1. Sportaccommodaties en privatisering.
1.1 Beleid.
Sportaccommodaties.
De gemeente is conform de Welzijnswet 1994 wettelijk verplicht om de verantwoordelijkheid op zich
te nemen voor de gemeentelijke sportaccommodaties binnen haar gemeente. De huidige binnen- en
buitensportaccommodaties moeten zodanig onderhouden worden, dat de gebruikers ervan op een
veilige manier hun sport kunnen beoefenen en bewegingsonderwijs kunnen volgen.
Kwaliteitsbewaking staat voorop. De accommodaties moeten voorts voldoen aan de criteria, die de
sportbonden hebben opgesteld en verder op een veilige manier bereikbaar zijn. De gemeente stelt zich
tot taak om het bestaande aanbod aan sportaccommodaties c.q. capaciteit te behouden, aangepast aan
de eisen van deze tijd. Qua beheer, onderhoud en exploitatie heeft de gemeente niet bij elke
accommodatie dezelfde taak. Zij wil een dusdanige taakverdeling creëren, waarbij zo doelmatig en
efficiënt mogelijk sportaccommodaties worden beheerd en onderhouden. De betaalbaarheid moet tot
uitdrukking komen in het tarievenbeleid.

Privatisering:
Qua beheer, onderhoud en exploitatie heeft de gemeente niet bij elke accommodatie dezelfde taak.
Gebleken is, dat de gemeente geen tégenstander van privatisering is. Echter, verdere privatisering dan
tot nu toe is doorgevoerd, is momenteel geen optie. Wél wordt in het uitvoeringsplan een onderzoek
opgenomen naar de (on)mogelijkheden van een privatiseringstraject, mits het nieuwe collegeakkoord
2006-2010 hiertoe mogelijkheden biedt.

1.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Onderhoud en beheer
binnensportaccommodaties.

Gemeente onderhoud de accommodaties.
Idem het beheer, m.u.v. De Valk en
sporthal De Lockhorst.

Afdeling facilitaire
zaken gemeente.

Hele jaar door.

Gemeente verhuurt, m.u.v. De Lockhorst.

Afdeling Welzijn.

Hele jaar door

Onderhoud en beheer
buitensportaccommodaties.

Gemeente draagt zorg voor groot
onderhoud, verenigingen voor klein
onderhoud. Beheer doen verenigingen.

Afdeling Plantsoenen
en Reiniging.

Hele jaar door.

Keuring materialen in
binnensportaccommodaties.

Keuring van materialen, die door het
bewegingsonderwijs worden gebruikt.

Afdeling facilitaire
zaken i.s.m. Jansen
en Fritsen..

Eén keer per jaar
(de datum hiervoor
wordt nagezocht).

Tevredenheidsonderzoek.

Gemeente checkt bij de gebruikers
middels een enquête of de
accommodaties voldoen aan de eisen.
Daarnaast vinden schouwen van de
binnen- en buitensportaccommodaties
plaats.

Afdeling Welzijn,
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht
en gebruikers.

Oktober 2005 en
voorts twee keer
per jaar, in
september en
maart.

Verhuur accommodaties.
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Onderzoek tot verdere
privatisering.

In samenwerking met geïnteresseerde
verenigingen en de Stichting Sportraad
Sliedrecht mogelijkheden onderzoeken
indien gemeenteraad toestaat.

Afdeling Welzijn,
Facilitaire Zaken,
Plantsoenen en
Reiniging en
verenigingen.

April 2006.

Accommodatieaanbod op peil
houden

Periodiek evalueren met gebruikers of
aanbod qua kwantiteit nog voldoet.

Afdeling Welzijn, in
samenwerking met
scholen en
verenigingen.

Oktober 2005,
Vervolgens ieder
jaar in september.

Informatievoorziening
algemeen qua onderhoud,
materialen etc.

Indien nodig gebruikers informeren en
visa versa gebruikers de gemeente
informeren over nieuwe eisen van de
bonden bijvoorbeeld.

