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Aanleiding
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan sport en bewegen 2013-2016 van de
gemeente Smallingerland. Dit beleidsplan vormt het kader van de wijze
waarop wij de komende vier jaar, in samenwerking met onze partners,
invulling geven aan het sport- en beweegbeleid.
In de beleidsperiode 2009-2012 hebben wij een belangrijke impuls
gegeven aan sport en bewegen. Ook in de komende jaren staat het belang
van sport en bewegen in Smallingerland buiten kijf. Daarom willen wij het
sportbeleid actualiseren voor de periode 2013-2016.
Proces
In het eerste kwartaal van 2012 is een capaciteitsonderzoek uitgevoerd
onder de binnen- en buitensportaccommodaties in onze gemeente. Ook is
een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de betrokkenen bij de sport
over de vorige beleidsperiode. Deze onderzoeken dienen als inbreng voor
dit sportbeleid.
Vervolgens werd in het eerste kwartaal 2012 de aftrap gegeven voor
het nieuwe beleidsplan. Er werden concept ambities en doelstellingen
geformuleerd die in een interactieve bijeenkomst met sportbelanghebbenden in de Lawei werden besproken.
Nadat ook de raadscommissie Samenleving en Zorg over de
ambities en doelstellingen had gedebatteerd en per fractie inbreng aan het
college mee had gegeven, kreeg de koers voor de komende vier jaar
verder gestalte. De ambities en doelstellingen zijn de kapstok op basis
waarvan dit beleidsplan is uitgewerkt.
Het concept beleidsplan is vervolgens opnieuw met het werkveld
besproken, alvorens het aan te bieden aan de raad.
Kernpunten 2013-2016
In de beleidsperiode 2013-2016 hebben wij op vijf onderwerpen ambities
geformuleerd:
1. Bewegen en gezondheid
2. Sportverenigingen en maatschappelijke participatie
3. Sport en onderwijs
4. Sportaccommodaties en openbare ruimte
5. Breedtesportevenementen en topsport.
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Hoofdstuk 1 Landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidskaders

1.1 Landelijk beleid
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat sport een
grote maatschappelijke waarde heeft, en vindt het belangrijk sporten en
bewegen te stimuleren. In 2005 heeft VWS de beleidsnota 'Tijd voor Sport
– meedoen, bewegen en presteren' vastgesteld, en in 2008 dit beleid
verder aangescherpt met de beleidsbrief 'De kracht voor sport'.
Gezondheid, meedoen, de maatschappelijke functie van sportverenigingen,
het stimuleren van specifieke doelgroepen en topsport waren hierin de
speerpunten.
In meest recente beleidsbrief van het ministerie van VWS 'Sporten en
bewegen in Olympisch perspectief' uit mei 2011 worden drie nieuwe
prioriteiten gesteld voor de komende kabinetsperiode:
• Sport en bewegen in de buurt: De ambitie is dat iedereen veilig
kan sporten en bewegen in de eigen buurt. Om dit te bereiken is het
belangrijk dat lokaal verbindingen worden gelegd tussen onder
andere sport, school, zorg, welzijn en het bedrijfsleven.
• Werken aan een veiliger sportklimaat
• Uitblinken in de sport
In het uitvoeringsprogramma van het rijk komen een aantal maatregelen
voor die ook in ons gemeentelijk beleid een belangrijke rol spelen:
Impuls combinatiefunctionarissen
Combinatiefunctionarissen zijn mensen die bruggen bouwen tussen
onderwijs en sport op lokaal niveau. De combinatiefunctionarissen
stimuleren en versterken het sport- en beweegaanbod op en rond scholen.
Ook versterken ze de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke
functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, naschoolse
opvang en de wijk. De regeling heeft tot doel dat meer kinderen gaan
sporten en dat kinderen meer sport en beweegaanbod krijgen. In 2012
wilde het rijk landelijk 2.250 fte aan combinatiefunctionarissen hebben
gerealiseerd. De gemeente Smallingerland doet vanaf 2011 mee aan de
regeling combinatiefunctionarissen.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Vanuit het rijksprogramma NASB krijgen gemeenten ondersteuning bij het
opzetten van beweegbeleid en het uitvoeren van beweeginterventies. Het
NASB heeft als doel de bewegingsarmoede onder te weinig actieve
burgers terug te dringen en het overgewicht en andere
gezondheidsproblemen onder de bevolking terug te dringen. De gemeente
Smallingerland doet vanaf 2010 mee aan het NASB.
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Olympisch Plan
Ondanks het wegvallen van de ambitie van de kandidaatstelling voor de
Olympische Spelen 2028, heeft het rijk de doelstellingen van het
Olympisch Plan vooralsnog gehandhaafd. Het plan is gericht op het
versterken van de sport in de volle breedte: van topsport tot breedtesport.
doelstelling is dat in 2016 de sportdeelname (minstens 12x per jaar
sporten) van alle Nederlanders is gestegen van 65% tot 75%.
1.2 Provinciaal beleid
Het provinciale sportbeleid is geformuleerd in de beleidsnota 'Sport
beweegt Fryslân 2010-2013'. De provincie wil de actieve leefstijl van de
inwoners van Fryslân stimuleren, de sociale cohesie in de provincie
versterken en een toegankelijke sportinfrastructuur op kwalitatief
verantwoord niveau bieden voor iedere inwoner van Fryslân. Hierbij richt
de provincie zich op vier pijlers: breedtesport, Fryske sporten,
talentontwikkeling en evenementen. Daarnaast heeft de provincie ook het
Olympisch Plan Fryslân 'Fryslân gaat voor goud' 2012-2016 vastgesteld.
Het doel van dit plan is om met een integrale aanpak en bundeling van
krachten het sportklimaat in Fryslân te optimaliseren, vanuit de gedachte
'heel Nederland/Fryslân op Olympisch niveau'.
De provincie heeft de rol van bemiddelaar tussen partijen op het terrein
van de sport op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor het lokaal sportbeleid.
Sport Fryslân
Sport Fryslân is een organisatie die vanuit het provinciale beleid
ondersteuning en advisering biedt aan sportbonden, sportverenigingen,
maar ook aan gemeenten. Het doel van Sport Fryslân is zoveel mogelijk
Friese inwoners te stimuleren voldoende en verantwoord te sporten en te
bewegen. Zij richten zich op alle doelgroepen en werken hierbij samen
met welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en revalidatiecentra.
Met het Fries Steunpunt Aangepast Sporten (Frysas) geeft Sport
Fryslân apart invulling aan de doelstelling het sportaanbod en integratie
van aangepast sporten binnen het reguliere sportaanbod te vergroten.
1.3 Gemeentelijk beleid
Terugblik 2009-2012
Met de beleidsnota sport- en bewegen 2009 -2012 hebben wij een
belangrijke impuls gegeven aan sporten en bewegen in de gemeente
Smallingerland. Onze visie was voor alle inwoners van Smallingerland een
kwalitatief goede en betaalbare vorm van sport en bewegen mogelijk te
maken, binnen een sterke organisatorische sportinfrastructuur en
kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de gemeentelijke
buitensportaccommodaties op een kwalitatief goed niveau te houden.
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Daarnaast zijn capaciteitsproblemen bij VV Rottevalle, VV ONT en VV
Drachtster Boys opgelost.
Er is sportaanbod geweest voor de jeugd met onder andere het
BOS-project en de schoolsportagenda, waar jaarlijks ongeveer 6.000
kinderen aan deelnemen. Er is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van
het bewegingsonderwijs, onder andere door de combinatiefunctionarissen,
die het sport- en beweegaanbod op basisscholen voor jeugd hebben
vergroot en versterkt. De inzet van de combinatiefunctionarissen is zowel
binnen het onderwijs als binnen sportverenigingen positief ontvangen. Via
het jeugdsportfonds hebben wij 44 kinderen uit gezinnen met een lager
inkomen financieel ondersteund, zodat zij lid konden worden van een
sportvereniging.
Ten aanzien van de participatie van ouderen is onder andere het
programma 'Meer Bewegen voor Ouderen' aangeboden, met jaarlijks meer
dan 4.000 deelnemers en voor mensen met een beperking is ook een
jaarlijks aanbod geweest met Club Extra, een aanbod voor kinderen met
een motorische achterstand.
Op het gebied van verenigingsondersteuning is ingezet op
vrijwilligersbeleid, kadervorming en het sporttechnisch kader en zijn
jaarlijks meer dan 20 verenigingen geadviseerd. Gemiddeld hebben wij
per jaar 10 sportevenementen die gericht waren op breedtesport
ondersteund. Ook hebben diverse talentvolle sporters een financiële
bijdrage ontvangen via Topsport Noord en is het Regionaal
Trainingscentrum (RTC) in De Welle ondersteund. In dit RTC krijgen 9
talentvolle zwemmers uit de regio de kans zich verder te ontwikkelen.
Enquête
Aan de betrokkenen uit de sport- en beweegwereld (sportverenigingen,
onderwijs, andere organisaties) is in het eerste kwartaal van 2012
gevraagd hun oordeel te geven over het sportbeleid 2009-2012. Er zijn in
totaal 75 enquêtes ingestuurd, gelijk verdeeld tussen sportverenigingen
en onderwijs/overigen. De deelnemers zijn bevraagd op de belangrijkste
beleidsspeerpunten en de kwaliteit daarvan. Ook konden de deelnemers
extra toelichtingen geven op hun antwoord.
De uitkomst van de enquête was gemiddeld: de doelstellingen zoals
die geformuleerd waren in het vorige beleid werden over het algemeen
gemiddeld tot goed gewaardeerd op hun uiteindelijke effectiviteit, zonder
echte negatieve of positieve uitschieters.
In het nieuwe beleidsplan komen de onderwerpen zoals die in de
vorige beleidsperiode zijn geformuleerd grotendeels terug. De uitkomsten
van de enquête worden als 0-meting gebruikt voor de nieuwe
beleidsperiode. Na afloop van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 zullen
wij opnieuw meten of wij zijn verbeterd ten opzichte van de 0-meting.
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Verbindingen met ander gemeentelijk beleid
Sport is een doel op zichzelf: het is leuk om te doen en vormt een nuttige
vrijetijdsbesteding. Sport is behalve een doel, echter ook een middel en
ondersteunt doelstellingen van andere beleidsterreinen, en vice versa.
De beleidsterreinen die vooral raakvlakken hebben met het sport- en
bewegen beleid zijn:
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In
het Wmo-beleidsplan is onder andere de ambitie uitgesproken te willen
investeren in weerbare, actieve en gezonde generaties. Sport kan hieraan
bijdragen: sport is goed voor de gezondheid, gaat bewegingsarmoede
tegen en brengt integratieprocessen op gang. Sport bevordert de
participatie van de bevolking. Vanuit dit beleidsplan willen wij de
aansluiting zoeken bij deze ambitie en de doelstellingen van het Wmobeleidsplan.
Gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid 2009-2012 van de gemeente heeft tot doel om een
gezonde leefstijl bij de bevolking te stimuleren. Leefstijl draagt in
belangrijke mate bij aan de gezondheid van de bevolking, en is van groot
belang voor een gezonde, vitale gemeente. Het gezondheidsbeleid richt
zich onder andere op bewegen, gezonde voeding en het voorkomen van
overgewicht. Met de programma's Gezonde Slagkracht en Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG) geeft de gemeente hieraan concrete invulling. In
het nieuw op te stellen gezondheidsbeleid krijgt ook de sportieve en
beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte een belangrijke
plaats.
Openbare ruimte (speelbeleid, ruimtelijke ordening)
Het gemeentelijk speelbeleid heeft onder andere als doel een bijdrage te
leveren aan een gezonde levensstijl, gezondheid, voorkomen van
overgewicht en bewegen. Een nauwe samenhang met het beleidsterrein
ruimtelijke ordening is hier van belang. De trend dat steeds meer mensen
individueel sporten en bewegen (fietsen, wandelen) maakt een verbinding
tussen openbare ruimte en sport essentieel.
Jeugdbeleid
In het jeugdbeleid willen wij een bijdrage leveren aan een betere leefstijl,
beweging, gezondheid en het voorkomen van overgewicht bij de jeugd.
Sport en bewegen speelt hierin een belangrijke rol.
Onderwijsbeleid
Jong geleerd is oud gedaan. Vandaar dat het belangrijk is de basis voor
sporten bij kinderen te leggen. Behalve de gezondheid, bevordert het ook
de cognitieve leerprestaties (Mulier Instituut 2007 Effecten van sport en
bewegen op school). Het onderwijs is een belangrijke plaats waar
kinderen in aanraking komen met sport.
7

