SPORTNOTA

`HET BILDT IN BEWEGING`
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Inleiding
Gemeente het Bildt heeft veel te bieden op het gebied van sport. Een breed
scala aan accommodaties en verenigingen siert de gemeente en biedt voor
jong en oud goede mogelijkheden om te bewegen. Dit brengt met zich mee
dat er een helder en duidelijk beleid van de kant van de gemeente moet zijn
om de verschillende verenigingen en accommodaties op de juiste manier te
ondersteunen. De sportnota die nu voor u ligt gaat de koers voor de komende
vier jaar aangeven. De laatste keer dat een sportnota door de raad is
vastgelegd was in 1997 en het is tijd het beleid door te lichten en opnieuw
vast te stellen. Mede door de wijziging in de gemeentewet sinds 7 maart 1999
waarin de taken van raad en college worden ontvlochten is het belangrijk dat
het kader voor de komende jaren helder en meetbaar is zodat de raad zijn
controlerende taken op de juiste manier uit kan voeren.
Duurzaamheid en continuïteit zijn twee begrippen die ten grondslag liggen
aan deze sportnota. Er wordt gestreefd naar een duurzaam sportbeleid met
een goed toekomst perspectief. Kwaliteit van aanbod en accommodaties is
hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast moet er sprake zijn van
continuïteit van beleid. Deze sportnota zal op veel gebieden een voortzetting
van beleid laten zien. Dit komt de helderheid van het beleid ten goede,
immers het is niet de bedoeling dat de verenigingen en accommodaties iedere
vier jaar met een geheel nieuw beleid worden geconfronteerd en hun hele
organisatie aan moeten passen. Toch is er op sommige punten wel sprake van
een nieuw beleid.
Een goed voorbeeld van nieuw beleid is de laatste jaren langzamerhand al
ingevoerd. Het gaat hier om het samenwerkingsverband tussen de vier
gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en Leeuwarderadeel
onder de naam Go4Sport. In het kader van deze samenwerking is een
Breedtesportimpuls aanvraag gedaan bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Dit houdt in dat de vier gemeente samen met het
ministerie een bedrag vrij maken om bepaalde groepen uit de samenleving
extra te stimuleren deel te nemen aan sportactiviteiten. Denk hierbij aan
kinderen, senioren en verenigingsondersteuning. Het is van belang om
groepen voor wie sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goede
gezondheid en/of ontwikkeling extra te stimuleren deel te nemen aan
sportactiviteiten. Dat is zeker nodig in deze tijd waarin mensen steeds minder
tijd besteden aan bewegen en het lidmaatschap van een vereniging steeds
minder populair wordt. Sport heeft zowel een sociale als een maatschappelijke
functie en deze moeten niet uit het oog worden verloren.
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Samenvatting
Sport heeft een maatschappelijke functie. Het versterkt de sociale cohesie
binnen een gemeenschap. Het is dan ook zeker van belang mensen te
stimuleren lid te worden van een vereniging of deel te nemen aan
sportactiviteiten. Het aanbieden van een veelzijdig en gevarieerd sportaanbod
is een autonome verantwoordelijkheid van de gemeente. Natuurlijk in
samenwerking met de verenigingen en organisaties. De laatste jaren is
gebleken dat steeds meer taken overgeheveld worden van de overheid naar
de organisaties zelf. Denk hierbij aan de privatisering van het zwembad en de
sporthal. Toch is het de taak van de gemeente in de gaten te houden of het
aanbod in de gemeente voldoet aan de eisen en wensen vanuit de
samenleving. De gemeente moet regisseren, controleren en waar nodig
initiëren.
In het eerste hoofdstuk van deze nota wordt aandacht aan de volgende vraag
besteed: “Wat is er?” Dus hoe ziet de situatie op dit moment op het Bildt
eruit. Het Bildt blijkt een uitstekend aanbod van accommodaties te hebben.
Vervolgens wordt gekeken naar “wat willen we” in andere woorden: welke
doelen zullen de komende jaren centraal staan. Een belangrijk nieuw
onderdeel is het Breedtesport impuls waardoor bepaalde doelgroepen zoals
jongeren en senioren in de samenleving extra gestimuleerd zullen worden
deel te nemen aan sport.
De volgende stap is het analyseren van de kosten. De vraag die in hoofdstuk
drie centraal zal staan is dan ook: “Wat zijn de kosten?” In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de op de vraag “hoe bereiken we de doelen?”
zoals

ze

gesteld

zijn

te

bereiken

is

helderheid

nodig

Om de doelen
omtrent

het

accommodatiebeleid, het investeringsbeleid en het tarievenbeleid van de
gemeente. Daarnaast draagt een solide financieel beleid bij aan het bereiken
van de gestelde doelen. Continuïteit van voorgaand beleid zal een centrale rol
vervullen in dit hoofdstuk. Vervolgens zal in de twee daarop volgende
hoofdstukken specifiek worden ingegaan op twee methoden die de deelname
aan sportactiviteiten stimuleren: ten eerste het breedtesportimpuls en
daarnaast het beleid bijzondere sportprestaties. Beide dragen bij aan het
stimuleren van mensen zich actief binnen de vereniging bezig te gaan
houden. Het breedtesportimpuls maakt sporten aantrekkelijker door de
mogelijkheid bepaalde doelgroepen extra aan te spreken en het beleid
bijzondere sportprestaties stimuleert door middel van een beloning en
waardering

vanuit

de

gemeente.