Afdeling Welzijn,
scholen en
verenigingen.

Indien nodig.

2. Subsidiestelsel.
2.1 Beleid.
De gemeente ziet subsidiëring als één van de middelen waarop ze haar doelen op sportgebied wil
bereiken. Daarom biedt zij de volgende mogelijkheden:
1. Een bedrag van 5% van de jaarcontributie per actief jeugdlid.
2. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van trainers (tot een bepaald maximum), die in het
bezit zijn van een licentie of diploma, dat is afgegeven door de sportbond.
3. Een tegemoetkoming van 40% in de kosten van het huren van plaatselijke binnen- of
buitensportaccommodaties.
4. Een basisbedrag per vereniging, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging
dient wel aangesloten te zijn bij een landelijke sportorganisatie.
5. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van een opleiding of cursus tot trainer per jaar. De
cursus of opleiding moet leiden tot een licentie of diploma, dat is afgegeven door een
sportbond.
Wanneer de gemeente de participatie van een sportvereniging inroept om maatschappelijke
vraagstukken mee te helpen oplossen kan deze vereniging aanspraak maken op een
activiteitensubsidie.

2.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Sporten tegen betaalbaar
tarief aanbieden.

Verhuren van accommodaties tegen
bedragen, die onder de kostprijs liggen
en door het verstrekken van subsidies
voor huur van accommodaties.

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

Sporten op een verantwoorde
manier mogelijk maken.

Subsidiëren van oefenmeesters en
trainers.

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

Jeugdsport stimuleren.

Verstrekken van subsidie per jeugdlid.

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.
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Waarderen van verenigingen.

Verstrekken van een basissubsidie per
vereniging.

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

Deskundigheid trainers en
coaches vergroten.

Subsidiëren van trainers en coaches in
opleiding.

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

Sport inzetten om
maatschappelijk gewenste
effecten te behalen /
sportactiviteiten voor
doelgroepen organiseren.

Verstrekken van activiteitensubsidies
aan verenigingen, die ingezet worden
om incidentele activiteiten te
organiseren voor bepaalde doelgroepen
of doeleinden.

Afdeling Welzijn.

Verlening en
vaststelling wanneer
de situatie zich
voordoet.

Bevordering van de
gezondheid van ouderen.

Het subsidiëren van
bewegingsactiviteiten voor ouderen
(Meer Bewegen voor Ouderen).

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

Het stimuleren van recreatief
sporten onder (hang)jongeren
ter bevordering van de
gezondheid, het tegengaan
van vandalisme en het
bevorderen van integratie.

Het subsidiëren van sportactiviteiten
voor jongeren (via SOJS Elektra).

Afdeling Welzijn.

Verlening in mei en
vaststelling in
november.

3. Tarievenstelsel.
3.1 Beleid.
De gemeente hecht er groot belang aan dat zoveel mogelijk inwoners van haar gemeente aan
sportbeoefening kunnen doen en blijven doen. Sporten komt de gezondheid, de vorming en de
zelfontplooiing ten goede. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat sport tegen een betaalbare
prijs kan worden beoefend en onderschrijft dat sportbeoefening niet tegen kostendekkende tarieven
kan worden aangeboden. Sport moet echter ook voor de gemeente betaalbaar blijven. Dit betekent niet
dat de kostendekkingspercentages leidend zijn.
Het kabinet zet de komende jaren stevig in op sport als middel voor allerlei ongewenste
maatschappelijke en gezondheidseffecten in. De gemeente deelt deze visie en zal vanaf 1 januari 2007
voor de periode van tenminste drie jaar de huurtarieven met het jaarlijkse prijsindexcijfer (tot een
maximum van 3%) verhogen en niet, zoals tot nu toe het geval is, elk jaar met 5%. Met deze wijziging
in tarifering wil de gemeente sportbeoefening bevorderen en sport laagdrempelig houden.

3.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Zoveel mogelijk verhuur en
gebruik van
sportaccommodaties.

