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Voorwoord
Met de startnotitie sportbeleid is de aftrap genomen om tot gemeentelijk sportbeleid te komen binnen
de gemeente Goeree-Overflakkee. Onze jonge, dynamische gemeente wil sport en beweging onder
haar burgers stimuleren. Een veranderende rol van de gemeente, maar ook ontwikkelingen in de
maatschappij vragen om gericht beleid op het beleidsterrein sport. Het verenigingsleven en andere
sportaanbieders binnen de gemeente Goeree-Overflakkee dienen te weten welke rol en inzet zij
vanuit de gemeente mogen verwachten.
In deze startnotitie presenteren wij aan de hand van een drietal speerpunten onze denkrichting voor
het sportbeleid. De wijze waarop we op deze speerpunten in willen zetten staat beknopt uitgewerkt. Er
is gekozen per speerpunt een aantal uitgangspunten vast te stellen. Wanneer deze worden
onderschreven zal het sportbeleid aan de hand hiervan nader uitgewerkt worden. Hierbij wordt
specifieker aangegeven welke acties ondernomen zullen worden, welke rol de gemeente in zal
nemen, welke partners betrokken zullen worden, wanneer de acties uitgevoerd zullen worden en wat
de financiële voorwaarden hiervoor zijn.
Om het sportbeleid als vliegwiel te laten fungeren om tot beweging aan te zetten, is draagvlak onder
belangrijke teamgenoten een vereiste. Hiertoe zal de notitie sportbeleid integraal en na consultatie
van betrokken partijen worden uitgewerkt. Een duidelijk geformuleerd sportbeleid zal als legitimatie
kunnen dienen voor de afwegingen en de keuzes welke het gemeentebestuur op het gebied van sport
en bewegen zal moeten gaan maken.
Namens het college van Burgemeester en wethouders Goeree-Overflakkee,
Gerrit de Jong, wethouder Sport
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Inleiding
De gemeente Goeree-Overflakkee kent geen notitie sportbeleid. De voormalige gemeenten Dirksland,
Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee stelden in het verleden ook nimmer een notitie sportbeleid
op. Werd er in deze vier gemeenten niet gesport? Was er dan geen beleid op sportgebied? Voor
beide vragen geldt uiteraard dat dit wel het geval was. Echter ambtelijke capaciteit, prioritering en in
een latere fase de aanstaande herindeling van gemeenten, hebben gemaakt dat er geen
geformuleerd sportbeleid voor Goeree-Overflakkee bestaat.
Behalve een goed instrument om initiatieven van sport- en beweegaanbieders te toetsen en doelen en
resultaten te evalueren, is een beleidsnota een prima communicatie-instrument. Met een beleidsnota
kan een gemeente haar visie op en ambities voor sport en bewegen op een goede manier
positioneren, omdat het een product is waarin de toekomst van sport en bewegen staat uitgestippeld.
Bovendien kan zij met een beleidsnota draagvlak en samenwerking creëren. Door een goede
communicatie van de nota gaan de ambities en plannen leven bij burgers, sportaanbieders,
gemeentelijke afdelingen en andere partijen in het brede veld van sport en bewegen. Een sportnota
biedt hen mogelijkheden tot aanhaken, samen optrekken, versterken en bundelen van initiatieven en
budgetten om samen doelen te realiseren.
Het sportbeleid zoals dit in deze notitie wordt gepresenteerd richt zich primair op sportparticipatie en
heeft weinig aandacht voor sportaccommodaties. Dit is een bewuste keuze. Er wordt aan gemeentelijk
accommodatiebeleid gewerkt wat specifiek gericht zal zijn op de ‘hardware’. Om aan onder andere de
beleidsdoelstellingen sport bij te dragen dienen het accommodatiebeleid en het sportbeleid aan te
sluiten op elkaar.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord gemeente Goeree-Overflakkee 2013 – 2018 geeft de richting aan waarin het
college de komende jaren zal werken. Vanuit de verbindende functie welke sport tussen mensen
bekleedt, spreekt de coalitie uit sportactiviteiten te willen ondersteunen vanuit de gemeente.
Onderstaande passages uit het coalitieakkoord bieden direct of indirect input voor het vorm te geven
sportbeleid.
“Subsidiëring wordt mede afhankelijk gemaakt van de eigen inspanningen van de sport- en culturele
verenigingen aan maatschappelijke doelen.
Voorkomen moet worden dat sport wordt gecombineerd met overmatig alcoholgebruik. Hiertoe zal de
relatie tussen actief beleid vanuit de verenigingen en de subsidieverlening gelegd worden.
Op de prachtige elementen die ons eiland herbergt mogen we gepast trots zijn en dit mogen we ook
‘naar buiten toe uitdragen’. De kust willen we meer als exportproduct van ons eiland promoten.
Aan versterking en kwaliteitsverbetering van de huidige voorzieningen als wandelpaden en fietsroutes
wordt vanuit recreatief perspectief waarde gehecht.”
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Visie sociaal domein
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid in het sociale domein voor de drie transities;
Participatiewet, AWBZ-begeleiding en –verzorging en Jeugdzorg. Centraal binnen deze drie
decentralisaties staat het versterken van de eigen kracht en het vergroten van zelfredzaamheid.
Uitgangspunt is dat de burger in beginsel verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en dat deze –in
eigen kracht– maximaal zijn talenten aanwendt om mee te (kunnen) doen in de samenleving.
Mede om kaders te bieden over de koers die de gemeente Goeree-Overflakkee wenst te varen bij de
(her)inrichting van het sociale domein, is de ‘Visie op de inrichting van het sociale domein op GoereeOverflakkee’ vastgesteld. De kern van de visie van het eiland op de opgaven in het sociale domein
zijn als volgt:










