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1. INLEIDING
Aanleiding
De heroriëntatie op het gemeentelijk sportbeleid en het daarmee verbonden
subsidiebeleid is door het college als een van de speerpunten opgenomen in haar
bouwstenenprogramma, zoals dat door de raad is aanvaard in het jaar 2002. Daarbij
is door het college voor de periode 2004 – 2009 een nieuwe nota gemeentelijk
sportbeleid toegezegd, in vervolg op de nota gemeentelijk sportbeleid van april 1999.
Op voorstel van het college heeft de raad voor de periode 2003 –2009 op jaarbasis
€ 100.000,- toegevoegd aan het bestaande gemeentelijke sportbudget. In tijden van
efficiency en bezuinigingen heeft de raad hiermee een duidelijk signaal afgegeven
dat zij hecht aan de sport in de Amstelveense samenleving.
Inhoud
In deze nota “Sport en Samenleving” wordt kort teruggeblikt op de vorige periode.
Voortbordurend hierop worden voorstellen gedaan voor de te hanteren
beleidsuitgangspunten en doelstellingen met daaraan gekoppeld het door de
gemeente in te zetten beleidsinstrumentarium.Tevens zijn de kernpunten van inzet
van het college voor de komende vijf jaar weergegeven. De nota draagt nadrukkelijk
een kaderstellend karakter. Anders dan in het verleden, wordt meer accent gelegd op
de voorgestelde globale beleidslijnen, waarlangs de gemeentelijke rol op sportgebied
ingevuld zal kunnen worden. Het is vooral aan de partners (de Amstelveense
sportnetwerken) om binnen deze beleidskaders activiteiten en projecten te
ontwikkelen, deze voorzover nodig voor ondersteuning aan te dragen en deze
vervolgens uit te voeren. Leidraad voor de gemeente is, uitgaande van het
beschikbare budget, het bestaande beter te doen en het nieuwe flexibel te
benaderen.
Werkwijze
De conceptnota “ Sport en Samenleving” is na het geven van groen licht door de
raad in september 2003 als discussiestuk het inspraaktraject ingegaan. Enerzijds om
de in de notitie vermelde beleidsvoornemens van het college te toetsen aan de vraag
uit de Amstelveense praktijk; anderzijds om draagvlak te verwerven voor een
uiteindelijk door de raad vast te stellen nieuw gemeentelijk sportbeleid 2004 – 2009.
Het gevolgde inspraaktraject bestond uit de volgende elementen:
·
·
·
·

Behandeling in sportsymposium “Sport en Samenleving” met 5 workshops,
oktober 2003: deelnemers 148
Verzoek om schriftelijke reacties Amstelveense sportverenigingen en
aanverwante organisaties: 13 reacties
Vier gesprekken van de wethouder sport met de respectievelijke partners bij
de uitvoering van het sportbeleid: SAS, SPA, STA, en St.Cardanus
Twee gesprekken van de wethouder sport met een selectie van de
Amstelveense sportverenigingen (15 verenigingen).
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Geconcludeerd kan worden dat de concept sportnota en het begeleidend
sportsymposium positief zijn ontvangen door de Amstelveense sportwereld. De
voorgestelde beleidskaders worden breed gedragen. Het sportsymposium lijkt gezien
de vele positieve reacties impliciet een bijdrage te hebben geleverd aan een
verbetering van het sportimago van de gemeente.
De Amstelveense sportwereld signaleert een ambitieus sportbeleid en is daar op zich
blij mee (“sport wordt weer op de Amstelveense kaart gezet”); vraagtekens worden
wel gezet bij de daarvoor ter beschikking staande middelen. Voorzover
beleidsrelevant zijn de reacties verwerkt in deze nota. Voor een samenvatting van de
reacties wordt verwezen naar de in deze nota onder 5. opgenomen bijlage.
Mede naar aanleiding van de reacties uit de commissie Burgers en Samenleving en
het in oktober 2003 sportsymposium zijn per pijler van het voorgestelde sportbeleid
doelstellingen, maatregelen en verwachte resultaten nader geconcretiseerd.
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2. DE BETEKENIS VAN SPORT IN DE SAMENLEVING
De maatschappelijke betekenis van sport is heden ten dage onomstreden.
Sport is een belangrijk bindmiddel voor de sociale infrastructuur van een gemeente
en voor de samenleving in het geheel.
Sport brengt mensen samen en leert hen sportief met elkaar om te gaan.
Sport kan de integratie tussen verschillende groepen mensen bevorderen en is
daarom een waardevol middel om de sociale cohesie in de wijken te versterken.
Aan jongeren biedt de sport een goede fysieke en mentale basis voor de toekomst.
Voor ouderen betekent sporten: gezond zijn en gezond blijven.
Voor onderwijs betekent sport het aanleren van normen en vaardigheden. Sport
beoefenen en kijken naar sport betekent plezier.
Voor de gezondheidszorg betekenen sport en bewegen lagere gezondheidskosten
en het bedrijfsleven tenslotte is gebaat bij actievere werknemers.
Allemaal redenen voor de gemeente om zich actief bezig te blijven houden met sport
en sportbeleid.
3. KORTE TERUGBLIK GEMEENTELIJK SPORTBELEID 1999 - 2004
Uiteraard geen nieuw beleid zonder een korte evaluerende terugblik op hetgeen in
de afgelopen periode van vijf jaar heeft plaatsgevonden.
Het gemeentelijk sportbeleid rust tot nu toe op drie pijlers, te weten het
sportvoorzieningenbeleid, het tarieven- en subsidiebeleid en het beleid
sportstimulering.
3.1 BELEID SPORTVOORZIENINGEN
Als beleidsuitgangspunten van het sportvoorzieningenbeleid 1999 – 2004 zijn
destijds gekozen:
·
·
·

De gemeente draagt zorg voor het aanbieden van kwantitatief en kwalitatief
goede sportvoorzieningen voor zowel georganiseerde als ongebonden
sportbeoefening.
Uit oogpunt van milieu en sociale veiligheid wordt groot belang gehecht aan
een goede spreiding in de gemeente, gekoppeld aan goede bereikbaarheid
De gemeente streeft een doelmatig gebruik van accommodaties na.

Kortom, gekozen werd voor kwaliteit, kwantiteit, spreiding en doelmatigheid.
Buitensportaccommodaties
Voor de gemeentelijke sportparken werd op basis van deze uitgangspunten het
volgende beleid geformuleerd:
·

Handhaving van het huidige aantal en van de spreiding van de gemeentelijke
sportparken.
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·
·
·
·
·

In principe geen uitbreiding meer van sportvelden buiten de huidige
sportparkcapaciteit.
Streven naar intensivering van het gebruik van het huidige sportveldenareaal.
Jaarlijkse toetsing van het aantal velden dat aan een sportvereniging wordt
verhuurd.
Eventueel vrijvallende velden enige jaren in reserve houden.
Eventueel nieuwe, opkomende buitensportactiviteiten eerst toetsen op de
mogelijkheid van inpassing in het huidige areaal en op toekomstpotentie.

Evaluatie:
Het ingezette beleid lijkt tot op heden te voldoen aan de gestelde eisen. Sedert juli
2001 wordt het beleid in opdracht uitgevoerd door de Stichting Amstelveens
Sportbedrijf. Er hebben zich geen situaties voorgedaan die bijstelling van de
geformuleerde uitgangspunten of van beleid vragen.
Binnensportaccommodaties
Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties werd het volgende beleid
geformuleerd:
·
·
·
·
·

Binnen het huidige aanbod aan sportactiviteiten de bezetting van sporthallen
en –zalen optimaliseren.
In relatie tot dit optimaliseringstreven het aantal voor avond- en
weekendverhuur te gebruiken gymnastieklokalen reduceren.
Zaalruimte en -tijden aan huurders/gebruikers elk jaar opnieuw toewijzen,
opdat beheer en exploitatie van de accommodaties zo efficiënt en effectief
mogelijk geschiedt en vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.
De gehanteerde indelingsprioriteiten handhaven en zorg blijven dragen voor
regulering van het gebruik van niet-Amstelveense groepen.
Meer promotieactiviteiten ontplooien om de bezetting zowel overdag als in de
avond verder te verbeteren.

Evaluatie:
De uitvoering van dit beleid heeft op onderdelen, mede als gevolg van het
verzelfstandigingsproces van het sportbedrijf, vertraging opgeleverd. Sedert juli 2001
is de uitvoering van het beleid door de SAS ter hand genomen. Inmiddels is er een
begin gemaakt met en zijn voorstellen gedaan voor het effectiever en efficiënter
exploiteren van de binnensportaccommodaties. Tevens is een begin gemaakt met
het reduceren van het aantal voor avond- en weekendverhuur te gebruiken
gymnastieklokalen. Naar aanleiding van het rapport “onderzoek onderwijsfinanciën
Amstelveen” heeft de raad gezien de bestaande overcapaciteit en de daarmee
gepaard gaande exploitatietekorten in 2002 besloten tot het sluiten van zes
gymnastieklokalen. Inmiddels zijn er drie gesloten en staan er twee op het punt van
sluiting.
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3.2 TARIEVEN - EN SUBSIDIEBELEID
Naast het sportvoorzieningenbeleid vormen de tarieven die de gemeente voor deze
voorzieningen hanteert en de subsidiemogelijkheden, twee belangrijke instrumenten
waarmee sturing wordt gegeven aan het sportbeleid.
Tarievenbeleid
Als uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid in de sport werden
gehanteerd:
·
·
·

De tarieven houden gelijke tred met de kostenontwikkeling.
De tarieven van de Amstelveense sportaccommodaties liggen op een niveau
dat vergelijkbaar is met tarieven voor sportaccommodaties elders in de regio
en landelijk.
Differentiatie in tarieven (indirecte subsidiëring) als instrument van
sportstimulering en doelgroepenbeleid.

