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Fasering van het sportbeleid;
Samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren
Eerste fase (2002- 2006)
De sportnota ‘Breedtesport op topsportniveau 2002 – 2006’ heeft richting gegeven aan het Nijmeegse
sportbeleid. Sport is belangrijk voor de gemeente. Het is leuk, gezond en werkt als bindmiddel tussen
mensen. Sport levert ook een bijdrage aan integratie van inwoners met een verschillende culturele
achtergrond. De gemeente heeft als doel zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport. Het
kunnen kennismaken met sport, sterke sportverenigingen, goede accommodaties en een sterke
topsportstructuur zijn hierbij van belang. De missie van het Nijmeegs sportbeleid luidt:
“De gemeente Nijmegen richt zich op het bevorderen van een sterke organisatorische
sportinfrastructuur en een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod. Dat met als uiteindelijk
primair doel dat inwoners van Nijmegen plezier en voldoening beleven aan het
beoefenen van sport en secundair om maatschappelijke doelstellingen te realiseren”
In 2002 – 2006 is als uitwerking van deze missie gewerkt met vier programmalijnen:
* verhogen van sportdeelname in de sportieve driehoek
* verenigingsondersteuning op maat
* multifunctionele accommodaties
* topsport
De 4 programmalijnen hebben bij gedragen aan de versterking van de sport in Nijmegen. Niet de
maatschappelijke betekenis van sport stond centraal, maar geïnvesteerd is in de kracht van de sport
zelf. De kracht van de sport wordt gevormd door sportverenigingen enerzijds en noodzakelijke
sportaccommodaties anderzijds. Beiden zijn noodzakelijk om aan de vraag van de huidige sporters te
kunnen voldoen.
De fase 2002-2006 kan worden gekarakteriseerd door een sterke focus op de sport in Nijmegen zelf.
Tweede fase (2007 – 2010)
Na afronding van fase 1 is Nijmegen toe aan een volgende stap. Deze stap is niet gericht op nieuw
beleid, maar op het versterken van de bestaande vier programmalijnen.
In de 2e fase staat het versterken van de resultaten van de eerste fase centraal. Kenmerken hiervan
zijn: samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren.
e

Samenwerking wordt in deze 2 fase binnen de sport zelf gezocht, maar zeker ook buiten het domein
van de sport. Organisaties van buiten de sport, gebruiken sport, om hun doelen (o.a. betere
gezondheid, betere leefomgeving, meer studenten) te realiseren. Hierbij zijn het ontwikkelen en
onderhouden van netwerken van groot belang. ‘Spelers’ in het veld zijn bijvoorbeeld het onderwijsveld,
woningbouwcorporaties, gezondheidsinstellingen, verzekeraars en dienstverlenende organisaties.
Deze ‘spelers’ vergroten het netwerk van de sport dat al bruggen heeft geslagen naar bijvoorbeeld
scholen (PO, VO, HBO en universiteit) en welzijnsorganisaties. De sport heeft deze ‘spelers’ veel te
bieden. Omgekeerd kunnen zij vanuit hun ambitie de sport versterken. Het (meer) verbinden van deze
‘spelers’ met de sport is een belangrijke opgave in de 2e fase.
De focus op het versterken van de sport door ‘spelers’ buiten het directe domein van de sport is de
belangrijkste opgave voor de komende 4 jaar. Niet in plaats van, maar naast de wil om samen te
werken binnen de sport zelf. Dit draagt mede bij aan het verankeren van de al behaalde en nog te
behalen resultaten.
Rolverdeling
Bij samenwerking zijn meerdere partijen betrokken. De gemeentelijke ambities kunnen niet alleen
worden gerealiseerd door de gemeente zelf. In Nijmegen willen we dat ook niet. De gemeente ziet
zichzelf vooral als initiatiefnemer en inspirator en niet als uitvoerder. Vanuit deze rol worden
initiatieven ontwikkeld en ondersteund. In beginsel is hierbij sprake van een tijdelijke rol. Voor wat
betreft de sportaccommodaties heeft de gemeente wel een permanente rol. Er wordt toegewerkt naar
een situatie dat de continuïteit van sportactiviteiten wordt geboden door sportverenigingen en andere
organisaties. Het organisatiekader van sport wordt immers in belangrijke mate gevormd door de
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sportvereniging; sportverenigingen als het fundament voor sportbeoefening! Juist daarom wordt aan
het ondersteunen van sportverenigingen ook een hoge prioriteit toegekend. In situaties waarin
sportverenigingen -nog- niet in staat zijn de continuïteit te bieden kan de gemeente besluiten ook de
organisatie en uitvoering -tijdelijk- ter hand te nemen.
Kansen
Binnen de 4 programmalijnen worden de kansen aangegeven om buiten het domein van de sport
samen te werken. De belangrijkste kansen per programmalijn worden hieronder weergegeven:
Verhogen sportdeelname
Samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren zijn erop gericht om de verbinding tussen vooral
1
sportverenigingen , scholen en wijkorganisaties (sportieve driehoek) te versterken (en waar nodig te
realiseren) met als doel om groepen met een bewegingsachterstand beter en duurzamer te bereiken.
Voorbeelden:
• Het versterken van samenwerking met basisscholen in het kader van de vakleerkracht/duale
aanstelling en middelbare scholen waarbij, vooral in het VMBO, achterstanden in
bewegingsachterstand zijn.
• In het project SportZ wordt in heel Nijmegen de naschoolse opvang sportief ingericht en
ondersteund door het Ministerie van VWS en NOC*NSF (subsidie Nieuwe Sportmogelijkheden).
Versterken van verenigingen
Samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren zijn gericht op het leveren van de juiste vorm en
het juiste product/dienst aan ondersteuning dat gericht is op een duurzaam effect op het vrijwillige
kader van de sportvereniging. Voorbeelden:
• Het “Transferpunt Sport” (samenwerking tussen Sportservice Nijmegen, ROC en HAN) zal kennis
en expertise beschikbaar stellen aan sportverenigingen.
• Het bedrijfsleven wordt ingezet in het uitvoeren van en ondersteunen bij verenigingstaken.
Kwalitatief goede sportaccommodaties
Samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren zijn gericht op het optimaliseren van het gebruik
van sportaccommodaties. Voorbeelden:
• De huidige inrichting van gymzalen, sportzalen en sporthallen is gebaseerd op één uniforme
basisinrichting. Naast de basisinrichting, die gehandhaafd dient te blijven, worden zalen in overleg
met de verenigingen ingericht met een extra of specifiek sportkarakter zoals turnen, volleybal,
dance, enz.
• Door de bevoegdheidsverandering in het basisonderwijs komen er meer vakspecialisten. Hierdoor
verandert de vraag van meer standaardinrichting gym / sportzalen naar uitbreiding van klein sporten spelmaterialen (indoor atletiekmateriaal).

Topsport
Samenwerken, verbinden, netwerken en verankeren zijn erop gericht op het creëren van ideale
omstandigheden voor talenten. De ontwikkeling van talent naar topsporter is een complex proces.
Daarom is een kwalitatief goede begeleiding nodig: niet alleen voor sport, maar ook op het gebied van
onderwijs, gezondheid en andere terreinen. Voorbeelden:
• Het “huis van de topsport” waar gezocht wordt naar een structuur waarin nieuwe initiatieven een
plek hebben (CWZ/Sanadome, SMK, verzekeraars, HAN en ROC etc.)
• Het aanpassen van onderwijsprogramma’s in het kader van talentontwikkeling via het
onderwijsnetwerk.