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen en cijfers
2.1 Ontwikkelingen
Demografie
In 2011 had Smallingerland 55.500 inwoners (CBS). 25% is jonger dan 20
jaar, 58% 20-65 jaar en 18% 65 jaar en ouder. De komende jaren groeit
of krimpt de Smallingerlandse bevolking niet significant gemeentebreed
gezien.
In de dorpen zal echter wel een krimp plaatsvinden. In de komende jaren
zal het aantal basisschoolleerlingen in de dorpen teruglopen, en op de
langere termijn zal de nieuwe aanwas van (jeugd)leden bij
sportverenigingen afnemen. De vergrijzing neemt gemeentebreed verder
toe. De vergrijzing zal een toename van het aantal mensen met een
beperking of chronische aandoening tot gevolg hebben (CBS).
Overgewicht
Overgewicht en inactiviteit is een steeds groter wordend maatschappelijk
probleem. In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met
overgewicht zowel bij de volwassenen als bij de jeugd fors toegenomen.
Er bestaan geen grote verschillen tussen Nederland en Fryslân met
betrekking tot overgewicht. Uit cijfers van de GGD Fryslân uit 2011 blijkt
dat in Fryslân 48% van de volwassenen overgewicht heeft, en 59% van de
ouderen. In Smallingerland is dit lager, namelijk respectievelijk 46% en
53%. (Themarapportage Overgewicht GGD Fryslan 2011). Bij de jeugd
zijn de cijfers 6% bij peuters en 14% bij de jeugd tussen 13-18 jaar in de
provincie Fryslân, en 8% en 14% in Smallingerland. (Nota
Gezondheidsbeleid 2009-2012 Smallingerland)
Individualisering
De individualisering van de maatschappij zet zich door en dit geldt ook
voor de sport. Sporters hebben de keuze uit steeds meer - en andere
manieren van – sporten. Activiteiten als hardlopen, fietsen en skaten
kunnen ongebonden worden beoefend. De ongebonden en
ongeorganiseerde sport groeit. Dit betekent dat ook het belang van de
inrichting van de openbare ruimte toeneemt. Andere organisatievormen,
bijvoorbeeld fitness scholen, worden populairder.
Vrijwilligers
Over het algemeen kent het vrijwilligerswerk in de sport landelijk geen
echte teruggang over de jaren. Er zijn echter een aantal factoren waarom
verenigingen belemmeringen ondervinden bij het werven van vrijwilligers.
Leden van verenigingen zijn meer consument dan in het verleden. (SCP
2010). Daarbij komt dat burgers meer dan ooit de keuzevrijheid hebben
hun eigen tijd in te delen; er is een grotere tijdsdruk en concurrentie van
andere bezigheden.
Ook is het takenpakket van de vrijwilliger veranderd; er zijn steeds
striktere eisen aan bijvoorbeeld professionaliteit en het naleven van
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wettelijke regelingen. Deze factoren vragen van de vereniging een
actievere instelling op het gebied van vrijwilligers werven. Opvallend
hierbij is dat verenigingsvrijwilligers een hogere vertegenwoordiging
kennen van senioren tussen de 55 en 70. Deze groep wordt groter en is
daarom een belangrijk potentieel aan vrijwilligers (SCP 2010).
2.2 Sport en beweegcijfers
Onderstaande cijfers geven een belangrijk inzicht in sport en bewegen in
deze gemeente, onderverdeeld naar doelgroep, gebied, achtergrond en
manier van sporten en bewegen.
2.2.1. Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Voor een gezonde actieve levensstijl is het van belang dat mensen
voldoende lichaamsbeweging hebben. De Nederlandse Norm Gezond
Bewegen betekent tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig
intensief bewegen voor volwassenen, en tenminste vijf dagen per week 60
minuten voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht. Daarbij
wordt de groep die geen enkele dag per week 30 minuten
lichaamsbeweging haalt aangeduid als niet-bewegers (inactieven). In
onderstaande tabel wordt de NNGB weergegeven in cijfers.
NNGB in cijfers1 (% inwoners dat voldoet aan de NNGB)
Jeugd (0-18)

Volwassenen

Smallingerland
Fryslân

13%2
12%

44%
48%

Nederland

15%

59%3

Senioren
(65+)
51%
45%

Gehandicapten

11% (jeugd)
32% (volw)

Onderzoek wijst uit dat laagopgeleiden en mensen met een lager inkomen
naar verhouding minder vaak aan de NNGB voldoen en vaker nietbeweger zijn (Sport Fryslân 2011). Inwoners die hun eigen gezondheid als
goed ervaren voldoen vaker aan de NNGB dan inwoners die hun eigen
gezondheid als minder goed ervaren (50% tegenover 35%). Mensen met
overgewicht voldoen ook minder vaak aan de NNGB en zijn minder vaak
'sporter' dan mensen met een gezond gewicht.
Onderzoek toont ook aan dat bijna de helft van de Friezen die niet
aan de NNGB voldoet van plan is meer te gaan bewegen. De redenen
waarom ze dit nu niet doen zijn divers. 36% geeft aan wegens ouderdom
en/of gezondheid niet te sporten, 30% geeft aan dat tijdgebrek de reden
is niet te sporten en 26% heeft geen belangstelling. Een groep van 20%
zegt niet te sporten omdat de kosten te hoog zijn.4

1

Gebaseerd op gezondheidsonderzoek GGD Fryslân (2010)
Het percentage is lager omdat de norm bij de jeugd met 60 minuten per dag hoger ligt dan bij
volwassenen.
3
Het landelijke onderzoek is door TNO uitgevoerd. De verschillende onderzoeksmethoden verklaart
het grote verschil van de landelijke met de provinciale en gemeentelijke cijfer.
4
Wijkatlas Smallingerland 2011
2
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2.2.2. Sportdeelname
De landelijke trend is dat de sportdeelname onder de bevolking de laatste
jaren is gestegen. Het begrip sportdeelname wordt als volgt gedefinieerd:
Sporter: Een sporter is iemand die 12 keer of meer per jaar sport volgens de regels en
gebruiken uit de sportwereld. Hierbij geldt nog het volgende onderscheid:
- Onregelmatige sporter: iemand die 12 tot 59 keer per jaar sport.
- Regelmatige sporter: iemand die 60 keer of vaker per jaar sport.
Niet sporter: een niet sporter is iemand die minder dan 12 keer per jaar sport.