Evaluatie:
Conform deze uitgangspunten stelt de raad jaarlijks de tarieven vast. Sedert 2002
vindt deze vaststelling plaats op voorstel van de SAS, die zich mede heeft gebaseerd
op de resultaten van vergelijkend onderzoek in de regio. In het algemeen worden de
tarieven jaarlijks verhoogd met de CBS prijsindex. Inmiddels is er een nieuwe situatie
ontstaan, waarbij de SAS op een meer commerciële basis zal kunnen werken. Dit
betekent, dat de relatie tussen gemeente en SAS herzien moet worden in die zin, dat
de gemeente voortaan uitsluitend de tarieven goedkeurt, waarvan gemeentelijke
invloed wenselijk is vanuit het maatschappelijk belang.
Subsidiebeleid
Het gemeentelijk (structureel) subsidiebeleid spitste zich verder toe op:
·
·

Sportstimulering gericht op de jeugd via de stimuleringsregeling jeugdsport.
Gemeentelijke bijdragen in de exploitatie van particuliere sportvelden op basis
van het gelijkheidsbeginsel.

Evaluatie:
De stimuleringsregeling jeugdsport bleek in de praktijk onvoldoende te werken.
Reden waarom in 2003 een nieuwe regeling is ingevoerd, die meer recht moet doen
aan de door de gemeente gestelde voorwaarden van administratieve eenvoud en
daadwerkelijke stimulans voor verenigingen tot het aantrekken van jongeren.
De Stichting Emergo, die de Emergohal exploiteerde, is vanaf 1 januari 2003
gefuseerd met de Stichting Amstelveens Sportbedrijf.
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3.3 BELEID SPORTSTIMULERING
Als beleidsdoelstelling werd gekozen voor het stimuleren van deelneming aan sport
door de Amstelveense bevolking (breedtesport). Als doelgroepen in de samenleving,
die om welke reden dan ook onvoldoende participeren in sportbeoefening werden
aangewezen: jongeren, ouderen, gehandicapten en allochtonen.
Als uitgangspunten voor deze doelgroepen werden gehanteerd:
·
·
·
·
·

Vanuit de doelstelling “stimuleren tot bewegen en deelneming aan sport”
moeten de actiepunten gericht zijn op bewustwording, informatie,
toegankelijkheid en afstemming van vraag en aanbod.
Het beleid moet zich richten op concrete knelpunten of behoeften bij
doelgroepen.
De actiepunten moeten aansluiten bij landelijk ingezet beleid en bij bestaande
organisaties en activiteiten.
De gemeente dient niet zozeer zorg te dragen voor de sport en de
sportdeelneming, maar meer voor de randvoorwaarden voor deze zorg.
De effecten van het beleid moeten zoveel mogelijk meetbaar zijn.

Naast deze doelgroepen hebben in de vorm van subsidie ook sportevenementen,
topsport en georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening in het kader van
het sportstimuleringsbeleid aandacht gekregen.
De Stichting Sportpromotie Amstelveen verkreeg subsidie voor haar activiteiten in het
kader van het faciliteren en ondersteunen van de georganiseerde (top)sport.
De Stichting Topsport Amsterdam verkreeg subsidie voor de begeleiding en
ondersteuning van de Amstelveense topsportverenigingen en topsporters.
Evaluatie:
Het sportstimuleringsbeleid kenmerkte zich door een veelheid van in meer of mindere
mate op zichzelf staande activiteiten.
In 2001 is de meeste aandacht uitgegaan naar de verzelfstandiging van het
sportbedrijf. In 2002 en met name in 2003 heeft er een zekere omslag
plaatsgevonden van ondersteuning van losse, ad hoc acties naar meer structurele
(doelgroep)programma’s. Zo is samen met het ministerie van VWS een
breedtesportimpulsprogramma gerealiseerd, dat liep van 2001 t/m 2003. Met name
de daarin opgenomen opstart van het bewegingsproject voor ouderen, het zgn.
Galm-project is veelbelovend en is in 2003 verder over de verschillende wijken
uitgebreid. Ook de jeugdsportpas is een goed lopend project, waaraan de SAS
samen met de GGD in 2004 een verdere uitbouw geeft in de vorm van een
gezondheidsprogramma. Het project “Sport en spel op straat” is eveneens succesvol
gebleken en wordt ook in 2004 voortgezet.
De Stichting Sportpromotie Amstelveen ontwikkelde zich voorspoedig en droeg o.a
positief bij aan werving en organisatie van sportevenementen in Amstelveen. De door
de SPA geïnitieerde en georganiseerde jaarlijkse huldiging van de Amstelveense
kampioenen ondervond eveneens veel waardering. De Stichting Topsport
Amsterdam heeft waardevolle bijdragen geleverd aan de ondersteuning van de
Amstelveense topsportverenigingen en topsporters.
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4. GEMEENTELIJK SPORTBELEID 2004-2009
Het college heeft het sportbeleid voor de komende periode tot een van de
speerpunten van het collegeprogramma gemaakt.
Op basis van het hiervoor beschreven sportbeleid, is de insteek voor de nieuwe
periode, het neerleggen van een visie 2004 – 2009. Met deze visie worden nieuwe
accenten (heroriëntering) gelegd aan de hand van te signaleren trends en wordt
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, die aansluiten op de actuele locale situatie. In
deze nota worden doelstellingen geformuleerd en beleidslijnen voorgesteld,
waarlangs de gemeente haar voorwaardenscheppende dan wel regisserende rol ten
behoeve van de Amstelveense sport en de sportnetwerken wil invullen. Aan de hand
van de voorgestelde maatregelen per beleidslijn dienen resultaten behaald en
gemeten te worden.
Sleutelwoorden in de visie zijn samenwerking, integraliteit en duurzaamheid.
Voorgesteld wordt in te zetten op samenwerking met en tussen de partners uit “het
veld”, op integrale (project)aanpak binnen de B.O.S.driehoek ( Buurtwerk, Onderwijs
en Sportvereniging) en op het realiseren van oplossingen en verbeteringen voor
knelpunten in de sport met een blijvend en kwalitatief effect.
Om beleid te kunnen voorbereiden, implementeren en evalueren is informatie nodig.
De effecten van het beleid moeten zoveel mogelijk meetbaar zijn. Een
aandachtspunt voor de komende periode.
In bovenstaande context wil de gemeente, uitgaande van het beschikbare budget,
het bestaande beter doen en het nieuwe flexibel benaderen.
4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Als algemene uitgangspunten van de visie op het sportbeleid worden de volgende
hoofdlijnen voorgesteld.
·

Sport en bewegen is van (groeiende) betekenis voor de Amstelveense
samenleving als zinvolle vrije tijdsbesteding en bijdrage aan de sociale
cohesie en participatie. (Toekomstvisie Amstelveen 2020+).

·

Sport is niet alleen een doel op zichzelf, maar sport is ook verweven met
andere beleidsterreinen als onderwijs-, wijk- en buurtbeheer-,
gehandicapten-,ouderen- en jongerenbeleid. De sport kan hierbij gezien
worden als bindmiddel en instrument.

·

Ambitie van de gemeente: “Amstelveen, ook sportstad!”

Als rol ziet de gemeente voor zichzelf de volgende opties:
·

De faciliterende rol
Dit betekent, dat de gemeente de randvoorwaarden schept voor een zo
optimaal mogelijke sportbeoefening door de Amstelveense bevolking.
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·

De regisserende rol
Dit betekent, dat de gemeente initiatieven neemt, intern en extern coördineert
en als een soort makelaar personen, organisaties en ideeën bij elkaar brengt
en zo de gewenste ontwikkelingen stimuleert.

De beide mogelijkheden kunnen wisselend en flexibel ingezet worden, afhankelijk
van de uit de verschillende beleidskaders voortvloeiende vraag.
4.2 TRENDS
Landelijk is een aantal algemene trends te signaleren die van invloed zijn op het te
voeren sportbeleid. Gesteld kan worden dat het landelijk beeld in grote lijnen
correspondeert met de lokale situatie in Amstelveen. Onderstaand worden deze
trends weergegeven.
Landelijk
·
·
·
·
·
·
·

De groei van de bevolking vlakt af, de vergrijzing van de bevolking zet door,
het aantal jongeren (18 -) stabiliseert zich.
De deelneming aan sportverenigingen neemt tot 1998 landelijk in totaliteit af
maar stabiliseert zich de laatste jaren.
Er wordt een verdere daling gesignaleerd in het aanbod en de tijdsinzet van
vrijwilligers.
Ongebonden en recreatief sporten is in opkomst.
Nieuwe bewegingsvormen zijn in opkomst als vernieuwend sportaanbod.
De groei in sportdeelneming vlakt af door concurrentie in vrije tijdsbesteding.
De stijging van sportdeelneming door ouderen zet door.