iedereen doet (naar vermogen) mee op Goeree-Overflakkee;
focus op mogelijkheden van de doelgroep en het bieden van perspectief: Niet iedere beperking is
een belemmering;
ruimte voor de diversiteit van de doelgroep(en);
versterken van eigen kracht en bevorderen inzet sociaal netwerk van doelgroep;
een maatschappelijk betrokken samenleving op Goeree-Overflakkee waarin we omzien naar
elkaar en zorgen voor elkaar;
ondersteuning is een middel geen doel op zich;
focus op prestaties en minder op protocollen.

Om te voorkomen dat burgers een beroep moeten doen op ondersteuning door de overheid én om de
kosten van de voorzieningen beheersbaar te houden, zet Goeree-Overflakkee in op de ontwikkeling
van een goedwerkende civil society. Tot het niveau van de verantwoordelijkheid van de civil society
behoren de vrijwilligers, mantelzorgers, de organisaties van mensen met eenzelfde belang, zoals
verenigingen, kerken, vakbonden, et cetera. Het (sport)verenigingsleven met al haar vrijwilligers is een
belangrijke speler binnen deze civil society.
Zij dragen bij aan een maatschappelijk betrokken samenleving en bieden kansen voor iedereen om
mee te doen op Goeree-Overflakkee. Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten of verrichten van
vrijwilligerswerk kan sociaal isolement voorkomen. De gemeente verwacht van sportverenigingen
eveneens een hoge mate van zelfredzaamheid en (financiële) ondersteuning zal minder
vanzelfsprekend worden.
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Gemeentelijke visie op sport
Sport is een belangrijke vrijetijdsbesteding en als zodanig niet meer weg te denken uit onze
samenleving. De waarde van sport en bewegen gaat veel verder dan het plezier dat mensen beleven
aan sporten. Regelmatig sporten is goed voor de gezondheid en is een welkome afwisseling van het
dagelijkse ritme van naar school gaan, werken en huisgebonden activiteiten. Gezonde en fitte mensen
zijn langer in staat om voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te wonen. Sport draagt zodoende bij aan
de zelfredzaamheid van mensen.
Sporten staat voor veel mensen ook gelijk aan mensen ontmoeten. Sporters komen elkaar en anderen
tegen in het clubgebouw of langs het sportveld. Maar het zijn niet alleen sporters die elkaar
ontmoeten. Wekelijks zijn er talloze mensen als vrijwilliger actief bij de sportverenigingen in onze
gemeente. Leiders, trainers, scheidsrechters, kantinemedewerkers, bestuurders, et cetera. Het belang
van een bloeiend (sport)verenigingsleven voor de maatschappij en de civil society is groot.
Sportbeleid beslaat echter een breder terrein dan alleen de verenigingssport. Andere sportieve
activiteiten vanuit commerciële aanbieders, in recreatief of anders georganiseerd verband en het
trapveldje in de wijk worden ook tot het sportbeleid gerekend. Onderscheid tussen ‘sport’ en
‘bewegen’ wordt binnen deze startnotitie ook niet gemaakt. Kern is dát men sport en beweegt en niet
zozeer hoe men dit doet.
Binnen het coalitieakkoord gemeente Goeree-Overflakkee 2013 – 2018 staat onder het hoofdthema
Leefbaarheid opgenomen dat het college “een fijne en veilige woon- en leefomgeving met
mogelijkheden om te sporten” nastreeft. Om deze uitspraak kracht bij te zetten en te concretiseren
luidt de gemeentelijke visie op sport als volgt:
De gemeente Goeree-Overflakkee wenst dat iedere inwoner op het eiland de mogelijkheid heeft om te
kunnen sporten. Ongeacht leeftijd, geestelijke fysieke gesteldheid en financiële situatie. Hiernaast zal
de gemeente Goeree-Overflakkee al haar inwoners stimuleren om te gaan sporten.