1
20% van de sportverenigingen ziet mogelijkheden om actief bij te dragen aan stimuleringsprojecten. De ervaring is dat voor
25% van de verenigingen dergelijke activiteiten daadwerkelijk ledenwinst oplevert.
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Kwaliteit en supporting rol
Pas als de kwaliteit van de sportverenigingen en sportaccommodaties gewaarborgd zijn kan een
bijdrage worden geleverd aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Investeren in sport
betekent dus ook investeren in de samenleving, echter nadrukkelijk in die volgorde. De komende
beleidsperiode gaat de investering in de sport onverminderd door. Dit past bij de beoordeling en
verantwoording van de resultaten van het sportbudget. Niet de maatschappelijke effecten staan hierin
centraal maar de versterking van de sport zelf.
De sport vervult haar bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten (gezondheid,
participatie, integratie, etc.) in samenhang en samenwerking met andere partners. Sport is geen
eigenaar van het maatschappelijke probleem evenals zij geen eigenaar is van de oplossing. Sport
voelt zich wel betrokken en nadrukkelijk uitgenodigd om hierbij in een “supporting rol”, van betekenis
te zijn (bijvoorbeeld in het realiseren van de ambities van de WMO).
Ten slotte
Het Nijmeegse sportklimaat wordt vooral vorm gegeven door het samenspel van vele partijen, ieder
vanuit zijn eigen ambitie, rol en functie. Voorbeelden hiervan zijn NEC, de hogeschool Arnhem
Nijmegen, het ROC-Nijmegen, Matrixx Magixx, Top Judo Nijmegen etc.. Het vaststellen van het
e
sportbeleid voor de 2 fase is ook een oproep aan ieder, hieraan een bijdrage te leveren. Een goed
sportklimaat en de ambitie een sportstad te zijn is niet het primaat van de gemeente, maar kan alleen
gerealiseerd door een coproductie van vele en samenwerkende partijen.
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Proces
De sportnota ‘Breedtesport op topsportniveau’ heeft betrekking op de periode 2002 - 2006. Voor de
jaren 2007 – 2010 dient het beleidskader sport opnieuw te worden vastgesteld. Er is geconcludeerd
dat de huidige beleidsnota aan actualiteitswaarde weinig tot niet heeft ingeboet. Hoewel de
actualiteitswaarde van de huidige nota groot is, neemt dit niet weg dat het goed is om vanuit een
meerjarenperspectief te bezien op welke onderdelen voor de komende periode accenten worden
gelegd. In dit beleidskader voor de periode 2007 - 2010 worden o.a. de ambities vanuit het
coalitieakkoord beschreven en zijn met het werkveld de relevante (meerjaren) beleidsaccenten
geïnventariseerd. Het resultaat is vastgelegd in deze notitie.
Voor de ontwikkeling van deze notitie zijn z.g. acht ronde tafelgesprekken gevoerd in november 2006
met vertegenwoordigers van de meest betrokken organisaties. De input is zowel voor het genereren
van vernieuwende ideeën als voor het benodigde draagvlak van groot belang geweest. De volgende
groepen hebben deelgenomen aan genoemde gesprekken:
• Verenigingen waarmee een partnerschap is overeengekomen
• Sportservice Nijmegen
• (fractiespecialisten) Politieke partijen
• Vertegenwoordigers van zaalsport verenigingen
• Vertegenwoordigers van buitensport verenigingen
• Partners: HAN, ROC, LOOT school, RUN
• Onderwijsveld PO + VO
• Wijkmanagement
• Commercieel aanbod en
• Gezondheidscentra
Tijdens de gesprekken is zowel een korte evaluatie van de afgelopen beleidsperiode aan de orde
geweest als een vooruitblik naar de komende jaren. Vanuit deze gesprekken luiden de belangrijkste
suggesties voor accentverschuivingen dan wel continuering van beleid:
• Meer wijkgerichte aanpak bij de huidige bijzondere doelgroepen t.b.v. verhoging sportdeelname
• Het continueren van de inzet op samenwerking tussen scholen en sportverenigingen t.b.v. een
divers sportaanbod
• Het optimaliseren van het gebruik van sportaccommodaties
• Het segmenteren van verenigingen t.b.v. maatwerk ondersteuning
• Het aanstellen van verbindingsofficieren voor samenwerking
• Het flexibiliseren van het ondersteuningsaanbod
• Het aanstellen van een topsportmanager
• Het verbinden van topsportevenementen met activiteiten in het kader van breedtesport
• Het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs, zorginstellingen en
andere organisaties t.b.v. het faciliteren van talentontwikkeling en topsport.
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1. Het verhogen van de sportdeelname
Hoofddoelstelling sportbeleid Nijmegen in de periode 2007 – 2010:
De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Nijmegen is gericht op een hoger percentage inwoners dat
2
sport in Nijmegen dan het landelijke gemiddelde in Nederland in 2010 (in 2003 60%)
Doelstellingen verhogen van de sportdeelname voor doelgroepen
Het verhogen van de sportdeelname van onderstaande doelgroepen waarbij geldt dat de gemiddelde
waarde op wijkniveau van vandaag (stadspeiling 2007) de ondergrens is van 2010:
* senioren
* jeugd/jongeren
3
* allochtonen
* minima
Het verhogen van de sportdeelname van inwoners met een verstandelijke en/of fysieke
beperking met 5%.
NB: In 2007 wordt door middel van de stadspeiling een meting gehouden. In 2011 staat de volgende meting gepland.

Perspectief
De gemeente heeft met betrekking tot de doelgroep jeugd geanticipeerd op verschillende landelijke
4
sport stimuleringsregelingen en het gedachtegoed dat is vastgelegd in de alliantie school&sport.
5
Nijmegen stimuleert en erkent sportieve scholen en wil de vakleerkracht nieuwe stijl terugbrengen in
het basisonderwijs, in eerste instantie op de Open Wijk School. Het netwerk met schoolbesturen in het
primair onderwijs heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de sportieve
scholen. In meer algemene zin is de externe gerichtheid vanuit de sport door het ontwikkelen en
onderhouden van netwerken een belangrijke stap voorwaarts geweest. Het aangaan van relaties met
scholen voor voortgezet onderwijs met een sportieve signatuur, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
en het ROC/Nijmegen, zorg- en gezondheidsinstellingen zoals de GGD-Regio Nijmegen,
woningbouwcorporaties en de commerciële sportsector heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd
aan de bereikte resultaten.
De basisschool wordt als ‘het instrument’ gezien van waaruit alle jeugdigen van 4 tot 12 jaar door
middel van sportstimuleringsprogramma bereikt wordt. Om deze reden is het belangrijk om te
stimuleren dat basisscholen (stichtingsbesturen) kiezen voor een combinatie vakleerkracht, inclusief
sportdocent (OWS) of sportleider (niet OWS). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van gemeentelijke
subsidie, BOS subsidie en/of subsidie in het kader van dagarrangementen. Wel is belangrijk dat
sportieve scholen staan in de wijken waarbij de sportdeelname onder de jeugd significant laag is. Juist
in deze wijken is ook sprake van gezondheidsproblemen waarvan overgewicht van jongeren een
belangrijk item is. Een gerichte meer wijkgerichte aanpak wordt daarom voorgestaan als
accentverschuiving.
6
Alle genoemde inspanningen zijn erop gericht om de verbinding tussen sportverenigingen , scholen en
wijkorganisaties (sportieve driehoek) te versterken (en waar nodig te realiseren) met als doel om
groepen met een bewegingsachterstand beter en duurzamer te bereiken. Immers, de gemeente wil
bevorderen dat alle inwoners ongeacht inkomen of culturele achtergrond in de stad kunnen genieten
7
van en actief kunnen deelnemen aan het gevarieerde aanbod van o.a. sport in de stad .