Lokale situatie
Uit het in 2001 onder de Amstelveense bevolking gehouden omnibusonderzoek
bleek dat 62% van de Amstelveense bevolking regelmatig (tenminste1 keer per
maand) aan sport doet. 37% geeft aan sport bij een sportvereniging te beoefenen.
Uit het omnibusonderzoek 2003 blijkt dat het percentage sporters is gestegen naar
65%. 49% geeft aan in verenigingsverband te sporten. De landelijk gesignaleerde
neerwaartse lijn lijkt daarmee ook in Amstelveen tot staan te zijn gebracht.
Uit de Jongeren omnibus 2000 bleek dat van de Amstelveense jongeren onder de 18
jaar 82% regelmatig sport ( tenminste enkele keren per maand). 61% gaf aan in
verenigingsverband te sporten. Eind 2004 zal dit omnibusonderzoek worden
geactualiseerd.
4.3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN
Als hoofddoelstelling van het gemeentelijk sportbeleid wordt voorgesteld:
·

Het stimuleren van en voorwaarden scheppen voor sportdeelneming door de
Amstelveense bevolking.
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De gemeente wil het mogelijk maken dat zo veel mogelijk inwoners van
Amstelveen aan sport kunnen doen, omdat sport goed is voor de gezondheid
en het welbevinden van mensen en bijdraagt aan een verbetering van de
leefbaarheid en sociale cohesie.
Als van de hoofddoelstelling afgeleide maatschappelijk relevante subdoelstellingen
worden voorgesteld:
· Het optimaliseren van de kwaliteit en de benutting van sportvoorzieningen.
De gemeente ziet het als haar taak om ten behoeve van haar inwoners zorg te
dragen voor een kwalitatief goed en gespreid aanbod van sportvoorzieningen.
· Het versterken van de breedtesport.
De gemeente blijft prioriteit geven aan de breedtesport, waarbij georganiseerd
en ongeorganiseerd sporten gestimuleerd wordt. De gemeente is zich daarbij
bewust van de kansen die topsporters en verenigingen met topsportambities
bieden om de maatschappelijke betekenis van sport te versterken.
· Het verbeteren van de functionaliteit van de sportverenigingen.
Om sport te kunnen inzetten als middel binnen andere beleidsterreinen dient
de sport zelf sterk genoeg te zijn. Sportverenigingen vormen als eerste en
grootste aanbieders van sport een belangrijke maatschappelijke factor. De
sportverenigingen staan onder druk. De nadelige gevolgen van bijvoorbeeld
het proces van individualisering zijn merkbaar binnen de verenigingen. De
gemeente blijft het dan ook als haar verantwoordelijkheid zien om de positie
van de sportverenigingen te ondersteunen.
· Het verbeteren van het aanbod voor ongebonden en recreatieve sporters.
Daar waar sportverenigingen met hun sportaanbod niet kunnen inspelen op de
vraag ziet de gemeente een taak om deze te faciliteren. Daarbij blijft het beleid
van kracht eventueel nieuwe, opkomende buitensportactiviteiten eerst te
toetsen op de mogelijkheid van inpassing in het huidige areaal, op
toekomstpotentie en op de mogelijkheden van het commerciële aanbod.
· Het doen realiseren van (top)sportevenementen.
De gemeente onderkent het belang van sportevenementen als plezier voor de
inwoners van Amstelveen, als stimulans voor sportbeoefening en als
promotionele waarde voor de stad.
4.4 REIKWIJDTE SPORTBELEID
Het sportbeleid staat ten dienste van de gehele Amstelveense bevolking.
De beperkte sportparticipatie van jongeren en de vergrijzing van de Amstelveense
bevolking vragen om een actief beleid met passende maatregelen. In het kader van
dit beleid wordt voorgesteld om bijzondere aandacht te blijven geven aan de groepen

11

jongeren (18 -) en ouderen (55+). Tevens wordt voorgesteld om voor de groep
gehandicapten de Amstelveense problematiek op dit terrein te verkennen en
daarvoor beleid te ontwikkelen. Als aanzet voor dit laatste heeft de gemeente zich
aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband binnen de provincie, waarbij
de Stichting Sportservice Noord- Holland de projectcoördinatie heeft.
4.5. SPORTBELEID EN PARTNERS
Samenwerking met en het bevorderen van samenwerking tussen het Amstelveense
sportnetwerk is een voorwaarde voor een succesvolle implementatie van het
gemeentelijk sportbeleid. Niet voor niets is samenwerking één van de sleutelwoorden
in deze visie. Om de doelstellingen te kunnen realiseren heeft versterking van de
samenwerking met en tussen de gemeentelijke partners binnen en buiten de sport
hoge prioriteit. De gemeente wil hiervoor vooral gebruik maken van haar
regisserende rol. Mede op voorstel van de sportverenigingen wil de gemeente komen
tot de instelling van een contactgroep, waarbij de wethouder sport twee keer per jaar
structureel overleg heeft met vertegenwoordigers uit de Amstelveense
sportverenigingen en sportgerelateerde organisaties. Doel van dit overleg wordt
voeling te houden met de achterban, gezamenlijk te overleggen over het gevoerde
beleid en te komen tot nieuwe initiatieven conform de uitgezette beleidslijnen.
Voor de uitvoering van het beleid wil de gemeente de samenwerking op structurele
basis blijven voortzetten met de Stichting Amstelveens Sportbedrijf. Voor de
komende periode wordt voorgesteld om voor de uitvoering van respectievelijk het
sportevenementenbeleid en de topsportondersteuning de samenwerking te
intensiveren met de Stichting Sportpromotie Amstelveen en de Stichting Topsport
Amsterdam. Tevens wordt voorgesteld om vanuit het jongerenperspectief de
Stichting Cardanus voor de komende periode structureel te betrekken bij de
uitvoering van het sportstimuleringsbeleid.
I. STICHTING AMSTELVEENS SPORTBEDRIJF (SAS)
De SAS heeft bij de voorgestelde doorstart als verzelfstandigd sportbedrijf de
volgende kerntaken meegekregen:
- Uitvoering ( beheer en onderhoud) sportvoorzieningen;
- Uitvoering van het sportstimuleringsbeleid;
- Beleidsadvisering gemeente.
De inhoudelijke en financiële uitwerking van deze taken wordt neergelegd in het
bedrijfsplan van de SAS, dat in 2004 aan de raad voor besluitvorming wordt
voorgelegd.
De gemeentelijke subsidiëring van de SAS zal vanaf 2005 een structurele
outputgestuurde invulling krijgen met afspraken over de te leveren prestaties,
gekoppeld aan een jaarlijkse rapportage.
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II. STICHTING SPORTPROMOTIE AMSTELVEEN (SPA)
De SPA is opgericht in 1997 met als doel het faciliteren en ondersteunen van
georganiseerde (top)sport , waarmee de naamsbekendheid van Amstelveen ten bate
van de inwoners en bedrijven wordt vergroot. De SPA ondersteunt daartoe o.a. de
werving en organisatie van (top)sportevenementen in Amstelveen. In de afgelopen
jaren zijn de inspanningen voorts gericht op het ondersteunen van sporttalenten en
het werven van sponsors onder het bedrijfsleven aan dit doel toegevoegd. De
jaarlijkse huldiging van de Amstelveense kampioenen is eveneens een belangrijke
activiteit, die door de SPA is geïnitieerd en die door de gemeente zal worden
voortgezet. De SPA heeft na de oprichting een positieve ontwikkeling doorgemaakt.
Zo is de SPA er in 2002 bijvoorbeeld in geslaagd om een bedrag van € 22.689, - aan
sponsorbijdragen te verwerven. De gemeente is mede initiatiefnemer en verleent
subsidie aan de SPA.
De gemeente beoogt om, in het kader van de ontwikkeling van een strategisch
evenementenbeleid, voor de periode 2004 – 2009 een structurele subsidierelatie aan
te gaan met de SPA op basis van afspraken. Deze afspraken betreffen inhoud,
aantal en proces van jaarlijks in Amstelveen te (doen) realiseren
(top)sportevenementen.
III. STICHTING TOPSPORT AMSTERDAM (STA)
De STA (tevens olympisch steunpunt voor de regio Amsterdam) heeft als kerntaken
het begeleiden/ondersteunen van topsportverenigingen en het
begeleiden/ondersteunen van de topsporters en –talenten. De STA beschikt op dit
gebied over organisatie en expertise. De gemeente Amstelveen maakt op basis van
subsidietoekenning aan de STA gebruik van deze deskundigheid ten behoeve van
de topsportverenigingen en topsporters in Amstelveen. Op dit moment hebben vijf
verenigingen in Amstelveen de status van topsportvereniging. Deze verenigingen
worden door de STA begeleid en financieel ondersteund.
De gemeente beoogt in het kader van het topsportbeleid voor de periode 2004 –
2009 een structurele subsidierelatie aan te gaan met de STA op basis van afspraken.
Deze afspraken betreffen inhoud, aantal en proces van het jaarlijks te ondersteunen
en begeleiden van Amstelveense topsportverenigingen en topsporters en –talenten.
Gekoppeld aan de voortzetting van het bestaande subsidie zal daarbij aan te
ondersteunen topsporters een tegenprestatie worden gevraagd ten behoeve van de
breedtesportstimulering, zoals bijvoorbeeld inzet bij evenementen en/of
schoolsportactiviteiten.
IV. STICHTING CARDANUS
De Stichting Cardanus voert als welzijn- en jongerenorganisatie op sportgebied
regelmatig in opdracht van de gemeente projecten uit met een integrale samenhang.
Tussen gemeente en de Stichting Cardanus bestaat een structurele outputgestuurde
subsidierelatie.
De gemeente beoogt om in het kader van het sportbeleid met de stichting tot
afspraken te komen over:
· De opzet, inhoud en uitvoering van integrale projecten sport en buurt- en
jongerenwerk.
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· Structurele signalering en advisering van de sport- en spelvraag van
de Amstelveense jongeren.
Als belangrijke partners in het Amstelveense sportnetwerk ziet de gemeente in dit
kader tevens:
· De Amstelveense sportverenigingen, als belangrijkste aanbieders van sport;
· Onderwijsinstellingen, als basis waar de jeugd kennis maakt met sport;
· Organisaties in buurt- , ouderen- en jongerenwerk;
gehandicapten- en gezondheidszorg, als partners bij de integrale aanpak van
projecten en
· Het bedrijfsleven als commerciële sportaanbieder, potentiële sponsor en
sportgebruiker.
Uiteraard zal de gemeente tenslotte het partnership voortzetten met het landelijk en
provinciaal sportnetwerk als bron van nieuwe ontwikkelingen.
4.6 PIJLERS SPORTBELEID
Voorgesteld wordt om op basis van de actuele lokale situatie en de gesignaleerde
trends, de bestaande pijlers
·
·
·

