelijke en
psychische gezondheid.
Sport en maatschappelijke doelstellingen
De gemeente Dordrecht investeert in sport en beoogt hiermee maatschappelijk rendement te behalen
(social return on investment). Het gaat daarbij om maatschappelijke doelstellingen, zoals fitheid en
gezondheid, participatie, integratie en gedragsontwikkeling. Het realiseren van maatschappelijke
doelstellingen kan de gemeente niet alleen. Ze heeft daarbij de steun nodig van de sportverenigingen,
1

De gemeente Dordrecht zet in op een relatief laag aantal scholen en verenigingen maar gaat uit van een gerichte en actieve
benadering van deze instellingen.
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het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. De gemeente vervult een belangrijke rol in het bij
elkaar brengen van partijen en het faciliteren van initiatieven op het terrein van sport en bewegen.
Sport is niet de panacee voor alle maatschappelijke problemen, maar is een van de mogelijke
instrumenten die een positief effect kunnen nebben op het realiseren van maatschappelijke
doelstellingen.
Sport op niveau
Een goed ontwikkelde Breedtesport in Dordrecht heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van het
sporten op hoog niveau in onze stad. Andersom heeft het sporten op hoog niveau een aantrekkende
werking op de Breedtesport. Immers talentvolle sporters kunnen een aantrekkelijk voorbeeld of rolmodel
zijn voor aankomende (jonge) sporters. Sport op niveau en de Breedtesport beïnvloeden elkaar dus
positief. Sport op niveau vereist wel gerichte ondersteuning van talentvolle sporters en de verenigingen
waartoe zij behoren. Tevens dient er aandacht te zijn voor een sterke sportinfrastructuur met voldoende
trainings- en wedstrijdfaciliteiten die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het sporten op niveau.
Sport en citymarketing
Sport is tevens een middel in de marketingstrategie voor de promotie van de aantrekkelijkheid van de
stad {city marketing) en de regio Drechtsteden. De gemeente Dordrecht is geen Topsportstad", maar wil
zich profileren als "Sportieve stad". Dit profiel kan, mits goed inhoudelijk uitgewerkt, een bijdrage leveren
aan het bevorderen van een levendig sportklimaat en aan het aantrekkelijk maken van de stad als
vestigingsplaats voor bedrijven en personen. Het organiseren van sportevenementen is hier een
onderdeel van en kan Dordrecht economisch voordeel opleveren.
Verenigingssport
De sport staat of valt bij het particuliere initiatief van sportverenigingen die opereren op basis van
zelfredzaamheid en vrijwilligheid. Het particuliere initiatief door de sportverenigingen met de bijbehorende
vrijwillige inzet is een bijzondere en belangrijke vorm van maatschappelijke participatie en van
onschatbare waarde voor onze lokale samenleving. Daarom wil de gemeente Dordrecht betrokkenheid
tonen bij de sportverenigingen. Zij wil een bijdrage leveren aan de versterking en professionalisering van
sportverenigingen.
Ongeorganiseerde sport en commerciële sport
De initiatieven van ongeorganiseerde sporters en commerciële sportorganisaties sluiten aan bij een
evidente behoefte van de s portconsument en worden door de gemeente Dordrecht als een positieve
bijdrage gezien aan het realiseren van een levendig sportklimaat, waarbij een grote mate van
keuzemogelijkheden wordt geboden om te sporten of te bewegen. De commerciële initiatieven in de
sportsector behoeven geen directe overheidsondersteuning. De ondersteuning door de gemeente van de
ongeorganiseerde sport moet vooral in de randvoorwaardelijke sfeer worden gezocht, zoals de
aanwezigheid van een kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur.
Sport en onderwijs
De gemeente Dordrecht ziet de koppeling tussen onderwijs en sport als een kansrijke combinatie om
haar ambities in de sport te realiseren. Deze koppeling brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee,
waarvan zowel het onderwijs als de sport kunnen profiteren, te denken valt aan versterking van het
vakonderwijs in de scholen, versterking trainingsfaciliteiten bij sportverenigingen (bijvoorbeeld door duale
aanstellingen) of het aantrekken van sportopleidingen (bijvoorbeeld: Da Vinci College, MBO opleiding
sportleraar, niveau 4) naar Dordrecht.
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6