Van de Nederlandse bevolking sport 65% 12x of vaker per jaar (SCP
2010).
De GGD en de Wijkatlas Smallingerland 2011 hebben beiden
onderzoek gedaan naar sportdeelname in onze gemeente. In de tabel
hieronder wordt de sportdeelname in cijfers weergegeven.
Sportdeelname in cijfers5 (% inwoners dat deelneemt aan sport)
19-64 jaar

Sportdeelname

Niet-sporter
(0-11 p.j.)

Smallingerland
Fryslân

58%
66%

42%
35%

65+

Sportdeelname

Niet-sporter
(0-11 p.j.)

Smallingerland
Fryslân

43%
40%

57%
60%

Onregelmatige
sporters
(12-59 p.j.)
24%
24%

Regelmatige
sporters
(> 60 p.j.)
35%
41%

Onregelmatige
sporters
(12-59 p.j.)
16%
18%

Regelmatige
sporters
(> 60 p.j.)
27%
22%

Ongeveer 58% van de volwassen Smallingerlandse bevolking doet op een
of andere manier aan sport. Er zitten verschillen tussen de verschillende
leeftijdsgroepen: in de groepen 16-39 jaar is de sportdeelname 65%.
Tussen de 40-55 jaar is dit 59% en bij 70-plussers 33% (Wijkatlas 2011).
De sportdeelname jeugd ligt in Smallingerland op 93%, wat overeenkomt
met de provinciale en landelijke gemiddelden. Van mensen met een
functiebeperking of handicap neemt 33% deel aan sport, van de groep
rolstoelgebruikers is dit 25%.
Net als bij de NNGB, hangt sportdeelname samen met het
opleidingsniveau en inkomen. Het percentage sporters bij inwoners met
een hoger opleidingsniveau (hbo/wo) is 72%, bij inwoners met een lager
opleidingsniveau (lo/vmbo/lbo/mavo) 41%. Ook is er onderscheid in
mensen die hun gezondheid goed ervaren en mensen die hun gezondheid
slecht ervaren. Van de mensen die hun gezondheid als goed ervaren
neemt ongeveer 2/3 deel aan sport, van mensen die hun gezondheid als
slecht ervaren 1/3.
5

Cijfers gezondheidsonderzoek GGD Fryslân (2010)
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Tussen Drachten en het buitengebied is nauwelijks verschil in
sportdeelname. Wel is er verschil tussen de wijken. In de wijken NoordOost (37%), De Bouwen (42%), het Centrum (45%), de Swetten (46%)
de Wiken (47%) en de Venen (51%) blijft de sportdeelname (ruim) onder
het gemiddelde. In de wijken Burmaniapark/Vrijburgh (74%),
Drachtstervaart (75%) en de Drait (71%) ligt de sportdeelname ruim
boven het gemiddelde. In de dorpen ligt de sportdeelname net boven het
gemiddelde (Wijkatlas 2011).
2.2.3. Manieren van sporten
De inwoners van Smallingerland sporten en bewegen op verschillende
manieren. Er wordt hier een onderscheid gemaakt in sporten bij een
vereniging, op commerciële basis/fitness, ongebonden/ongeorganiseerd
en anders georganiseerd (b.v. bij de kinderopvang, of via evenementen).
In de tabel hieronder worden de manieren van sport in cijfers
weergegeven.
Manieren van sport in cijfers (GGD)
(19-64)

Vereniging

Smallingerland
Fryslân

21%
25%

Fitness
commercieel
22%
21%

Anders
georganiseerd
12%
14%

Ongebonden
30%
35%

Voor de jeugd is een sportvereniging de belangrijkste organisatievorm om
te sporten en te bewegen. Van de jeugd (0-18 jaar) is gemiddeld 75% van
de jeugd in Fryslân en Smallingerland lid van een sportvereniging. Voor
mensen met een handicap en/of functiebeperking is dit 12% en voor
rolstoelgebruikers 7%.
2.2.4. Niet-bewegers
In de provincie Fryslân is 6% van de volwassenen niet-beweger (landelijk
is dit 5%). Bij de jeugd en ouderen is dit percentage hoger: respectievelijk
17% en 14%. Van inwoners uit Fryslân met een functiebeperking is 27%
niet-beweger, en bij mensen in een rolstoel is dit zelfs 56% (Sport
Fryslân). Niet-bewegers zijn vaker laagopgeleid en hebben vaker
overgewicht.
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Hoofdstuk 3 Missie, visie en rolverdeling
3.1 Missie
Sporten en bewegen is niet weg te denken uit onze maatschappij. Veel
mensen doen aan sport, zijn als vrijwilliger actief in de sport of kijken
naar sport. Sport is van groot belang voor zowel het individu als voor de
maatschappij. Sport biedt de mogelijkheid tot zelfontplooiing en –
ontwikkeling. Sport biedt kansen voor het opbouwen van sociale
netwerken. Sport draagt bij aan een goede gezondheid, gaat
bewegingsarmoede tegen en voorkomt hiermee ziekte en chronische
aandoeningen. En, niet in de laatste plaats, sporten is leuk om te doen.
De motivatie en het besluit te gaan sporten vinden wij in eerste instantie
een eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Maar wij zien het als
onze taak de juiste randvoorwaarden voor het sporten en bewegen te
creëren. Wij willen sport en bewegen faciliteren, ondersteunen en
stimuleren.
Het is onze missie de inwoners van Smallingerland zoveel mogelijk aan
het sporten en bewegen te krijgen en te houden, om zo voor een vitale
samenleving te zorgen. Dit willen we natuurlijk doen voor de individuele
inwoner zelf: sport als doel. Maar wij vinden sporten en bewegen meer
dan dat. Met het sport en beweegbeleid willen wij de doelstellingen van
beleidsterreinen als Wmo, gezondheid, jeugd en onderwijs ondersteunen:
sport als middel.
3.2 Visie
Het sportbeleid is gebaseerd op een vijftal ambities.
1. In Smallingerland is voor alle inwoners een breed, laagdrempelig sporten beweegaanbod dat stimuleert en uitdaagt om duurzaam aan deel te
nemen.
2. Smallingerland heeft een rijk sportverenigingsleven met sterke en
gezonde organisaties, waarin participatie van alle inwoners een
kernwaarde is.
3. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van het leven van
kinderen, en het basis- en voortgezet onderwijs stimuleert
kinderen/jongeren tot een actieve leefstijl.
4. Sportaccommodaties in Smallingerland zijn multifunctioneel en
optimaal in gebruik en de openbare ruimte in Smallingerland daagt
inwoners uit en biedt iedereen de gelegenheid om te sporten en bewegen
in hun directe, eigen omgeving.
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5. Smallingerland profileert zich met aantrekkelijke sportevenementen
gericht op breedtesport en biedt een vruchtbaar klimaat voor
sporttalenten.
3.3 Rolverdeling
De gemeente heeft zowel een voorwaardenscheppende als regisserende
rol in het realiseren van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid.
We zijn voorwaardenscheppend door de juiste randvoorwaarden te
creëren om sport en bewegen mogelijk te maken (sportaccommodaties,
inrichting openbare ruimte) en zijn regisserend door gericht inzet te
plegen om sport en bewegen te stimuleren onder bepaalde doelgroepen
(sportstimulering, participatie sportverenigingen, sport en onderwijs).
Het Sportbedrijf Smallingerland is in opdracht van de gemeente
uitvoerder van een groot deel van het sport- en beweegbeleid. Het
Sportbedrijf heeft hierin ruimte voor tactische keuzes binnen de
doelstellingen. Het Sportbedrijf zal in de praktijk de uitvoerder zijn van
onderwerpen 1, 2, 3 en gedeeltelijk 4. Samenwerking met andere
sportorganisaties, scholen en de Maatschappelijke Onderneming
Smallingerland (M.O.S.) is hierbij van essentieel belang. Het Sportbedrijf
heeft ook een rol in de accommodaties, omdat zij een aantal sporthallen
en gymzalen beheert en/ of exploiteert.
Op de onderwerpen buitensportaccommodaties en –ruimte en
topsport en evenementen is de gemeente zowel op regisserend als
uitvoerend vlak zelf verantwoordelijk.
De sportverenigingen, het onderwijs en maatschappelijke
organisaties zien wij ook als onze mogelijke samenwerkingspartners op
het gebied van sport en bewegen. In communicatieve zin kunnen
bijvoorbeeld wijkraden en dorpsbelangen een bijdrage leveren.
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Hoofdstuk 4 Ambities en doelstellingen 2013-2016