Sportvoorzieningen
Tarieven – en subsidies en
Sportstimulering

van nadere ( prioritaire) accenten te voorzien en als onderdeel van de
sportstimulering de volgende onderdelen een prominente plaats te geven:
·
·
·
·
·

Ondersteuning functionaliteit sportverenigingen
Integratie sport, onderwijs en buurtwerk
Sportevenementen
Topsportondersteuning
Sportmonitoring

Onderstaand worden deze keuzevoorstellen nader uitgewerkt.
I. SPORTVOORZIENINGEN
De gemeente kent geen formele zorgplicht voor het accommoderen van
sportverenigingen. Het beleid omvat dan ook uitsluitend de facilitering via de
(bestaande) gemeentelijke sportvoorzieningen: het zwembad de Meerkamp,
sporthallen, sportzalen, gymnastieklokalen, tennisparken en sportvelden. De
oplossing voor de door de (binnen)sportverenigingen geuite wens tot het bezitten van
een eigen clubhuis zal dan ook vooral gezocht moeten worden in zelfredzaamheid en
in de onderlinge samenwerking met andere (buitensport)verenigingen
(multifunctioneel/gedeeld gebruik).
Uitgangspunt voor het gemeentelijk sportvoorzieningenbeleid is het voortzetten van
het onder hoofdstuk 3.1 genoemde bestaande beleid en dit waar mogelijk te
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verbeteren. Uitbreiding van capaciteit werd ook in het inspraaktraject niet nodig
geacht. Het beleid zal dan ook meer op kwaliteit dan op (het behoud van) kwantiteit
gericht blijven.
Doelstellingen:
·

Optimale toegankelijkheid en bezetting van de sportvoorzieningen.

·

Waarborging van kwaliteit en spreiding van het aanbod.

·

Vraaggerichte facilitering van gebonden en ongebonden sporters.

Maatregelen:
·

Prestatieafspraken met de SAS in het kader van outputgestuurde subsidiëring

·

Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid van realisatie van een
multifunctionele topsportaccommodatie door renovatie van een bestaande
sporthal.
Enkele topsportverenigingen in Amstelveen kampen met het gegeven dat de
in gebruik zijnde accommodatie niet voldoet aan de eisen die het beoefenen
van topsport stelt. Het streven is om te komen tot een terreinverkennend
onderzoek naar de haalbaarheid van een multifunctionele
topsportaccommodatie, die deze problematiek oplost. Daarbij moet worden
aangetekend, dat in de huidige situatie geen gemeentelijke financiële
middelen voorhanden zijn en de daadwerkelijke realisering afhankelijk zal zijn
van sponsoring door het bedrijfsleven en van de participatie door betrokkenen.
In het inspraaktraject ondervond het voorstel brede steun van de
sportverenigingen, mede gelet op de verouderende sportaccommodaties.

Beleidsinstrumentarium:
·
·
·
·

Subsidie SAS
De inzet van de bestaande gemeentelijke sportvoorzieningmiddelen
Het tarieven- en subsidiebeleid
Sponsoring bedrijfsleven

Resultaat:
·
·
·

Transparantie en verbetering van de doelmatigheid van de inzet van
gemeentelijke middelen
Verhoging van de bezettingsgraden van met name de
binnensportvoorzieningen
Inzicht in de haalbaarheid en mogelijke locatie van een multifunctionele
topsportaccommodatie
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II. TARIEVEN EN SUBSIDIES
Doelstelling:
·

Hantering van een tarieven- en subsidiebeleid, gericht op stimulering van
sportdeelneming, met accent op effectiviteit, transparantie en innovatie.

Maatregelen:
·

Herijking van het bestaande subsidie- en tarievenbeleid.
Bij subsidietoekenning wordt prioriteit gegeven aan:
·
·
·
·

·

Het initiëren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen door o.a. het
ondersteunen van pilotprojecten.
Projecten met een integraal karakter.
De relatie tussen subsidie en (op duurzaamheid gerichte) prestatie.
Medefinanciering door bij de aanvraag betrokken partijen.

Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van geleidelijke introductie van
kostendekkendheid van de tarieven van de sportvoorzieningen.
In het kader van het streven naar een verbeterde exploitatie van de
sportvoorzieningen worden in samenwerking met de SAS de mogelijkheden
onderzocht om te komen tot reductie van kosten en verbetering van de
inkomsten.

·

Gemeentelijke invloed uitsluitend op door de SAS gehanteerde tarieven,
waarvan invloed wenselijk is vanuit een oogpunt van maatschappelijk belang.
De nieuwe SAS dient als marktgericht bedrijf het gemeentelijk sportbeleid
mede uit te voeren. Daarbij dient zij commercieel en klantgericht te werken
met als doel de gemeentelijke sportvoorzieningen effectief en efficiënt te
beheren en te exploiteren, onder handhaving van (tenminste) het bestaande
kwaliteitsniveau. De gemeente stelt vanuit het sportbeleid randvoorwaarden
aan de mate van deze commercialiteit, wanneer naar haar oordeel
doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid zich niet laten vertalen in
commerciële doelstellingen.Tegen deze achtergrond wordt de jaarlijkse
goedkeuring van door het sportbedrijf gehanteerde tarieven voortaan
(vooralsnog uitsluitend) beperkt tot de voor de doelgroepen sportverenigingen
en schoolzwemmers geldende tarieven. De goedkeuring zal plaatsvinden door
het college van Burgemeester en wethouders.

·

Het opnemen binnen de gemeentelijke sportbegroting van een
innovatiestimuleringsbudget, bestemd voor het aanjagen/stimuleren van
nieuwe ontwikkelingen, alsook het creëren van ruimte voor een sportmonitoren onderzoeksbudget.
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Beleidsinstrumentarium:
·
·

Het gemeentelijk sportsubsidiebudget
Gemeentelijke goedkeuring van tarieven

Resultaat:
·
·
·
·
·

Verhoging sportdeelneming door Amstelveense bevolking, in het bijzonder
door de doelgroepen jeugd, 55 plussers en gehandicapten
Verbetering doelmatigheid en transparantie van inzet gemeentelijke middelen
Innovatie in duurzaam sportaanbod en multifunctioneel voorzieningengebruik
Meer integrale samenwerking tussen de bij de sport betrokken partijen
Inzicht in en benutting van de mogelijkheden tot efficiencyverbetering bij
sportvoorzieningen

III. SPORTSTIMULERING
Doelstelling:
·

Verhoging van de sportdeelneming Amstelveense bevolking door stimulering
van de breedtesport, waarbij de uit te voeren activiteiten en projecten zo veel
mogelijk programmatisch ingebed zullen worden in het meerjaren
breedtesportstimuleringsprogramma.

Maatregelen:
Als prioritaire accenten bij de versterking van het breedtesportaanbod worden
voorgesteld:
·

Ondersteuning van 55+ sport – en bewegingsprojecten.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan mogelijkheden tot verdere voortzetting en
opvolging van het succesvolle Galm – project, gericht op een ontwikkeling
naar duurzaam bewegen en sporten.

·

Het stimuleren van sportdeelneming door de jeugd.
Voorgesteld wordt de jeugdsportstimuleringsregeling 2003 voor de komende
periode te handhaven met een tussentijdse evaluatie in 2006.

·

Meer aandacht voor het ongebonden sporten.
Naast de ondersteuning van de sportverenigingen is er aandacht voor de
ongebonden sporter. Voor deze in opkomst zijnde categorie kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan vraaggerichte verbetering van het
sportvoorzieningenaanbod (fiets -, wandelroutes, trim – en skeelerroutes e.d)
en aan facilitering van accommodatie door het sportbedrijf. Ook zouden de
sportverenigingen, al dan niet in combinatie met de commerciële
sportaanbieders, via uitbreiding/aanpassing van hun traditionele aanbod op
het veranderend sportgedrag kunnen inspelen.
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·

Het ontwikkelen van een gehandicaptensportbeleid.
Aan de hand van de resultaten van het regionaal samenwerkingsproject
sportstimulering gehandicapten zullen data worden verzameld over de
Amstelveense situatie en specifieke ondersteuningsmaatregelen worden
voorgesteld gericht op het wegnemen van knelpunten voor deze doelgroep
om te sporten.

Beleidsinstrumentarium:
·
·
·
·
·

Het breedtesportstimuleringsprogramma
De stimuleringsregeling jeugdsport 2003.
De beschikbaarstelling van de gemeentelijke sportvoorzieningen.
De bestaande gemeentelijke sportvoorzieningmiddelen.
Het gemeentelijk sportsubsidiebudget.

Resultaat:
·
·
·
·
·

Verhoging sportdeelneming Amstelveense bevolking van 65% in 2004 naar
70% in 2009.
Verhoging sportdeelneming doelgroep jongeren onder 18 jaar van 82% in
2000 naar 85% in 2009.
Verhoging georganiseerde sportdeelneming van 49% in 2004 naar 55% in
2009
Verhoging sportdeelneming doelgroepen 55 plussers aan de hand van
nulmeting in 2004.
Verhoging sportdeelneming gehandicapten aan de hand van nulmeting in
2004.