In

het

laatste

hoofdstuk

zullen

de

gemeentelijke sportaccommodaties worden beschreven zodat duidelijk is op
welke manier in de praktijk gebruik kan worden gemaakt van deze
accommodaties en wat de regels zijn.
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Hoofdstuk 1 De situatie anno 2003

De Bildtse sportsituatie op dit moment
Na een aantal jaren van privatisering is er op dit moment sprake van een
relatief stabiele situatie onder de sportvoorzieningen. De laatste jaren is er op
een goede manier geïnvesteerd in de verschillende accommodaties. Het Bildt
heeft

veel

te

bieden.

Elk

dorp

heeft

een

aantal

basisvoorzieningen.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die een belangrijk deel van het jaar
toegankelijk zijn voor sporten die door alle lagen van de bevolking kunnen
worden uitgeoefend en de sociale samenhang bevorderen. Het beleid zal
gericht zijn op het instandhouden van deze situatie. Het Bildt mag trots zijn
op zo’n uitstekend aanbod van sportvoorzieningen.

Overzicht van sportaccommodaties op het Bildt
St.Annaparochie

de Bildtse Slag
1 gymlokaal Dordtse Straat
1 gymlokaal Beuckelaerstraat
2 voetbalvelden + 2 oefenhoeken
1 kaatsveld
1 ijsbaan
5 tennisbanen

St.Jacobiparochie

1
1
1
1
3
1

Vrouwenparochie

1 voetbalveld + oefenhoek
1 kaatsveld/ijsbaan

Oudebildtzijl

1
1
1
2

gymlokaal
voetbalveld + oefenhoek
kaatsveld/ijsbaan
tennisbanen

Minnertsga

1
2
1
1
2

gymlokaal
voetbalvelden + oefenhoek
kaatsveld
ijsbaan
tennisbanen

Nij Altoenae

1 sport/speelveld

Tevens aanwezig

manege
sportcomplex incl. overdekte tennishal
1 tipelveld aan de Kadal

gymlokaal
voetbalveld + oefenhoek
kaatsveld
ijsbaan
tennisbanen
jeu de boules baan
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Hoofdstuk 2 Doelstellingen
De doelstellingen van deze sportnota zullen grotendeels voortvloeien uit de
voorgaande sportnota van 1997 en de vervolgnota van Leo Andringa uit 2002.
Door de doelstellingen maar op een aantal kleine punten te wijzigen komt de
continuïteit naar voren die in deze nota centraal staat. Alleen doelstelling vijf
is een volledig nieuwe doelstelling die aansluit bij het inmiddels opgestarte
Breedtesportimpuls.
1

Het sportbeleid dient zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de huidige
maatstaven en aan de financiële en organisatorische mogelijkheden van
zowel de sportverenigingen als de gemeente

2

De sport moet voor alle betrokkenen toegankelijk en betaalbaar blijven
zodat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten.

3

De ontwikkeling en de uitvoering van het sportbeleid is een gedeelde
verantwoordelijkheid

tussen

de

sportverenigingen

en

de

gemeente

enerzijds, maar anderzijds ook tussen de sportverenigingen onderling (solidariteitsbeginsel).
4

Het sportbeleid gaat uit van kwaliteit, duurzaamheid en duidelijkheid ten
aanzien van de verdere ontwikkeling van de sport in onze gemeente
gedurende de komende vier jaar.

5

De ontwikkeling van breedtesport wordt gestimuleerd waardoor extra
middelen vrij komen voor jongeren, ouderen en verenigingsondersteuning.
Daarnaast wordt doormiddel van het Breedtesportimpuls de bestaande
infrastructuur nog eens extra versterkt.

Deze vijf uitgangspunten zullen de basis vormen van de nieuwe sportnota. Er
zal een afweging moeten worden gemaakt tussen de belangen van de sport
vereniging en de gemeente. Hopelijk zorgen deze doelstellingen ervoor dat
er een goed en evenwichtig sportbeleid zal ontstaan met een duurzaam
karakter waarbij rekening is gehouden met de wensen van zoveel mogelijk
verschillende partijen.
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Hoofdstuk 3: de financiële situatie
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de financiële situatie
op dit moment van het beleidsterrein sport. Vervolgens zullen de cijfers
worden geanalyseerd en zullen er conclusies worden getrokken over de
gevolgen van de uitkomst.

Lasten 2002
6.530 Sport

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2002

bedrag 2002

beleid en advies sport

15.632,00

23.982,04

subsidiering sport

6.505,00

5.291,03

zwembad en sporthal

385.710,100

415.000

sportvelden

114.257,00

101.365,30

ijsbanen

15.570,00

14.349,98

totaal

537.674,00

559988,35

Geraamd

Gerealiseerd

bedrag 2002

bedrag 2002

beleid en advies sport

0,00

0,00

zwembad en sporthal

0,00

0,00

sportvelden

10.115,00

10.179,90

ijsbanen

2340,0

2360,80

totaal

12.455,00

12540,70

Baten 2002
6.531 Sport
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Analyse
Uit de getallen hierboven blijkt dat het totale dekkingspercentage (de baten
ten opzichtte van de lasten) over het gehele product sport erg laag ligt. Het
totale dekkingspercentage in 2002 is 2.23%.
Berekening
Totaal baten delen door totaal lasten: 12540,70/559988,35