Onderwerp 1: Bewegen en gezondheid
Ambitie
In Smallingerland is voor alle inwoners een breed, laagdrempelig sport- en
beweegaanbod dat stimuleert en uitdaagt om duurzaam aan deel te
nemen.
Mensen sporten en bewegen vaak omdat men er plezier in heeft; sport en
bewegen is leuk om te doen. Veel mensen sporten ook om een andere
reden. Het bevordert de gezondheid en helpt overgewicht te voorkomen.
Daarnaast heeft sport en bewegen nog een derde functie: het heeft een
positieve invloed op de psychische gezondheid, het welbevinden van
iemand. Mensen kunnen meedoen en sociale contacten leggen.
In deze beleidsperiode stimuleren we de inwoners van Smallingerland tot
een actieve, gezonde leefstijl, met een leven lang gezond sporten en
bewegen als uitgangspunt. We richten ons daarbij op breedtesport;
iedereen moet op een laagdrempelige manier bij hem of haar in de buurt
kunnen sporten en bewegen.
Toelichting op ambitie
1.1 Doelgroepen
Wij stimuleren alle inwoners tot sport en bewegen. Er zijn doelgroepen
waar wij gemeentebreed specifiek aandacht aan besteden, omdat het
belangrijk is dat bij deze doelgroep de basis voor sport en bewegen wordt
gelegd. Of omdat deze doelgroep relatief gezien lager scoort op sport en
bewegen dan andere doelgroepen en minder goed aansluiting kan vinden
bij regulier sportaanbod.
Voor de jeugd is het belangrijk in een vroeg stadium in aanraking te
komen en kennis te maken met verschillende manieren van sport en
bewegen. De jeugd kan zo belangrijke – motorische – vaardigheden
aanleren en zich sociaal ontwikkelen. Door van kinds af aan regelmatig in
aanraking te komen met sport, wordt de basis gelegd voor een leven lang
sport en bewegen.
In het stimuleren van de jeugd tot meer sporten en bewegen spelen
de combinatiefunctionarissen en buurtsportwerker een belangrijke rol. De
combinatiefunctionarissen bouwen bruggen tussen onderwijs en sport op
lokaal niveau. Het doel is kinderen meer sportaanbod te bieden, door als
(ondersteunende) vakleerkracht op te treden in scholen en zo het
bewegingsonderwijs te versterken, door tussen- en naschoolse activiteiten
te organiseren en door sportverenigingen te versterken. De
buurtsportwerker, die door het Sportbedrijf en de Maatschappelijke
Onderneming Smallingerland (M.O.S.) wordt ingezet, stimuleert het
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dagelijks sport- en beweegaanbod voor de jeugd in de aandachtswijken,
en betrekt kwetsbare groepen middels sport en bewegen bij de
samenleving. Zowel bij de combinatiefunctionaris als bij de
buurtsportwerker staat centraal dat de activiteiten zoveel mogelijk in de
wijk en dorpen plaatsvinden: sport in de buurt.
Wij zetten in op extra ondersteuning voor de jeugd uit gezinnen met
een lagere sociaal economische status, omdat wij vinden dat er zo weinig
mogelijk financiële belemmeringen moeten zijn voor kinderen om te
sporten en te bewegen. Dit willen wij doen via het Jeugdsportfonds. In de
vorige beleidsperiode hebben wij hiermee bereikt dat wij ruim 40 kinderen
hebben kunnen helpen.
De cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau, GGD Fryslân en de
Wijkatlas Smallingerland 2011 laten zien dat inwoners met een
(functie)beperking minder vaak voldoen aan de Nationale Norm Gezond
Bewegen6 en vaker inactief zijn op gebied van sport en bewegen. Deze
doelgroep vindt nu niet altijd de aansluiting bij het reguliere sport- en
beweegaanbod. Vaak is dit reguliere aanbod niet op hen gericht of is de
doelgroep te klein om het kosteneffectief aan te kunnen bieden. Hierbij
speelt ook een rol dat doorgaans meerdere begeleiders nodig zijn bij een
activiteit.
Wij willen deze doelgroep de mogelijkheid bieden om te kunnen
participeren in de samenleving op het gebied van sport en bewegen en
willen hun deelname hieraan bevorderen. Hiervoor willen wij nieuw
aanbod stimuleren waar nodig en mogelijk.
Met het sport- en beweegaanbod willen wij het aantal niet-bewegers,
mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen, verminderen. In de
provincie Fryslân is gemiddeld 6% van de volwassenen, 16% van de jeugd
en 14% van de ouderen inactief. Dit percentage ligt nog hoger bij de
mensen met een (functie)beperking. In het kader van de gemeentelijke
gezondheidsprojecten Gezonde Slagkracht en Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG) wordt onderzoek gedaan naar de doelgroep nietbewegers en worden diverse activiteiten opgestart. Vanuit het sport- en
beweegbeleid willen wij hier zoveel mogelijk op aansluiten. Vanuit
gezondheidsbeleid wordt een communicatiestrategie ingezet voor deze
doelgroep volgens beproefde methoden.
Een belangrijk middel om niet-bewegers in beweging te brengen is
het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Dit is een tijdelijke
regeling vanuit het rijk die bewegingsarmoede bij te weinig actieve
burgers moet terugdringen, het overgewicht onder de Nederlandse
bevolking moet verminderen, en andere gezondheidsproblemen als
diabetes, hart- en vaatziekten en depressies moet tegengaan. In
Smallingerland doen wij mee aan deze regeling, die tot medio 2014 loopt.
6

Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten
matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met
overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.

15

Deze doelgroepkeuze betekent dat we een andere koers gaan varen met
betrekking tot de huidige inzet op de doelgroep ouderen. In de komende
jaren willen we daar waar ouderen inactief zijn, ze bedienen vanuit het
aanbod voor niet-bewegers. In deze beleidsperiode onderzoeken we op
welke wijze het bestaande aanbod zonder gemeentelijke financiële
ondersteuning kan worden voortgezet.
1.2 Gerichte aanpak in wijken met lagere sportdeelname
Wij willen de bovengenoemde doelgroepen gemeentebreed ondersteuning
bieden in combinatie met sport- en beweegaanbod in de buurt. Wij willen
ons focussen op wijken waar de sportdeelname cijfers het laagst zijn.
Onderzoek laat zien dat mensen in deze wijken hun gezondheid als minder
goed ervaren en zij minder sporten en bewegen. Ook komt overgewicht
onder deze doelgroep relatief vaker voor. De weg naar sport en bewegen
wordt vaak moeilijk gevonden. Om deze doelgroep te bereiken, is het
belangrijk dat het sport- en beweegaanbod aanwezig, betaalbaar,
bereikbaar en laagdrempelig is. We willen daarom het sport- en
beweegaanbod in deze wijken vergroten. Dit doen wij in de wijken De
Venen en in de Wiken, om de verbinding te maken met het programma
Gezonde Slagkracht/JOGG, dat ook deze wijken bedient.
1.3 Bedrijven, zorgverzekeraars
Als gemeente stimuleren wij onze inwoners te sporten en te bewegen, en
een actieve leefstijl te hebben. Maar we kunnen dit niet alleen. We roepen
daarom andere partijen, zoals het onderwijs, zorgaanbieders en het
bedrijfsleven op om deze doelstelling te ondersteunen.
1.4 Mogelijkheden voor sporten en bewegen in kaart
Om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen, willen wij in
deze beleidsperiode kwalitatief goede informatie aan de inwoners bieden
over de mogelijkheden en het aanbod van sport en bewegen. Met het
gemeentelijke project Gezonde Slagkracht/JOGG wordt het initiatief
gestart om te komen tot een 'Sociale Kaart' gericht op de diverse
activiteiten en mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen.
Naast goede informatie over het sport- en beweegaanbod, willen wij,
samen met onze partners, bovendien kwalitatief goede informatie bieden
over stimuleringsregelingen en –fondsen die een (financiële) drempel tot
meedoen weg kunnen nemen.
Samengevat hebben wij de volgende doelen voor ogen:
Welke doelstellingen hebben wij voor ogen?
- De sport- en beweegdeelname stimuleren en verhogen bij de
doelgroepen jeugd, mensen met een (functie)beperking en nietbewegers door middel van een passend aanbod.
- Een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod bieden in de wijken
De Venen en de Wiken en zo de sport- en beweegdeelname
stimuleren en verhogen.
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Sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk in de wijk/in het dorp zelf,
waarbij de buurtsportwerker en combinatiefunctionarissen een
belangrijke rol vervullen.
Wij bieden waar mogelijk sportstimulering en
gezondheidsvoorlichting integraal aan, o.a. in samenwerking met
Gezonde Slagkracht/JOGG.
Wij informeren de inwoners van Smallingerland over
stimuleringsregelingen die mogelijke (financiële) belemmeringen
wegnemen voor deelname aan sporten.
Financiële belemmeringen om deel te nemen aan sport nemen wij
bij kinderen zoveel mogelijk weg via het Jeugdsportfonds en het
onder de aandacht brengen van Stichting Leergeld.
Wij gaan de inwoners van Smallingerland kwalitatief goede
informatie bieden over organisaties die de belangen van specifieke
doelgroepen ondersteunen en over het sport- en beweegaanbod in
de gemeente.

Welke beoogde resultaten willen wij bereiken?
- In 2016 is de sportdeelname in de aandachtswijken De Venen, de
Wiken gestegen. Het huidige percentage is in De Venen 51%, en in
De Wiken 48%.7
- In 2016 is het percentage bij de jeugd dat aan de NNGB norm
voldoet gestegen. Het huidige percentage NNGB is 13%.8
- In 2016 is het percentage dat aan de NNGB norm voldoet bij
gehandicapten en mensen met een (functie)beperking gestegen. Het
huidige percentage is 11% jeugd en 32% volwassenen.9
- In 2016 is het percentage niet-bewegers gedaald. Het huidige
percentage is 6% bij volwassenen, 17% bij jeugd, 14% bij ouderen
en 27% bij mensen met een (functie)beperking.10
- Tot en met 2016 hebben 40 kinderen via het Jeugdsportfonds
financiële ondersteuning gekregen om deel te kunnen nemen aan
sport.
- Onze inwoners zijn goed op de hoogte van het sportaanbod, de
stimuleringsregelingen en het aanbod van andere organisaties.