De sportaccommodaties tegen betaalbare
tarieven, die ver onder de kostprijs
liggen, verhuren.

Afdeling Welzijn.

Huurtarieven worden
in november door de
gemeenteraad
vastgesteld.
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Transparant en rechtvaardig
tarievenstelsel creëren.

Onderzoek naar de mogelijkheden van
een nieuw tarievenstelsel.

Afdeling Welzijn,
i.s.m. Afdeling
Financiën en
sportverenigingen en
Stichting Sportraad
Sliedrecht.

Eind 2005 gereed.

4. Verenigingsondersteuning.
4.1 Beleid.
Verenigingen zijn nog steeds de kurk, waarop de sport drijft. De gemeente erkent de toenemende druk
op verenigingen. Alhoewel bij de sportbonden de eerste verantwoordelijk ligt voor
verenigingsondersteuning biedt de gemeente, daar waar gewenst, ondersteuning aan verenigingen op
het gebied van wet- en regelgeving, kadervorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast wordt ter ondersteuning een meerjarenplan opgesteld. Acties die ondernomen worden zijn:
• Het opstellen van een op maat gemaakte handleiding wet- en regelvorming.
• Het bekostigen en aanbieden van cursussen en thema-avonden op het gebied van kadervorming in
samenwerking met regio-gemeenten.
• Het aanbieden van een activiteitensubsidie, daar waar de gemeente de participatie van een
sportvereniging inroept om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen (zie ook
subsidiebeleid).
• Indien gewenst, een meerjarenplan voor ondersteuning opstellen en mede helpen uitvoeren.
• Ten aanzien van de kosten, die verbonden zijn aan leges en precariorechten, bezien of daarvoor
een verenigingtarief kan worden vastgesteld.
4.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Voldoende kader bij
verenigingen blijven
behouden.

Waar nodig en gewenst wordt in overleg
met verenigingen vastgesteld wat de
ondersteuningsbehoefte is (aan kader) en
hoe die ingevuld kan worden / hoe
oplossingen gevonden kunnen worden.

Afdeling Welzijn
i.o.m. verenigingen.

Oktober 2005.

Professionalisering van
verenigingen, als uitvloeisel
van wetgeving e.d., mogelijk
maken.

Gemeente stelt handleiding wet- en
regelgeving op.

Afdeling Welzijn en
Bestuurszaken.

November 2005.

Kennis over onderwerpen,
waar behoefte aan is,
vergroten.

Indien mogelijk met regiogemeenten
thema-avonden organiseren op het
gebied van kadervorming.

Afdeling Welzijn,
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht.

Februari 2006.

Bepaalde inspanningen
gedeeltelijk financieel
compenseren.

Door het verstrekken van
activiteitensubsidies aan verenigingen,
die ingezet worden om incidentele
activiteiten te organiseren voor bepaalde
doelgroepen (jongeren bijvoorbeeld) of
voor doeleinden (gezondheid
bijvoorbeeld).

Afdeling Welzijn, in
overleg met andere
afdelingen en
participanten.

Indien van
toepassing.
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Optimaal gebruik maken van
de huidige sportinfrastructuur
en inspelen op veranderingen.

Het maken van een analyse van de
sterkten en zwakten / kansen en
bedreigingen.

Afdeling Welzijn
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht
en verenigingen.

December 2006.

5. Sportstimulering.
5.1. Beleid.
Bij de gemeentelijke taken wordt een onderscheid gemaakt worden in de manier, waarop de gemeente
die uitvoert of uit laat voeren. De activiteiten kunnen coördinerend of regisserend van aard zijn (dit
kan het regelen van overleggen c.q. het bijeenbrengen van partijen zijn om een bepaald doel te
bereiken). Daarnaast faciliteert de gemeente, door bijvoorbeeld geld of ruimtes beschikbaar te stellen.
Tot slot is het ook een taak van de gemeente om in sommige situaties vanuit maatschappelijke
betrokkenheid stimulerend op te treden om bepaalde doelstellingen te bereiken. Voorbeelden hiervan
zijn de deelprojecten van de breedtesportimpuls.