Speerpunten sportbeleid 2014 – 2018
De kern van het sportbeleid voor de bestuursperiode 2014 – 2018 wordt aan de hand van een aantal
speerpunten gevormd, zijnde sportstimulering, versterken sportaanbieders en sportief imago
gemeente Goeree-Overflakkee. Deze speerpunten staan beknopt toegelicht. Per speerpunt zijn een
aantal uitgangspunten geformuleerd welke op de nadere uitwerking van het sportbeleid van
toepassing zullen zijn.
Speerpunt 1: Sportstimulering
Het is vanwege de positieve effecten die sport op het welzijn van mensen heeft, dat ook de gemeente
Goeree-Overflakkee wenst dat de inwoners sportief actief zijn. Omdat regelmatig sporten nog lang niet
voor iedereen vanzelfsprekend is, wordt vanuit de gemeente getracht hier een stimulerende rol in te
vervullen. Deels door inwoners aan te zetten om te gaan sporten maar ook door mogelijke drempels
hiervoor weg te nemen. Onder sportstimulering verstaan we het geheel aan maatregelen waarmee
mensen aangespoord en geprikkeld worden om te sporten.
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Sport en bewegen in de buurt
Een zestal combinatiefunctionarissen (4,1 fte) in gemeentedienst vormt ons gemeentelijk Sportteam
GO. Verspreid over alle woonkernen van het eiland organiseert het sportteam sportactiviteiten. Tijdens
de buurtsport wordt een divers sport- en spelaanbod op inloopbasis aangeboden, waarbij het plezier
van de kinderen centraal staat. Binnen het project GO Sport gaat Sportteam GO de samenwerking
aan met lokale sportaanbieders en kunnen kinderen gedurende enkele weken snuffelen aan een tak
van sport, welke bij een lokale vereniging op Goeree-Overflakkee beoefend kan worden.
Kwaliteitsbevordering primair onderwijs
Sportteam GO biedt scholen aan een actuele lesmethode te introduceren op de basisschool welke
goed aansluit op de lesmethodes binnen het voortgezet onderwijs. Docenten van de basisschool
worden gedurende een traject begeleid en ondersteunt tot het moment dat de nieuwe lesmethode
‘eigen’ is.
Sporten moet voor jonge kinderen als een vanzelfsprekendheid gaan gelden, als onderdeel van alles
wat hen wordt aangeleerd op de basisschool. Om die reden worden basisscholen naast het aanbod
van de lesmethode, ook ondersteund door Sportteam GO bij de organisatie van projecten als
sportdagen, clinics op de scholen en andere sportactiviteiten. Nieuwe mogelijkheden om in
samenwerking met het onderwijs de sportparticipatie te verhogen, hebben doorlopend de aandacht.
Sport een leven lang
In elke levensfase en ondanks elke (lichamelijke) beperking blijft sport en bewegen bijdragen aan het
welbevinden van een persoon. Sportstimulering en het bieden van een breed aanbod wordt veelal
gericht op jonge leeftijdscategorieën. Ook volwassenen en senioren dienen de mogelijkheden te
hebben om op maat te kunnen sporten. Primair wordt het aanbod voor deze doelgroepen als
verantwoordelijkheid van alle sportaanbieders beschouwd. Daar waar mogelijk en wenselijk zullen we
een rol bekleden om hier een positieve bijdrage aan te leveren.
Sporten met een beperking
In lijn met het centrale doel van het gemeentelijk sportbeleid dat iedere inwoner op het eiland de
mogelijkheid heeft om te kunnen sporten, past een toereikend aangepast sportaanbod. De
mogelijkheden die Goeree-Overflakkee biedt om met een beperking te sporten dienen nader
inzichtelijk te worden gemaakt. Hierbij zullen ook de voorwaarden om sporten beter toegankelijk te
maken voor minder valide sporters aan de orde komen.
Breedtesport prioriteit boven topsport
Hoewel wij positief staan tegenover sport op het hoogste niveau, ligt niet hier, maar bij de breedtesport
onze eerste prioriteit. Topsport is vaak een bewuste persoonlijke of collectieve ambitie. Voor de
beoefening van topsport stellen wij onze faciliteiten ter beschikking tegen dezelfde voorwaarden zoals
deze voor alle andere sportorganisaties gelden. Regelingen voor financiële ondersteuning voor de
beoefening van topsport zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee niet van kracht.