2

Bij “Nijmegen sportstad” hoort een sportdeelname percentage dat hoger ligt dan het landelijke gemiddelde.
Sportdeelname blijkt sterk samen te hangen met opleidingsniveau en inkomen. De jeugdmonitor laat zien dat jongeren op
vmbo en mbo scholen duidelijk minder aan sport doen dan jongeren op havo en vwo. Ook bij volwassenen geldt dat
opleidingsniveau een belangrijke factor is. In mindere mate spelen ook etniciteit en woongebied een rol.
4
BOS impuls, de stimuleringsregeling allochtonen en sport
5
De negende sportieve school is in 2006 erkend
6
20% van de sportverenigingen ziet mogelijkheden om actief bij te dragen aan stimuleringsprojecten. De ervaring is dat voor
25% van de verenigingen dergelijke activiteiten daadwerkelijk ledenwinst oplevert.
7
Coalitieakkoord 2006
3
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Door continuering van dit beleid kan eveneens een vliegende start gemaakt worden met sportieve
kinderopvang/dagarrangementen op basisscholen. Deze scholen worden wettelijk verplicht om voor-,
tussen- en naschoolse opvang aan te bieden.
Het sportaanbod voor de jeugd dient divers en aantrekkelijk te zijn om de jeugd te binden. De inzet
van topsporters in een rol als Sportambassadeur kan hieraan een impuls geven. Samenwerking met
onderwijs als vindplaats van de jeugd is essentieel. Voorts kan door samenwerking van school en
sportvereniging het aanbod worden versterkt. Bij de ontwikkeling van het sportaanbod is maatwerk
voor de wijk een belangrijk sturingsmechanisme. Niet het aanbod van de vereniging maar de wens
van de sporter, met de school als belangrijke vindplaats, is uitgangspunt. Vraaggerichtheid dus.
Tevens moet hierbij rekening te worden gehouden met de aanwezige voorzieningen in de omgeving
zoals binnen/ en buitensportaccommodaties, sport- en spelpleinen etc.
Ook voor het gevarieerd en aantrekkelijk houden van het sportaanbod is samenwerking een kansrijke
optie. Het gaat hierbij ondermeer om,
- bundeling van meerdere takken van sport
- het versterken van de relaties met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, het ROC-Nijmegen
- meerwaarde van het commerciële sportaanbod door grotere diversiteit.
Vanuit het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om te experimenteren met een jeugdsportfonds
voor de laatst genoemde groep. Dit fonds is per 2007 operationeel en richt zich op het wegnemen van
financiële drempels voor het deelnemen aan sport in verenigingsverband door sociale minima. Vanuit
het uitgangspunt dat procedures ondersteunend moeten werken moet worden onderzocht hoe de –
potentiële- sporter de weg naar dit Fonds zo makkelijk mogelijk kan vinden; drempelverlaging.
Het is een grote uitdaging om de resultaten binnen de sportieve driehoek gericht op de jeugd (o.a.
samenwerkingsverbanden, sterke verenigingen, uitwisseling van kennis) ten goede te laten komen
aan andere specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, sociale minima en ouderen.
Vooral deze laatste groep neemt in omvang toe en vraagt om een grote sociale component in het
sportaanbod. Tot op heden slagen weinig verenigingen erin om deze groepen aan zich te binden.
De inspanningen zijn erop gericht om continuïteit te krijgen in het sportaanbod. Continuïteit overstijgt
de periode van 4 jaar waarvoor de interventies nu worden voorgesteld. In dit kader is het een uitdaging
om met de partners in het veld –prestatieovereenkomsten aan te gaan die de gewenste continuïteit
kunnen borgen.
Beleidsmaatregelen 2007 – 2010
•

Meer wijkgerichte aanpak bij de huidige bijzondere doelgroepen t.b.v. verhoging sportdeelname

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie

Beoogd resultaat in 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

Meer wijkgerichte aanpak
In een aantal wijken is de sportdeelname onder de genoemde doelgroepen
substantieel lager. In deze wijken is ook sprake van gezondheidsproblematieken.
Door een gerichte wijkaanpak worden capaciteit en financiële middelen gericht
ingezet op verschillende doelgroepen in dezelfde wijk.
Wijken met een lage sportdeelname krijgen in de aanpak een hogere prioriteit bv.
bij het ontwikkelen van sportieve scholen. Samenwerking tussen scholen voor
PO en VO en sportverenigingen, HAN, ROC- Nijmegen en de GGD-Regio
Nijmegen wordt gestimuleerd.
Het percentage sportdeelname op wijkniveau (per doelgroep) van vandaag
(stadspeiling 2007) is de ondergrens van 2010.
Daadwerkelijk inzetten van mensen en middelen op de wijken met een
sportdeelname achterstand.
Verhogen van sportdeelname
Versterken van sportverenigingen
Scholen (BO en VO), woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties
Geen, het gaat vooral om prioriteitsstelling
Niet van toepassing
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•

Het continueren van de inzet op samenwerking tussen scholen en sportverenigingen t.b.v. een
divers sportaanbod

Beleidsmaatregel
Aanleiding
Concrete interventie
Beoogd resultaat in 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Inzet Sportambassadeurs

Beleidsmaatregel
Aanleiding
Concrete interventie
Beoogd resultaat in 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Samenwerken scholen en sportverenigingen
Het continueren en uitbreiden van sportieve scholen is noodzakelijk om de jeugd
aan het sporten te brengen en te houden.
Het instellen van een stimuleringssubsidie voor de aanstelling van een vakdocent
met duale taken, waarbij scholen in wijken met een laag percentage
sportdeelname prioriteit hebben.
26 basisscholen met een vakdocent
De eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is van groot belang.
Verhogen van sportdeelname
Versterken van sportverenigingen
Basisscholen, sportverenigingen
€ 10.000 per jaar per vakdocent, € 260.000 per jaar voor een periode drie jaar
- herpriorisering budget Sportservice Nijmegen
- externe middelen o.a. GSO en Ministerie van VWS/O&W
Mede in het perspectief van naschoolse opvang moeten de inspanningen gericht
zijn op een toename van het aantal sportieve scholen en sportverenigingen die in
dit kader activiteiten organiseren. Om dit te realiseren is de functie van
Sportnetwerker genoemd (zie beleidsmaatregelen ondersteuning).
Realisatie van deze ambitie is mede afhankelijk van beschikbaarheid externe
middelen. Mogelijk dat sprake zal moeten zijn van fasering.

Sportambassadeurs
De uitstraling van topsporters als bron van inspiratie/stimulering om de jeugd aan
het sporten te brengen en te houden.
Inzet van sportambassadeurs bij bv. sportstimuleringsprojecten en sportieve
school.
6 sportambassadeurs
Aanwezigheid van de sportambassadeurs en de mate van participatie in het
kader van sportstimulering.
Verhogen van sportdeelname
Topsport
NOC*NSF, Werk & Inkomen, Sportservice Nijmegen
Nader te bepalen
Werk & Inkomen, NOC*NSF, onderwijsorganisaties
Onderzocht zal worden of met Nijmeegse topsporters in het kader van het
ontwikkelen van hun maatschappelijke carrière een (tijdelijke) arbeidsrelatie kan
worden aangegaan. Gedurende deze periode blijft, ondanks een rol als
sportambassadeur, de topsportcarrière centraal staan. Vanuit de arbeidsrelatie
kunnen de topsporters zich voorbereiden op hun maatschappelijke carrière
waardoor er na hun topsportcarrière aansluiting is met de arbeidsmarkt.