5.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Lokale sportinfrastructuur
vergroten.

Verenigingen, scholen en gemeenten
stemmen wensen, behoeften en
activiteiten op elkaar af.

Genoemde partijen
o.l.v. gemeente en
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht.

Vanaf november
2005.

Coachingsproject
basisonderwijs.

Het coachen van leerkrachten door een
vakleerkracht in het geven van
bewegingsonderwijs.

Vakleerkracht, i.s.m.
scholen en de
afdelingen Welzijn
en Onderwijs.

Vanaf januari 2004.

Wijkactiviteiten bevorderen.

Gemeente, verenigingen, scholen,
wijkplatforms en jongerenwerk
onderzoeken de mogelijkheden hoe
(structureel) het aanbod van
wijkactiviteiten op sportgebied vergroot
kan worden en hoe wijksporten
gestimuleerd kunnen worden.

Genoemde partijen
o.l.v. gemeente en
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht.

Vanaf oktober 2005.

Kennis van de diverse sporten
onder scholieren vergroten.

Via schoolsportkennismakingsprojecten
diverse sporten aanbieden.
Mogelijkheden hiertoe onderzoeken.

Gemeente, scholen,
ActiVaria en
verenigingen, i.s.m.
Stichting Sportraad
Sliedrecht.

November 2005.

Waardering voor sporters tot
uitdrukking brengen.

Het jaarlijks huldigen van sporters, die
op nationaal of internationaal niveau
kampioen zijn geworden.

Gemeente, i.s.m.
Stichting Sportraad
Sliedrecht.

Ieder jaar in juni.
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6. Sport en onderwijs.
6.1 Beleid.
De basisschool speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor de jeugd.
Dat gebeurt bovendien in een omgeving waarbij verschil in talent of achtergrond er nog niet toe doet.
Daarom moet er naast het aanbod van sportverenigingen in het onderwijs een ruim en structureel
pakket aan lichamelijke opvoeding zijn. De gemeente ziet erop toe dat de huidige norm qua
gymnastieklessen en de kwaliteit ervan minimaal gehandhaafd blijft. De ontwikkelingen binnen het
bewegingsonderwijs worden afgestemd met de schooldirecteuren en de vakleerkrachten. Kinderen met
grove motoriekproblemen krijgen extra aandacht en bijsturing via het Motorische Remedial Teaching
(MRT). Het “natte” bewegingsonderwijs wordt gecontinueerd omdat de gemeente het essentieel vindt
dat iedere leerling het basisonderwijs met tenminste één zwemdiploma verlaat. Voor kinderen, die
binnen de reguliere schoolzwemlessen geen diploma halen en er ook daarvóór nog geen hadden,
bestaat een zogenaamde vangnetconstructie. De gemeente stimuleert de samenwerking met onderwijs
en sportverenigingen en ondersteunt initiatieven hiertoe.

6.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Bijdragen aan het waarborgen
van de veiligheid van
kinderen in en rondom water
en het faciliteren van “natte”
gymnastiek.

•

Financieren van de reguliere
schoolzwemlessen gedurende 2
jaren in de groepen 5 en 6 van de
basisscholen.

Afdeling Onderwijs,
i.s.m. zwembad en
scholen.

Hele schooljaar door.

•

Het stimuleren dat iedere leerling
een zwemdiploma heeft bij het
verlaten van de basisschool.

Hele schooljaar door.
Idem.

Schoolsport bevorderen.

Mede-coördineren van de gezamenlijke
schoolsportdag van alle basisscholen en
het faciliteren door de sportvelden om
niet beschikbaar stellen.

Scholen, i.s.m.
Afdeling Onderwijs
en Welzijn.

Maand juni.

Achterstanden van kinderen
met grove
motoriekproblemen
verkleinen.