Mede in het kader van de bevordering van de deelneming aan de breedtesport
worden tevens als belangrijke beleidslijnen voorgesteld:
·
·
·
·

Het verbeteren van de positie van sportverenigingen;
Het bevorderen van integrale samenwerking op het gebied van buurtwerk,
onderwijs en sport;
Het aantrekken en behouden van (top)sportevenementen en
De begeleiding/ondersteuning van topsportverenigingen en topsporters.

IV. ONDERSTEUNING FUNCTIONALITEIT VAN DE SPORTVERENIGINGEN
Doelstelling:
·

Verbetering positie sportverenigingen in Amstelveen als sociaal
maatschappelijke factor van betekenis.

Deze beleidsdoelstelling staat in het teken van het sleutelwoord duurzaamheid.
De Amstelveense sportverenigingen zijn als eerste en grootste aanbieders van
sportmogelijkheden de belangrijkste partner voor de gemeente. Een partner met een
aantal problemen.Tot op heden heeft verenigingsondersteuning vanuit de gemeente
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op veelal incidentele projectbasis plaatsgevonden. Met de toekenning van de
middelen uit de kwaliteitsimpuls in 2003 hebben de Amstelveense sportverenigingen
een belangrijk deel van de behoefte aan kwaliteitsverbetering van de georganiseerde
sportbeoefening kunnen dekken. Echter er zijn meer problemen, die om een
duurzame oplossing vragen. Een teruglopend aantal leden, de
vrijwilligersproblematiek, het veranderend sportgedrag, het gebrek aan professioneel
kader, het groeiend aantal wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan etc. De
gemeente wil daarom haar ondersteuning in de komende periode vooral richten op
het duurzaam kunnen functioneren van de sportvereniging. Daartoe streeft de
gemeente naar het gezamenlijk ontwikkelen van een meerjarig programma voor
verenigingondersteuning, ingebed als deelprogramma in het
breedtesportstimuleringsprogramma.
Maatregelen:
·
·
·
·
·
·

Breedtesportstimuleringsprogramma
Stimulering vernieuwing/uitbreiding van het bestaande sportaanbod (inzet
regie/makelaarsrol).
Ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven (inzet regie/makelaarsrol).
Financiële ondersteuning opleiding verenigingskader door subsidiëring van
bijvoorbeeld aanschaf cursusmateriaal e.d.
Financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid via
lopend V.I.S.project (vrijwilligers in de sport).
Opzet van een contactgroep gemeente/sportverenigingen, die aan de hand
van thema´s twee keer per jaar (voor- en najaar) bijeen komt om over
sportbeleid en uitvoering, knelpunten etc. te klankborden.

Beleidsinstrumentarium:
·
·
·
·

Voorlichting/communicatie over mogelijkheden van (landelijk, provinciaal en
lokaal) ondersteuningsaanbod
Vraaggerichte regie/makelaarsrol in samenwerking met de SAS
Gemeentelijk sportsubsidiebudget
Mogelijkheden tot Europese -, Rijks - en Provinciale bijdragen.

Resultaat:
·

Stevige en duurzame positie sportverenigingen in Amstelveen binnen het
krachtenveld van de vrije tijdsbesteding.

V. INTEGRATIE SPORT, ONDERWIJS EN BUURTWERK
Doelstelling:
·

Bevordering van duurzame (projectmatige) samenwerking tussen partijen met
sport als bindmiddel.

Integratie, één van de sleutelwoorden in deze visie.
Deze nieuwe beleidslijn als onderdeel van de sportstimulering wordt voorgesteld op
basis van landelijke ontwikkelingen en positieve ervaringen op dit gebied. Nog steeds
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neemt een groot deel van de jongeren onder de achttien jaar geen deel aan
sportbeoefening. Tevens blijkt veel sportende jeugd in de tienertijd weer af te haken.
Een integrale aanpak, met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen, biedt nieuwe
kansen. Op dit moment loopt bijvoorbeeld bij de sportverenigingen HIC en RKAVIC
een landelijk, mede door het Rijk ondersteund, pilotproject op het gebied van de
naschoolse opvang.
De gemeente streeft er naar aan dergelijke nieuwe en integrale initiatieven een
structurele en zo mogelijk programmatische basis te geven, waarbij onderwerpen als
de brede school, de buitenschoolse (sport)opvang en multifunctioneel gebruik van
voorzieningen zich verder in duurzame samenwerkingsprojecten zullen kunnen
vertalen.
Maatregelen:
·
·
·

Een gezamenlijke inventarisatie van de kansrijke integratiemogelijkheden,
gericht op duurzame samenwerking tussen betrokkenen partijen.
Stimulering van buitenschoolse (sport)opvang.
Projectondersteuning van sportactiviteiten, die in het kader van de brede
school en wijk - en buurtbeheer worden opgezet.

Beleidsinstrumentarium:
·
·
·

Gemeentelijke regie/makelaarsrol in samenwerking met de SAS en de
Stichting Cardanus
Gemeentelijk subsidiebeleid, mede vanuit de bijbehorende beleidsterreinen.
Mogelijkheden tot het verkrijgen van Europese -, Rijks - en Provinciale
bijdragen.

Resultaat:
·

Het bereiken van duurzame ( projectmatige) samenwerking tussen betrokken
partijen, gericht op versterking van het sportaanbod.

VI. SPORTEVENEMENTEN
Doelstelling:
·

Sportevenementen op effectieve wijze betrekken en inzetten voor
sportstimulering en promotie.

Sportevenementen hebben een belangrijke sportstimulerende en promotionele
waarde voor onze gemeente. Daarom is de gemeente destijds ingegaan op het
initiatief tot oprichting van de Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA). Het
aantrekken en ondersteunen van (top)sportevenementen, het jaarlijks huldigen van
kampioenen en jonge talenten zijn niet alleen een stimulans voor de sportbeoefening
maar dragen tevens bij aan het plezier van de Amstelveense bevolking en het
sportimago van Amstelveen. De gemeente ondersteunt vanaf het begin de rol, die de
SPA als partner op dit gebied vervult. De gemeente streeft ernaar om samen met de
SPA een strategisch sportevenementenbeleid te ontwikkelen, op basis waarvan
jaarlijks een aantal evenementen in Amstelveen plaats zal kunnen vinden.
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Maatregelen:
·
·
·

Het gezamenlijk ontwikkelen van een strategisch sportevenementenbeleid.
Het versterken (structureel maken) van de bestaande subsidierelatie en
samenwerking met de SPA ten behoeve van het aantrekken/ondersteunen
van (top)sportevenementen
Het bijdragen aan een goede onderlinge samenwerking en afstemming tussen
SPA en STA.

Beleidsinstrumentarium:
·
·
·

Het gemeentelijk sportsubsidiebudget: voortzetting subsidierelatie, gekoppeld
aan met de SPA te maken afspraken op het gebied van het werven en (doen)
realiseren van (top)sportevenementen.
Gemeentelijke jaarlijkse huldiging kampioenen, talenten en verkiezing
sportvereniging van het jaar.
Invulling van de regie/makelaarsrol.

Resultaat:
·

Sportevenementen worden optimaal ingezet voor sportstimulering en
promotie.

VII. TOPSPORTONDERSTEUNING
Doelstelling:
·

Faciliteren van Amstelveense topsportverenigingen en topsporters in
combinatie met een tegenprestatie in het kader van de stimulering van de
breedtesport.

Vanuit de voorgenomen ambitie “Amstelveen ook Sportstad” en voortvloeiend uit de
goede ervaringen, die zijn opgedaan met de Stichting Topsport Amsterdam wordt
voorgesteld de in de vorige periode ingezette aandacht voor topsportondersteuning
van Amstelveense topsportverenigingen en topsporters in het beleid een eigen plaats
te geven. Nadrukkelijk in relatie met de prioriteit de breedtesport. Zowel breedtesport
als topsport hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Amstelveen kent op dit
moment vijf topsportverenigingen, en een aantal topsporters, die voor hun
sportbeoefening aan zware (internationale) eisen moeten kunnen voldoen. Het
probleem van het ontbreken van een op topsportbeoefening toegesneden
accommodatie voor bijvoorbeeld turnvereniging FIT en badmintonvereniging Van
Zijderveld doet zich daarbij voor.
Maatregelen:
·

Het waar mogelijk faciliteren van randvoorwaarden voor topsport in
Amstelveen
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·
·

Het versterken (structureel maken) van de bestaande subsidierelatie en
samenwerking met de STA ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning
van topsportverenigingen en topsporters en –talenten.
Onderzoek naar de wenselijkheid/haalbaarheid van een multifunctionele
topsportaccommodatie ter vervanging van bestaande capaciteit.

Beleidsinstrumentarium:
·
·

Gemeentelijke sportsubsidiebudget: voortzetting subsidierelatie met STA,
gekoppeld aan met de STA te maken afspraken op het gebied van de
topsportondersteuning.
Mogelijkheden sponsoring bedrijfsleven.