Ambities en beleidsdoelstellingen

De gemeente Dordrecht beoogt met haar sportbeleid meer Dordtenaren aan te zetten tot meer sporten
en meer bewegen. De sportparticipatiegraad van de Dordtse bevolking van 15 t/m 74 jaar bedraagt 60%.
Voor een aanzienlijk deel vinden de sport- en bewegingsactiviteiten in Dordrecht plaats in
verenigingsverband (36%). De relatief hoge score van de verenigingsport ten opzichte van het landelijke
gemiddelde (29%) toont aan de grote waarde van de sportverenigingen in Dordrecht. Het sportbeleid is
erop gericht de hoge sportparticipatiegraad in Dordrecht vast te houden, waarbij de sportverenigingen
een belangrijke rol spelen. De gemeente Dordrecht wil de sportverenigingen actief ondersteunen en
zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur (zaalsportaccommodaties, sportvelden en
sportvoorzieningen in de openbare ruimte).
Daarnaast kan er een gestage groei worden geconstateerd in de ongeorganiseerd sport (46%). Ook het
sporten in commercieel verband kan zich in een groeiende populariteit verheugen. Naar verwachting zal
deze autonome groei zich ook de komende jaren doorzetten. De gemeente Dordrecht ziet voor zichzelf
een beperkte rol in de ondersteuning van de ongeorganiseerde en commerciële sport. Deze
ondersteuning moet vooral worden gezocht in de voorwaardenscheppende sfeer {wandelpaden,
fietspaden, ruiterpaden etc.) of in het geval van commerciële sportorganisaties in
samenwerkingsverbanden rondom s portprojecten.
De gemeente Dordrecht formuleert voor haar sportbeleid in de periode 2007 -2011 vijf kernambities.
Kernambities sportbeleid:
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1) Vasthouden hoge s portparticipatie door te investeren in jeugd en jongeren: 'Sporten dichtbij
huis.ój) school en in de wijken!'; ,
'- .
:/1$| »>•* ' " *
2) Bevorderen participatie van ouderen en gehandicapten door sport!; .,3) Optjmaliseren van de kwaliteit van het sporten;
•. -:- --,:•• - .
4) Modernisering van het' sportaanbod;

5) Promotie van Stad & Regio.

•< ,, }•„

V""!

«

Aan elk van deze kernambities zijn strategische beleidsdoelstellingen gekoppeld. In het nog te
ontwikkelen beleidsprogramma Sport worden meetbare resultaten voor deze beleidsdoelstellingen
geformuleerd ten behoeve van monitoring en evaluatie.
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Strategische beleidsdoelstellingen:
Ambitie 1:
- Verbetering samenwerking gemeente, sportorganisaties en het onderwijs (PO, VO en MBO);
-Structureelmaken BOS;
- Ontwikkelen satellietfunctie sportverenigingen in de wijken;
- Behoud bestaande sportinfrastructuur in de wijken;
- Realiseren kleinschalige multifunctionele s portveldjes en het ontwikkelen van een
t rap veldjes norm voor de wijken.

i

'

Ambitie 2:
- Continuering oud ere n s port projecten;
- Continuering Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD);
- Organiseren evenementen gehandïcaptensport.
Ambitie 3:

" *• -- -,
•* M? ,;''",

- Realisatie hoogwaardige binnensport en leisure voorzieningen;
- Realisatie hoogwaardige buitensport en trainingsaccommodaties (introductie nieuwe kwalitatief
hoogwaardige materialen: kunstgrasprogramma);
- Verbetering fysieke inrichting sportparkeh en multifunctioneel en/of gezamenlijk gebruik van
sportaccommodaties;' >
- Uitbreiding bestaande s porthal ruimte;
:
-Continuering verenigingshallen plan (VHP);

7 Modernisering binnensportaccommodaties: 'accommodaties nieuwe stijl'.
Ambrtie'4:'^
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- Introductie.'lmpulsrégeling modernisering sportaanbod';
- Doorontwikkeling naar sterke sportverenigingen;
,.- Sterke sportverenigingen verbinden aan maatschappelijke doelstellingen;
- Actieve deelname aan 'Alliantie School & Sport'.
Ambitie 5:- ,

, ' J*

,

- Promotie stedelijke én regionale sportevenementen;
> Ontwikkeling Drechtstedelijke evenementen ka Ie n d er.

7

Doelgroepen

De gemeente Dordrecht richt zich bij de bevordering van sport en bewegingsactiviteiten op alle Dordtse
inwoners, maar heeft in het kader van maatschappelijke doelstellingen vanuit haar sociale en
welzijnsbeleid (speerpunten: fitheid en gezondheid, participatie, integratie en gedragsontwikkeling)
specifieke aandacht voor de volgende doelgroepen:
• i;; Jonge.Jeugd 4>12 jaar
t!
•£
Jorigere'ri112-17
jaar - . - . . .
. • *.'.':' yz- . r'-.-:...: .:.-*.,
t
55+ . ,;:
,
met een beperking' (o.a gehandicapten)
a
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De focus in het sportbeleid ligt bij de doelgroepen jonge jeugd en jongeren en vindt zijn beleidsmatige
inbedding in het onderwijsbeleid, jeugdbeleid en integratiebeleid. Naar verwachting zijn de positieve
effecten van meer sporten en bewegen bij deze doelgroepen het grootst en het meest blijvend van aard.
Uit de statistieken over de samenstelling van de bevolking blijkt, dat allochtonen een relatief hoog
aandeel vertegenwoordigen onder de doelgroepen jonge jeugd en jongeren (zie ook Integratiemonitor).
Met de benoeming van de laatste twee doelgroepen (ouderen 55+ en mensen met een beperking) wordt
een verbinding gelegd met de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (participatie in de samenleving) in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