Participatiemogelijkheden voor iedereen
“Voorkomen moet worden dat mensen niet meer mee (kunnen) doen”, aldus het coalitieakkoord 2013
– 2018 gemeente Goeree-Overflakkee. Middels de sportstimulering is er binnen het sportbeleid
aandacht voor de sportparticipatie door verschillende doelgroepen. Financiële (on)mogelijkheden
mogen geen belemmering zijn om sportief actief te zijn. Het gemeentelijk minimabeleid zal in 2013
nader vormgegeven worden. In lijn met het regeerakkoord waarin de zinsnede opgenomen staat “het
is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten”, is het de verwachting
dat inwoners van Goeree-Overflakkee met een minimuminkomen aanspraak kunnen blijven maken op
bijzondere bijstand ter voorziening in de lidmaatschapskosten van een sportvereniging.
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Gezonde leefstijl
Sport wordt steeds nadrukkelijker betrokken in de discussies over de vernieuwingen binnen het
sociale domein. Sport draagt bij aan gezondheid, aan het ‘fysieke’ welzijn van mensen en de
samenleving. Het verband tussen sport en beweging en problemen gerelateerd aan overgewicht,
depressie en ziekten zoals hart- en vaatziekten is in vele onderzoeken aangetoond. Het bevorderen
van de gezondheid is een ambitie die wij binnen verschillende beleidsprogramma’s, waaronder Sport,
willen verwezenlijken. Bovendien zien wij kansen om de verbinding tussen zorginstellingen en
organisaties die zich bezig houden met aangepast sporten, te versterken.
Uitgangspunten sportstimulering
Ten behoeve van sportactiviteiten dienen er voldoende geschikte sportaccommodaties en openbare
ruimte om te kunnen sporten, beschikbaar te staan.
Sportteam GO blijft gelegenheid houden om een divers sportaanbod op Goeree-Overflakkee te
bieden en haar overige werkzaamheden ter stimulering van de sportparticipatie en kwaliteit uit te
kunnen voeren.
De gemeente stimuleert sportmogelijkheden op maat op Goeree-Overflakkee voor haar inwoners in
alle levensfasen.
Verbreding van het aangepast sportaanbod op Goeree-Overflakkee wordt beoogd.
Financiële ondersteuning t.b.v. lidmaatschap sport blijft als onderdeel van de bijzondere bijstand in
stand.
De gemeente stimuleert de breedtesport, voor topsport wordt geen separaat beleid gevoerd.
In afstemming met diverse beleidsvelden zal de samenwerking met partners uit de gezondheidszorg
aangegaan worden om een gezonde leefstijl te stimuleren.
Speerpunt 2: Versterken sportaanbieders
Wij hechten belang aan sport en bewegen en zien onze sportverenigingen als een
belangrijke spil hierin. Het uitgangspunt is dat verenigingen nog meer zullen worden aangesproken op
hun eigen verantwoordelijkheid en hun afhankelijkheid van de gemeente zal moeten worden beperkt
tot het noodzakelijke. Wij verwachten van sportverenigingen een ondernemende rol. Onze
verenigingen moeten in staat zijn in te spelen op de veranderende behoeften van de sportconsument.
De gemeente wenst hierin te faciliteren.
Verenigingsondersteuning
De ondersteuning van sportverenigingen moet er op gericht zijn de organisatie te professionaliseren
en het sportaanbod te vernieuwen. Enerzijds zorgt dit direct voor kwaliteitsbehoud en diversiteit van
het sportaanbod. Anderzijds draagt dit bij aan de zelfredzaamheid van de sportvereniging.
We willen verenigingsondersteuning bieden welke wordt gekenmerkt door:
• Gestructureerd en programmatisch aanbod, ingebed in een jaarprogramma;
• Proactief en zichtbaar aanbod waarover duidelijk wordt gecommuniceerd;
• Samenwerking met allerlei partijen;
• Kennisdeling en ontsluiting van die kennis;
• Collectief aanbod voor meerdere sportverenigingen en aanbod op maat van
de sportvereniging.
De verenigingsondersteuning behelst verschillende thema’s. Gedacht kan worden aan cursusaanbod
inzake vrijwilligersbeleid, financiën of accommodatiebeheer. Maatschappelijke thema’s als
pestgedrag, agressie en alcoholgebruik kunnen ook tot de behoefte aan bijvoorbeeld een themaavond leiden. Per periode en per sportvereniging zal de behoefte verschillen. Een zeer concrete vorm