7

Bron: Wijkatlas Smallingerland 2011
Bron: Gezondheidsonderzoek GGD Fryslân (2010)
9
Bron: Gezondheidsonderzoek GGD Fryslân (2010)
10
Gezondheidsonderzoek GGD jeugd 2008 en Gezondheidsonderzoek GGD Fryslân 2010
8
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Onderwerp 2: Sportverenigingen en maatschappelijke participatie
Ambitie
Smallingerland heeft een rijk sportverenigingsleven met sterke en
gezonde organisaties, waarin participatie van alle inwoners een
kernwaarde is.
Voor het stimuleren van sport en bewegen zijn gezonde en vitale
sportverenigingen een belangrijke partij. Georganiseerde sport is en blijft
een belangrijke factor bij het streven naar gezonde en actieve inwoners.
Het is een plek van veel sociale contacten, en heeft zo ook een goede
invloed op de sociale cohesie. Mensen zijn betrokken, actief als vrijwilliger
en hebben het gezellig met elkaar. Daarnaast zijn verenigingen door de
inzet van vrijwilligers in staat om een laagdrempelig en betaalbaar
sportaanbod te realiseren.
Toelichting op ambitie
2.1 Vitale verenigingen
De grootste knelpunten van sportverenigingen zijn ledenaantallen,
vrijwilligers en het financieel beleid. In de afgelopen beleidsperiode heeft
het Sportbedrijf professionele ondersteuning geboden aan
sportverenigingen op deze vlakken.
In de nieuwe beleidsperiode kiezen wij ervoor deze
verenigingsondersteuning specifieker in te zetten. De reden hiervoor is dat
we door deze meer geconcentreerde inzet van verenigingsondersteuning,
die verenigingen kwalitatief betere ondersteuning kunnen bieden. Een
andere reden is dat deze sportverenigingen een olievlekwerking kunnen
hebben naar andere verenigingen toe. Verenigingen kunnen van elkaar
leren. We willen ons met deze ondersteuning richten op vitale
sportverenigingen.
Vitale sportverenigingen zijn verenigingen die de continuïteit van hun
vereniging kunnen waarborgen. Zij zijn organisatorisch en financieel
gezond, hebben een meerjarenbeleidsplan, minimaal een stabiel
ledenaantal en de ambitie een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ze
zijn lid van de NOC * NSF en zijn bereid tot samenwerking met andere
sportverenigingen of organisaties buiten de sport. Wij bedoelen hier ook
verenigingen die de potentie hebben vitaal te worden.
Verenigingsondersteuning kan hiervoor het laatste welkome zetje zijn.
2.2 Kadervorming sportverenigingen
Bij de professionalisering van de sportverenigingen is het ook van belang
dat het (menselijk) kader van de sportverenigingen kwalitatief goed is.
Sportverenigingen moeten in staat zijn bekwame trainers, coaches,
scheidsrechters en vrijwilligers op te leiden. Wij bieden ondersteuning om
de kwaliteit en professionalisering van het kader van sportverenigingen te
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bevorderen. De combinatiefunctionarissen vervullen ook een rol in het
versterken van sportverenigingen.
2.3 Sporttechnisch kader (STK)
De STK subsidie komt tegemoet aan het uitvoeren van goed
werkgeverschap. Aan de sportorganisaties die sporttechnisch kader in
dienst hebben via Sport Fryslân wordt een percentage aan
werkgeverslasten vergoed. In de vorige beleidsperiode hadden wij het
voornemen deze regeling te evalueren op haar effectiviteit. Dit is niet
gebeurd, maar is wel de bedoeling in de komende beleidsperiode. Op
basis van deze evaluatie bepalen wij of, en op welke wijze
professionalisering in de sport wordt ondersteund.
2.4 Maatschappelijke participatie en sportverenigingen
Sport en bewegen via de vereniging kan onze inwoners helpen en
stimuleren tot maatschappelijke participatie. Leidend hierbij is de ambitie
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) om inwoners
zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren, mee te laten doen aan
de maatschappij en hun bijdrage te laten leveren aan de lokale
samenleving.
Sportverenigingen hebben een maatschappelijke functie, doordat zij een
sociale functie hebben in de buurt als ontmoetingsplaats. (Sport)vrijwilligers zijn hierin een belangrijke schakel. Zonder hen is een sterk
verenigingsleven ondenkbaar. De maatschappelijke functie kent ook een
uitstraling naar buiten toe. Sportverenigingen tonen zich steeds vaker
maatschappelijk betrokken bij hun omgeving, wijk of buurt en zijn bereid
in het kader hiervan activiteiten te ontplooien.
Wanneer verenigingen zich maatschappelijk betrokken tonen, bijvoorbeeld
door initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid in de wijken en dorpen
verbeteren of die de integratie van doelgroepen die minder sporten en
bewegen bevorderen, willen wij deze verenigingen in contact brengen met
mogelijke andere initiatieven die hier bij aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld
in relatie tot het Wmo- en gezondheidsbeleid.
2.5 Regelingen Rijk
Vanuit het rijk wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke rol
van sportverenigingen. Daarbij worden kwalitatief goede initiatieven
(financieel) ondersteund, zoals bij bijvoorbeeld met de Sportimpuls is
gebeurd in 2012. Via deze impuls komen sportverenigingen in aanmerking
voor subsidie als zij plannen of ideeën hebben om mensen te bereiken die
weinig sporten en bewegen. Wij willen proactief aandacht en uitleg geven
over bestaande en nieuwe regelingen vanuit het rijk in dit kader.
Daarnaast willen wij sportverenigingen ondersteuning bieden in het
aanvragen van een subsidie of andere werkzaamheden in het voortraject,
indien hier behoefte voor bestaat.
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2.6 Jeugd en vrijwilligers
Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich, naast het sporten zelf, ook op
andere manieren verbonden voelen bij het sportverenigingsleven,
bijvoorbeeld als vrijwilliger.
2.7 Netwerkbijeenkomst
Door de organisatie van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst, willen wij
naast informatie-uitwisseling tussen gemeente en sportaanbieders, ook
het onderlinge netwerk tussen sportaanbieders en (welzijns)organisaties
versterken.
Samenvattend hebben wij de volgende doelen voor ogen:
Welke doelstellingen hebben wij voor ogen?
- Vitale sportverenigingen versterken door het aanbieden van
kwalitatief goede verenigingsondersteuning en door de inzet van
combinatiefunctionarissen.
- De STK regeling evalueren en op basis van deze evaluatie bepalen
wij of, en op welke wijze professionalisering in de sport wordt
ondersteund.
- Sportverenigingen die initiatieven hebben die er op gericht zijn hun
maatschappelijke betrokkenheid in hun buurt of dorp te vergroten,
willen wij in contact brengen met andere initiatieven op dit terrein,
vanuit bijvoorbeeld de Wmo of het gezondheidsbeleid.
- Informatie bieden over en ondersteuning bieden aan
sportverenigingen bij rijksregelingen.
- Door de organisatie van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst, willen
wij naast informatie-uitwisseling tussen gemeente en
sportaanbieders, ook het onderlinge netwerk tussen sportaanbieders
en (welzijns)organisaties versterken.
Welke beoogde resultaten willen wij bereiken?
- Per jaar worden een aantal vitale sportverenigingen ondersteund
met verenigingsondersteuning.
- Bij het uitvoeren van maatschappelijk verantwoorde activiteiten
werken sportverenigingen vaak samen met sportorganisaties en
andere maatschappelijke partijen als het onderwijs, welzijn, maar
ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven.
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Onderwerp 3: Sport en onderwijs
Ambitie
Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van het leven van kinderen,
en het basis- en voortgezet onderwijs stimuleert kinderen en jongeren tot
een actieve leefstijl.