8

Beleidskaders voor het Dordts sportbeleid
8.1 Sportinfrastructuur
8.1.1 Sport in de wijken
Voor een goede bereikbaarheid van de sport, is een evenwichtige verdeling van de
sportinfrastructuur over de stad noodzakelijk. Sporten dichtbij huis moet mogelijk blijven. Uit de
monitor "Leefbaarheid en Veiligheid 2005" blijkt, dat de tevredenheid van burgers over
s portvoorziening en in de wijk in de periode 2003 -2005 met 17 procentpunten afgenomen.
Er dient dichtbij huis gesport en gespeeld te kunnen worden. De gemeente Dordrecht kiest daarom
uitdrukkelijk voor het behoud van de bestaande sportinfrastructuur in de wijken. Voorwaarde voor
vestiging van sport in de wijken is 'binding met de wijk'. Tevens dient de sportinfrastructuur in de
wijken vooral gericht te zijn op het mogelijk maken van sportactiviteiten voor de jonge jeugd. Voor de
doelgroep jonge jeugd is het belang van spelen en sporten in de buurt het grootst.
wƒ

>.

Kaderstelling 1:
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Er dient dichtbij huis gesport en gespeeld te kunnen worden. De gemeente Dordrecht kiest voor
het behoud van de bestaande sportinfrastructuur in de wijken en het aanbieden'van een
innovatief sportaanbod in cle wïjkèii'door sportverenigingen. "J
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De gemeente Dordrecht wil nieuwe sportmogelijkheden in de wijk creëren door sportverenigingen te
bewegen een innovatief sportaanbod in de wijken aan te bieden (satellietfunctie van de
sportvereniging). Sportverenigingen ontvangen een extra vergoeding voor deze s portactiviteiten in de
wijken. Deze vergoedingen kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in de verdere
professionalisering van de betrokken sportverenigingen. Hierbij wordt gestreefd naar intensieve
samenwerking met scholen, BSO en het buurtwerk. Als alternatieve werkwijze, kunnen
sportverenigingen zich ook sterk maken om de wijken te benutten als de vindplaats van nieuwe,
potentiële sportbeoefenaars uit de verschillende specifieke doelgroepen, waarbij het innovatieve
sportaanbod op het eigen sportpark of in de eigen sportaccommodatie wordt georganiseerd.
Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van kleinschalige, multifunctionele sport- en spelvelden in
de wijken (bijvoorbeeld 'cruijff courts' of 'pannafields'). Om gemeentelijke beleidsdoelstellingen ten
aanzien van sport te realiseren is het nodig een beheerfunctie te creëren voor dit soort sportveldjes
in de wijk. Daarnaast zijn de sportveldjes dan natuurlijk beschikbaar voor algemeen gebruik door
jeugdige wijkbewoners als 'trapveldje'. Bij nieuwbouw of renovatie van wijken dient de inpassing van
dit soort van sportveldjes standaard te worden meegenomen bij de stedelijke ontwikkelingsplannen.
Zoveel mogelijk moet in een wijk speel- en sportruimte voor alle leeftijdscategorieën aanwezig zijn,
bij oude wijken kunnen (delen van) grasveldjes en groen mede worden gebruikt, in nieuwe wijken
moet in een vroeg stadium al ruimte worden gereserveerd voor spelen en sporten. De huidige
landelijke VROM norm bedraagt 3% van het be bouwing s percentage in een wijk. In de gemeente
Dordrecht zal een nieuwe stedelijke speelnorm of 'trapveldjes norm' worden ontwikkeld.
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Kaderstelling 2:
De gemeente Dordrecht ontwikkelt kleinschalige, multifunctionele sport- en spelvelden in de
wijken. Hiervoor zal een nieuwe Dordtse s peel norm of' tra p veldjes norm' worden ontwikkeld.
. •- A V
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Vanwege de beperkte ruimtelijke mogelijkheden in bestaande en nieuwe wijken en vanuit het
kostenperspectief ligt grootschalige ruimtebenutting voor de sport in de wijken niet voor de hand.
Door creatief ruimtegebruik zou de vestiging in de wijken van sportverenigingen met een
kleinschalige of middelgrote ruimtebehoefte mogelijk moeten zijn en blijven.
Algemene voorwaarde voor de vestiging van sportverenigingen (bestaand of nieuw) in de wijk is dat
er door de sportvereniging sociale relaties en verbanden dienen te worden opgebouwd en
onderhouden met de betreffende wijk en haar bewoners.