=

0.0223

x

100% = 2.23 %
Wanneer de perspectiefnota wordt betrokken bij deze uitkomsten is het van
belang om het dekkingspercentage van de sportvelden te analyseren. Er moet
rekening worden gehouden met de taakstelling zoals deze in de perspectief
nota wordt weergegeven: de baten voor het gebruik van de sportvelden m.i.v.
het jaar 2005 op een niveau van minimaal €20.000 moeten worden gebracht.
Het huidige niveau is 10.179. Dit betekent bijna een verdubbeling.
Berekening dekkingspercentage sportvelden:
Baten sportvelden delen door lasten sportvelden 2003 (zie begroting 2003) :
10.412/161.142 x 100% = 6,46%
Het dekkingspercentage is nu 6.46 procent en zal dus moeten stijgen naar
ongeveer 13 procent. Om de baten op dit niveau te krijgen zullen de tarieven
de komende jaren moeten stijgen. Dit zal noodzakelijk zijn om de kwaliteit
van de sportvelden op het huidige niveau ook in de toekomst te kunnen
garanderen. Welke gevolgen dit voor de tarieven zal hebben komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde.
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Hoofdstuk 4 accommodatie, investerings en
tarieven beleid
In dit hoofdstuk zullen drie verschillende soorten beleid aan de orde komen.
Om de doelen te kunnen bereiken zoals deze in het vorige hoofdstuk
gedefinieerd

zijn

is

een

basis

nodig.

Accommodatie,

investering

en

tarievenbeleid zijn nodig om duidelijkheid te geven over de vooruitzichten de
komende vier jaar. Er wordt

kort ingegaan op het accommodatiebeleid.

Vervolgens zal worden ingegaan op het investeringsbeleid van de gemeente.
De criteria waaraan investeringen in de toekomst moeten voldoen zullen
worden gedefinieerd. Als laatste zal worden ingegaan op het tarievenbeleid.

4.1 Accommodatiebeleid
Het Bildt bezit, zoals ook in het voorgaande hoofdstuk al is gebleken, alle
mogelijke sportaccommodaties. Uitbreiding van het aantal locaties heeft geen
prioriteit. Het beleid zal, net als in voorgaande jaren, erop gericht zijn om de
bestaande sportaccommodaties op een kwalitatief hoog niveau te houden.

4.2 Investeringsbeleid
Voor de komende periode zijn naast het verplaatsten van het sport complex
Sint Jacobiparochie geen grote investeringen gepland. Natuurlijk blijven er
wel investeringen nodig voor renovatie en groot onderhoud. Daarnaast wordt
een bedrag van €6807 gereserveerd voor de opbouw van de sportreserve.
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van buitengewoon en onvoorzien
onderhoud en voor kleine investeringen.
Omdat gedurende deze planperiode, zoals hiervoor al aangegeven, geen
investeringen

voor

nieuwe

sportvoorzieningen

(anders

dan

de

instandhoudinginvesteringen) gepland staan, is het toch zaak om een aantal
criteria vast te stellen die niet alleen kunnen worden toegepast bij de
beoordeling van mogelijke aanvragen voor nieuwe sportaccommodaties in de
toekomst, maar ook kunnen worden gehanteerd bij de vervanging en/of
renovatie

van

bestaande

voorzieningen.

Met

name

geldt

dit

bij

instandhoudinginvesteringen die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met
nieuwbouw. Er zal dan een afweging worden gemaakt aan de hand van het
gebruik

van de accommodatie of de investering die in de renovatie gedaan

moet worden haalbaar en wenselijk is.
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In die gevallen kunnen de criteria worden toegepast ten aanzien van de vraag
of er vervangen of gerenoveerd moet worden en zo ja, in welke mate.
1.

Er bestaat een verschil tussen de gemeentelijke en de geprivatiseerde
sportaccommodaties. De gemeente zal niet investeren in commerciële
sportaccommodaties.
Wat de gemeentelijke voorzieningen betreft zal bij de beslissing om te
gaan investeren de volgende overweging een rol spelen:
a. De gemeente zal primair investeren in de kwaliteit van de
sportaccommodaties. Dit betekent dat onderhoud en renovatie de
twee belangrijkste criteria zijn om een investering aan te gaan.
b. De gemeente heeft als uitgangspunt te willen investeren in de
uitbreiding van kleedboxen. Of een uitbreiding nodig is zal
beoordeeld worden naar aanleiding van de criteria opgesteld door
de KNVB. Voor de uitbreiding van kleedboxen staat een vast bedrag
van €11000 per box.
Een tweede uitzondering op de criteria geformuleerd onder punt 2 is
de uitvoering van een integraal project zoals de verplaatsing van het
sportcomplex in St.- Jacobiparochie. Hierin spelen ook planologische
overwegingen een rol.

4.3 Tarievenbeleid
Als financiële taakstelling geld dat het budget voor de sportsector de komende
planperiode voor een groter deel kostendekkend moet worden. Er moet een
stijging plaats vinden van een kostendekkendheid van de sportvelden van
6,46 naar ongeveer 14 procent. Wanneer de cijfers uit hoofdstuk drie
geanalyseerd worden kan geconstateerd worden dat het sportbeleid maar
voor een erg klein percentage kostendekkend is. Om het kwaliteitsniveau van
de sportaccommodaties binnen de gemeente ook in de toekomst op een
zodanig niveau te kunnen houden is het nodig om de kostendekkendheid te
verhogen. Dit heeft gevolgen voor de tarieven. De komende jaren zullen de
tarieven voor de huur van sportvelden, zoals dit in de perspectiefnota is
bepaald, doormiddel van een zogenaamd groeimodel stijgen totdat de
taakstelling is bereikt. Het eerste jaar 2004 zullen de tarieven met 50 procent
verhoogt worden, in 2005 zal opnieuw een stijging van 50 procent plaats
vinden. Totaal zal het dekkingspercentage per 2005 dan op 13 procent liggen
waardoor de taakstelling zoals vastgelegd in de perspectiefnota wordt
gehaald.
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Wat betreft de andere sportaccommodaties geldt een trendmatige verhoging
met dezelfde factor als de geldt voor de gemiddelde kosten ontwikkeling. Bij
de begrotingsbehandeling zal dit percentage ieder jaar worden vastgesteld.