Financieren van Motorische Remedial
Teaching (MRT) op de basisscholen.

Vakleerkracht, i.s.m.
afdeling Onderwijs.

Hele jaar door.

Faciliteren (wettelijke plicht)
van bewegingsonderwijs.

Beschikbaar stellen van voldoende
accommodaties, zowel binnen als buiten
voor bewegingsonderwijs, incl.
materialen.

Afdeling Onderwijs,
Welzijn en Facilitaire
Zaken i.s.m. korfbal
en Trimclub ABC.

Hele jaar door, m.u.v.
buitensport.

Bewegingsonderwijs volgen.

Afstemming met vakleerkrachten over
wensen en knelpunten door halfjaarlijks
te overleggen.

Afdeling Onderwijs
en Welzijn en
vakleerkrachten.

In oktober en maart.

Bewegingsonderwijs volgen.

Door schoolzwemmen en sport op
school op de agenda te plaatsen van het
directeuren-overleg (BOS) van het
Sliedrechtse basis- en voortgezet
onderwijs.

Afdeling Onderwijs,
directeuren scholen,
vakleerkracht en
manager zwembad.

Iedere 6 weken.
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7. Sport en gezondheid.
7.1 Beleid.
De gemeente heeft op het terrein van volksgezondheid expliciete preventieve taken, ondermeer
verwoord in het gemeentelijke gezondheidsplan (in het kader van de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid). De preventieve taak van de overheid op het gebied van beweging moet op in het
sportbeleid ingepast worden. Bewegingsarmoede onder jongeren en ouderen moet verminderd worden
en sport moet en beweging dient integraal onderdeel van het lokale en regionale gezondheidsbeleid.
Naast het actief campagnes voeren om sportactiviteiten ter bevordering van de gezondheid te
stimuleren neemt de gemeente deel aan ontwikkelde programma’s van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ). In het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid
heeft de GGD ZHZ op het terrein van leefstijlen jeugd programma’s ontwikkeld waar in vooral
mensen met een lage sociaal-economische status (SES) worden gestimuleerd te sporten en meer te
bewegen. Het is deze lage SES-groep die de grootste gezondheidsrisico’s kennen. Inzet van het
sportbeleid is om deze programma’s onder de aandacht te brengen en sportorganisaties te bewegen
hieraan deel te nemen.

7.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Bevorderen gezondheid van
kinderen met chronische
ziekten, obesitas of kinderen
met een lichamelijke of
geestelijke beperking.

Het aanbieden van activiteiten onder
gespecialiseerde begeleiding, gericht op
deze doelgroepen.

Trainingscentrum
Balans.

Gedurende het hele
jaar.

Bevorderen gezondheid van
kinderen met chronische
ziekten, obesitas of kinderen
met een lichamelijke of
geestelijke beperking.

Het onderzoeken of het mogelijk is om
sporturen voor deze doelgroepen
organisatorisch te integreren bij
“reguliere” sportverenigingen. De
gemeente heeft een stimulerende en
coördinerende taak.

Trainingscentrum
Balans, i.s.m. de
gemeente (afdeling
Welzijn) en
sportverenigingen.

Vanaf oktober 2005.

Hiermee samenhangt het onderzoeken
(en indien nodig stimuleren) van de
behoefte aan gespecialiseerde
sporttrainers.

Idem.

Vanaf oktober 2005.

Bevordering van de
gezondheid /
bewegingsarmoede
verminderen, gericht op met
name burgers met een lage
sociaal-economische status.

Het voeren van campagnes en
deelnemen aan door de GGD ZuidHolland Zuid ontwikkelde programma’s,
waaronder:
•
Sportief Wandelen.

Afdeling Welzijn,
i.s.m. GGD en:
•
Stichting
Ouderenwerk.

Gedurende het gehele
jaar.

Het bevorderen van een
actieve en gezonde leefstijl
voor jongeren en idem voor
ouderen om de mobiliteit en
het welbevinden van ouderen
te vergroten.

