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Samenvatting
In de Basisnota Sport wordt de basis gelegd voor de komende jaren. Deze basisnota beoogt in heldere taal
het sportbeleid voor de komende jaren te formuleren. Voor het gemak wordt gebruik gemaakt van het
woord sport. Onder deze term wordt ook bewegen en sportief recreëren verstaan.
De visie van de gemeente Steenwijkerland:
Sport is voor veel burgers een belangrijke vorm van besteding van de vrije tijd, heel veel mensen beleven
er enorm veel plezier aan. Sport is van groot belang voor de gezondheid van de burgers; jong en oud.
Sport levert een zeer grote bijdrage aan de sociale samenhang in leefgemeenschappen.
Vanuit deze visie formuleren we voor Steenwijkerland de volgende doelen voor sportbeleid:
• via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten;
• mensen gaan meer sporten en bewegen voor een gezonde leefstijl;
• de topsport wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van ontspanning en voor ons
(lokale) imago.
Om de gestelde doelen van de gemeente Steenwijkerland te bereiken is het sportbeleid gebaseerd op een
aantal speerpunten om het sportklimaat te bevorderen. Deze speerpunten zijn:
• Goed Gastheerschap: de gemeente gedraagt zich als goed partner voor de sporter en de
sportverenigingen. Dit komt met name tot uiting door het achterstallig onderhoud op de
accommodaties terug te brengen, zodat de accommodaties aan NOC*NSF normen (gaan)
voldoen. Het sportklimaat wordt bevorderd als de accommodaties goed zijn toegerust en
toegankelijk zijn. Daarnaast treedt de gemeente ook op als gastheer bij sportevenementen.
• Inzet op breedtesport én topsport: breedtesport en topsport versterken elkaar. Het nieuwe
sportbeleid heeft nadrukkelijk ten doel de breedtesport te bevorderen waarbij het sociale karakter
van sporten wordt benadrukt. Breedtesport is de basis om mensen meer te laten bewegen. Hoe
meer talenten zich kunnen ontwikkelen hoe meer kans dat er een topsporter opstaat. Dankzij
topsporters en topsport groeit de aandacht voor breedtesport. Er gaat een geweldige stimulans
uit van topsporters. Identificatie met succesvolle sporters leidt tot meer sporten. De begrippen
breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Deze speerpunten zijn uitgewerkt in de hoofdstukken drie en vier. Het gemeentelijk sportbeleid is
voorwaardenscheppend. De sportcomplexen worden tegen een tarief ver onder de kostprijs ter
beschikking gesteld. Deze accommodaties moeten planmatig worden verbeterd, zodat dat zij (gaan)
voldoen aan de NOC*NSF normen. In onze gemeente staan initiatieven op het gebied van sport en
gezondheid nog in de kinderschoenen. We gaan in gesprek met organisaties in de zorg en de
gezondheidszorg, met sportclubs en scholen om dit punt stevig op de agenda te krijgen. Een echt effectief
beleid kan wel onder regie van de gemeente, maar niet alleen door de gemeente worden gerealiseerd.
Daar waar extra nieuw beleid noodzakelijk, maar nog niet voorhanden is, wordt dit in de nota benoemd.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
In de gemeente Steenwijkerland zijn vele sportverenigingen actief en er zijn talloze mogelijkheden om te
bewegen buiten georganiseerd verband om. Sport is belangrijk. Sport houdt velen bezig. Er is een
voortdurende ontwikkeling op het gebied van sport en sportbeleid. De vorige nota “Sport op kop 2003 2006” dateert van 2002. Gelet op de ontwikkelingen in de sport en in de maatschappij in het bijzonder, is
de oude nota aan vernieuwing toe.
In de afgelopen jaren hebben verscheidene ontwikkelingen een rol gespeeld bij het veranderen van het
sportbeleid. Nieuwe sporten zijn ontstaan. Deze worden vooral in ongeorganiseerd verband uitgeoefend.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Nordic Walking, skaten en joggen. Ook het
gezondheidsaspect gaat een steeds grotere rol spelen. Een groot deel van de bevolking beweegt
onvoldoende. Een actieve leefstijl is een vrijwillige keuze. Dit kan niet afgedwongen worden, maar deze
keuze kan wel bevorderd en gestimuleerd worden. Deze basisnota gaat over sport en bewegen: het
scheppen van voorwaarden om een actieve leefstijl mogelijk te maken. Sport is een belangrijk verbindend
element in de maatschappij. Sporten is voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergronden
en met uiteenlopende sportbehoeften. Deze nota geeft de fundamenten voor de komende jaren. Nieuwe
ontwikkelingen worden hieraan getoetst en worden verder uitgewerkt.
Sport staat niet op zichzelf. Sport heeft duidelijke raakvlakken met jeugdbeleid, gezondheid, welzijn,
onderwijs, recreatie en veiligheid. Om de functies van sport optimaal te kunnen inzetten, moet gewerkt
worden vanuit een integrale aanpak. Deze basisnota zet de contouren uit voor een dergelijke aanpak. Ook
bij de uitwerking van plannen, projecten en beleid zal er samenwerking plaatsvinden op verschillende
beleidsterreinen.