van verenigingsondersteuning is de vrijwilligersverzekering welke de gemeente Goeree-Overflakkee
heeft afgesloten.
Het uitgangspunt is dat de verenigingsondersteuning budgettair neutraal wordt georganiseerd.
Mogelijk dat incidentele kosten gedekt kunnen worden uit de middelen welke ter beschikking staan
van de subsidiëring sportverenigingen. Hiernaast zullen sportverenigingen worden gestimuleerd om
met elkaar en het onderwijs samen te werken, maar ook met commerciële sportorganisaties en het
overige bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee. Enerzijds om op die manier maatschappelijk van
meerwaarde te zijn, anderzijds om meer inkomsten te vergaren.
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Contactfunctionaris verenigingen
Spil in de verenigingsondersteuning zoals de bovenstaand beschreven staat, is de contactfunctionaris
verenigingen. Sportverenigingen kunnen bij haar onder andere terecht voor informatie op het gebied
van de vrijwilligersverzekering, bestuursaangelegenheden, inzet vrijwilligers, facilitering door de
buitendienst, gemeentelijke accommodaties, vergunningen voor evenementen, subsidie, etc.
Sportverenigingen kunnen ook met uiteenlopende ondersteuningsvragen terecht bij Sportteam GO.
Samenspel tussen het sportteam en de contactfunctionaris verenigingen is vereist om de vereniging
optimaal van dienst te kunnen zijn. Desgewenst zal er ook gebruik gemaakt (kunnen) worden van
sportbonden en ondersteuningsorganisaties als Sportservice Zuid-Holland.
Adviesorgaan sport
Bij de nadere invulling van het sportbeleid zal de mogelijkheid tot het oprichten van een gemeentelijke
sportraad of –commissie uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan een adviesorgaan van de
gemeenteraad, respectievelijk het college van B&W, welke adviseert inzake onderwerpen die ‘de
sport’ binnen de gemeente aangaan. Sportverenigingen, individuele sporters, burgers van de
gemeente Middelharnis, maar ook de gemeente zelf kunnen de sportraad of –commissie verzoeken
zich een mening te vormen aangaande een bepaald thema en hier eventueel een advies in uit te
brengen. Eveneens kan deze op eigen initiatief adviseren.
Subsidiebeleid
De gemeente Goeree-Overflakkee dient het subsidiebeleid vanuit de voormalige vier gemeenten te
harmoniseren tot nieuw beleid. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn
opgenomen in de Algemene Subsidie Verordening. De gronden op basis waarvan toekomstig een
beroep op subsidie gedaan kan worden zullen nader tot uiting komen in de beleidsregel sport. Binnen
de notitie sportbeleid zal onderbouwd advies uitgebracht worden over de voorgestelde
subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen. De vanzelfsprekendheid van subsidiëring ter
instandhouding van de vereniging wordt ter discussie gesteld. Nadrukkelijk zal de relatie gelegd
worden met maatschappelijke doelen vanuit de gemeente, waaraan sportverenigingen een bijdrage
kunnen leveren. Gedachte is een deel van de subsidiemiddelen beschikbaar te stellen voor
activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen. Het sportbeleid zal voeding moeten geven voor de
selectiecriteria.
Ook voor het gebruik van een accommodatie kan gevraagd worden een bijdrage te leveren aan de
civil society. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een ondersteuningsaanbod, het betrekken van
kwetsbare groepen bij hun activiteiten, etc.
Ondersteuning ‘lichte verbanden’
Steeds vaker zien we dat mensen gezamenlijk sporten binnen informele organisatievormen. Te
denken valt aan wandelgroepen, gezamenlijk het fitnesscentrum bezoeken, mountainbikers die
gezamenlijk een parcours fietsen en dergelijke. ‘Gelijkgestemden’ qua sportbehoefte organiseren
activiteiten los van clubverband en zonder verplichtingen (lidmaatschap/ contributie/ e.d.). Gezien de
laagdrempeligheid van dergelijke initiatieven wenst de gemeente nader te onderzoeken op welke
wijze het in de rand voorwaardelijke sfeer bij kan dragen aan deze verbanden.