Het stimuleren en mede-organiseren van
incidentele, laagdrempelige activiteiten
voor jong (zie ook
breedtesportactiviteiten bij
sportstimulering) en oud.

Afdeling Welzijn,
i.s.m.
sportverenigingen,
Stichting Sportraad
Sliedrecht en
scholen.

Vanaf november
2005.

Het subsidiëren van
bewegingsactiviteiten voor ouderen
(Meer bewegen voor Ouderen).
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Afdeling Welzijn.

8. Aandachtsgroepen in sport.
8.1 Beleid Minderheden.
Als uitgangspunt wordt genomen dat het minderhedenbeleid geïntegreerd moet worden in andere
beleidsonderdelen, waaronder ook sportbeleid. Aan de ene kant zal de sportvereniging gevraagd
worden zich meer open te stellen voor allochtone jeugd, aan de andere kant zullen jongeren
gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen en samen met hun ouders actief in sportorganisaties
te participeren. Regelmatig moet gecontroleerd worden of voorzieningen ook de allochtone inwoners
bereiken en of mensen niet buiten de boot vallen. De gemeente heeft een stimulerende taak om
allochtonen te betrekken bij sportieve activiteiten en de dialoog tussen allochtone organisaties en hun
vertegenwoordigers en sportverenigingen te bevorderen.

8.2. Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Integratie van allochtone
sporters, ook in kaderfuncties,
bij sportverenigingen.

•

Afdeling Welzijn,
i.s.m. allochtone
organisaties. En
Sportraad en
onderwijs

November 2005.

•
•

Onderzoek naar de stand van zaken
in Sliedrecht
Indien nodig en wenselijk acties bij
sportverenigingen en op school
doorvoeren.
Indien noodzakelijk promotie van
sport en sportverenigingen onder
allochtonen.

8.3 Beleid Aangepast Sporten.
De gemeente vindt het belangrijk om bij minder valide burgers integratie en maatschappelijke
participatie te bevorderen en ook op sportgebied voldoende middelen aan te wenden om beperkte
sporters een divers en gevarieerd sportaanbod op lokaal en regionaal niveau aan te bieden. Op
basisscholen wordt aandacht besteed aan sporters met een beperking middels diverse projecten.
Samenwerking in de regio is onontbeerlijk omdat op die manier tegen relatief lage kosten een goed
aangepast sportvoorzieningenniveau kan worden gecreëerd en instandgehouden. De gemeente volgt
het voorbeeld van de NebasNsg en het NOC*NSF, dat zich richt op de “organisatorische integratie” en
het onderbrengen van sportonderdelen van aangepast sporten bij reguliere sportverenigingen. Waar
mogelijk en wenselijk wordt bevorderd dat het sportaanbod toegankelijk is voor sporters mét en
zónder een beperking.

8.4 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Aanbod aangepast sporten op
peil houden in Sliedrecht en
de regio.

•

Door deelname aan SAD
Drechtsteden, waardoor tal van
activiteiten worden georganiseerd
en verenigingen worden
gesubsidieerd.

Gemeente, i.s.m.
regiogemeenten,
Stichting Sportraad
Sliedrecht en
consulent SAD.

Gedurende gehele
jaar.

•

Onderzoeken of er behoefte is aan
organisatorische integratie en die
vervolgens vormgeven.

Gemeente, i.s.m.
consulent SAD en
verenigingen

December 2005.
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Bewustwording voor
aangepast sporten.

Project “Klas op wielen” op Sliedrechtse
basisscholen.

Consulent SAD i.s.m.
basisscholen.

Jaarlijks.

9. Sport en sociale leefbaarheid en veiligheid.
9.1 Beleid.
Om ervoor zorg te dragen dat de leefbaarheid en weerbaarheid op peil blijft is minimaal een
handhaving van het huidige beleid gewenst. Een directere vorm van weerbaarheid, die (door de
gemeente) gestimuleerd wordt is het geven van weerbaarheidstrainingen aan bepaalde (kwetsbare)
groepen. Binnen een project als bijvoorbeeld buurtpreventie wordt getoetst of hieraan behoefte is maar
ook met het onderwijs worden gesprekken gevoerd, in samenwerking met de betreffende
sportaanbieders op dit gebied.