Stimulering van allochtone jeugd

Beleidsmaatregel
Aanleiding
Concrete interventie
Beoogd resultaat in 2010

Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners

Sportstimulering Allochtone Jeugd
Landelijke regeling “Integratie allochtone jeugd door sport”
In overleg met de betrokken sportbonden/verenigingen komen tot een
activiteitenaanbod dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de sportbonden en de
sportverenigingen.
- 56% van de niet-westerse allochtone leerlingen (PO groep 5 t/m 8) is lid van
sportvereniging
- 60% van de niet-westerse allochtone leerlingen 12-17 jaar sport wekelijks en
41% is lid van een sportvereniging
- 59% van de niet-westerse allochtone 18-23 jaar sport wekelijks en 29% is lid
van een sportvereniging
Behalen van de prestatieafspraken zoals die met het ministerie van BIZA zijn
gemaakt.
Verhogen van sportdeelname
Versterken van sportverenigingen
de door de sportbonden geselecteerde sportverenigingen, Koninklijke
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Kosten
Dekking
Opmerkingen

Nederlandse Voetbal Bond (KNVB),
Judo Bond Nederland (JBN), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
Nederlandse Basketball Bond (NBB), Koninklijke Nederlandse Krachtsport
Federatie (KNKF), Sportservice Nijmegen
€ 268.000
De kosten worden gedekt door de Landelijke subsidieregeling Integratie
Allochtone Jeugd door Sport (beschikking november 2006)
Met de afzonderlijke sportbonden worden door het Ministerie
uitvoeringsafspraken gemaakt. Uitgangspunt in het project is dat de sportbonden
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering. De gemeente i.c.
Sportservice Nijmegen draagt zorg de afstemming met het eigen
activiteitenaanbod.
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2. Versterken van sportverenigingen
Doelstellingen versterken van sportverenigingen
In 2010 moet er een structurele kwaliteitsverbetering plaats hebben gevonden binnen het Nijmeegse
sportaanbod en de sportverenigingen. Deze verbetering moet blijken uit een toename van het aantal
verenigingen met een stabilisatie of toename van het ledenaantal met 10% (van 70% naar 80%);

Perspectief
Het sportaanbod in Nijmegen is groter dan het aanbod van de Nijmeegse sportverenigingen.
Ook bijvoorbeeld commerciële sportorganisaties, kinderopvangorganisaties hebben of
ontwikkelen een aanbod. Sportverenigingen vormen in Nijmegen wel het fundament van de sport en
hebben voor wat betreft de ondersteuning dan ook het primaat. In het kader van het versterken van de
sportverenigingen is het ontwikkelen van samenwerking met andere aanbieders echter wel een
belangrijk aandachtspunt –zie ook 1. Verhogen sportdeelname-.
Ook in Nijmegen is het aantal vrijwilligers binnen sportverenigingen een groot knelpunt dat tot op
heden moeilijk is te beïnvloeden. Hiermee is “de kwantiteit (en kwaliteit) van kader de kwetsbare
achilleshiel van de sport. Voor de komende jaren wil de gemeente bereiken dat sportverenigingen
voldoende vrijwilligers hebben. Een nieuw initiatief in 2006 heeft geleid tot het inrichten van een
“Transferpunt ” samen met Sportservice Nijmegen, NOC*NSF, ROC en HAN.
8
Het “Transferpunt” stelt kennis en expertise beschikbaar aan sportverenigingen. Het is een aanvulling
op de ondersteuning waarvan sportverenigingen nu al gebruik kunnen maken. In eerste instantie zal
het “Transferpunt” een experimenteel karakter hebben. Hiermee wordt tevens het signaal afgegeven
dat continue naar nieuwe middelen moet worden gezocht om verenigingen en haar kader te
ondersteunen.
Voorbeelden van nieuwe vormen van professionalisering en ondersteuning van sportverenigingen zijn:
• het aanstellen van betaald technisch kader (coaches en trainers)
• het aanstellen van betaald organisatorisch kader (verenigingsmanager)
• het ontwikkelen van duale aanstellingen (vaak een betaalde kracht die ingezet wordt op twee
pijlers van de sportieve driehoek)
• het inzetten van stagiaires vanuit het voortgezet en beroepsonderwijs
• het zoeken naar samenwerking (tussen verenigingen, maar ook met bv. scholen) om taken
gezamenlijk te doen dan wel uit te besteden
• het inzetten van een “sportpool” om sportverenigingen tijdelijk te ondersteunen met mankracht.
• het inzetten van bedrijfsleven in het uitvoeren van en ondersteunen bij verenigingstaken
Nijmegen kent een grote diversiteit aan verenigingen, zowel qua omvang/organisatie en ambitie.
1. Sportverenigingen die in staat zijn om (op eigen kracht) te professionaliseren en samen te werken
met andere partners en die al geruime tijd een groei in leden, maatschappelijke en
topsportambities kennen (de Nijmegen sporten).
2. Sportverenigingen die nauwelijks in staat zijn op eigen kracht te professionaliseren en samen te
werken echter dit wel zouden willen. De wens komt voort uit de overtuiging dat zij dan beter in
staat leden te behouden en hun sportieve en maatschappelijke ambities te vervullen
(ontwikkelverenigingen).
3. Sportverenigingen die nauwelijks behoefte hebben om verandering aan te brengen in hun huidige
functioneren. Zij kennen een (traditioneel) sportaanbod dat gedurende vele jaren een bepaalde
doelgroep heeft bereikt (traditionele vereniging).
De uitdaging voor de komende beleidsperiode blijft onveranderd, om gezamenlijk met partners,
daadwerkelijk de juiste vorm en het juiste product/dienst aan ondersteuning te leveren dat gericht is op
een duurzaam effect op het vrijwillige kader van de sportvereniging. Het ondersteuningsaanbod dient
afgestemd te zijn op de op de ambitie (willen) en mogelijkheden (kunnen) van de verenigingen om
8
Een van de vormen van ondersteuning zijn sportleerbedrijven bij verenigingen waarbij studenten van opleidingen worden
ingezet voor uiteenlopende taken.
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leden te werven en/of deel te nemen aan activiteiten voor doelgroepen. Differentiatie en maatwerk en
de –individuele- behoefte van de sportvereniging als uitgangspunt.
Het huidige ondersteuningsaanbod zal worden gecontinueerd. Er zal sprake zijn van kortdurende
trajecten maar ook zullen meerjarige trajecten in de vorm van Partnerships worden ontwikkeld en
uitgevoerd. Beiden zijn gericht op het versterken van de betreffende verenigingen. Met de partnerships
is Nijmegen één van de voorlopers in het innoveren en experimenteren met instrumenten om
verenigingen te ondersteunen. Op basis van het partnership werken gemeente en vereniging ook
samen op het gebied van sportstimulering. De ondersteuning in de vorm van de partnerships werkt
over het algemeen goed voor de betreffende verenigingen. Belangrijk is dat sport in combinatie met
maatschappelijke betrokkenheid (o.a.) door deze partnerships goed op de kaart is gezet in Nijmegen.
Concretisering van prestaties, tegenprestaties en de monitoring hiervan zijn hierbij een belangrijk
aandachtspunt.
In het kader van sportstimulering is samenwerking met partners in het veld een belangrijk thema voor
de komende periode. Door de inzet van zogenaamde Sportnetwerkers kan de wens van verenigingen
om samen te werken beter vorm gegeven worden. Een Sportnetwerker stimuleert vanuit een rol als
projectleider samenwerking op wijkniveau. Hij is een echte veldwerker, heeft kennis van het netwerk
en ervaring om partijen als verenigingen, scholen en andere organisaties aan elkaar te koppelen. Het
doel is om het sportaanbod binnen de verenigingen, wijk (buurt) en/of sportpark blijvend te versterken.
De inzet van de Sportnetwerker die ook letterlijk zijn positie heeft in de wijk kent een projectmatig
karakter.
Naast het individuele ondersteuningsaanbod is de gemeente voornemens ook een accentverschuiving
door te voeren bij het ondersteunen van verenigingen. Van ondersteuning één op één wordt meer
gefocust op gezamenlijke kennisuitwisseling en taakverlichting. Hierdoor wordt meer van elkaar
geleerd en kunnen de ondersteuningsmiddelen efficiënter worden ingezet.
Beleidsmaatregelen 2007 – 2010
•