Uitgangspunten versterken sportaanbieders
In samenwerking met de contactfunctionaris verenigingen wordt een ondersteuningsaanbod
samengesteld welke aansluit bij de behoeften van de sportverenigingen.
De gemeente handhaaft de collectieve vrijwilligersverzekering.
De mogelijkheden tot aanstelling van een adviesorgaan sport worden uitgewerkt.
Binnen het subsidiebeleid zullen financiële middelen beschikbaar blijven voor
sportverenigingen. De hoogte van het bedrag en de subsidievoorwaarden zullen nader
uitgewerkt worden in de subsidiebeleidsregel sport.
De gemeente faciliteert zogenaamde lichte verbanden waar mogelijk.
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Speerpunt 3: Sportief imago gemeente Goeree-Overflakkee
Gezondheid is een thema dat steeds nadrukkelijker aandacht krijgt. Enerzijds op positieve wijze
doordat mensen zich steeds bewuster worden van een (on)gezonde leefstijl. Anderzijds zijn de
bedreigingen van een gezonde leefstijl talrijk en laten landelijke gezondheidsrapportages diverse
ongewenste ontwikkelingen zien. De verantwoordelijkheden van lokale overheden binnen
gezondheidsbeleid worden groter, waarmee ook de inmenging binnen een gezondheidsaanbod. Het
uitdragen van het belang van sport en gezondheid kan binnen de gemeente Goeree-Overflakkee op
verschillende manieren.
Sportevenementen stimuleren sportdeelname en imago van Goeree-Overflakkee
Sportevenementen dragen bij aan de sportdeelname en het imago van ons eiland. Evenementen
geven mensen de kans iets bijzonders op Goeree-Overflakkee mee te maken. Zowel inwoners als
bezoekers van Goeree-Overflakkee. Aansprekende watersportevenementen aan de kust beïnvloeden
het beeld van Goeree-Overflakkee sterk. Ook andere sportmogelijkheden kunnen bijdragen aan het
imago van Goeree-Overflakkee als sportief eiland.
Binnen het laten plaatsvinden van sportevenementen kan de gemeente verschillende rollen
aannemen. Variërend van wervend en organiserend, tot faciliterend. Over deze mogelijkheden en
voorwaarden zal geadviseerd worden in de nadere uitwerking van het sportbeleid.
Bekendheid geven aan gemeentelijk sportbeleid
Na het vaststellen van het gemeentelijk sportbeleid is het van belang dat de inhoud gecommuniceerd
wordt met stakeholders als sportverenigingen, andere sportaanbieders, onderwijs en andere
betrokkenen. Deze partijen dienen te weten wat zij vanuit de gemeente mogen verwachten, maar ook
welke verwachtingen er in hun richting zijn. In algemene zin zal er ook via de lokale media
gecommuniceerd worden omtrent de vaststelling van het sportbeleid, om te benadrukken dat de
gemeente Goeree-Overflakkee waarde hecht aan sport op het eiland. De exacte invulling hiervan zal
nader bepaald moeten worden.
Omtrent het sportactiviteitenaanbod dat de gemeente biedt, te denken valt o.a. aan de programma’s
vanuit Sportteam GO, zal ook nadrukkelijker en continue gecommuniceerd moeten worden. Hiertoe
zullen afspraken met lokale media gemaakt moeten worden.
Beweegvriendelijke omgeving
Sporten in niet-georganiseerd verband of in ‘lichte verbanden’ wint als eerder aangehaald aan
populariteit. Een beweegvriendelijke omgeving versterkt deze ontwikkeling doordat dit uitnodigt tot
beweging. Dit geldt enerzijds in de wijk (speelgelegenheid/ wijkvelden/ pleinen) waarbij ontmoeting en
beweging bijdragen aan de sociale binding. Anderzijds biedt een beweegvriendelijk buitengebied
(geasfalteerde paden/ wandelroutes/ parcoursen) aanleiding tot beweging.
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Sportgala
Een sportgala biedt de gemeente gelegenheid om sport groots onder de aandacht te brengen.
Sportverenigingen, vrijwilligers, sporters en andere betrokkenen worden bedankt voor hun inzet en
bijdrage aan de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee. Enkele sporters, vrijwilligers en verenigingen
kunnen hiernaast beloond worden voor uitzonderlijke prestaties. Een jaarlijks terugkerend sportgala
zal een stimulerend en enthousiasmerend effect kunnen hebben op zowel sporters als niet-sporters
binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.
Momenteel worden de mogelijkheden om een hoogwaardig sportgala te organiseren, tegen een
minimale gemeentelijke bijdrage, onderzocht. Door aansluiting te vinden bij andere evenementen
wordt dit als haalbaar beschouwd. Nadere uitwerking zal binnen de notitie sportbeleid opgenomen
worden.
Aansluiting vinden bij (landelijke) sportinitiatieven
Jaarlijks worden er diverse projecten opgestart en initiatieven genomen door sportbonden en andere
sportorganisaties, om sport te promoten. Eén van deze aansprekende evenementen is de Nationale
Sportweek. In april 2013 is er invulling gegeven aan de sportweek Goeree-Overflakkee.
Sportaanbieders zijn geënthousiasmeerd om extra activiteiten te organiseren, de vereniging open te
stellen voor geïnteresseerden, deel te nemen aan gezamenlijke initiatieven en meer. Sportteam GO is
de sleutel geweest in deze succesvolle sportweek, waar tal van aansprekende sportevenementen
georganiseerd zijn in samenwerking met de lokale sportaanbieders.
Ter promotie van de activiteiten in de sportweek en het reguliere sportaanbod op Goeree-Overflakkee,
is er huis-aan-huis een sportbijlage verspreid. De sportbijlage is grotendeels gefinancierd door het
lokale bedrijfsleven, dat middels advertenties heeft bijgedragen aan deze vorm van sportpromotie.
Toekomstig zal er jaarlijks een keuze gemaakt moeten worden aan welke landelijke/ regionale
initiatieven de gemeente Goeree-Overflakkee, veelal in samenwerking met lokale organisaties, zal
deelnemen. Dit kan uiteen lopen van gezondheidscampagnes tot gehandicaptensport en watersport
tot beweging binnen het onderwijs.
Uitgangspunten sportief imago gemeente Goeree-Overflakkee
De gemeente onderschrijft de grote meerwaarde van sportevenementen voor zowel het imago
van de gemeente als de sportparticipatie van haar inwoners.
Inzake het sportbeleid en hiermee samenhangende activiteiten, zal op actieve wijze
gecommuniceerd worden met betrokken partijen en inwoners van Goeree-Overflakkee.
De gemeente houdt bij de inrichting van openbare ruimte rekening met mogelijkheden tot
(ongeorganiseerde) sport.
Jaarlijks wordt aansluiting gevonden bij (landelijke) sportinitiatieven waarbij de gemeente
voornamelijk een faciliterende rol zal vervullen.