Resultaat:
Breedtesport staat centraal met de erkenning van de opvatting, dat de (bestaande)
topsport in Amstelveen in een wisselwerking een bijdrage levert aan de stimulering
van de breedtesport.
VIII SPORTMONITORING
Doelstelling:
Het effectief kunnen meten van de resultaten van beleid.
Een gemeentelijk beleid met duidelijke resultaatsverwachtingen vraagt om monitoren.
Maar niet alleen het gemeentelijk beleid, ook andere partijen uit het sportnetwerk
hebben baat bij een zo goed mogelijke monitoren van de ontwikkelingen op
sportgebied. Er is in de afgelopen periode in Amstelveen veel op projectbasis aan
activiteitsresultaten gemeten. Omnibusonderzoek heeft plaatsgevonden evenals een
jeugdomnibusonderzoek. Ook hieruit zijn veel gegevens gekomen. Daarnaast is het
nodig voor toetsing van het komende beleid om aan de hand van heldere criteria de
beleidsrelevante kengetallen en prestatieindicatoren vast te stellen en deze met
name op structurele basis te gaan verzamelen. Dat vereist nadrukkelijk medewerking
van de partners “in het veld”, zoals de sportverenigingen. Voorgesteld wordt om, in
samenwerking met de SAS en de sportverenigingen, nader te bezien welke data
voor het monitoren gewenst zijn en op welke wijze deze verzameld kunnen worden.
Maatregelen:
·
·
·
·

Opzet data-outputsysteem aan de hand van een in 2004 te verrichten
zogenaamde nulmeting (enquête) onder de sportverenigingen.
Instelling sportmonitor o.a. door voortzetting van de omnibusonderzoeken
onder de Amstelveense bevolking en de jeugd en jaarlijkse enquête onder de
sportverenigingen.
Een tussentijdse beleidsevaluatie, te plannen in 2006.
Een doelstellingmeting (kwantitatief en kwalitatief) in 2006 en 2008.
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Beleidsinstrumentarium:
·

Gemeentelijk sportsubsidiebeleid

Resultaat:
Het kunnen beschikken over een instrumentarium tot effectmeting en bijsturing van
het beleid.
4.7 MIDDELEN SPORTBELEID
De programmatische en projectmatige invulling van het gemeentelijk sportbeleid zal
zich gefaseerd over een periode van vijf jaar uitstrekken. Zowel uitvoeringscapaciteit
als beschikbare middelen spelen daarbij een rol.
Voor de realisering van het voorgenomen beleid heeft de raad tot 2009 op jaarbasis
€ 100.000,- extra ter beschikking gesteld voor nieuw beleid. Het is de bedoeling om
daarmee vooral en op flexibele wijze het nieuw te creëren innovatiestimuleringsbudget
(± 85 %) en monitor- en onderzoeksbudget (±15%) te voeden.
Vanuit dit innovatiestimuleringsbudget zal tot en met 2006 in het kader van de
cofinanciering met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 33.000,worden ingezet voor een nieuw breedtesportstimuleringsprogramma. De overige
ruimte zal met name worden aangewend voor vernieuwende projecten in de
beleidslijnen “ Ondersteuning functionaliteit sportverenigingen” en “Integratie sport,
onderwijs en buurtwerk” alsook voor het te ontwikkelen gehandicaptenbeleid.
Op het vlak van investeringen in sportvoorzieningen zal gebruik gemaakt worden van
de bestaande en beschikbare sportvoorzieningbudgetten bij de gemeentelijke
sectoren stadsbeheer en stadsontwikkeling.
Voor onderzoek naar een eventuele realisering van een multifunctionele
topsportaccommodatie door renovatie van een bestaande accommodatie zijn buiten
het gemeentelijk sportbudget voor onderzoek geen gemeentelijke financiële
middelen aanwezig. Samenwerking met en sponsoring door het bedrijfsleven en
overige betrokkenen zal nodig zijn om voldoende financieel draagvlak te verkrijgen.
Daar waar het gaat om integrale projecten, waarbij verschillende beleidsterreinen
betrokken zijn (onderwijs, welzijn, gezondheidszorg), wordt voor de
projectfinanciering mede een beroep gedaan op beschikbare middelen uit de andere
sectoren.
Voor een verdere programmatische - en projectmatige “multiplier” van het
gemeentelijk sportbudget zullen de ondersteunings- en co-financieringsmogelijkheden
op Europees-, Rijks- en Provinciaal niveau bij de financiering worden betrokken.
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Gemeentelijk sportbudget (begrotingspost 530)
Producten exclusief ambtelijke inzet
( x € 1000)

2004

2005

2006

2007

2008

2.781

2.527

2.504

2.481

2.481

Speelruimtebeleid

807

716

716

716

716

Nieuw beleid

120

100

100

100

100

3.708

3.343

3.320

3.297

3.297

33

33

0

0

Sportbeleid
( subsidies sportstimulering en sportorganisaties)

Totaal
* 2004/05/06 inclusief incidentele middelen
* vanaf 2005: +/- gemeentelijke indexering
Bijdrage Rijk (VWS)
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Overige bijdragen derden

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Totaal

3.741

3.376

3.353

3.297

3.297

4.8 KERNPUNTEN VAN INZET GEMEENTE
Samenvattend zijn de kernpunten van inzet van het gemeentebestuur voor de
komende periode de volgende.
Vanuit de hoofddoelstelling “het stimuleren van en voorwaarden scheppen voor
sportdeelneming door de Amstelveense bevolking”:
·

Versterken van de samenwerking met en tussen partners.
Concretisering:
Via de invulling van de specifieke taken, toebedeeld aan de verschillende
partners, kan deze bundeling van krachten tot stand komen en voor
meerwaarde zorgen. De st. Cardanus zal zorg kunnen dragen voor verbreding
van de sportactiviteiten in de samenleving (in de BOS driehoek), de SAS legt
in zijn activiteiten accent op de breedtesport in het algemeen, de inzet van de
STA richt zich op de mogelijkheden van topsport in Amstelveen, terwijl de SPA
door een strategisch evenementenbeleid de promotie van sport en
sportklimaat in Amstelveen bevordert.

·

Inzet op jeugd, ouderen en gehandicapten.
Concretisering:
Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden: inzet op de mogelijkheden van
de nieuwe jeugdsportsubsidieregeling, de uitbouw van het Galmproject voor
ouderen en de subsidie, die is toegekend aan Sportservice Noord Holland om
de sportmogelijkheden voor gehandicapten te vergroten.
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·

Verbetering functionaliteit sportverenigingen.
Concretisering:
De post nieuw beleid van € 100.000, - (voor het overgrote deel bedoeld als
innovatiestimuleringsbudget) biedt sportverenigingen de kans om projecten te
laten financieren, gericht op bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden,
professionalisering en vernieuwing van sportaanbod.

·

Vergroting sportbeoefeningmogelijkheden ongebonden sporters.
Concretisering:
Het realiseren van wandel-, fiets-, en skeelerroutes ter stimulering van
sportieve activiteiten (buiten verenigingsverband)

·

Versterking breedtesport in relatie met topsport.
Concretisering:
In deze nota wordt het accent gelegd op breedtesport, maar is er ook de
erkenning van het belang van de bestaande topsport in Amstelveen. De
wisselwerking tussen beiden kan juist leiden tot versterking van de
sportbeoefening.

·

Werving/organisatie (top)sportevenementen (met behulp van de SPA).
Concretisering:
De organisatie van evenementen is gericht op interne en externe uitstraling
van de sport. Extra evenementen, voortvloeiend uit sportverenigingen,
versterken de verbetering van het sportklimaat in Amstelveen zelf, terwijl in
overleg met de SPA bezien wordt evenementen te realiseren met uitstraling
over de grenzen van Amstelveen heen: profilering van Amstelveen als een
“sportminded” stad.

·

Sportvoorzieningenbeleid: geschikt maken/houden voor breedtesport en
topsport.
Concretisering:
Bestaande sportvoorzieningen kwalitatief in stand houden en onderzoek
instellen naar de realisatie van een accommodatie in dienst van breedtesporten topsportmogelijkheden.

·

Aanjagen/stimuleren van nieuwe ontwikkelingen (innovatiestimulering).
Concretisering:
Vanuit de post € 100.000, - voor nieuw beleid (pilot)projecten financieren
zoals reeds gedaan is ten aanzien van het initiatief van HIC/RKAVIC
(opwaardering park Escapade), Panta Rhei ( bewegingsonderwijs) en
Sportservice Noord Holland (gehandicaptensport).
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·

Monitoren van beleid.
Concretisering:
Opzetten van een databank voor “sport in Amstelveen” om de ontwikkelingen
op de voet te kunnen volgen en tevens van belang om aan de hand van de
resultaten de doelstellingen van het sportbeleid zelf te kunnen toetsen.
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5. BIJLAGE: SAMENVATTING EN VERWERKING REACTIES INSPRAAK
1. WERKWIJZE INSPRAAK
·
·
·
·
·
·

Conceptnota als discussiestuk
Sportsymposium met 5 workshops, oktober 2003: deelnemers 148
Schriftelijke reacties Amstelveense sportwereld: 13
4 gesprekken wethouder met partners uitvoering sportbeleid:
SAS, SPA, STA, St.Cardanus
2 gesprekken wethouder met selectie Amstelveense sportverenigingen

2. REACTIES ALGEMEEN
In het algemeen kan gesteld worden dat de concept sportnota en het begeleidend
sportsymposium positief zijn ontvangen door de Amstelveense sportwereld. De
beleidskaders worden breed gedragen. Het succesvolle sportsymposium heeft
daarmee een welkome bijdrage geleverd aan een verbetering van het sportimago
van de gemeente.
Men signaleert een ambitieus sportbeleid en is daar op zich blij mee (“sport wordt
weer op de Amstelveense kaart gezet”), maar men zet vraagtekens bij de daarvoor
ter beschikking staande middelen. Onderstaand zijn de relevante reacties op een
rijtje gezet.
3. REACTIES SPORTSYMPOSIUM
Naast een plenair gedeelte, waarin de wethouder de voorstellen voor het
toekomstige sportbeleid presenteerde, bestond het in oktober 2003 gehouden
sportsymposium uit vijf thematische workshops. Deze workshops, geleid door
deskundige inleiders bevatten ieder een thema, waarmee de verschillende pijlers uit
het sportbeleid aan de orde werden gesteld. Dit om te bezien of en zo ja, waarvoor
draagvlak aanwezig was.
3.1. WORKSHOP “DE MODERNE SPORTVERENIGING, NOODZAAK OF
HOBBYISME?”
·