4.5 subsidiebeleid
a. Subsidie sporttechnisch kader

€2275

Op grond van deze regeling worden de gymnastiekverenigingen gesubsidieerd
in de kosten van het sporttechnisch kader. Uit veiligheidsoverwegingen is het
van belang dat de gymnastiekverenigingen voor alle groepen beroepskrachten
in dienst hebben. Deze kosten zijn erg hoog en in het verleden is gebleken dat
de verenigingen niet in staat zijn deze kosten zelf te dragen. De regeling is zo
dat de gemeente 25 procent van de voor de vereniging ten laste komende
kosten sociale lasten (werkgeversaandeel) vergoedt.
b. Breedtesportimpuls €4764

c. Privatiseringsubsidies

€3450

Voor de opbouw en inzet van de privatiseringssubsidies wordt verwezen naar
het hoofdstuk over privatisering.
d. Incidentele subsidies

€525

Deze post is beschikbaar voor lidmaatschappen die de gemeente heeft, kleine
donaties en activiteiten voor de gehandicaptensport.
Overzicht totale kosten subsidie beleid
Sporttechnisch kader

€2275

Privatiseringssubsidies

€3450

Breedtesport impuls

€4764

Incidentele sportsubsidies

€525

Totaal

€11014
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Hoofdstuk 5 Privatisering
Het privatiseringsproces dat de afgelopen tien jaar een belangrijke rol heeft
gespeeld

is

inmiddels

accommodaties

zijn

al

in

rustiger

volledig

vaarwater

geprivatiseerd:

gekomen.
de

Verschillende

Bildste

slag,

de

kleedaccommodaties en de tennisbanen. Het onderhoud van de sportvelden is
gedeeltelijk

geprivatiseerd.

Om

duidelijk

te

maken

welke

verantwoordelijkheden bij wie liggen zullen liggen is hieronder een schema
opgesteld waaruit naar voren komt wie de uitvoering van de werkzaamheden
met betrekking tot het onderhoud van de velden op zich neemt. Vervolgens
zullen de privatiseringssubsidies nog eens schematisch worden weergegeven.
Taakverdeling
------------------------------------Omschrijving werkzaamheden

Uitvoering door

aan sportterreinen

gemeente

voetbal- andere
ver.

1. maaien,grasvegen,prikken enz.

ver.

X

2. kunstmeststrooien

X

3. sproeiwerkzaamheden met grasbeschermingsmiddelen
4. bezanding

X
X

5. a. inzaaien doelgebieden, belijningsgebieden en kale plekken

X

X

b. regulier onderhoud oefenhoeken,
egaliseren, enz.

X

6. onderhoud beplantingen en afvoer
takken

X

7. onderhoud grasstrook onder de speelveldafzetting

X

8. onderhoud speelveldafzetting

X

9. onderhoud hoge hekwerken en
toegangshekken

X

10.onderhoud en eigendom verlichtingen

X

X

11.onderhoud en eigendom doelen,
ballenvangers

X
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Het

onderhoud

moet

worden

beschouwd

als

een

gedeelde

verantwoordelijkheid en een goede organisatie is daarom van groot belang.
Daarnaast

is

een

financiële

tegemoetkoming

in

de

zin

van

een

privatiseringssubsidie van belang voor een goed verloop van het proces. Hier
zal zo meteen verder op in worden gegaan. Voor de overdracht van de
kleedgebouwen en de tennisbanen zijn bovendien gerichte afkoopsommen
beschikbaar

gesteld.

Deze

afkoopsommen

geven

de

verenigingen

de

verplichting om de kleedgebouwen en tennisbanen goed te onderhouden en
geld te reserveren voor vervanging.
Wat de kleine opstallen betreft zal gedurende deze planperiode gekeken
worden

of

de

zogenaamde

kleine

opstallen

in

navolging

van

de

kleedgebouwen juridisch overgedragen kunnen worden.

Opbouw privatiseringssubsidies
Opbouw privatiseringssubsidies per jaar
- vergoeding voor onderhoud/vervanging veldmeubilair van voetbalvelden
en oefenhoeken

€ 181

per complex

- V.V. Minnertsga ontvangt voor 2 velden

€ 272,27

- vergoeding voor tennisbanen

€ 45,37 per baan

- vergoeding voor onderhoud manege

€ 226,89

- vergoeding voor onderhoud kleedgebouwen

€ 226,89 p/geb

die door de gemeente in eigendom zijn overgedragen
Uitgewerkt per vereniging levert dit het volgende beeld op:
Voetbalverenigingen
- V.V.-St.Annaparochie

€

-

408,40

- V.V.-St.Jacobiparochie

-

408,40

- V.V.-Minnertsga

-

499,16

- Omni-vereniging Froubuurt

-

408,40

- V.V.-Ouwe Syl

-

408,40

-

453,78

- T.V.-St.Jacobiparochie

-

136,14

- T.V.-Minnertsga

-

90,76

- T.V.-Oudebildtzijl

-

90,76

Vereniging de Molenruiters ???