8.12 Sportparken
Naast sport in de wijken heeft de gemeente Dordrecht extra aandacht voor de sportparken. De
Dordtse Sportparken bevinden zich nog veelal op binnenstedelijke locaties die de bereikbaarheid van
de sport ten goede komen. De inzet van de gemeente Dordrecht is om deze relatief gunstige situatie
(t.o.v. veel andere gemeenten in Nederland) waar mogelijk te behouden. De gemeente Dordrecht is
voornemens een meerjaren ontwikkelingsplan op te stellen gericht op het vergroten van de
aantrekkelijkheid van de bestaande sportparken, een kwaliteitsverbetering van de daar aanwezige
sportinfrastructuur en modernisering van het sportaanbod. Het ontwikkelingsplan heeft drie
ontwikkeüngspijlers:
1. verbetering kwalitatieve inrichting sportparken;
2. verbetering samenwerking tussen verenigingen;
3. verbetering van de verbindingen tussen sport en maatschappelijke organisaties.
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De gemeente Dordrecht zet in op behoud van binnenstedelijke locaties voor sportpark^
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Verbetering van de kwalitatieve inrichting richt zich op efficiënter gebruik van sportinfrastructuur door
gebruik van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige materialen (waaronder kunstgras), verbetering van de
inrichting van het sportpark om de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen te optimaliseren en
multifunctioneel en/of gezamenlijk gebruik van velden en accommodaties door meerdere sporten en
sportverenigingen. Multifunctionaliteit en/of gezamenlijk gebruik is daarbij geen doel op zich, maar
wordt toegepast daar waar de haalbaarheid en de evidente meerwaarde voor de sport kan worden
aangetoond. De kunstgras-ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij een efficiënter gebruik van de
sportinfrastructuur. De gemeente Dordrecht streeft naar een maximale benutting van de nieuwe
mogelijkheden van kunstgras. In het meerjaren beleidsprogramma Sport wordt een
investeringsprogramma voor kunstgras opgenomen.
Verbetering van de samenwerking tussen verenigingen richt zich op het bevorderen van sterke en
actieve sportverenigingen die elkaar ondersteunen op de weg naar verdergaande professionalisering
van de sportvereniging en de modernisering van het sportaanbod. Onder het motto "samen sterk
voor de sport" wordt met ondersteuning van de gemeente (zie ook ondersteuning sport) gewerkt aan
intensieve samenwerking tussen sportverenigingen op sportparken. De voordelen van samenwerking
zijn evident: expertise kan worden gedeeld, het organiserende vermogen neemt toe, er kunnen
gezamenlijke activiteiten op het sportpark worden georganiseerd en op sportparkniveau kunnen
afspraken worden gemaakt met de gemeente en maatschappelijke organisaties.
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Verbetering van de verbindingen tussen sport en maatschappelijke organisaties is gericht op het
realiseren van maatschappelijke doelstellingen van het sociale en welzijnsbeleid (speerpunten:
fitheid en gezondheid, participatie, integratie en gedragsontwikkeling). De gemeente Dordrecht zet
zich actief in om basisscholen, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, SIS
projecten, BSO en buurtwerk te verbinden aan sportverenigingen en sportinstellingen (zie ook
partnerships).

8.1.3 Zaalsportaccommodaties
De gemeente Dordrecht streeft naar optimaal en gezamenlijk gebruik van haar
zaalsportaccommodaties door scholen en sportverenigingen. Er zal daarom onderzocht worden of
met de toepassing van innovatieve gebruiksmogelijkheden in nieuwe zalen dit streven ook in de
toekomst verder kan worden ingevuld.
Sport voor de (jongste) jeugd, denk daarbij voornamelijk aan gymnastiek, moet mogelijk blijven in de
wijk. Gymzalen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De capaciteit aan gymzalen, en in mindere mate ook
spelzalen, volstaat momenteel.
Naar verwachting is het aanbod aan sporthallen niet voldoende. Er zijn sporten die bij voorkeur
alleen in een grote accommodatie als een sporthal kunnen worden beoefend. In lijn met recente
publicaties over landelijke ontwikkelingen wordt ook in Dordrecht een groei van deze zaalsporten,
voornamelijk korfbal, verwacht. Om de kwaliteit van de beoefening van deze sporten te waarborgen
zal uitbreiding noodzakelijk zijn. Het ligt voor de hand deze uitbreiding te realiseren onder de
voorwaarden van het Verenigingshallenplan (VHP) en bij voorkeur ook bij een reeds bestaande
verenigingshal. In de rapportage over het sportbeleid concludeerde ook het Muiier Insituut al dat met
de VHP-constructie de VHP-hallen slechts vooreen relatief klein bedrag op het gemeentelijk
sportbudget drukken. Gemeente Dordrecht continueert het Verenigingshallenplan (VHP). Een
specifieke zaalsportnota (B&W 19 juni) gaat nader in op het functioneren van het VHP en de
mogelijkheden tot uitbreiding.
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Naast het waarborgen van de kwaliteit van de binnensportbeoefening kan een uitbreiding van de
sporthalcapaciteit er ook voor zorgen dat een eventuele verdere groei van het bewegingsonderwijs
op scholen, de opkomst van specifieke s porto p leiding en en het aantal sportstimulerende activiteiten
van gemeente, verenigingen en scholen in Dordrecht goed gehuisvest kunnen worden.
In de komende jaren worden in de Sportboulevard en het Leerpark binnensportvoorzieningen
gerealiseerd die nieuwe gebruiksmogelijkheden met zich meebrengen. Juist deze locaties lenen zich
(naast het reguliere gebruik) uitstekend voor een modern sportaanbod. Hier zullen nadere afspraken
worden gemaakt met de toekomstige exploitanten van deze voorzieningen.