Gesignaleerde trends:
Weinig vrije tijd wordt anders dan vroeger ingevuld
Toenemende concurrentie voor sport
Oudere jeugd haakt af
Aandacht voor gezondheid naar lichaam en geest
Behoefte aan veiligheid en geborgenheid (cocoonen)
Terugkeer naar normen en waarden
Sportverenigingen moeten op deze trends met meer en aangepast aanbod
inspelen. Sportvereniging uitbouwen naar “brede sportvereniging als tweede huis
met faciliteiten als kinderopvang, kantoorfaciliteiten (fax, internet),
huiswerkbegeleiding, fitnessruimte, boodschappendienst enz.” Daarbij is
aandacht voor verenigingsmanagement en maatschappelijk ondernemersschap
met professionalisering van personeel nodig.
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NB: onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen buiten- en
binnensportverenigingen. Het bezit van een eigen clubhuis is voor deze aanpak
noodzaak en slechts weggelegd voor buitensportverenigingen.
·

Sportverenigingen moeten breder samenwerken en de mogelijkheden
onderzoeken van multifunctioneel/gedeeld gebruik van bestaande clubhuizen.

·

Grootste bedreiging voor de moderne sportvereniging: vrijwilligersproblematiek.

3.2. WORKSHOP “SCHOLEN, BUURTWERK EN SPORTVERENIGING, SAMEN
STERK?”
·
·
·

·

·
·

Algemene mening: gemeente dient de regisseursrol voor BOSdriehoekactiviteiten op zich te nemen. De gemeente moet faciliteren en de
initiatiefnemer zijn, die de partijen bij elkaar brengt.
Gesignaleerd wordt, dat in de BOS-driehoek de terreinen sport en onderwijs
duidelijk zijn afgebakend, maar dat het lastig is om (de relatie met)
buurtinstellingen te vinden.
Gewaarschuwd wordt voor de grote claim, die op onderwijs gelegd wordt. Veel
verschillende sporten en afstand spelen een rol. Onderwijs moet niet een
verzamelmand worden.Succesvolle projecten zijn die projecten, die voor alle
betrokken partijen toegevoegde waarde hebben.
Nieuwe ideeën:
- 1 keer per maand een schoolplein tot sportplein maken (i.s.m. St. Kinderrijk)
- Zorgen voor goede invulling van (buiten)sportaccommodaties t.b.v.
hangjongeren. Negatief gedrag omzetten in positief (sport)gedrag.
Aandacht wordt gevraagd voor de doelgroep meisjes, de problematiek van de
hangjongeren en voor het gezondheidsaspect van sport.
Er wordt frictie gesignaleerd tussen vraaggericht werken en (de verdeling van)
het budget. Meer geld naar monitoren en vrijwilligersbeleid.

3.3 WORKSHOP “VERANDEREND SPORTGEDRAG: KANS OF BEDREIGING?”
·

·
·

Algemene conclusie: sportverenigingen moeten meer en beter inspelen op
dreigende ontsporting en op de groeiende ouderenmarkt en het ongeorganiseerd
sporten in Amstelveen door aanpassing van hun aanbod, samenwerking
onderling en met commerciële aanbieders en schaalvergroting door bijv. fusie.
Traditioneel aanbod sluit niet aan op veranderend sportgedrag.
In de nota moet meer aandacht komen voor de sociale functie van de
sportvereniging. Deze valt goed te combineren met de buurthuizen
Aandacht wordt gevraagd voor uitwerking van het accommodatiebeleid, het
formuleren van doelstellingen en het optimaliseren van het gebruik:
multifunctionaliteit.
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3.4 WORKSHOP “AMSTELVEEN, OOK SPORTSTAD?”
Vraag: is Amstelveen een sportstad?
Algemene conclusie: sportstad geldt wel voor buitensporten, maar het kan en moet
beter.
Opmerkingen: de accommodaties verouderen, er is te weinig beleidscapaciteit bij de
gemeente, kostendekkendheid van de accommodaties is te bereiken als gemeente
accommodaties in eigen beheer aan sportverenigingen geeft. Topsport wordt te
weinig ondersteund.
Vraag: sportstad: heeft sport er wat aan?
Conclusie: ja, de sport heeft zeker wat aan deze ambitie. Het brengt zaken op gang.
Vraag: Hoe combinatie breedtesport/topsport versterken?
Conclusie: meer communicatie nodig richting politiek, stimuleren van meer contacten
tussen breedtesport en topsport en alert zijn op kansen en op samenwerking;
topsporters inzetten op scholen etc.
Vraag: Hoe recht doen aan lage maar grote sporten als voetbal en tennis?
Conclusie inspelen op kansen en gelijke subsidiebehandeling.
Vraag: Hoe politiek in beweging te krijgen?
Conclusie: politiek uitnodigen/bellen, rondje sport met commissie, pers benutten en
ludieke acties.
3.5. WORKSHOP “GEHANDICAPTENSPORT, EEN VOLWAARDIGE TAK VAN
SPORT?
Beleid: sportstimulering van mensen met een beperking
Knelpunten:
· Toegang tot accommodaties,
· Acceptatie door derden van een gehandicapte als medesporter
· Acceptatie eigen handicap
· Drempelvrees en moeite om aansluiting te vinden
· Woon-club- vervoer: tijdigheid en planbaarheid
· Competitie- of toernooivervoer: kostbaar
· Beperkte persoonlijke financiële middelen
· Behoefte aan meer vrijwilligers met specifieke kennis en vaardigheden
· Verenigingen weten niet altijd hoe zij de doelgroep kunnen bereiken
· Voldoende aandacht nodig voor de diversiteit binnen de doelgroep(en)
Oplossing: resultaten vier jaren regioproject sportstimulering voor gehandicapten van
NH sportservice.
Verdere suggesties:
· Stimuleer via gemeentelijk beleid toegankelijk bouwen van accommodaties (van
meet af aan) en laat uitvoering controleren (door extern gespecialiseerd bureau)
Maak problematiek niet ingewikkelder dan nodig.
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·
·
·
·

Zorg voor beschikbaarheid sportafhankelijke aanpassingen (bijv. qua ruimte of
gebruikte materialen)
Laat gehandicapte sporters ook doorstromen in kaderfuncties binnen de
vereniging.
Ga op zoek naar (subsidie)oplossingen voor vervoersproblemen.
Gezien achterstandssituatie: rekening houden met aparte tarifering bij bijv.
zaalhuur

4. SCHRIFTELIJKE REACTIES AMSTELVEENSE SPORTWERELD
· AMVJ volleybal
Positief over conceptsportnota met de volgende kanttekeningen:
- Gemeente zet groot aantal wensen neer, maar uitvoering en ondersteuning lijkt
achter te blijven.
- In nota onderscheid maken tussen binnensport en buitensport: wezenlijke
verschillen. Grootte en verdeling inzet sportbudget is in conceptnota onduidelijk
gebleven. Rol gemeente: regie, actief koppelend
- Accommodaties: aandacht voor bereikbaarheid Emergohal voor met name
jongeren/meisjes. Aandacht voor “klein onderhoud” noodzakelijk. Welke
promotionele activiteiten worden uitgevoerd om bezetting te verbeteren:
mogelijke rol voor sportverenigingen.
- Aandacht wordt gevraagd voor verschil in subsidie tussen cultuur en sport
- Aandacht voor onafhankelijkheid en rol SPA bij topsportondersteuning. Werven
sponsoren ook een taak van de gemeente.
- Ondersteunt van harte plan om te komen tot topsportaccommodatie.
- Gericht beleid nodig voor werving leden: sportverenigingen i.s.m
gemeente.
- Gemeente moet centraal staan in ondersteuning positie sportverenigingen.
Prioritaire doelgroep vanuit maatschappelijk belang. Niet alleen met subsidie maar
ook met andere vormen van ondersteuning vanuit de haar ter beschikking staande
mogelijkheden
- Gemeente moet initiatief nemen tot instelling contactgroepen, waarin
verschillende partijen zitting hebben om bepaalde thema’s of evenementen
nader uit te werken in concrete actieplannen.
·
-

Voetbalvereniging Martinus
Vraagt aandacht voor tendens naar kunstgras voor voetbalvelden.
Ziet graag multifunctionele sportparken en noemt sportpark Overburg als te
onderzoeken locatie voor multifunctionele (top)sporthal.
projecten vanuit de BOS driehoek zouden met name vanuit de scholen moeten
komen op initiatief van de gemeente.
Presentatie sportverenigingen gewenst bij verdere voortzetting van Galmproject
voor 55+.
Aandacht voor actief beleid gemeente (niet alleen met geld) bij
vrijwilligersproblematiek.

30

·
-

Dagactiviteitencentrum Amstelveen
vraagt aandacht voor subsidiëring van sportmogelijkheden voor mensen met een
psychiatrische achtergrond.

·
-

T.C. de Meerlanden
Ziet individualisering/ongeorganiseerde sportbeoefening als een bedreiging. Wijst
op maatschappelijk en sociaal belang van de sportvereniging.
T.a.v. tarifering is men voorstander van gedifferentieerde tariefstelling via
indirecte subsidiering t.b.v. de sportverenigingen.