-

226,89

Totaal

€3131,09,--

Tennisverenigingen
- T.V.-St.Annaparochie

€
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Hoofdstuk 6 Breedtesportimpuls
Op

10

april

2000

Leeuwarderadeel

hebben

de

en

gemeenten

het

Bildt,

Menaldumadeel

Ferwerderadiel,

officieel

een

samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel:
-

Het vernieuwen van een nieuwe intergemeentelijke sportstructuur

-

Het ontwikkelen van een model voor structurele gemeentelijke
samenwerking op het gebied van sport.

-

Het realiseren van een adequaat en integraal jeugd sportbeleid

-

De ondersteuning van sportverenigingen in de 4 gemeenten

Deze samenwerking is uiteindelijk uitgemond in het opstellen van de huidige
projectaanvraag in het kader van Breedtesportimpuls aan het ministerie van
VWS.

Doelstellingen
De projectaanvraag heeft de volgende doelstelling: Door middel van een
intergemeentelijke aanpak

versterken van bestaande sportinfrastructuur in

de vier gemeenten en het bieden van ondersteuning aan sportverenigingen
met

speciale

aandacht

voor

jeugd

en

ouderen.

De

projectaanvraag

Breedtesportimpuls Go4Sport heeft het bovenstaande doel uitgewerkt in een
aantal speerpunten. Op deze gebieden zal de nadruk de komende jaren
komen te liggen.
Ten

eerst

versterking

verenigingsondersteuning.

van

de

sportvereniging

Hieronder

valt

het

door

middel

ondersteunen

van

van
de

verenigingen bij het realiseren van beleidsplannen, vrijwilligersbeleid en
deskundigheidsbevordering. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan een
betere samenwerking tussen de verenigingen en het interactief maken van de
website van Go4Sport (virtueel sportloket). Als bijzonder aandachtspunt zal
worden meegenomen dat de sportvereniging een belangrijke rol speelt bij de
leefbaarheid van het platteland.
Onder stimulering van Jeugd en Sport valt onder meer het aanleggen van
sportontmoetingsplaatsen

die

moeten

bijdragen

aan

sportstimulering,

jeugdparticipatie, verdere ontwikkeling van het school en sport project, het
ontwikkelen van het sportpas systeem en het realiseren van een specifiek
bewegingsaanbod voor kinderen met een motorische achterstand.
Uit verschillende onderzoek blijkt dat de gemeenten vergrijzen.

Ouderen

krijgen daarom een speciale aanvraag binnen de BSI aanvraag. Deze
aandacht

is

vooral

gericht

op

aansluiting

van

ouderen

bij

reguliere

sportverenigingen, het houden van fittesten voor 55 plussers en daarnaast
wellicht nieuwe organisatievormen met een bewegingsaanbod voor 40
plussers en senioren.
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De beschreven prioriteiten kunnen bijdragen tot het realiseren van belangrijke
maatschappelijke

doelen

zoals

sociale

cohesie,

jeugdparticipatie,

vitale

marktgerichte sportverenigingen en een gezonde leefstijl.
In de komende jaren zal worden gestreefd naar een verdere ontwikkeling van
een model voor structurele gemeentelijke samenwerking op het gebied van
sport en het realiseren van adequaat en regionaal sportbeleid. Dit sportbeleid
zal gedurende het Breedtesportimpuls project worden ontwikkeld.
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Hoofdstuk 7 Beleid bijzondere sportprestaties
In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke manier gemeente het Bildt
om zal gaan met bijzondere sportprestaties die geleverd worden door
inwoners van gemeente het Bildt. Het beleid inzake bijzondere sportprestaties
bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. De hoogste onderscheiding
die men kan krijgen is de Bildtse Sportpenning. Daarnaast bestaat er een
jaarlijkse sportverkiezing en kan het gemeentebestuur oorkondes uitreiken
aan sporters en/of verenigingen die een bijzondere prestatie hebben verricht.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillen tussen deze onderdelen
aan de orde komen.

Bildtse sportpenning
Sinds

2003

bestaat

er een nieuwe Bildtse sportpenning. Een mooie

onderscheiding voor een bijzondere sportprestatie. Een Bildtse sportpenning
wordt maar éénmaal aan een sporter of aan een vereniging uitgereikt.
Het is van belang aan te geven wanneer er sprake is van een bijzondere
sportprestatie. We spreken van een bijzondere sportprestatie als het een tak
van sport betreft waarbij NOC/NSF normen worden gehanteerd. Bovendien
gaat het alleen om sportprestaties waarbij in de hoogste klasse of categorie
van de betreffende sport een prestatie is behaald. Daarbij gaat het om de
volgende sportprestaties:
-

een sporter wordt nationaal kampioen of behaald bij een nationaal
kampioenschap de tweede of derde plaats.

-

Een kaatser wordt koning op de PC

-

Een sporter behaald op internationaal niveau bij een kampioenschap
een plaats bij de eerst drie of bij de Olympische spelen een plaats bij
de eerst zes.

-

Een sporter wint een internationaal toernooi of een open nationaal
kampioenschap, zulk ter beoordeling van het college van B&W

-

Een sporter maakt deel uit van een seniorenteam dat Nederlands,
Europees of wereldkampioen wordt

-

Een team van een vereniging wordt Nederlands kampioen.

Het college van B&W kan in bijzondere gevallen van bovenstaande criteria
afwijken. Wanneer het gemeentebestuur de penning uitreikt zal het als volgt
handelen:
-

het gemeentebestuur zal het initiatief nemen tot de uitreiking van de
sportpenning. De betrokken vereniging of andere organisaties kunnen
aansluiten bij de organisatie rond de huldiging/uitreiking.
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-

Naast de uitreiking zal de sporter een felicitatiebrief en bloemen van
het gemeentebestuur ontvangen. De vereniging waarbij de sporter is
aangesloten zal een oorkonde ontvangen.