Monitoren
Vanuit de vier gemeenten is er een hoop kennis van het sport- en beweegaanbod op GoereeOverflakkee overgekomen naar de huidige gemeente. Wel bestaat dit alles voornamelijk uit
projectdossiers, evaluaties en kennis bij personen. Onderzoeksresultaten naar sportdeelname of
verenigingsmonitoren welke specifiek betrekking hebben op Goeree-Overflakkee zijn niet of
nauwelijks voorhanden. Van belang is de afweging te maken welke lokale informatie nodig om
sportbeleid op te stellen, hoe deze informatie verkregen kan worden en hoe toekomstig de effecten
van bijvoorbeeld sportstimulering gemeten kunnen worden. Om toekomstig in te kunnen zetten op
doelgroepen waarvan de sportdeelname achterblijft, dient wel inzichtelijk te zijn welke doelgroepen dit
betreft.
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Sportdeelname onderzoek en verenigingsmonitor
Er is veel waardevolle informatie voor het sportbeleid te verzamelen onder de inwoners en de
sportverenigingen. Een sportdeelname onderzoek maakt duidelijk hoe de sportparticipatie op het
eiland gekenmerkt en gekwantificeerd wordt. Binnen een verenigingsmonitor worden
sportverenigingen doorgelicht waaruit blijkt waar eventuele knelpunten zitten, waar de wensen vanuit
de verenigingen uit bestaan en in hoeverre zij als zelfredzaam beschouwd mogen worden. Vanuit het
vertrekpunt dat het op te stellen sportbeleid ook aan dient te sluiten bij de wensen en mogelijkheden
van de sportverenigingen, is het noodzakelijk dat er een actueel en reëel beeld is van deze partijen.
Naast de twee aangehaalde onderzoeken zijn er nog verschillende andere mogelijkheden tot
sportonderzoek. In 2013 zal nader bepaald moeten worden voor welke thema’s de behoefte tot inzicht
het meest sterk is. De wijze waarop onderzoek vervolgens vormgegeven zal worden zal dan ook
bepaald worden. Intentie is dit zoveel als mogelijk in eigen beheer uit te voeren, om hier de mee
samenhangende kosten zoveel als mogelijk te drukken.