Het onderwijs is bij uitstek een vindplaats om kinderen en jongeren te
stimuleren tot sporten en bewegen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut
(2011) blijkt dat scholieren het effectiefst in beweging komen, wanneer zij
op school sporten en bewegen krijgen aangeboden, en minimaal 2 uur per
week op school sporten of bewegingsonderwijs krijgen. Sport en bewegen
levert, naast een gezondere levensstijl, ook een bijdrage aan het
bevorderen van cognitieve prestaties (Mulier Instituut 2007 Effecten van
sport en bewegen op school) en talentontwikkeling, en voorkomt hiermee
ook indirect schooluitval.
De positie van sport en bewegen in het onderwijs is in de laatste jaren
echter wel veranderd. Het primair onderwijs in Smallingerland beschikt
nauwelijks over vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Aangetoond is dat
de inzet van vakleerkrachten het bewegingsonderwijs kwalitatief verbetert.
In de voorgaande jaren is fors ingezet op het versterken van het
bewegingsonderwijs op basisscholen vanuit de Breedtesportimpuls, door
inzet van bewegingsconsulenten, schoolzwemmen en het aanbieden van
meer tussen- en naschoolse sportactiviteiten. De combinatiefunctionarissen hebben als verbindende schakel tussen onderwijs en sport
op lokaal niveau in de wijken en in de dorpen, de afgelopen twee jaar een
belangrijke rol gespeeld.
Toelichting op ambitie
3.1 Platform Lokaal Onderwijsbeleid
In deze beleidsperiode willen wij een beroep doen op het onderwijs om, in
samenwerking met de gemeente, de ingezette lijn te continueren en zorg
te dragen voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Wij willen sporten en
bewegen daarom vaker als een onderwerp van gesprek op de agenda
laten zetten van de overlegstructuur Platform Lokaal Onderwijsbeleid
(PLOB), in samenspraak met het PLOB zelf. We willen het onderwijs zo
meer betrekken bij de vorming en uitvoering van het sport- en
beweegbeleid. Samen met het onderwijs willen wij ambities formuleren
voor sporten en bewegen in en om de school.
3.2 Combinatiefunctionarissen
Gezien de meerwaarde van de combinatiefunctionarissen zetten wij hier
de komende vier jaren weer op in. Daarvoor wordt structureel een bedrag
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gereserveerd. Continuering na vier jaar zal wederom een punt van
afweging zijn.
Het uitgangspunt bij de inzet van combinatiefunctionarissen is spreiden,
zodat overal kennis kan worden gemaakt met sport. Sport is dan zowel
een doel (kennismaking met sport) als een middel.
De combinatiefunctionaris zorgt voor kwalitatief beter bewegingsonderwijs,
maar zorgt ook voor een kwalitatief goed aanbod van tussen- en
naschoolse activiteiten in het kader van gezondheid, sportstimulering en
sportkennismaking. In de huidige beweeggebieden De Swetten, De Wiken,
Opeinde en De Bouwen/De Venen hebben de combinatiefunctionarissen dit
aanbod versterkt. Daarbij wordt de verbinding met sportverenigingen
gelegd. De onderwijsinstellingen kunnen zo via het reguliere
lesprogramma sportverenigingen leren kennen, en er kan een doorstroom
naar sportverenigingen worden gerealiseerd. In totaal worden nu 8
basisscholen en 7 sportverenigingen bediend, en zowel het onderwijs als
de sportverenigingen zijn positief over de inzet van
combinatiefunctionarissen.
3.3 Kinderen met een motorische achterstand
Binnen het primair onderwijs zijn er kinderen die moeite hebben met het
volgen van reguliere lessen bewegingsonderwijs, omdat zij achterstanden
hebben in hun motorische ontwikkeling. Deze doelgroep willen wij extra
ondersteuning blijven bieden door een passend aanbod. Ook de rol van
leerkrachten kan hierin worden gestimuleerd.
Samenvattend hebben wij de volgende doelen voor ogen:
Welke doelstellingen hebben wij voor ogen?
- Het bewegingsonderwijs en sport en bewegen in en rond de scholen
versterken, vanuit een gezamenlijk belang van het onderwijs en de
gemeente.
- Het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs wordt, binnen het
bereik van het aantal combinatiefunctionarissen, versterkt door de
rol van combinatiefunctionarissen.
- Er is voldoende kwalitatief aanbod van sport- en
bewegingsactiviteiten in en rondom de school, tussenschools- en
naschools.
- Wij ondersteunen kinderen met een motorische achterstand, zodat
zij beter kunnen instromen in het reguliere sport en beweegaanbod.
Welke beoogde resultaten willen wij bereiken?
- In 2016 krijgen meer kinderen in het primair onderwijs kwalitatief
goed bewegingsonderwijs volgens beproefde methoden.
- Vanuit het reguliere onderwijs vindt meer doorstroming plaats naar
sporten en bewegen buiten het onderwijs.
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Het aantal leerlingen met motorische achterstanden wordt
teruggedrongen, doordat zij vaker aansluiting vinden bij regulier
aanbod.

Onderwerp 4 Sportaccommodaties en de openbare ruimte
Ambitie
Sportaccommodaties in Smallingerland zijn multifunctioneel en optimaal in
gebruik en de openbare ruimte in Smallingerland daagt inwoners uit en
biedt iedereen de gelegenheid om te sporten en bewegen in hun directe,
eigen omgeving.

Sportaccommodaties zijn een belangrijk fundament van sportbeoefening,
ook in deze beleidsperiode. Door de toename van ongebonden en
ongeorganiseerde sporten, zoals wandelen, fietsen en hardlopen, worden
daarnaast eisen gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte. Het
sport- en beweegbeleid is inmiddels breder dan alleen
sportaccommodaties. Om sporten en bewegen mogelijk te maken, en om
inwoners uit te nodigen tot sporten en bewegen, is een sportieve en
beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte nodig.
We onderscheiden in de gemeente de volgende accommodaties en
sportruimten:
1.
2.
3.
4.

Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties
Zwemcentrum De Welle
Openbare ruimte

Ons doel is binnen- en buitensportaccommodaties te hebben die gericht
zijn op multifunctioneel gebruik. Ook willen wij dit gebruik van de huidige
binnen- en buitensportaccommodaties optimaliseren. Bij de inrichting van
de openbare ruimte richten wij ons waar mogelijk op beweegvriendelijke
en sportieve voorzieningen.

Toelichting op ambitie
4.1 Binnensportaccommodaties
4.1.1. Gymzalen en sporthallen
Voorafgaand aan deze beleidsnota is begin 2012 een capaciteitsonderzoek
uitgevoerd onder de binnen- en buitensportaccommodaties van de
gemeente, met daarbij voor de binnensportaccommodaties de centrale
vraag: is er voldoende (uren)aanbod in de gymzalen en sporthallen ten
opzichte van de (uren)vraag.
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Uit het onderzoek blijkt dat met 15 gymzalen en de sporthallen
Sportcentrum Drachten, De Drait en de particuliere Sporthal Houtigehage
en Korfbalhal de gemeente voldoende binnensportvoorzieningen in aantal
en in spreiding heeft.
Uit het capaciteitsonderzoek is gebleken dat een aantal verenigingen een
vraag hebben naar meer uren, maar dat er nog voldoende ruimte is
binnen de gymzalen voor verhuur. De sporthallen Sportcentrum Drachten
en de Drait kennen een goede bezetting, met weinig ruimte voor het
verhuren van nieuwe uren. De beschikbare uren bevinden zich vooral in
de daluren doordeweeks in de periode februari – zomer en op zondagen.
4.1.2. Multifunctionaliteit en inrichting gymzalen en sporthallen
Met betrekking tot de gymzalen is onderwijsgebruik leidend. Bij eventuele
nieuwbouwplannen streven wij er naar de gebruikers in een vroeg stadium
te betrekken bij inrichtingsvraagstukken.
De binnensportaccommodaties moeten zoveel mogelijk gericht zijn
op multifunctioneel gebruik. Dit betekent dat behalve voor het onderwijs
overdag, de binnensportaccommodaties 's avonds opengesteld zijn voor
verschillende takken van sport. Ondanks dat het capaciteitsonderzoek
uitwijst dat er voldoende ruimte is in de binnensportaccommodaties,
ervaren verenigingen een aantal knelpunten:
•
•
•

De roosterruimte in de winterperiode is krap, in verband met
buitensporten als hockey, voetbal en korfbal die dan binnen sporten.
Een aantal sportverenigingen heeft belang bij een sporthal, en niet
bij (voor de betreffende sport te kleine) gymzalen.
Een aantal gymzalen wordt niet functioneel geacht voor een aantal
sporten (voornamelijk hockey, voetbal, korfbal, judo en turnen) en
bergruimte wordt ook als knelpunt ervaren.