Maatwerk ondersteuning op basis van ambitie en mogelijkheden van sportverenigingen

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie
Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

Maatwerk ondersteuning
Ondersteuning die aansluit bij de individuele vraagbehoefte van de
sportverenigingen in Nijmegen. Verenigingen hebben een verschillende
ondersteuningsbehoefte mede op basis van ambitie en vermogen om leden te
werven en zich in te zetten voor (bijzondere) doelgroepen.
Het doorontwikkelen, communiceren en aanbieden van het huidige
ondersteuningsaanbod.
Concreet ondersteuningsaanbod voor iedere sportvereniging gericht op
ledenwinst
De wijze waarop daadwerkelijk maatwerk geboden wordt.
Versterken van sportverenigingen
Verhogen sportdeelname, topsport
Sportservice Nijmegen, HAN, ROC, bonden, bedrijven
Geen
N.v.t.
Mede in het perspectief van naschoolse opvang moeten de inspanningen gericht
zijn op een toename van het aantal sportieve scholen en sportverenigingen die in
dit kader activiteiten organiseren. Om dit te realiseren is de functie van
Sportnetwerker genoemd (zie ondersteuning).
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•

Het aanstellen van Sportnetwerkers voor samenwerking

Beleidsmaatregel
Aanleiding
Concrete interventie
Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking

Opmerkingen

•

Sportnetwerker
Sportverenigingen hebben de wens om samen te werken met andere
verenigingen en/of scholen, maar kunnen dit moeilijk op eigen kracht realiseren.
Het aanstellen van 2 fte aan Sportnetwerkers gericht op het versterken van het
sportaanbod door middel van samenwerking tussen partijen op wijkniveau
2 fte:
1 fte per 2008 (pilot)
1 fte per 2009
De capaciteiten van de Sportnetwerkers om daadwerkelijk tot onderlinge
afstemming en samenwerking te komen.
Versterken van sportverenigingen
Verhogen sportdeelname
Sportservice Nijmegen, bonden, bedrijven, woningbouwcorporaties
2008 € 70.000
2009 € 140.000
2008: Kosten 1e Sportnetwerker ad. € 70.000 worden gedekt uit de huidige
Sportbegroting.
2009: nader vast te stellen
De Sportnetwerker is een projectleider met een specifieke opdracht om het
sportaanbod te versterken door middel van samenwerking. Naast een
intermediaire functie heeft hij tevens een ontwikkelfunctie. Als het nieuwe aanbod
is ontwikkeld en de verenigingen kunnen dit zelf aanbieden, is zijn opdracht ten
einde. Dit sluit aan bij het signaal van verenigingen nog niet in staat te zijn te
vernieuwen en te ontwikkelen, maar wel voor continuïteit te kunnen zorgen.
Vanwege het feit dat het gaat om een nieuwe functie (taak/inhoud/positionering)
is 2008 is een pilot-jaar. Fasering: 2008: 1e Sportnetwerker, 2009: 2e
Sportnetwerker.

Het flexibiliseren van het ondersteuningsaanbod

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie

Beoogd resultaat 2010
Succesfactor

Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

Flexibiliseren van het ondersteuningsaanbod
Zoals aangegeven neemt de professionalisering en ondersteuning van
sportverenigingen toe. Creatief vermogen en gebruik maken van aanwezige
kennis en vaardigheden, zowel binnen als buiten (onderwijs, bedrijfsleven) de
sport, zijn nodig om sportverenigingen blijvend te kunnen helpen
Het samenwerken met organisaties die een ondersteuningsaanbod voor
sportverenigingen kunnen aanbieden op basis van actuele vragen.
Het in samenwerking met het Transferpunt Sport ontwikkelen van een
zogenaamde Sportuniversiteit als platform voor kennisontwikkeling en
uitwisseling.
Uitbreiding van het huidige ondersteuningsaanbod door samenwerking met
(commerciële) partners.
Sportservice Nijmegen moet zich de komende periode mede richten op nieuwe
concepten (ondersteuning door bedrijfsleven bijvoorbeeld Nijmeegse
meerwaarde) en maatwerk ondersteuning gericht op de versterking van
verenigingen.
Versterken van sportverenigingen
Verhogen sportdeelname, topsport
Sportservice Nijmegen, HAN, ROC, bonden, bedrijven
€ 25.000
NOC*NSF proeftuin en huidige budget Sportservice Nijmegen
Het sportleerbedrijf is een goed voorbeeld van een nieuw initiatief. Een ander
voorbeeld is het kunnen inspelen op het thema “gezonde stad”, waarbij kennis
van Nijmeegse gezondheidsinstellingen (laagdrempelig) beschikbaar gesteld kan
worden voor verenigingen.

.
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3. Kwaliteit sportaccommodaties
Doelstelling kwalitatief goede sportaccommodaties
De gemeente Nijmegen moeten in 2010 alle sportaccommodaties voldoen aan alle onderdelen van de
Nijmegen norm, waarbij geldt dat de gemiddelde waarde van 2006, de ondergrens is van 2010.
Perspectief
De gemeente Nijmegen presenteerde begin 2006 de beleidsnota sportaccommodaties “kiezen voor
kwaliteit”. Deze nota heeft ten doel “het vergroten van de bijdrage van sportaccommodaties ten
behoeve van de geformuleerde doelstellingen in de beleidsnota sport”. De komende jaren zijn geen
nieuwe sportaccommodaties in Nijmegen noodzakelijk. De nota richt zich vooral op de vraag hoe de
kwaliteit van de sportaccommodaties kan worden verhoogd. Hiervoor wordt de Nijmegen norm
geïntroduceerd als indicator om alle accommodaties, zowel binnen – als buitensport, op een hoog
kwaliteitsniveau te krijgen. Er zijn ook de komende jaren investeringen nodig om de bestaande
9
accommodaties op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te krijgen . Op grond hiervan wordt vanuit de
Stadsbegroting en het Investeringsprogramma voor de jaren 2006 t/m 2009 een totaalbedrag van
€ 1.3 miljoen ingezet voor het vergroten van de multifunctionaliteit van binnensportaccommodaties en
€ 1,6 miljoen voor de kwaliteitsimpuls in de sportparken. Onderzocht moet worden of er investeringsen of beheersconstructies mogelijk zijn die een financieel voordeel opleveren voor zowel de huurders
als ook de gemeente. De opbrengsten hiervan worden ingezet om de omvang en kwaliteit van de
gemeentelijke sportaccommodaties op peil te houden.
Beleidsmaatregelen 2007 – 2010
•