Uitgangspunt monitoren
Ontwikkelingen binnen de sportparticipatie op Goeree-Overflakkee zullen toekomstig
gemonitord worden.

Nadere uitwerking notitie sportbeleid 2014 – 2018
Deze startnotitie sportbeleid vormt de basis waaruit het sportbeleid verder ontwikkeld zal worden. De
notitie sportbeleid wordt aan de hand van de benoemde speerpunten sportstimulering, versterken
sportaanbieders en sportief imago gemeente Goeree-Overflakkee uitgewerkt. Ook zal aan de hand
van een situatieschets het huidige sportaanbod op Goeree-Overflakkee uitgewerkt worden. Mede op
basis hiervan kunnen er uitspraken gedaan worden over eventuele behoefte tot diversificatie van het
aanbod.
Participatie binnen beleidsvorming
Sportaanbieders zullen een nadrukkelijke rol krijgen in de uitvoering van het sportbeleid. Om die reden
is het van belang dat zij betrokken worden in het proces van beleidsvorming en dat hun inbreng
invloed heeft op het sportbeleid zoals dit aan de gemeenteraad geadviseerd zal worden. We stellen
een consultatieprogramma voor welke op te delen is in twee fases.

- Fase ontwikkeling sportbeleid; Om de in deze startnotitie opgenomen speerpunten uit te kunnen
werken is het van belang dat integraliteit van gemeentelijk beleid gewaarborgd wordt. Binnen diverse
beleidsvelden welke raakvlakken hebben met sportbeleid, kent de gemeente Goeree-Overflakkee
beleid of wordt dit momenteel vormgegeven. Met betrokken medewerkers van de gemeente zal
onderzocht worden hoe afstemming tussen de beleidsprogramma’s en de daarin opererende
organisaties, bij kan dragen aan een maximaal effect van de inzet op de diverse beleidsvelden. Ook
Sportteam GO zal betrokken worden in de beleidsontwikkeling, daar zij een cruciale rol vervullen in
het behalen van diverse beleidsdoelen.
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Onderstaande tabel geeft zowel een aantal beleidsvelden waar sportbeleid raakvlakken mee heeft
weer, als diverse leeftijdsgroepen. De kruisjes geven aan waar sport reeds als instrument ingezet
wordt om bij te dragen aan een doelstelling op een ander beleidsveld, voor een specifieke doelgroep.
Leeftijdscategorie/
beleidsveld
0 – 4 jarigen

Jeugd/
onderwijs
X

Bassischool

X

Voortgezet
onderwijs
Jong
volwassenen
Volwassen

X

Senioren

O.O.V.

Minima

Ruimtelijke
Ordening
X

Vrijwilligers

Volksgez.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In de fase van ontwikkeling sportbeleid zullen ook externe stakeholders benaderd worden om met
name als klankbord te dienen. Gedacht wordt aan vertegenwoordigers van het
sportverenigingsaanbod, onderwijs, seniorensportaanbod, organisaties betrokken bij aangepast
sporten en de ongeorganiseerde sport. Voor sommige partijen zal gelden dat we hen ook zullen
verzoeken om in ‘coproductie’ tot een voorstel tot inzet te komen. Het betreft bijvoorbeeld aangepast
sporten, waarbij enkele organisaties over een bredere kennis en professionaliteit beschikken dan
binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is. Mede op basis van de input van deze stakeholders
wordt een conceptnotitie sportbeleid opgesteld. Deze zal ook aan de WMO-adviesraad voorgelegd
worden.
- Fase toetsing sportbeleid; De conceptnotitie sportbeleid welke tot stand gekomen is in samenspraak
met diverse stakeholders, zal in breder verband getoetst worden. Op basis van de concept
beleidsnotitie kan gecommuniceerd worden met sportverenigingen en andere organisaties, over
hetgeen ambtelijk het voornemen is om het gemeentebestuur te gaan adviseren. Ook de gevolgen
van dit beleid voor de organisaties zal op dat moment inzichtelijk zijn. Deze fase kan leiden tot
aanpassingen in de beleidsnotitie. De verwachting is echter dat door uitvoerige consultatie van
stakeholders in de fase van ontwikkeling beleid, de belangen van de organisaties reeds weloverwogen
zijn meegenomen in de beleidsvorming. De wijze waarop deze brede inspraakmogelijkheid zal worden
vormgegeven zal nader bepaald worden. Denkrichting is de organisatie van enkele inspraakavonden
voor geïnteresseerden.
Verslagen van de consultaties zullen als bijlage worden toegevoegd aan de notitie sportbeleid zoals
deze aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. In deze beleidsnotitie zullen ook verschillende
concrete doelstellingen en acties voor de periode 2014 – 2018 worden opgenomen.
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Planning
Onderwerp:
Startnotitie

Door:
College van B&W
Raadsvergadering

Wanneer:
11 juni
11 juli

Ontwikkeling sportbeleid
Toetsing sportbeleid

Ambtelijk i.s.m. stakeholders
Ambtelijk i.s.m. stakeholders

Voorjaar 2013
Najaar 2013

Notitie sportbeleid 2014 2018

College van B&W

Medio oktober 2013

Raadsvergadering (besluitvorming)

Medio november 2013

Financiën
Voor het nader uitwerken van de notitie sportbeleid zijn geen financiële middelen benodigd. Indien
blijkt dat er specifiek nader onderzoek wenselijk geacht wordt welke extern verkregen moet worden,
zal dit onderdeel uitmaken van de advisering aan de gemeenteraad binnen de notitie sportbeleid,
waarin een financiële paragraaf zal staan opgenomen. Doel is echter om voor de financiering van de
in deze startnotitie opgenomen beoogde inzet, zoveel als mogelijk gebruik te maken van bestaande
middelen. Binnen de notitie sportbeleid zal ook rekening gehouden worden met de financiële
randvoorwaarden welke de gemeenteraad stelt via de nog vast te stellen kadernota.
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