8.1.4 Sportvoorzieningen In de openbare ruimte
Het realiseren van nieuwe en vernieuwende Sportvoorzieningen in de openbare ruimte is voor de
gemeente Dordrecht een van de instrumenten om alle Dordtenaren te stimuleren meer te bewegen
en meer te sporten. Dit past ook in het gewenste profiel van Dordrecht als 'sportieve stad'.
In het Leerpark worden bijvoorbeeld naast zaalvoorzieningen een klimwand en een skatebaan
gebouwd. Daarnaast worden de komende periode de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie
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van vernieuwende sportvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals een 'pannafield' en 'openbare
fitnesstoestellen'.

8.2 Ondersteuning sport
De gemeente Dordrecht voert een proactief ondersteuningsbeleid voor sportverenigingen gericht op
de d oorontwik kei ing van verenigingen naar gezonde en sterke sportverenigingen. De vrijwillige inzet
binnen sportverenigingen verdient hierbij extra aandacht. Daarnaast wil de gemeente de
kwaliteitsontwikkeling van sportverenigingen koppelen aan de verdergaande professionalisering ( op
onderdelen), te denken valt aan: werving nieuwe leden, begeleiding jeugd, modernisering
sportaanbod, marketing beleid, of financieel beleid.
K-)i~?x&^"&BfögwïJ*Ki--&-\>':~-••'<*-":;r;;w».; - -:::

Hoewel kwaliteitsbeleid een eerste verantwoordelijkheid is van sportverenigingen en sportbonden
zelf, voert de gemeente een aanvullend ondersteuningsbeleid via het huidige "sportservicepunt". In
het kader van de doelstelling gezonde en sterke verenigingen, ontwikkelt de gemeente Dordrecht de
komende periode nieuwe, innovatieve arrangementen voor sportondersteuning, zoals de inzet van
een "verenigingsmanager".
De gemeente Dordrecht investeert fors in sport en beoogt hiermee maatschappelijk rendement te
behalen (social return). Vanuit deze beleidsvisie zal de gemeente Dordrecht afspraken maken met
de sportverenigingen over het realiseren van specifieke maatschappelijke doelstellingen voor
specifieke doelgroepen.
Het inzetten van sport voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler
van het sportbeleid in Dordrecht. Van sportverenigingen mag worden gevraagd, dat zij een bijdrage
leveren aan maatschappelijke doelstellingen met als uitgangspunt, dat de sterkste verenigingen
hierin een voortrekkersrol hebben. Sportverenigingen leveren deze maatschappelijke bijdrage
natuurlijk in de eerste plaats vanuit hun kernactiviteit: een sportaanbod voor brede lagen van de
bevolking. Deze maatschappelijke bijdrage is van onschatbare waarde en dient door de gemeente
ten volle te worden ondersteund. In de tweede plaats is de gemeente Dordrecht voornemens om in
overleg met een aantal (sterke) sportverenigingen aanvullende afspraken te maken over het
realiseren van specifieke maatschappelijke doelstellingen. Hierbij zoekt de gemeente Dordrecht naar
partnerships met individuele sportverenigingen of met gezamenlijke sportverenigingen op
sportparkniveau (zie ook partnerships). Deze extra maatschappelijke bijdrage vraagt om de inzet van
extra menskracht en expertise bij sportverenigingen. De gemeente Dordrecht wil sportverenigingen
hierin begeleiden en ondersteunen met een faciliterend sportbeleid en concrete
uitvoeringsondersteuning door de sector Sport en Recreatie.
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8.3 Sportstimulering
De gemeente Dordrecht richt zich op de bevordering van sport- en bewegingsactiviteiten voor alle
Dordtenaren en voor een aantal specifieke doelgroepen die vanuit een sportief en/of maatschappelijk
perspectief, een achterstand hebben en waarbij het maatschappelijke wenselijk is dat de participatie
van de in het Beleidskader Sport genoemde doelgroepen in sport- en bewegingactiviteiten toeneemt.
De focus bij Sportstimulering ligt bij de jongste jeugd en jongeren. Naar verwachting zijn de positieve
effecten van meer sporten en bewegen bij deze doelgroepen het grootst en het meest blijvend van
aard.

Kaderstelling 7:
De gemeente Dordrecht richt zich op de, bevordering van sport- en bewegingsactiviteiten voor
alle Dordtenaren. De focus' bij Sportstimulering ligt' bij de jongste jeugd en jongeren. Daarnaast
zet de gemeente Dordrecht zich blijvend in voor de bevordering van sporten voor ouderen en
mensen met een beperking.