9.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Weerbaarheid van inwoners
op peil houden / vergroten.

Inventariseren of er behoefte en
noodzaak is aan het vergroten van de
sociale weerbaarheid.

Afdeling Welzijn
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht
en andere afdelingen
binnen de gemeente
en buurtpreventie.

November 2005.

Weerbaarheid van inwoners
op peil houden / vergroten.

Inventariseren of er mogelijkheden zijn
om via sport, bijvoorbeeld via speciale
sportlessen op school, de weerbaarheid
te vergroten.

Afdeling Welzijn,
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht,
verenigingen, scholen
en eventuele andere
partijen.

Januari 2006.

10. Sport en speelvoorzieningen in de wijk.
10.1 Beleid.
Afstemming van ruimtelijke ordening en de spreiding van voorzieningen geldt niet alleen bij de aanleg
van grote sportcomplexen maar ook bij kleinere voorzieningen, zoals voetbalveldjes, jeu de boules
plaatsen en basketbalpleintjes. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van speelpleintjes en trapveldjes in
de wijken moeten gehandhaafd blijven. Bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen wordt gekeken
aan welke voorwaarden moet worden voldaan om up-to-date te blijven met trends op
bewegingsgebied. Via het jongerenwerk wordt het sportaanbod voor jongeren van 12 jaar en ouder
gestimuleerd. Wijkplatforms worden gevraagd actief te zijn op dit gebied. Er wordt samengewerkt met
de collega’s van de betreffende afdelingen voor het wijk- en buurtbeheer, jeugdbeleid,
speelvoorzieningen en voorts met jongeren en sportverenigingen.
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10.2 Uitvoering.

Wat

Hoe

Wie

Wanneer

De openbare ruimte voor
sport- en spelactiviteiten
benutten.

Door het opstellen van een
speelvoorzieningenplan.

Afdeling Welzijn en
Plantsoenen en
Reiniging, i.o.m. de
wijkplatforms.

Eind 2005 is het
speelvoorzieningenplan
geactualiseerd.

Jaarlijks evalueren of
trapveldjes en
speelgelegenheden benut
worden en voldoen.

Door het praten met gebruikers, de
wijkplatforms en het jongerenwerk

Genoemde partijen,
afdeling Welzijn en
Stichting Sportraad
Sliedrecht.

Maart 2006 en daarna
jaarlijks.

Verruimen aanbod voor
jongeren boven de 12 jaar.

Overleg opstarten over het organiseren
van activiteiten.

Jongerenwerk, i.o.m.
wijkplatforms,
Stichting Sportraad
Sliedrecht en
afdeling Welzijn.

Oktober 2005.

Sportieve activiteiten bij
KNOTS-week.

Overleg opstarten hoe volgende jaren
sport nadrukkelijker deel uit kan maken
van de KNOTS-activiteiten

Afdeling Welzijn,
i.s.m. jongerenwerk,
KNOTScontactpersoon en
ActiVaria

Oktober 2005.

11. Sportieve recreatie en toerisme.
11.1 Beleid.
De gemeente zal zich, met de provincie, de regio Drechtsteden, het waterschap en andere instanties
sterk maken voor veilige fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, mogelijke vaarroutes en andere
outdoor activiteiten. Dit gebeurt in overleg met alle belanghebbenden (en bijvoorbeeld in geval van
uitplaatsing sportvelden met specifiek betrokken verenigingen en Stichting Sportraad Sliedrecht).

11.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Bevorderen van het aanbod
van wandelpaden, vaarroutes
en andere recreatieve
voorzieningen rondom het
dorp.