Overig beleid inzake bijzonder sportprestaties
Er bestaat beleid met betrekking tot het “in het zonnetje zetten” van sporters,
sportteams en andere personen die zich op een verdienstelijke manier
inzetten voor sport op het Bildt. Het gaat om de volgende zaken:
-

Indien een vereniging of andere organisatie aandacht besteed aan
bijvoorbeeld een kampioenschap of aan een anderszins aansprekende
prestatie van het team of een individueel lid, waarbij de gemeente is
uitgenodigd, ontvangt de sporter of het team en de vereniging een
oorkonde en bloemen namens het gemeentebestuur van het Bildt.

-

Elk jaar worden in januari de sportverkiezingen georganiseerd. Hierbij
worden de sportvrouw en sportman, de sportploeg en een “lid van
verdienste” van het voorgaande jaar door een jury bekend gemaakt.
De winnaars ontvangen een wisselprijs met een aandenken, oorkonde
en een bos bloemen. De betrokkenen krijgen een kopie van de
oorkonde.
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Hoofdstuk 8 Gebruik gemeentelijke
sportaccommodaties
In deze nota zijn tot nu toe de doelstellingen behandeld en het beleid dat
daaruit

voortvloeit.

verenigingen/organsiaties

In

de

die

praktijk

gebruik

betekent

maken

van

een

dit

dat

de

gemeentelijke

sportaccommodatie met een aantal regels te maken krijgen. In dit hoofdstuk
zal worden ingegaan op de regels en voorwaarden die gelden voor het gebruik
van een gemeentelijke sportaccommodatie.

De Bildtse slag
Wat de Bildtse slag betreft zal even kort worden ingegaan op de situatie zoals
deze op dit moment bestaat. De Bildtse slag is in de voorgaande planperiode
geprivatiseerd. De relatie tussen de gemeente en de Bildtse slag ziet er nu als
volgt uit:

Gymnastieklokalen
Gymnastieklokalen kunnen als volgt worden gebruikt: vast gebruik, hetgeen
wil zeggen dat men wekelijks op hetzelfde tijdstip gebruik kan maken van een
gymnastieklokaal op basis van een jaartarief.
En

incidenteel

gebruik,

waarbij

men

op

basis

van

een

eenmalige

toestemming/contract één keer gebruiken mag.
Het gymnastieklokaal gebruik beperkt zich hoofdzakelijk tot het vast gebruik
en wordt -

hoewel dat in theorie wel mogelijk is – nagenoeg niet gebruikt

voor niet sportdoeleinden. De gymnastieklokalen worden gebruikt voor
specifieke zaalsporten.
Basisinventaris
De basis inventaris van de gymnastieklokalen is gerelateerd aan het
schoolgebruik. Dit houdt verband met het feit dat de gymnastieklokalen
primair zijn bedoeld voor onderwijs.
1.

de sportverenigingen mogen in principe gebruik maken van deze

basismaterialen, echter met uitzondering van het ballenmateriaal. Net als bij de
sporthal dienen de vaste gebruikers daar zelf voor te zorgen;
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2.

tevens is het toegestaan - maar dat moet wel van geval tot geval bij het

college worden aangevraagd - dat de gebruikers bij uitvoeringen of andere
evenementen,

materialen

van

de

basisinventaris

gebruiken

in

andere

accommodaties. Het gebruik van het ballenmateriaal vormt ook hier een
uitzondering op;
3.

ook ontmoet het geen bezwaar (mits e.e.a. praktisch gezien mogelijk is)

dat de verenigingen eigen materialen in de lokalen gebruiken en opbergen. Ook
hiervoor is een afzonderlijke toestemming nodig.
Zo moet vaststaan dat de materialen deugdelijk zijn en geen schade veroorzaken aan bijv. de vloer van het lokaal en dat er voldoende ruimte in de
berging is om e.e.a. op te slaan.
Tot slot wordt aan het gebruik van de materialen een aantal voorwaarden en
gebruiksbepalingen

gesteld.

Deze

voorwaarden

zijn

opgenomen

in

de

Sportverordening en worden per verstrekte toestemming onder de aandacht
gebracht van de gebruikers.
Aard van beheer
a.

toezicht:

In de gymnastieklokalen is geen toezichthouder. De beheerders houden over
het algemeen toezicht op het reilen en zeilen in de gymnastieklokalen.
b.

openingstijden:

De gymnastieklokalen zijn dagelijks van 8.30 - 15.30 uur geopend voor het
schoolgebruik en dagelijks van 16.00 - 22.30 uur voor de sportverenigingen.
Om roostertechnische redenen kan van deze tijden worden afgeweken.
Gedurende de weekeinden zijn de gymnastieklokalen niet beschikbaar voor
trainingen e.d. Slechts bij wijze van hoge uitzondering is het mogelijk dat de
lokalen op zaterdagen worden gebruikt voor competitie- of bijzondere
doeleinden.
De regeling bij vakanties is zo dat de gymnastieklokalen gesloten zijn op al
die dagen waarop de scholen dicht zijn (vakanties en feestdagen). De enige
uitzondering hierop vormen de zogenaamde kleine vakanties. In overleg met
de

conciërges

wordt

die

mogelijkheid

open

gehouden.