De sector Sport en Recreatie vervult bij Sportstimulering de rol van initiator, aanjager, makelaar en
(mede)uitvoerder. In het kader van Sportstimulering worden de Buurt Onderwijs Sport projecten
(BOS) verder uitgebreid. Via een wijkgerichte benadering, wordt in samenwerking met
sportverenigingen en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een gezondere levensstijl
(obesitas) en meer bewegen voor de jongste jeugd. Specifieke aandacht voor de stimulering van het
sporten van allochtone jongeren wordt ingevuld via het project 'Meedoen allochtone jongeren aan
sport'.
Daarnaast wordt aangehaakt bij de "Alliantie School & Sport". Dit programma is een
samenwerkingsverband tussen de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF. De
ambitie van de drie partijen luidt: 'levenslang sporten en bewegen voor alle jongeren'. De doelstelling
van het programma van de Alliantie School & Sport is tweeledig:
- in 2010 kan elke leerling op 90% van alle scholen dagelijks sporten binnen en/ of buiten schooluren.
- het voorbereiden van een plan voor het nieuwe kabinet 2007, waarin de samenwerking tussen
scholen en sportorganisaties wordt verankerd.
De gemeente Dordrecht wil samenwerkingsverbanden met Dordtse onderwijsinstellingen ontwikkelen
en zet in op deelname aan het programma van de Alliantie School & Sport.
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De gemeente Dordrecht zet zich blijvend in voor de bevordering van sporten voor mensen met een
beperking (o.a. ouderen en gehandicapten), waarbij verbanden worden gelegd met de mogelijkheden
die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt. Ook de komende periode ondersteunt de
gemeente Dordrecht het Samenwerkingsverband Aangepast sporten Drechtsteden (SAD). Door het
SAD wordt actief geworven om evenementen voor gehandicaptensport, zoals de 'Nederlandse
Special Olympics 2010' en de 'Jeugd Special Mission Olympic 2008' naar de regio te halen.
Bovendien wordt de regionale subsidieregeling voor gehandicapte sporters in de Drechtsteden
gecontinueerd. Tevens wordt voortgegaan met de ouderensport projecten in de wijken (DALM).
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Het organiseren van sportevenementen heeft, over het algemeen gesproken, een positief effect op
de aantrekkingskracht van de sport. De gemeente Dordrecht stimuleert de organisatie van een groter
aantal sportevenementen in Dordrecht en de Drechtsteden. Voor de regio Drechtsteden zal een
sportevenementenkalender worden ontwikkeld. Sportevenementen leveren een bijdrage aan de
sportieve uitstraling van stad of regio. Sportevenementen lenen zich dan ook bij uitstek om op
regionaal Drechtsteden niveau te worden opgepakt. Een nieuwe sportvoorziening als de
Sportboulevard met al haar faciliteiten kan hier een belangrijke rol in vervullen.
8.4 Ontwikkeling van nieuwe impulsen
De gemeente Dordrecht werkt structureel aan nieuwe innovatieve impulsen voor de sport met als
kernambitie de modernisering van het sportaanbod. Zij doet dit door het inzetten van lokale subsidies
(o.a Impulsregeling modernisering sportaanbod) en door in te spelen op landelijk beschikbare
innovatiefondsen (o.a. Alliantie School & Sport en Oranjefonds),
De gemeente Dordrecht zoekt voor het ontwikkelen en realiseren van de modernisering van het
sportaanbod en nieuwe impulsen in de sport naar samenwerking met sportverenigingen,
sportinstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en private partijen (commerciële sport,
zorgverzekeraars).
Het smeden van partnerships rondom specifieke beleidsthema's, projecten en activiteiten is een
belangrijk instrument in de realisatie van beleidsdoelstellingen in de sport. De gemeente Dordrecht
stimuleert en faciliteert de vorming van partnerships in de sport. De focus in de samenwerking ligt de
komende periode op de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen, waarbij aansluiting
wordt gezocht met het programma van de Alliantie School & Sport. De samenwerking zal worden
geconcretiseerd in een convenant tussen het onderwijs, de sportverenigingen en de gemeente
Dordrecht en vervolgens uitgewerkt in verschillende projectplannen.
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Beleidsinstrumenten
9.1