Door het maken van een plan van
aanpak voor de invulling van een
recreatief knooppunt ten noorden van
de spoorlijn met mogelijkheden voor
outdoor activiteiten, inclusief een
camping en met mogelijk een
uitplaatsing van het voetbal- en
tenniscomplex.

Afdeling Ruimtelijke
Ordening, Bouwen en
Milieu, i.o.m.
Drechtsteden,
Provincie, afdeling
Welzijn, Stichting
Sportraad Sliedrecht en
voetbal- en
tennisvereniging.

Project loopt en de
afronding vindt
plaats medio oktober
2005.
Besluitvorming vindt
plaats in juni 2006.

Mogelijkheden tot
paardrijden bieden.

Door het creëren van een ruiterpad.

Landschapscoördinator,
i.s.m. gemeenten en
belanghebbenden.

Project is praktisch
afgerond.
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Skeelermogelijkheden binnen
de gemeente.

Onderzoeken of er naast een
skeelerbaan op het IJsbaanterrein
andere mogelijkheden zijn.

Afdeling Welzijn i.o.m.
Stichting Sportraad
Sliedrecht en
skeelerclub.

Oktober 2005.

12. Topsport.
12.1 Beleid.
De gemeente erkent weliswaar de voorbeeldfunctie van topsport en de positieve effecten, die topsport
heeft op de breedtesport maar legt haar prioriteiten bij breedtesport. Visie is dat gemeentelijke
middelen voor een zo breed mogelijk deel van de samenleving beschikbaar moeten zijn. Daarnaast is
het voor de breedtesport vaak lastig om sponsors te vinden omdat deze al in de topsport investeren.
Daarom stelt de gemeente geen middelen beschikbaar ter ondersteuning van de topsport. Het is dus
aan de verenigingen en topsporters zélf om ambities met behulp van landelijke bonden waar te maken.
Wel wordt daar waar mogelijk facilitaire ondersteuning door de gemeente verleend.
De gemeente maakt voorts bij het toekennen van accommodaties ten behoeve van het uitoefenen van
sport geen onderscheid in de bejegening van sportverenigingen op grond van het niveau waarop de
sport wordt bedreven. Aanvragen worden behandeld onder het motto “Gelijke monniken, gelijke
kappen”.

12.2 Uitvoering.
Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Topsport(- evenementen)
ondersteunen.

Door promotie en het facilitair
ondersteunen van topsportactiviteiten,
indien mogelijk.

Afdelingen Welzijn
en Bestuurszaken en
Veiligheid, i.s.m.
Stichting Sportraad
Sliedrecht en
betreffende
verenigingen.

Indien van
toepassing.

13. Communicatie.
13.1 Beleid.
De gemeente communiceert zo effectief en efficiënt mogelijk met partijen, die op sportgebied
werkzaam zijn, en staat bij interactieve beleidsvorming voor. Beleid wordt steeds meer interactief
gemaakt als reactie op maatschappelijke veranderingen. Relatief eenvoudige beleidsoplossingen uit het
verleden voldoen niet meer. Interactief beleid biedt de mogelijkheid om preferenties van belangen van
burgers op een meer directe wijze in beleid vertaald te krijgen. Via de politiek alleen (door middel van
de verkiezingen) lukt dit niet meer.

13.2 Uitvoering.
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Wat

Hoe

Wie

Wanneer

Effectiever communiceren.

Afstemmen met alle partijen welke
overleggen gecombineerd kunnen
worden of op elkaar afgestemd.

Afdeling Welzijn
i.s.m. partijen.

November 2006.

Doelmatig informatie
verstrekken en inwinnen

Thema-bijeenkomsten organiseren.

Afdeling Welzijn
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht.

December 2006.

Stichting Sportraad Sliedrecht
beter informeren.

Naast halfjaarlijkse overleggen
maandelijks gesprek voorzitter en
secretaris vastleggen.

Afdeling Welzijn
i.s.m. Stichting
Sportraad Sliedrecht.

Vanaf november
2005.
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