4.1.3. Nieuwbouw
Bij toekomstige nieuwbouw in het onderwijs, wordt onderzocht of een
gymzaal gekoppeld kan worden aan meerdere functies en voorzieningen in
een gebouw. De functionaliteit van de verenigingsgebruiker kan op deze
manier verder toenemen.
4.1.4. Specifieke situaties
In 2011 is samen met dorpsbelang Oudega een alternatief plan voor een
Multifunctioneel Centrum in Oudega opgesteld. In 2012 is gestart met de
ruimtelijke procedure. Naar verwachting wordt in 2013 besloten tot
realisatie, één en ander afhankelijk van de uitkomst van de ruimtelijke
procedure. In het MFC zullen onder andere een gymzaal, kleedkamers en
een ontmoetingsruimte gehuisvest worden.
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4.2 Buitensportaccommodaties
We willen dat er voldoende en kwalitatief goede
buitensportaccommodaties zijn in de gemeente. De afgelopen vier jaren
hebben wij deze lijn ingezet met o.a. het oplossen van het
capaciteitsprobleem bij VV ONT, VV Rottevalle en VV Drachtster Boys en
het opstellen van een meerjarenplan op het gebied van onderhoud en
vervanging van gemeentelijke sportvelden.
4.2.1. Onderhoud, vervanging en uitbreiding velden
1 Buitensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties worden beschouwd als basisvoorziening in de
gemeente. De gemeente faciliteert de buitensportaccommodaties op
verschillende wijze.
De buitensportaccommodaties die in eigendom zijn bij de gemeente
worden volledig door de gemeente gefaciliteerd (onderhoud, renovatie en
vervanging), te weten accommodaties voor: voetbal, korfbal, atletiek,
rugby, kaatsen, honk- en sofbal, skeer-/wielerbaan (exploitatie
Sportbedrijf), en jeu-de-boules. Noodzakelijke volledige vervangingen
worden in een jaarlijkse financiële afweging binnen de perspectiefnota
opgenomen en zijn derhalve afhankelijk van de dan beschikbare middelen.
Daarnaast zijn accommodaties voor hockey en tennis in eigendom bij een
beheersstichting of vereniging. Deze accommodaties worden zelfstandig
geëxploiteerd, soms met een gemeentelijke onderhoudsbijdrage.
Deze verschillen zijn vooral historisch zo gegroeid. Om die reden benoemt
de gemeente voortaan basissporten en omschrijft welke facilitering bij
welke basissport passend is. Bij het aanmerken van een sport als
basissport is gekeken naar de volgende factoren:
- Gevarieerd sportaanbod
- Behoud van bestaande unieke verenigingen
- Meest beoefend op basis van NOC*NSF ledenaantallen
Op basis van deze criteria zijn, naast de huidige gemeentelijke
buitensportaccommodaties, ook hockey, atletiek en tennis in onze optiek
een basissport. Deze sporten worden op een andere wijze gefaciliteerd
dan de huidige gemeentelijke buitensportaccommodaties. Het college gaat
onderzoeken of verandering wenselijk en (financieel) mogelijk is.
Hieronder vallen ook de richtlijnen voor verbeterplannen van
sportaccommodaties en de eigen bijdrage vervanging kunstgras. In de
komende periode wordt dit zowel inhoudelijk als financieel verder
uitgewerkt.
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2 Onderhoud
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om het onderhoud van de
gemeentelijke buitensportaccommodaties op een kwalitatief goed niveau
te houden en een optimale levensduur te waarborgen. Ook zijn er nieuwe
kunstgrasvelden aangelegd en is de atletiekaccommodatie in eigendom en
beheer van de gemeente gekomen. Voor 2013/2014 staat de aanleg van
twee nieuwe kunstgrasvelden op de planning.
De afgelopen jaren is een financiële krapte ontstaan waarbij verschillende
bezuinigingen zijn doorgevoerd. De bezuinigingen hebben buitensport
(nog) niet geraakt. Dit betekent niet dat dit in de toekomst niet zal
gebeuren. Zodra bezuinigingen in sportaccommodaties aan de orde zijn
zullen mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Dat de gemeente zich
in dat geval alleen zal richten op sporttechnisch onderhoud dat
noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport is niet uitgesloten.
3 Overige
Recht van opstal
De privatisering van de was- en kleedgelegenheden is, op Oudega na,
afgerond. Naast de was- en kleedgelegenheden zijn ook kantines en
overige opstallen (tribune, verlichting, kaartverkoophokjes etc.) in
eigendom van de verenigingen, dit is vastgelegd in een recht van opstal.
Hiervoor wordt door de gemeente een symbolisch bedrag van € 50 per
recht van opstal in rekening gebracht. Rechtsvormen zonder
winstoogmerk en met een doelstelling tot gelegenheid geven tot
sportbeoefening komen in aanmerking voor deze symbolische retributie.
Overige rechtsvormen of organisaties met winstoogmerk betalen een
marktconforme retributie.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen aan deze opstallen,
bijvoorbeeld door uitbreiding, vast te laten leggen bij de notaris. De
kosten komen voor rekening van de vereniging.
Gebruiksovereenkomsten sportvelden
Voor het gebruik van buitensportaccommodaties door verenigingen
formaliseert de gemeente de afspraken door middel van een
gebruikersovereenkomst. De invoering hiervan staat gepland voor 2013.
4.2.2. Capaciteit
In 2012 is naast de capaciteit van de binnensportaccommodaties, ook die
van de buitensportaccommodaties onderzocht. De
buitensportverenigingen hadden voor het merendeel voldoende capaciteit.
De hockeyvereniging Graspiepers, en VV ONT hebben een tekort van één
wedstrijdveld volgens het capaciteitsonderzoek. Momenteel vindt hier
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nader onderzoek naar plaats in het kader van het genoemde onderzoek in
4.2.1.

4.2.3. Capaciteitsonderzoek
Het is van belang elke beleidsperiode de resultaten van de optimalisatie
van binnen- en buitensportaccommodaties te monitoren. Daartoe zal in
2016 wederom een capaciteitsonderzoek onder verenigingen plaatsvinden.
In dit onderzoek zal aandacht zijn voor ontwikkelingen in capaciteit. Bij
het berekenen van de capaciteit conform de normen die zijn vastgesteld in
het handboek ISA Sport, willen wij ook rekening houden met
sportverenigingen die hun accommodatie ter beschikking stellen ten
behoeve van bredere maatschappelijke activiteiten waarvan wij het doel
ondersteunen.
4.2.4. Zwemcentrum De Welle
In 2016 wordt op basis van verschillende scenario's een besluit genomen
over de toekomstontwikkeling van zwemcentrum De Welle. Wij willen het
zwemcentrum in stand houden als basis zwemvoorziening, die minimaal
geschikt is voor schoolzwemmen, verenigingszwemmen en recreatief
zwemmen.
4.3 Openbare ruimte
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het in beweging krijgen
van inwoners. De inrichting, locatie en de kwaliteit van goede sport- en
beweegvoorzieningen, verspreid over de wijken en dorpen, draagt bij aan
een gezonde en actieve leefstijl en vermindert obesitas. Bovendien
bevordert het de sociale participatie. Inwoners moeten zoveel mogelijk in
hun directe omgeving gebruik kunnen maken van deze voorzieningen in
de openbare ruimte.
Er zijn in de gemeente al kwalitatief goede plekken voor sporten en
bewegen. Ook is een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, zoals het
project de Beweegtuin voor ouderen in de wijk De Bouwen, gecombineerd
met nieuwe spelvoorzieningen voor de jeugd. Ook gaan parken als het
Thalenpark en het Slingepark steeds meer functioneren als plek waar
inwoners kunnen sporten en bewegen. We willen deze bestaande en
toekomstige plekken goed onder de aandacht (blijven) brengen van de
inwoners en kwalitatief goede informatie hierover bieden. Met betrekking
tot deze informatievoorziening zoeken wij de verbinding met initiatieven
uit het gezondheidsbeleid en het recreatiebeleid. Ook willen we de sporten spelplekken in de gemeente daar waar mogelijk promoten met
sportactiviteiten.
4.3.1. Speelbeleid en recreatie
Bij het inrichten van de openbare ruimte willen wij in een vroeg stadium
de samenwerking zoeken met het beleidsterrein speelbeleid. De sport- en
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speelvoorzieningen van de gemeente richten zich op alle doelgroepen en
hebben tot doel bewegen te stimuleren, overgewicht tegen te gaan en
sociale integratie te bevorderen. Ook binnen Gezonde Slagkracht/JOGG is
veel aandacht voor een uitdagende beweegvriendelijke omgeving.
Het doel is om de sport- en speelmogelijkheden geconcentreerder in
de wijken en dorpen te realiseren en meerdere voorzieningen op een
centrale plek neer te zetten. De ontmoetingsfunctie van de wijk of het
dorp wordt op deze manier versterkt.
Vanuit de ruimtelijke plannen wordt al in het eerste stadium
nagedacht over het realiseren van voldoende ruimte voor sport en spel in
de betreffende wijk of dorp. In de komende beleidsperiode blijven wij
streven naar voldoende laagdrempelige, beweegvriendelijke sport- en
spelruimte in de wijken en dorpen.
De (directe) omgeving van scholen is een belangrijke plek voor het
inrichten van de openbare ruimten met sport- en spel. Een school is vaak
een centrale ontmoetingsplek voor de inwoners van een wijk of dorp.
Bijvoorbeeld schoolpleinen kunnen een belangrijke plek zijn om te spelen
na schooltijd. Bij OBS de Swetten heeft een pilot gedraaid om
schoolpleinen open te stellen voor naschools gebruik door buurtkinderen.
Deze regeling wordt bij meerdere scholen geëvalueerd.
Ook zoeken wij de samenwerking met recreatie en toerisme. De gemeente
heeft uitgebreide mogelijkheden voor wandelen, fietsen en paardrijden in
de openbare ruimte. Fietsknooppunten en wandelroutes bieden hardlopers,
fietsers en wandelaars ruimte voor bewegen. De routegebonden
recreatievormen zijn grensoverschrijdend en lopen door in andere
gemeenten. In Zuid Oost Friesland wordt op dit vlak samengewerkt met
de provincie en de andere gemeenten in Zuid Oost. De komende jaren
wordt deze routegebonden recreatie in samenwerking met deze partijen
versterkt. Vanuit het sportbeleid en het gezondheidsbeleid willen wij actief
informatie bieden aan onze inwoners. De in deze beleidsnota genoemde
doelgroepen willen wij in samenwerking met onze uitvoeringsorganisaties
stimuleren actief gebruik te maken van deze locaties.
Samenvattend hebben wij de volgende doelen voor ogen:
Welke doelstellingen hebben wij voor ogen?
- Binnensportaccommodaties zijn optimaal in gebruik.
- Smallingerlandse verenigingen worden ondersteund door gym- en
sporthallen beschikbaar te stellen tegen een gereduceerd tarief.
- Binnensportaccommodaties worden in gebruik genomen door zowel
onderwijs als verschillende sportverenigingen.
- In 2016 wordt een capaciteitsonderzoek uitgevoerd onder de
sportverenigingen.
- Wij brengen onze inwoners goed op de hoogte van de bestaande
mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte en
willen deze actief promoten door middel van sportactiviteiten.
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Het zwemcentrum wordt als basis zwemvoorziening in stand
gehouden.
Daar waar intern initiatieven ontstaan de openbare ruimte in te
richten, wordt de verbinding gemaakt met sport.