·
-

-

·
·
-

·
-

Hockeyvereniging Myra
Concept nota geeft helder beeld van beleidskaders voor de komende jaren.
Kanttekeningen bij concretisering van beleidslijnen:
Voor BOS driehoekactiviteiten is van belang dat verenigingen in de buurt spelen.
Gemeente kan dit stimuleren door de verenigingen langjarige pachtcontracten
aan te bieden.
Vraagt om transparantie in subsidiebeleid
Vraagt om een slagvaardige overheid en sportbedrijf m.b.t. multi inzetbaar
maken van sportaccommodaties: snelle medewerking bij vergunningverlening en
wijziging bestemmingsplannen.
Compliment voor organisatie sportsymposium en ondersteuning van de aldaar
gemaakte opmerkingen: meer aandacht voor accommodatiebeleid, bundelen
beleidsinitiatieven in combinatie met een flexibel financieel beleid en het
opbouwen van een kennisnetwerk via het sportbedrijf.
Vrijwilligerswerk: maatregelen waarbij werklozen, arbeidsongeschikten,
gepensioneerden etc. gestimuleerd kunnen worden om een bijdrage te leveren
aan verenigingen.
European Go Cultural Centre
In de concept sportnota geen aandacht voor (de vele evenementen voor)
denksporten. Het gaat ook om een gezonde geest in een gezond lichaam.
Ambitie “Amstelveen ook sportstad” vooral te realiseren via de denksporten en
hun kampioenen in Amstelveen.
Optimaliseren van kwaliteit, functionaliteit en samenwerking van
denksportvoorzieningen door bijdragen van de gemeente is noodzakelijk.
Turnvereniging Odin
door het sluiten van gymlokalen worden sportverenigingen, die voor hun
bestaansrecht afhankelijk zijn van sporten in de avonduren, bedreigd in hun
voortbestaan als gemeente denkt de bezettingsgraden van de
sportaccommodaties te vullen tussen 09.00 uur en 16.00 uur.
Het hebben van een eigen clubhuis is een wens, die voor een vereniging een
versterking betekent, zowel financieel als qua ledenaantal.
Turnvereniging FIT
Heeft zorg over alternatief van sluiting locatie Appellaan.
Het plan om een multifunctioneel topsport/breedtesport centrum ter vervanging
van de Bankrashal te onderzoeken vindt men een goed idee.
Mede n.a.v. het sportsymposium is FIT op zoek naar verenigingen om
gezamenlijk een eigen locatie te realiseren.
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-

Onderzoeken tevens mogelijkheden multifunctioneel gebruik van huidige
oefenruimte.

·
-

MEE Amstel en Zaan
Staat positief tegenover gemeentelijk voornemen tot ontwikkeling van een
gehandicaptenbeleid.
Consulente Vrije tijd en Vorming wil graag betrokken worden bij door de
gemeente georganiseerde samenwerkingsverbanden op het gebied van de
gehandicaptensport.

-

·
·
·

Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen
Staat positief tegenover aandacht voor mensen met een handicap en daarmee
erkenning in sportnota.
Maakt zich zorgen over ambitieniveau (middelen topsport ten koste van
breedtesport)
Heeft behoefte aan uitwerking van een visie m.b.t. de gehandicapten (top!)sport
met daarbij tijdsplanning en begroting.
Behoefte aan overzicht van beschikbare sportlocaties, wie hiervan gebruik
maakt, welke keuzes daarin worden gemaakt en wie hierin prioriteiten stelt.
GGD Amstelland – de Meerlanden
GGD dient in de sportnota genoemd te worden. Beweging (en sport) is
aandachtsgebied voor de GGD met doelgroepen jongeren, volwassenen en
senioren
GGD draagt i.s.m. SAS bij aan projecten zoals GALM in het kader van sporten
en bewegen.
Bowls Amstelveen
Vraagt hulp bij vergroten naamsbekendheid bowlsvereniging

5. REACTIES GESPREKKEN WETHOUDER/PARTNERS UITVOERING
SPORTBELEID
Er is door de wethouder separaat met de besturen/directies van de vier in de nota
genoemde partners SAS, SPA, STA en ST Cardanus gesproken.
Over de hele linie zijn de reacties op de intentie van de gemeente tot versterking van
de samenwerking en de inschakeling van deze partners bij de uitvoering van het
sportbeleid positief ontvangen. E.e.a. zal in onderling overleg verder ingevuld moeten
worden. Men vindt ambitie uit de nota spreken maar zet vraagtekens bij de
financiering van het (top)sportbeleid.
Aandacht behoeft ook de onderlinge afstemming tussen de partners met goede
afspraken over wie wat doet.
6. REACTIES GESPREKKEN WETHOUDER/SELECTIE AMSTELVEENSE
SPORTVERENIGINGEN.
·

Professionaliteit kader sportvereniging en rol Gemeente/Sportservice/bonden
Conclusie:geen informatievoorzienig en/of cursussen nodig vanuit de gemeente,
wel bevorderen van samenwerking tussen school en sport.
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·
·
·
·
·

·

Samenwerking met anderen
Onderling tussen sportverenigingen is dit al gaande afhankelijk van de fase,
waarin sportvereniging verkeert.
Breedtesport en topsport: de meningen zijn verdeeld. Onderschreven wordt het
beleid: breedtesport heeft prioriteit met handhaving van de bestaande
topsportondersteuning.
Rol SAS t.a.v. verenigingen: meeste verenigingen hebben goede contacten en
ervaringen met de SAS. Oppassen voor concurrentie.
Monitoren: naast gegevensverkrijging via bonden is ook medewerking (invulling
vragenlijst) nodig van de sportverenigingen, anders komt vereniging niet in
aanmerking voor (financiële) beleidsondersteuning.
Opzet contactgroep en /of themabijeenkomsten
Sportverenigingen zijn vóór instelling van structurele contactgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van de Amstelveense sportverenigingen en gemeente, die
twee keer per jaar (voor- en najaar) bijeen komt om over sportbeleid en
uitvoering met elkaar te klankborden.
Accommodatiebeleid/multifunctionaliteit/topsportaccommodaties
Geconstateerd wordt dat de huidige middelen beperkt zijn maar dat de kwaliteit
van de bestaande accommodaties dient te worden gehandhaafd. Uitbreiding van
sportaccommodaties wordt niet nodig geacht.
Multifunctioneel gebruik wordt zeker in een aantal gevallen mogelijk geacht. Voor
naschoolse opvang bestaat interesse. Huurtarievenbeleid dient transparant te
zijn en de gehanteerde gemeentecriteria moeten eveneens inzichtelijk worden
gemaakt. Multifunctioneel medegebruik van clubhuizen door
binnensportverenigingen, die geen clubhuis hebben, moet onderzocht worden
maar lijkt kansrijk.
De enige binnensportaccommodatie, die voldoet aan de eisen voor topsport is de
Emergohal. Onderzoek naar wenselijkheid/mogelijkheid multifunctionele
top/breedtesportaccommodatie wordt tegen de achtergrond van de verouderende
accommodaties ondersteund. Wel worden vraagtekens gezet bij de
financieringsmogelijkheden.

7. VERWERKING REACTIES IN DE SPORTNOTA
Een groot aantal reacties onderstreept het in de nota voorgestelde beleid en zijn al
impliciet in de nota opgenomen.
Voorbeelden hiervan zijn:
· Bevordering samenwerking tussen verenigingen met o.a. als doel het
multifunctioneel/gedeeld gebruik van accommodaties.
· Aandacht voor de vrijwilligersproblematiek binnen de sportverenigingen.
· Rol (regie) van gemeente in het kader van de BOS-driehoek.
· Inspelen van verenigingen op veranderend sportgedrag door aanpassing van het
aanbod ( bijvoorbeeld groeiende ouderenmarkt, meer ongeorganiseerde
sporters, samenwerking onderling en met commerciële aanbieders).
· Onderstreping van de sociale functie van sportverenigingen.
· Versterking van de wisselwerking tussen breedtesport en topsport.
· Het vergroten van de mogelijkheden van gehandicapten in de sport.
· Het belang om te komen tot een breedtesport/topsportaccommodatie.
· Beleidsontwikkeling van werving nieuwe leden binnen sportvereniging.
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·
·
·
·

Prioriteit toekennen aan de ondersteuning van de positie van verenigingen vanuit
het maatschappelijk belang.
Transparantie in subsidiebeleid van de gemeente.
Accentlegging op breedtesport met erkenning van waarde van (bestaande)
topsport.
Monitoren van ontwikkelingen binnen Amstelveense sportwereld.

Een aantal reacties zijn concrete actiepunten, die passen binnen de beleidskaders
en gelet op het kaderstellend karakter van de nota niet zijn opgenomen. Deze
worden als aandachtspunt onderwerp van verder overleg met betrokken partijen. Een
aantal reacties zijn voor kennisgeving aangenomen.Tenslotte is een aantal reacties
in aanvulling verwerkt in deze sportnota.
Reacties, die specifiek verwerkt zijn:
· Nader concretiseren van doelstellingen: zie nota 4.6 Pijlers sportbeleid.
· Instelling contactgroep gemeente/ sportverenigingen en aanverwante organisaties:
zie nota 4.5 Sportbeleid en partners.
· Wens binnensportverenigingen tot bezit van eigen clubhuis: zie nota 4.6 onder I.
Sportvoorzieningen.
· Punten workshop “Gehandicaptensport”: deze worden bij de in de nota
voorgestelde beleidsontwikkeling meegenomen: zie nota 4.6 onder
III.Sportstimulering.
· Koppeling ondersteuning topsporters aan inzet t.b.v. breedtesport: zie nota 4.5
onder III. Stichting Topsport Amsterdam.
· Grootte en verdeling sportbudget onduidelijk: zie nota 4.7 Middelen
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