Vergroten van multifunctionaliteit binnensportaccommodaties

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie

Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking

Vergroten multifunctionaliteit
De gemeente Nijmegen zet in op de kwaliteitsverbetering van de bestaande
sportaccommodaties. Vooral bij de (oudere) gymzalen en sporthallen worden
uitstraling en geschiktheid frequent genoemd als zorgpunten in de waardering
van gebruikers. Voor deze accommodaties is, ook in het perspectief van de
Nijmegen norm, voor het sportgebruik een kwaliteitsimpuls noodzakelijk.
•
Verhoging sportrendement (verbeteren van sporttechnische
mogelijkheden)
•
Wijk- en/of groepengerelateerde sportstimulering (aanpassen van
accommodaties op basis van specifieke doelgroepen)
•
Exploitatieverhogende aanpassingen (meer marktgericht opereren)
Alle sportaccommodaties voldoen aan de Nijmegen norm in 2009.
De wijze waarop daadwerkelijk maatwerk geboden wordt.
Sportaccommodaties
Versterken verenigingen
Geen
€ 1,3 miljoen
Dekking is voorzien binnen het investeringsschema dat reeds door de
Gemeenteraad is vastgesteld

Opmerkingen

9

zie nota sportaccommodaties “Kiezen voor kwaliteit”
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•

Onderhoud gemeentelijke buitensportaccommodaties

Beleidsmaatregel

Wegwerken achterstallig onderhoud gemeentelijke
buitensportaccommodaties

Aanleiding

In de perspectiefnota 2007 en de vastgestelde nota sportaccommodatiebeleid
Kiezen voor kwaliteit” (februari 2006), is aangekondigd dat het onderhoud van de
gemeentelijke buitensportaccommodaties op peil wordt gebracht. Voor de
begrotingsjaren 2007 en 2008 is krediet van € 800.000,- beschikbaar gesteld
voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de gemeentelijke
buitensportaccommodaties.

Concrete interventie

Wegwerken van het achterstallig onderhoud op basis van een
Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2007 en 2008.
Het onderhoud van alle sportaccommodaties is per 2009 op orde
De wijze waarop daadwerkelijk maatwerk geboden wordt.
Sportaccommodaties
Facilitaire diensten
Directie Stadsbedrijven en marktpartijen
2007: € 800.000
2008: € 800.000
Dekking is voorzien binnen het investeringsschema dat reeds door de
Gemeenteraad is vastgesteld

Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Kwaliteit -natuurgras- voetbalvelden

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie
Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Verbetering kwaliteit -natuurgras- voetbalvelden
In 2003 is geconstateerd dat de kwaliteit van een aantal gemeentelijke
natuurgrasvoetbalvelden niet aansluit bij de norm. Deze constatering is de
aanleiding geweest om m.i.v. 2005 programmatisch -groot- onderhoud uit te
voeren.
Verbeteren kwaliteit gemeentelijke -natuurgras- voetbalvelden.
Alle gemeentelijke natuurgrasvoetbalvelden voldoen aan de vigerende
normeringen.
De mate waarin de gemeentelijke -natuurgras- voetbalvelden voldoen aan de
vigerende normeringen.
Kwaliteit sportaccommodaties
Versterken verenigingen en Facilitaire Diensten
Directie Stadsbedrijven, ISA (NOC*NSF) en marktpartijen
€ 70.000
Sportbegroting
Uitvoering vindt plaats op basis van een meerjarenprogramma.

Inzetten van subsidies en tarieven als beleidsinstrument

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie

Inzetten van subsidies en tarieven
Er is gekeken naar de prijs/kwaliteit verhouding van alle sportaccommodaties in
Nijmegen. Voor de sportvelden wordt in vergelijking met omliggende gemeenten
een laag tarief gehanteerd. Voort kan worden opgemerkt dat de gemeente
terughoudend is geweest met verhoging en differentiatie van tarieven. Dit terwijl
de kwaliteit nadrukkelijk is toegenomen en de komende jaren investeringen
worden gedaan in deze kwaliteit
•
Indien alle buitensportaccommodaties voldoen aan de Nijmegen Norm
wordt een gefaseerde verhoging van de sportveldtarieven ingevoerd naar
een niveau dat vergelijkbaar is met de omliggende gemeenten zodat er
financiële ruimte ontstaat om o.a. de kwaliteit van de sportaccommodaties
op het niveau van de Nijmegen Norm te houden;
•
Gedifferentieerde tarieven en een daltarief worden ingevoerd om de
sportdoelstellingen te realiseren.
•
In overleg met de voetbalverenigingen wordt tot invoering van een
bonus/malus systeem gekomen waardoor er een zekere relatie wordt
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Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen
•

gelegd tussen goed gedrag en de verkapte – indirecte - subsidie die
voetbalclubs krijgen in de vorm van een maatschappelijk tarief voor de
huur van hun sportaccommodatie
Alle sportaccommodaties voldoen aan de Nijmegen norm in 2009.
De wijze waarop de verhogingen gelijke tred houden met de toename van de
kwaliteit.
Kwaliteitsvolle sportaccommodaties
Verhogen sportdeelname, versterking sportverenigingen en topsport
Sportservice Nijmegen
n.v.t.
n.v.t. (genoemde maatregelen moeten financiële middelen genereren

Voorrang verenigingen bij in gebruikgeving

Beleidsmaatregel
Aanleiding
Concrete interventie

Beoogd resultaat 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

In gebruikgeving (binnensport) accommodaties
De gemeente wil het maatschappelijke rendement van sportaccommodaties
vergroten. Bij de verhuur van de sportaccommodaties moet prioriteit gegeven
worden aan het aanbod voor jeugd door sportverenigingen.
Sportverenigingen krijgen prioriteit bij de in gebruikgeving van uren
(verhuurkader) in (vooral) binnensportaccommodaties, conform onderstaande
volgorde:
•
Scholen (conform wettelijk eisen)
•
Sportverenigingen met een sportaanbod voor jeugd
•
Sportverenigingen met een sportaanbod voor andere doelgroepen
•
Recreatieve sportbeoefening
Meer sportaanbod voor de jeugd in binnensportaccommodaties
De wijze waarop verenigingen in staat zijn een aanbod te realiseren (o.a.
Nijmegen sporten).
Kwaliteit sportaccommodaties
Verhogen sportdeelname, versterking sportverenigingen en topsport
Sportservice Nijmegen
n.v.t.
n.v.t.
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4. Topsport
Doelstellingen Topsportbeleid
1. In 2010 presteren tien Nijmeegse sportverenigingen in de hoogste klasse van de competitie van
de betreffende tak van sport.
2. In 2010 worden zes topevenementen georganiseerd waarbij er drie een substantiële impact
10
hebben naar de stad . Het gaat dan om sportevenementen van het niveau NK, EK, WK of
evenementen met een internationaal topdeelnemersveld.
3. Het realiseren van het Huis van de Sport.