Tarieven, subsidies en fondsen

Het tarievenstelsel wordt vooralsnog gehandhaafd in de huidige opzet. Het huidige stelsel voldoet
volgens de belanghebbende partijen (verenigingen) nog steeds. Bovendien kan binnen het huidige
tarievenstelsel de betaalbaarheid van de sport nog steeds worden gewaarborgd.
Het subsidiestelsel wordt op onderdelen aangepast en wordt in lijn gebracht met de strategische
beleidsdoelstellingen van het Beleidskader sport. De gemeente Dordrecht ontwikkelt een nieuw
sportsubsidiebeleid, waarin de intrinsieke en extrinsieke waarde van sport tot uiting komen. Het
subsidiebeleid richt zich op de bevordering van een levendig sportklimaat in Dordrecht, actieve
sportverenigingen en modernisering van het sportaanbod. Dit betekent dat de gemeente Dordrecht in
partnerschap meteen beperkt aantal (sterke) sportverenigingen en sportinstellingen het sportaanbod
gaat moderniseren gericht op het activeren, participeren en/of integreren van (kwetsbare) doelgroepen
(bijvoorbeeld de jongste jeugd en jongeren).
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Kaderstelling 10:
Het tanevenstelsel wordt gehandhaafd in de huidige opzet. Het subsidiestelsel wordt op
onderdelen aangepast en wordt in lijn gebracht met de strategische beleidsdoelstellingen van
het Beleidskader sport. De gemeente Dordrecht ontwikkelt een sportsubsidiebeleid, waarin de
intrinsieke en extrinsieke waarde van sport tot uiting komen.

De gemeente Dordrecht kent verschillende subsidieregelingen die zijn vastgelegd in de
'sportsubsidieverordening 1999'. In het nieuwe sportbeleid worden de volgende subsidieregelingen
opgenomen:
1) Impulsregeling modernisering sportaanbod
De gemeente Dordrecht vindt sport belangrijk. Naast het sportieve plezier levert sport een bijdrage aan
fitheid en gezondheid. Daarbij heeft sport een sociale functie. Omdat iedereen de kans moet krijgen om
te sporten, hanteert de gemeente Dordrecht het doelgroepenbeleid. Dat wil zeggen dat sportverenigingen
en stichtingen die zich inzetten voor de modernisering van het sportaanbod daarvoor ook extra subsidie
kunnen krijgen. Hiertoe wordt de Impulsregeling modernisering sportaanbod in het leven geroepen. Deze
Impulsregeling komt in de plaats de 'subsidieregeling sportstimulering'.
De Impulsregeling richt zich op de modernisering van het sportaanbod bij sportverenigingen en het
bevorderen van sport- en bewegingsactiviteiten onder specifieke door de gemeente Dordrecht
aangewezen doelgroepen:
•
•
•

Jeugd en jongeren (4 toten met 17 jaar)
Ouderen (55+)
Mensen met een beperking

De sport- of bewegingsactiviteit moet een innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan het
realiseren van de gemeentelijke strategische beleidsdoelstellingen in de sport.
2) Kleedlokalen subsidieregeling
De gemeente Dordrecht onderzoekt of en in hoeverre de kleedlokalen subsidieregeling kan worden
afgebouwd of eenmalig kan worden afgekocht. De subsidieregeling wordt stopgezet voor nieuwe
aanvragen. Hoewel de noodzaak om kleedlokalen apart te subsidiëren niet meer actueel is, is een
afbouw van deze subsidieregeling een ingrijpende aangelegenheid omdat de aangegane
subsidieverplichtingen voor 30 jaar zijn vastgelegd.
3) Jeugdsport subsidieregeling
De bestaande Jeugdsubsidie wordt gecontinueerd en is er voor jeugd en jongeren van 6 tot en met 17
jaar met het doel een betaalbare deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten te bevorderen. Voor de
Jeugdsubsidie komen verenigingen en stichtingen in aanmerking met een aanbod voor jeugdleden.
4) Subsidieregeling gehandicaptensport
De gemeente Dordrecht wil sporten voor mensen met een beperking blijvend bevorderen. De
subsidieregeling gehandicaptensport wordt in zijn huidge vorm voortgezet.
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5) Ontwikkeling Topsportfonds
De gemeente Dordrecht kent een beperkte topsportsubsidie voor jeugdige topsporters. De
'subsidieregeling jeugdige topsporters' zal de komende periode worden omgebouwd tot een
topsportfonds. Dit topsportfonds richt zich op sponsoring van topsporters. Topsporters worden op deze
wijze de 'sportambassadeurs van Dordrecht' en leveren een bijdrage aan de positionering van Dordrecht
als 'sportieve stad'. Het topsportfonds zou in samenwerking met bedrijven uit de regio kunnen worden
opgezet, zodat naast publieke middelen ook private middelen beschikbaar komen.
6) Evenementensubsidie
De gemeente Dordrecht werkt aan een aantrekkelijk sportklimaat voor stad en regio. Sportevenementen
hebben hier een stimulerende en promotionele werking in. Sportevenementen kunnen een bijdrage
leveren aan de promotie van Dordrecht als "sportieve stad". Voor de financiële ondersteuning van
sportevenementen wordt aangehaakt bij het in Dordrecht geldende festival- en evenementenbeleid met
de bijbehorende evenementensubsidie. Voor sport gelden de volgende algemene criteria: aangesloten bij
NOC/NSF, de impact van de sport, passend bij Dordtse imago, interesse landelijke media.
Met de evenementensubsidie wil de gemeente Dordrecht o.a. sportevenementen ondersteunen die
zonder deze steun niet op het gewenste kwaliteitsniveau kan plaatsvinden. Met subsidiëring streeft de
gemeente naar betrokkenheid onder verenigingsleden, ouders/familieleden en bezoekers. Een
subsidieaanvrager komt voor subsidie in aanmerking als aan de volgende specifieke criteria wordt
voldaan:
1. Het (sport)evenement moet een grootschalig attractief karakter en een groot publieksbereik hebben.
Met andere woorden het moet een meer dan stedelijke uitstraling en een bovenregionale
aantrekkingskracht hebben;
2. Het (sportevenement moet inhoudelijk een hoogwaardig kwaliteitsniveau hebben. Dit geldt voor zowel
de belevingswaarde van het {sportevenement als voor de organisatorische aspecten;
3. Het (sport)evenement moet een herkenbare en/of unieke thematiek hebben;
4. Het (sport)evenement moet stadspromotionele aspecten in zich hebben.
SMS Kinderfonds
De betaalbaarheid van de sport is een belangrijke randvoorwaarde voor de deelname van jeugd aan
sport. De gemeente Dordrecht heeft daarom het SMS Kinderfonds opgericht. Het SMS Kinderfonds heeft
als doelstelling om snel, effectief en laagdrempelig kinderen van financieel minder draagkrachtige
gezinnen een kans te bieden om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging. Het SMS
Kinderfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen. Ook in
Dordrecht valt te constateren dat dit niet voor ieder gezin financieel haalbaar is. De kinderen (gezinnen)
worden voorgedragen door intermediairs uit de wijken en buurten van Dordrecht. Intermediairs zijn vooral
mensen die, vaak vanuit hun werk, betrokken zijn bij een wijk of buurt. Bijvoorbeeld buurtsportwerkers,
groepsleerkrachten of opbouwwerkers.
De financiële bijdrage is bedoeld voor twee zaken. Het lidmaatschap zelf en daarnaast een mogelijke
bijdrage in de aanschaf van bijvoorbeeld sportkleding of sportschoeisel. Na een inkomens-check gaan de
geboden vergoedingen rechtstreeks naar de sportvereniging. Het betreffende kind kan vervolgens
onbekommerd een jaar sporten en bewegen.
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9.2