Welke beoogde resultaten willen wij bereiken?
- De bezettingsgraad van de gymzalen is in 2016 gestegen.
- Nieuwe sportaccommodaties zijn zoveel mogelijk multifunctioneel in
gebruik en door meer organisaties dan alleen sportverenigingen.
- Onze inwoners waarderen onze informatievoorziening over de
openbare ruimte in een tevredenheidsonderzoek met een ruime
voldoende.

Onderwerp 5: Breedtesportevenementen en topsport
Ambitie
Smallingerland profileert zich met aantrekkelijke sportevenementengericht
op breedtesport en biedt een vruchtbaar klimaat voor sporttalenten.
De gemeente Smallingerland wil zich profileren met aantrekkelijke
sportevenementen. Deze evenementen zijn vooral gericht op breedtesport.
Wij willen echter ook een vruchtbaar klimaat scheppen voor sporttalenten
uit onze gemeente, om zich verder te kunnen ontwikkelen in hun weg
naar topsport.
Toelichting op ambitie
5.1 Breedtesportevenementen
Smallingerland kent een evenementenbudget voor diverse
sportevenementen gericht op breedtesport. Sportverenigingen en –
organisaties kunnen hieruit een subsidie aanvragen voor het organiseren
van een evenement. Per jaar worden hier ongeveer 10 evenementen mee
gesubsidieerd. Deze waarderingssubsidie willen wij ook in de komende
jaren blijven inzetten.
Het betreft een jaarlijks terugkerend of eenmalig evenement, dat een
structurele meerwaarde heeft voor, of een eenmalige impuls geeft aan,
het sportieve klimaat van de gemeente. Sportverenigingen en –
organisaties kunnen hier aanspraak op maken indien zij voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. Het evenement is van bijzondere betekenis voor het sportieve
klimaat in de gemeente, en heeft een promotionele waarde voor de
sport.
2. Het evenement is bereikbaar voor een breed publiek.
3. Het evenement heeft een promotionele waarde voor de gemeente.

29

5.2 Huldigen kampioenen
In de nieuwe beleidsperiode blijven wij de Smallingerlandse kampioenen
huldigen. De bestaande opzet dit in samenwerking met het Sportgala te
organiseren, wordt in 2013 geëvalueerd.
5.3 Talenten en Topsport Noord
De gemeente Smallingerland kiest met haar sportbeleid primair voor de
breedtesport. Toch willen wij ook talenten ondersteuning bieden in hun
ontwikkeling naar topsport. Zo worden zij gefaciliteerd het laatste stapje
naar topsport te kunnen maken.
De huidige samenwerking met het CTO (Centrum voor Topsport en
Onderwijs) wordt gehandhaafd, zodat het RTC (Regionaal
Trainingscentrum) voor zwemmen in De Welle ondersteuning krijgt. Het
RTC Drachten is het officiële KNZB training- en opleidingscentrum voor
talentvolle wedstrijdzwemmers in Noord Nederland en biedt plaats aan
negen zwemmers.
5.4 Samenwerking
In 2007 is een intergemeentelijk overleg ontstaan tussen de gemeenten
Sudwest Fryslân (voorheen Sneek), Leeuwarden, Heerenveen en
Smallingerland (Sport-4). Het doel hiervan is met elkaar samen te werken
en onderlinge afstemming te zoeken op het gebied van accommodaties en
sportevenementen. In de komende periode zoeken wij daar waar nodig
opnieuw afstemming op het gebied van accommodaties en evenementen.
Samenvattend hebben wij de volgende doelen voor ogen:
Welke doelstellingen hebben wij voor ogen?
- Aantrekkelijke sportevenementen die gericht zijn op breedtesport
ondersteunen met een subsidie.
- Huldigen van onze kampioenen. In 2013 evalueren wij de bestaande
opzet in combinatie met het Sportgala.
- Op het gebied van accommodaties en evenementen zoeken wij daar
waar nodig onderlinge afstemming met de gemeenten Heerenveen,
Sudwest Fryslân en Leeuwarden.
- Talenten worden ondersteund in hun weg naar topsport.
- Het Regionaal Trainingscentrum voor zwemmen in De Welle wordt
ondersteund.
Welke beoogde resultaten willen wij bereiken?
- Jaarlijks ondersteunen van minimaal 5 breedtesportevenementen.
- Jaarlijks huldigen van onze kampioenen.
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Hoofdstuk 5 Monitoring en evaluatie
Het is belangrijk te weten wat de effecten van het gevoerde sport en
bewegen beleid zijn, zowel tussentijds als na afloop van de beleidsperiode.
Beleidsmakers kunnen op deze manier beter de uitvoering bewaken en
bestuurders krijgen inzicht in hoeverre de voorgenomen doelen worden
behaald. Daarnaast kunnen wij met de verzameling van gegevens voldoen
aan de verantwoordingsverplichtingen die wij ten opzichte van het rijk
hebben in het geval van de combinatiefunctionarissen en NASB.
We hanteren verschillende instrumenten om de effectiviteit van het beleid
te meten. In de beleidsonderwerpen hebben wij doelstellingen en beoogde
resultaten geformuleerd. Deze resultaten zullen deels worden gemeten
door middel van het jaarverslag van het Sportbedrijf; jaarlijks leggen zij
verantwoording af over de activiteiten die zij dat jaar hebben uitgevoerd.
Als gemeente maken wij gebruik van bestaande monitoringsinstrumenten:
•
•
•

Het onderzoek naar sport- en beweegdeelname onder jongeren,
volwassenen en ouderen van de GGD.
Het onderzoek naar sportdeelname van de Wijkatlas Smallingerland.
Kerncijfers over sportdeelname van Sport Fryslân (voor alle
doelgroepen).

Met name de cijfers over de NNGB zijn hierbij relevant; deze norm is het
breedst gehanteerd en geaccepteerd. Veel andere gemeenten meten dit
ook, zodat het verzamelen van deze gegevens de intergemeentelijke- en
provinciale vergelijkingen bevordert.
Het capaciteitsonderzoek naar onze sportaccommodaties geeft ons een
helder inzicht in de benutting van de capaciteit, en eventuele knelpunten
hierin. In 2016 wordt dit opnieuw uitgevoerd.
Door middel van tevredenheidsonderzoeken willen wij bovendien de
tevredenheid van onze inwoners meten over het sportaanbod. In 2012 is
een enquête gehouden onder sportverenigingen en onderwijs om de
tevredenheid te meten over het sportbeleid 2009-2012. Deze uitkomsten
dienen als 0-meting, en na afloop van de nieuwe beleidsperiode gaan wij
in 2016 een 1-meting uitvoeren.

31

Hoofdstuk 6 Financiën
Voor de financiering maken we gebruik van de bestaande inzet op het
gebied van sportstimulering en sportaccommodaties. Binnen deze
bestaande inzet volgt op een aantal terreinen een herschikking en
ombuiging van geld naar andere doelen en acties als gevolg van onder
andere de doelgroepenkeuze. Vanuit het rijk ontvangen wij middelen voor
de inzet van combinatiefunctionarissen (structureel) en het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen (tijdelijk).
Voor de onderwerpen van dit beleidsplan is jaarlijks circa € 4 miljoen
structureel beschikbaar. Een deel daarvan is de subsidie voor het
Sportbedrijf (inclusief zwembad), en andere inzet vindt plaats op
sportaccommodaties en sportevenementen.
Uitgaven sportbeleid 2013-2016:
Sportbedrijf jaarlijks (structureel)
Subsidie 2013 (Sport en Bewegen,
Zwemcentrum de Welle, Sportaccommodaties)

€

2.125.675

totaal

€

2.125.675

Onder voorbehoud aan eventuele taakstellingen, vormt de huidige
subsidie het uitgangspunt voor de komende vier jaar. In het contract met
het Sportbedrijf wordt een uitgewerkte begrotingsmatrix opgenomen naar
de deelonderwerpen.

Gemeente jaarlijks (structureel)
Buitensportaccommodaties*
Binnensportaccommodaties
Gymzalen
Schoolzwemmen
De Welle exploitatie
Evenementensubsidie
Combinatiefunctionarissen**

€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

660.000
570.000
600.000
440.000
260.000
11.000
330.000
2.871.000

*Dit zijn de huidige gemeentelijke kaders met betrekking tot veldsportaccommodaties.
Momenteel onderzoekt de gemeente of verandering wenselijk, noodzakelijk en
(financieel) mogelijk is in de wijze waarop de gemeente basissporten faciliteert.
**Op basis van 6,6 fte. De gemeente reserveert hier zelf structureel € 135.000 per jaar
voor. De rest is afkomstig van het Rijk.
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Niet structureel
NASB***
Centrum voor Topsport en Onderwijs /
RTC zwemmen
Talentondersteuning
Jeugdsportfonds

€ 80.000 p.j.
€

20.000 eenmalig voor 4 jaar
€ 5.000 p.j.
€ 10.000 eenmalig

*** 50% gemeente / 50% rijksfinanciering
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