Deze

tussenmogelijkheid geldt niet voor de zomervakanties en de algemeen
erkende feestdagen.
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Contracten
Afhankelijk van de gewenste duur van het gebruik (vast of incidenteel) wordt
een contract opgesteld, waarin ook verschillende details m.b.t. o.a. het
gebruik van materialen enz. zijn opgenomen. Dit systeem zal worden
gehandhaafd.
Tarieven
Overeenkomstig de algemene tarievenaanpassing, worden de tarieven voor
het gebruik van de gymnastieklokalen jaarlijks aangepast.
De tariefstelling anno 2003 is als volgt: (2004 plus 3%?)
A. Vast gebruik voor sportdoeleinden:
alle lokalen € 118,35 per jaar per wekelijks uur
B. Incidenteel gebruik voor sportdoeleinden:
a. alle lokalen €6,20 per uur
b. voor het afzonderlijk gebruik van douche- en kleedgelegenheid

€ 6,20 per

uur
C. Commercieel gebruik

€18,50 per uur

D. Ander gebruik:
alle lokalen:
a. maandags t/m vrijdags

€39,70 per dag

b. zaterdagen, zon- en feest dagen

€71,90 per dag.

Deze tarieven gelden voor 2003 en worden jaarlijks met 3% opgetrokken.

IJsbanen
Soort gebruik
De ijsbanen te Minnertsga, Oudebildtzijl, St.Annaparochie, St.Jacobiparochie
en Vrouwenparochie zijn uiteraard primair bedoeld voor de schaatssport.
Daartoe worden deze ijsbanen in ieder geval gedurende de winterperiode door
middel van een contract verhuurd aan de ijsbaanverenigingen.
Gedurende de zomer kunnen de ijsbanen worden gebruikt voor andere
doeleinden. In het onderdeel "Contracten" wordt hierop teruggekomen, maar
in zijn algemeenheid kan in dit verband worden gesteld dat de ijsbanen
gedurende de zomer voor andere (sport)doeleinden kunnen worden benut,
tenzij de ijsbaan ook gedurende de zomerperiode is verhuurd aan de
ijsbaanvereniging.
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De feitelijke situatie is op dit moment zo dat:
-

de ijsbaan te Minnertsga is onderverhuurd aan de ijsbaanvereniging.

-

de

ijsbanen

te

St.-Jacobiparochie

(geheel)

en

Oudebildtzijl

(gedeeltelijk)
zijn verhuurd aan de ijsbaanverenigingen, waardoor deze verenigingen
de mogelijkheid hebben om het ijsbaanterrein 's zomers onder te
verhuren aan derden;
-

de ijsbanen te Oude Bildtzijl (gedeeltelijk) en Vrouwenparochie worden
's zomers gebruikt als kaatsveld en

-

de

ijsbaan

te

St.-Annaparochie

gedurende

de

zomerperiode

beschikbaar is voor multifunctioneel gebruik. De gemeente verzorgt dit
laatste zelf. Uit dit overzicht blijkt dat de ijsbanen gedurende de
zomermaanden voor diverse doeleinden (vast of incidenteel) kunnen
worden gebruikt. Als min of meer enige officiële gebruiksvoorwaarde
wordt in alle gevallen gesteld dat de grasmat, drainage en de eigendommen van de verenigingen gedurende dat gebruik niet mogen
worden beschadigd.
Op het moment dat deze sportnota geschreven wordt zijn gesprekken gaande
over de oprichting van een skeelerbaan. Deze zou op het ijsbaanterrein van
St.-Annaparochie gerealiseerd moeten worden. Uitgangspunt is wel dat de
ijsbaanactiviteiten tijdens de winter prioriteit krijgen. Deze mogen in geen
geval nadeel ondervinden van het feit dat er een skeelerbaan aanwezig is. Het
gebruik van de skeelerbaan zal zich dan ook beperken tot de periodes buiten
het winterseizoen. De gemeente zal niet verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud en de exploitatie van de skeelerbaan. Hoe dit plan zich ontwikkelt
zal de komende periode duidelijk worden.
Contracten
Deze zijn een contract voor de periode van 1 november - 1 april en een zgn.
zomercontract voor de tussenliggende zomerperiode. Dit tussencontract geeft
de ijsbaanbesturen het recht om de ijsbaan onder te verhuren aan derden.
De opbrengsten hiervan zijn dan - na aftrek van de zomerhuursom - voor de
ijsbaanverenigingen zelf. Ook de gemeente heeft voordeel bij deze regeling,
omdat het onderhoud aan de grasmat gedurende de zomerperiode in die
gevallen achterwege kan blijven. De kosten van een zomercontract zijn €45.
Tarieven
De tarieven voor het vaste wintergebruik zijn:
- voor de ijsbanen te St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie en Minnertsga
€561,25 en
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- voor de ijsbanen te Vrouwenparochie en Oudebildtzijl €373,95
Tot het maken van een verschil in de tariefstelling voor ijsbanen is indertijd
besloten om daarmee recht te doen aan de oppervlakte van de ijsbanen. Deze
tarieven gelden voor 2003.
Tot slot bedragen de tarieven voor incidenteel gebruik:
- voor kleine activiteiten op de ijsbanen wordt het relatief lage bedrag van
€17,15 gehanteerd en
- voor grotere evenementen wordt een tarief in rekening gebracht van €
178,65 per dag of dagdeel. Bij deze groep activiteiten wordt de voorwaarde
gesteld dat schade aan de ijsbaan (grasmat) door de gebruiker zelf moet
worden hersteld of dat de kosten er van in rekening worden gebracht tot een
maximum van € 1134,45 --. Wordt gevreesd voor nog hogere schadebedragen, dan wordt voor het gevraagde gebruik geen toestemming verstrekt.
*Onder kleine activiteiten worden de volgende verstaan:
trimlopen

enz.