Perspectief
In de komende beleidsperiode ligt het accent vooral op versteviging en verankering. Hierbij wordt
aangesloten en voortgebouwd op de bestaande (tien) Nijmegen sporten en de bestaande succesvolle
11
topsportevenementen . Met betrekking tot dit laatste wordt zo langzamerhand het effect zichtbaar van
de meerjarige NK’s in Nijmegen (judo, turnen). Sportbonden weten Nijmegen steeds beter te vinden.
Indien het “Huis van de Sport” wordt gerealiseerd geeft deze een kwaliteitsimpuls aan de
topsportverenigingen, evenementen en de samenwerking tussen partijen (sport, onderwijs en
gezondheid).
Voorafgaand, tijdens en na afloop van evenementen is het zinvol een brug te slaan naar de
breedtesport. Dit kan door het organiseren van evenementen en activiteiten. Nijmegen moet tijdens
dergelijke topevenementen gedurende langere tijd in de belangstelling staan waardoor Nijmegenaren
door eigen sportbeoefening meer binding krijgen met het evenement. Voorbeeld: januarimaand als
judomaand als koppeling met het NK Judo.
Om vooral de herkenbaarheid van de topsporters binnen de verenigingen te continueren wil de
gemeente inzetten op ideale omstandigheden voor talenten. De ontwikkeling van talent naar
topsporter is een complex proces. Daarom is een kwalitatief goede begeleiding nodig: niet alleen voor
sport, maar ook op het gebied van onderwijs, gezondheid en andere terreinen. Speciale aandacht bij
de facilitering van talentvolle sporters is er voor het combineren van de sportcarrière met de
12
schoolcarrière . In de lijn met de alliantie school&sport liggen veel kansen voor samenwerking tussen
het onderwijs en de sport op het gebied van talentontwikkeling.
Zo kan aanpassing van onderwijsprogramma’s op de wedstrijd- en trainingsprogramma’s het
13
rendement verhogen en uitval van talenten voorkomen. In aanvulling op het LOOT systeem (met
uitbreiding naar het VMBO) in het voortgezet onderwijs zijn in eerste instantie vooral voorzieningen in
de HBO’s en op universiteiten van belang. Om dit te bereiken moet de focus gericht zijn op het
verruimen van de mogelijkheden van de aangepaste onderwijsprogramma’s. Dit geldt voor het gehele
continuüm van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Initiatieven met betrekking tot het creëren van
ideale omstandigheden in Nijmegen moeten aanvullend zijn ten opzichte van faciliteiten die vanuit
NOC*NSF beschikbaar zijn via de zogenaamde talentcentra.

10

Volgens de digitale peiling Nijmegen Sportstad mist Nijmegen om sportstad te zijn grote, (inter)nationale sportevenementen
(6,1%); een 400 meter ijsbaan (5,4%), een grote multifunctionele (top)sporthal (4,6%),
Deze lijn wordt ondersteund in de digitale peiling Nijmegen Sportstad 2007
12
NOC*NSF wil op termijn een aantal centra voor topsport en onderwijs realiseren. Daarnaast moeten 25/30 regionale
talentcentra ontstaan.
13
LOOT= Landelijke Overleg Onderwijs Topsport
11
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Beleidsmaatregelen 2007 – 2010
•

Topsportmanagement

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie

Beoogd resultaat 2010

Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Versterking topsportstructuur
Topsport is niet alleen maar de zorg van topsporters en topsportverenigingen. Er
zijn vele topsportpartners die een bijdrage kunnen leveren aan het bedrijven van
topsport. Evenals binnen de breedtesport geldt ook voor topsport dat
professionele ondersteuning nodig is om vernieuwing en samenwerking tot stand
te brengen.
Het managen van topsportverenigingen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen
en andere organisaties. Juist door gebruik te maken van gezamenlijke kennis en
ervaring kan de Nijmeegse topsport hiervan profiteren.
Aandachtspunten
Het bestaande ondersteuningsaanbod vanuit o.a. het onderwijsveld, het
paramedische en het sportveld in kaart te brengen.
De onderlinge binding binnen de onderwijskolom van voortgezet onderwijs tot de
RUN en tussen onderwijs en sport ontwikkelen en versterken.
- Structurele -netwerk- samenwerking tussen betrokken partijen
- Concreet ondersteuningsaanbod in de vorm van diensten en producten
- Versterking onderwijskolom; samenwerking en toegankelijkheid van de
opleidingen
- De mate van samenwerking; netwerkvorming
- Beschikbaarheid van diensten en producten
- Maatwerk onderwijsprogramma’s
Topsport
Versterking van sportverenigingen
Topsportverenigingen, Topsport Gelderland, NOC*NSF, onderwijs- en
gezondheidsinstellingen en andere organisaties.
€ 30.000
Sportbegroting en externe middelen
Topsportmanagement zorgt ervoor dat de organisaties zich kunnen focussen op
hun primaire taak. In de kern zijn de topsportmanagementactiviteiten gericht op
het creëren van optimale omstandigheden voor talenten en topsporters (bv.
individuele medische begeleiding bij talenten, huisvesting etc., combinatie met
werk).
Ook kan samenwerking binnen de branche worden gestimuleerd. Voorbeelden
hiervan zijn het bevorderen van samenwerking in de gehele
onderwijskolom/keten (van primair tot universitair onderwijs) t.b.v. het combineren
van onderwijs en topsport en het bundelen en professionaliseren van medische
zorg bij grote evenementen in de stad.

Het verbinden van topsportevenementen met activiteiten in het kader van breedtesport

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie
Beoogd resultaat 2010

Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners

Verbinding Top- en Breedtesport
De onverbrekelijke relatie tussen top- en breedtesport kan meer worden benut.
Voorafgaand en tijdens topevenementen (en competitiewedstrijden) moeten de
inwoners van de stad in het algemeen en genoemde bijzondere doelgroepen in
het bijzonder dit als een enorme stimulans ervaren voor sportbeoefening.
Nijmegen moet niet een dag in het teken staan van de loopsport tijden de
7heuvelenloop, maar bij voorkeur de hele week.
Onderzoek naar de wijze waarop topsport- en topsportevenementen ingezet
kunnen worden als versterking van breedtesport.
Nader te concretiseren.
Mogelijkheden:
•
uitbreiding/intensivering (bestaand) evenement
•
Nijmeegse (Top)sportweek
•
Het vastleggen van afspraken met evenementen organisatoren en/of
partnerships verenigingen m.b.t. relatie top- en breedtesport
Het efficiënt gebruik maken van bestaande kennis, netwerken en ervaring binnen
de genoemde organisaties.
Topsport
Versterking van sportverenigingen en verhogen van de sportdeelname
Topsportverenigingen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen en andere
organisaties.
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Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

Aangepast sporten

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie
Beoogd resultaat in 2010

Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners
Kosten
Dekking
Opmerkingen

•

€ 25.000
Sportbegroting e/o externe middelen

Paralympische ploegen in Nijmegen
Inwoners met een handicap behoren tot de specifieke doegroepen in Nijmegen in
het kader van verhogen sportdeelname. NOC*NSF, de Nederlandse Bond voor
Aangepast sporten en de Nederlandse Basketballbond hebben het verzoek
gedaan om de paralympische rolstoelbasketball- en zwemploeg in het kader van
hun voorbereiding op Peking 2008 en London 2012 in Nijmegen te huisvesten;
trainen, wonen en studeren.
De paralympische ploegen de gelegenheid te bieden hun voorbereiding in
Nijmegen te laten plaatsvinden.
- Bredere belangstelling voor en deelname aan het aangepast sporten; topsport
als vliegwiel voor breedtesport
- Bijdrage aan versterking topsportstructuur (zie ook beleidsmaatregel
Topsportmanagement)
- zwem- en rolstoelbasketballacademy
- Kwalificatie voor de OS Peking 2008 en London 2012
- Samenwerking tussen de partners
Topsport
Versterken van sportverenigingen en verhogen sportdeelname
NOC*NSF, de Nederlandse Bond voor Aangepast sporten en de Nederlandse
Basketballbond, Sportfondsen Nijmegen, zwemverenigingen, Matrixx Magixx,
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, St. Maartenskliniek
2008: € 90.000
2009 ev jaren: nader te bepalen
Sportbegroting en bijdragen samenwerkingspartners
Met de afzonderlijke sportbonden worden door het Ministerie
uitvoeringsafspraken gemaakt. Uitgangspunt in het project is dat de sportbonden
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering. De gemeente i.c.
Sportservice Nijmegen draagt zorg de afstemming met het eigen
activiteitenaanbod.