Het uitvoeringsprogramma Sport

Het Beleidskader Sport geeft de kaders en de uitgangspunten voor het nog uit te werken
uitvoeringsprogramma Sport. Het uitvoeringsprogramma Sport zal bestaan uit deelnotities voor de
verschillende thema's / beleidsonderdelen. De deelnotities geven invulling aan de praktische realisatie
van strategische beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het Beleidskader Sport. De uitvoering van
dit programma beslaat de periode 2007 - 2011.
Het uitvoeringsprogramma Sport richt zich de komende jaren op de volgende zes beleidsonderdelen:

1.

'Alliantie Schoöl,& Sport' (samenwerking met het onderwijs, BOS projecten, ontyvïkkëlJng
schoolsport projecten voor jongeren, ontwikkeling duale aanstellingen voor het onderwijs en
sportverenigingen);

2.

Zaalsportaccommodaties (binnensport, toekomst verenigingshallen (VHP), uitbreiding en
renovatie zaalspörtaccommodaties);

3. Meerjaren ontwikkelingsplaaspörtparken (buitensport; kwaliteitsverbetering sportparkenj
kunstgrasprögrarnma);
4. Ondersteuningsbeleid sportverenigingen (ontwikkeling naar sterke en gezonde
sportverenigingen);
5.

Sportetimulerjngs-jen sportinnqyatiebeleid (het ontwikkelen, en.realiseren van innovatieve
impulsen vóór dé sport met als:kernarnbitie de rnodé^hïèerihg'van het sportaahbod,
opWij^eling'ran^^rl^llm'ijulsr^'eling moder|iiserjng;spp?taanbódVoritwikkeling
sate| lietfu nctie; éport^

6. Sportsubsidiebeleid (aanpassing_,huidige.sportsubsidiebeieid).
Het uitvoeringsprogramma Sport wordt voor de beleidsonderdelen 1, 2 en 6 opgeleverd in het vierde
kwartaal van 2007. De uitwerking van onderdelen 3,4 en 5 staat gepland voor het eerste kwartaal van
2008.
In het kader van het uitvoeringsprogramma Sport zijn extra middelen voor een totaalbedrag van €
750.000 nodig die de nieuwe impulsen in de sport mogelijk maken.
Het College onderschrijft het grote belang van het uitvoeringsprogramma Sport met de daaraan
gekoppelde benodigde middelen. Het College is dan ook voornemens aan de Raad voor te stellen te
besluiten deze extra middelen voor de sport beschikbaar te stellen.
Het College hecht eraan dat de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma Sport in nauwe
samenspraak met maatschappelijke partners (met name onderwijs, welzijn, sportraad, sportorganisaties
en private partijen) plaatsvindt en zal hier nauwlettend op toezien.
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