Tot

de

grotere

activiteiten

worden

buurtvolleybalpartijtjes, tipelen,

gerekend:

paardensport-activiteiten,

muziekevenementen enz.

Voetbalaccommodaties
Soort gebruik
Duidelijk is dat de voetbalterreinen primair zijn bedoeld voor de voetbalsport.
Slechts bij wijze van uitzondering worden deze velden op incidentele basis in
gebruik afgestaan voor andere doeleinden (bijv. bij grote kaatstoernooien of
bij dorpsfeesten). Verder is het mogelijk dat deze velden worden gebruikt ten
behoeve van het bewegingsonderwijs.
Onderhoud
In het hoofdstuk privatisering is uitvoerig ingegaan op de wijze van
onderhoud van de voetbalvelden, de wijze van organisatie en de wijze van
subsidiëring van de onderhoudswerkzaamheden.
Als bijzonderheid ten aanzien van het grasonderhoud bij de velden van de
stichting "De Waaie" kan nog worden genoemd dat de gemeente deze velden
ook

maait

(kaatsveld

en

voetbalveld),

zulks

in

combinatie

met

de

gemeentelijke velden op die locatie. Tegenover deze dienstverlening staat dat
het geasfalteerde parkeerterrein bij de Waaie ten algemene nutte beschikbaar
is en blijft.
Tot slot is het wellicht goed om nog even in te gaan op de wijze waarop de
gemeente het onderhoud van de sportvelden (voetbal- en kaatsvelden)
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aanpakt. Bij de bepaling van wat er moet gebeuren, baseert de gemeente zich
op
a. het oordeel van de veldconsuls;
b. een jaarlijkse rapportage van de Grontmij over de toestand van de velden
en
c. eigen waarneming. De gemeente gaat dus zoveel mogelijk gestructureerd
en mede op basis van adviezen van derden te werk.
Contracten/aard van beheer
Ook ten behoeve van het gebruik van de voetbalterreinen en oefenhoeken
wordt gewerkt met jaarcontracten, die van jaar tot jaar steeds stilzwijgend
worden verlengd.
Tarieven
Het tarief per 1 januari 2004 voor een voetbalveld plus oefenhoek is €1572,67
(was 1048,45)

Kaatsaccommodaties
Soort gebruik
De kaatsterreinen worden hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van de kaatssport. Maar net zoals bij de voetbalterreinen geldt ook hier dat schoolgebruik
en/of een incidenteel bijzonder gebruik (bijv. volksfeestactiviteiten) niet
uitgesloten is.
Onderhoud
Het onderhoud aan de kaatsvelden is zo dat de verenigingen zelf de kale
plekken dienen bij te zaaien. Het overige onderhoud, incl. bezanden blijft bij
de gemeente. Gezien de geringe omvang van de privatisering, wordt hiervoor
geen stimuleringssubsidie toegekend.
Contracten/ Aard van beheer
Voor het gebruik van de kaatsvelden worden dezelfde contracten toegepast
als bij de voetbalterreinen.
Een uitzondering hierop vormen de niet-specifieke kaatsvelden (voor de groep
zgn. multifunctionele sportvelden worden algemene gebruikscontracten opgesteld) en de kaatsvelden te Vrouwenparochie en Oudebildtzijl. Ten aanzien
van deze laatste velden wordt een contract op basis van een half jaar
opgesteld (gedurende de zomerperiode).
Het gebruik van het kaatsveld van de stichting "De Waaie" te St.Annaparochie
wordt uiteraard door de stichting zelf geregeld.
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Tarieven
Het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke kaatsvelden per 1 januari
2004 bedraagt €1123,5 (was €749)

Overige buitensportaccommodaties
In de gemeente zijn verder nog een tweetal buitensportaccommodaties
aanwezig namelijk:
-

Speel/Sportveld te Nij Altoenae en

-

Tipel/Kaatsveld aan de Kadal te St.Jacobiparochie.

In verband met het bijzondere karakter van deze velden, komen deze afzonderlijk kort aan de orde. Hoewel dit soort sportvelden niet altijd onderling
goed te vergelijken zijn, is er toch een aantal algemene uitgangspunten ten
aanzien van de tariefstelling, de wijze van onderhoud en de ingebruikgeving.
Deze algemene uitgangspunten zijn:
a.

tariefstelling: de tarieven voor deze categorie velden, zijn in 2004:
-

sportveld

Nij

Altoenae

€1123,5

(was

€749

net

als

een

kaastveld)
b.

tipel/kaatsveld aan de Kadal €1123,5 (was €749).

onderhoud: voor zover daar niet in incidentele gevallen in overleg van
wordt afgeweken, zijn de vastgestelde onderhoudswerkzaamheden die
zowel door de gemeente als de verenigingen moeten worden uitgevoerd ook van toepassing voor deze specifieke velden;

c.

het gebruik: het gebruik en regels rond de ingebruikneming worden
vastgelegd door middel van contracten. Deze contracten vinden hun
basis in de Algemene Sportverordening van de gemeente.

Speel/Sportveld Nij Altoenae
Het gebruik van dit veld ligt in handen van de sportcommissie Nij Altoenae.
Dit veld wordt voor vele sportdoeleinden gebruikt. Over het algemeen liggen
de activiteiten op het vlak van de recreatiesport. Ten aanzien van het
onderhoud zijn hier dezelfde regelingen van toepassing als bij de andere
buitensportaccommodaties. Voor Nij Altoenae betekent dit dat men ook de
kale plekken in de grasmat moet bij helpen.
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