Huis van de Topsport

Beleidsmaatregel
Aanleiding

Concrete interventie
Beoogd resultaat in 2010
Succesfactor
Primaire programma
Ondersteunende programma’s
Noodzakelijke partners

Kosten
Dekking
Opmerkingen

Huis van de Topsport
Eerder is vastgesteld dat Nijmegen behoefte heeft aan een Huis van de Topsport.
In december 2006 is een eerste haalbaarheidsonderzoek vastgesteld. Conclusie
was dat voor het clustermodel (sport, onderwijs en paramedisch) breed draagvlak
bestond. De voorkeur is uitgesproken om het Huis van de Topsport te realiseren
in de directe omgeving van het McDos-Goffertstadion.
Realisatie van het Huis van de Topsport
Ontwikkeling gereed op besteks- en aanbestedingsniveau
Draagvlak voor de ontwikkeling
Topsport
Versterken van sportverenigingen
NOC*NSF, Provincie Gelderland, Sanasport, CWZ, UMC, ROC-Nijmegen,
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, St. Maartenskliniek, Matrixx Magixx, Top Judo
Nijmegen, GTV De Hazenkamp, Yoo Sin, VoCaSa, mogelijk dat gedurende de
ontwikkeling nog nieuwe partners aansluiten.
De investeringskosten zoals begroot in het haalbaarheidsonderzoek in 2006 zijn
begroot op 9 à 10 miljoen.
Sportbegroting: € 3 miljoen (op basis Coalitieakkoord)
NOC*NSF, provincie Gelderland en gebruikers/samenwerkingspartners
Bij de ontwikkeling van het Huis van de Topsport wordt gestreefd naar synergie
met de eventuele uitbreiding van het stadion.
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Samenvattend
Beleidsmaatregelen

Resultaat 2010

1. Programma: Verhogen van sportdeelname
Het percentage sportdeelname op
Meer wijkgerichte
wijkniveau (per doelgroep) van vandaag
aanpak
Samenwerken scholen
en sportverenigingen

Inzet
Sportambassadeurs
Sportstimulering
allochtone jeugd

(stadspeiling 2007) is de ondergrens
van 2010.
26 basisscholen met een vakdocent

6 sportambassadeurs
- 56% van de niet-westerse allochtone
leerlingen (PO groep 5 t/m 8) is lid
van een sportvereniging
- 60% van de niet-westerse allochtone
leerlingen 12-17 jaar sport wekelijks
en 41% is lid van een sportvereniging
- 59% van de niet-westerse allochtone
18-23 jaar sport wekelijks en 29% is lid
van een sportvereniging

2. Programma: Versterken sportverenigingen
Concreet ondersteuningsaanbod per
Maatwerk
sportvereniging gericht op ledenwinst
ondersteuning op
basis van ambitie en
mogelijkheden van
sportverenigingen
2 fte aan Sportnetwerkers
Sportnetwerkers

Flexibiliseren van het
ondersteuningsaanbod

Uitbreiding van het huidige
ondersteuningsaanbod door
samenwerking met (commerciële)
partners.

3. Programma: Kwaliteit sportaccommodaties
Alle sportaccommodaties voldoen aan
Multifunctionele
de Nijmegen norm in 2009.
binnen
sportaccommodaties
Wegwerken
achterstallig
onderhoud
gemeentelijke
buitensport
accommodaties
Verbetering kwaliteit natuurgrasvoetbalvelden
Tarieven en subsidies
In gebruikgeving

Kosten / jaar

Dekking

Geen, het gaat
vooral om
prioriteitsstelling
€ 10.000 per
vakdocent,
€ 260.000 voor
een periode van
drie jaar
Nader te bepalen

- herpriorisering budget
Sportservice Nijmegen
- externe middelen o.a. GSO
en Min. van VWS en
O&W
Werk & Inkomen, NOC*NSF,
onderwijsorganisaties

€ 268.000

De kosten worden gedekt
door de Landelijke
subsidieregeling Integratie
Allochtone Jeugd door Sport
(beschikking november
2006)

Geen

N.v.t.

2008: Kosten 1e
Sportnetwerker
ad. € 70.000
worden gedekt
uit de huidige
Sportbegroting.
2009: nader vast
te stellen
€ 25.000

€ 1,3 miljoen in
vier jaar

Het onderhoud van alle
sportaccommodaties is per 2009 op
orde

€ 1.8 miljoen in 2
jaar

Alle gemeentelijke -natuurgrasvoetbalvelden voldoen aan de
vigerende normeringen

€ 70.000

Alle sportaccommodaties voldoen aan
de Nijmegen norm in 2009.
Meer sportaanbod voor de jeugd in
binnensportaccommodaties

n.v.t.

Nader vast te stellen
NOC*NSF proeftuin en
huidige budget Sportservice
Nijmegen

Dekking is voorzien binnen
het investeringsschema dat
reeds door de
Gemeenteraad is
vastgesteld
Dekking is voorzien binnen
het investeringsschema dat
reeds door de
Gemeenteraad is
vastgesteld

Sportbegroting

n.v.t.
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4. Programma: Topsport
- Structurele -netwerk- samenwerking
Versterking
tussen betrokken partijen
topsportstructuur

Verbinding Top- en
Breedtesport

Paralympische
ploegen in Nijmegen

Huis van de Topsport

- Concreet ondersteuningsaanbod in de
vorm van diensten en producten
- Versterking onderwijskolom;
samenwerking en toegankelijkheid van
de opleidingen
Nader te concretiseren.
Mogelijkheden:
•
uitbreiding/intensivering (bestaand)
evenement
•
Nijmeegse (Top)sportweek
•
Het vastleggen van afspraken met
evenementen organisatoren en/of
partnerships verenigingen m.b.t.
relatie top- en breedtesport
- Bredere belangstelling voor en
deelname aan het aangepast sporten;
topsport als vliegwiel voor breedtesport
- Bijdrage aan versterking topsportstructuur (zie ook beleidsmaatregel
Versterking Topsportstructuur
- zwem- en rolstoelbasketballacademy
Ontwikkeling gereed op besteks- en
aanbestedingsniveau

€ 30.000

Sportbegroting en externe
middelen

€ 25.000

Sportbegroting en externe
middelen

2008: € 90.000
2009 ev jaren:
nader te bepalen

ca. € 9-10
miljoen

Sportbegroting en externe
midddelen

Sportbegroting: € 3 miljoen
(op basis Coalitieakkoord)
NOC*NSF, provincie
Gelderland en gebruikers/
samenwerkingspartners

Met betrekking tot de financiering van de beleidsmaatregelen kan worden opgemerkt dat deze
kostenneutraal dienen te worden uitgevoerd. Anders gezegd, de kosten dienen binnen de huidige
sportbegroting (inclusief verhoging coalitieakkoord) en door externe financiële middelen (regeling
stimulering allochtonen, BOS) te worden gedekt.

Accenten Beleidsnota Sport Nijmegen 2007-2010 Verbinden versterken[1]... bruggen
bouwen in de sport.doc

21