Opbouw van de nota

In hoofdstuk 2 wordt de visie en de doelstellingen uiteengezet. De speerpunten van het beleid worden
beschreven: hoe kunnen de gestelde doelen bereikt worden. In de kaders zijn de uitgangspunten kort
gecursiveerd weergegeven. Voor het gemak wordt vaak gebruik gemaakt van het woord sport. Onder
deze term wordt ook bewegen en sportief recreëren verstaan. In de hoofdstukken 3 en 4 worden de
speerpunten van het beleid nader uitgelegd: goed gastheerschap en de inzet op breedtesport én topsport.
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de gemeentelijke zwembaden. In hoofdstuk 6 komen de eventuele risico’s en
kansen aan bod. Tot slot worden de financiële aspecten verwoord in hoofdstuk 7.
In de Basisnota Sport wordt de basis gelegd voor de komende jaren. Het nieuwe sportbeleid heeft
nadrukkelijk ten doel de breedtesport te bevorderen waarbij het sociale karakter van sporten wordt
benadrukt. Ook door middel van specifieke projecten en maatregelen die in deze nota worden
aangegeven, krijgt het sociale aspect van sporten meer aandacht. De beleidsuitgangspunten worden
geformuleerd om het voortbestaan van sportverenigingen de nodige aandacht te geven. Het betreft hier
enerzijds het accommodatievraagstuk, anderzijds de samenwerking tussen sportverenigingen. Deze
basisnota beoogt in heldere taal het sportbeleid voor de komende jaren te formuleren. Daar waar extra
nieuw beleid noodzakelijk, maar nog niet voorhanden is, wordt dit in de nota benoemd.
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Hoofdstuk 2: Visie op sport
2.1 Inleiding

In het collegeprogramma “Helder en sociaal 2006-2010” wordt vermeld, dat sport een grote
samenbindende factor in de samenleving is. Sporten is gezond. Sportbevordering is essentieel voor de
maatschappelijke participatie. De verschillende doelgroepen worden in hoofdstuk 4 verwoord.
In het collegeprogramma zijn de volgende doelen geformuleerd:
• De sportaccommodaties voldoen aan de normen van het NOC*NSF;
• Een stijging van het gebruik van de sportvoorzieningen;
• Een stijging in de tevredenheid voor sportvoorzieningen;
In het collegeprogramma zijn de volgende acties geformuleerd:
• Het opstellen en uitvoeren van een sportnota 2007, waarin opgenomen is de ontwikkeling van het
subsidiebeleid sport;
• Het organiseren van een conferentie topsport in 2007;
• Inventariseren en verbeteren van de sportaccommodaties aan de hand van NOC*NSF richtlijnen;
Met deze sportnota voldoet het college aan de eerste actie zoals hierboven verwoord. In deze nota worden
de andere twee acties uitgewerkt: het organiseren van een Conferentie Sportbevordering en het
inventariseren en verbeteren van de sportaccommodaties.
2.2 De Visie van de gemeente Steenwijkerland

Sport is voor veel burgers een belangrijke vorm van besteding van de vrije tijd, heel veel mensen beleven
er enorm veel plezier aan. Sport is van groot belang voor de gezondheid van de burgers; jong en oud.
Sport levert een zeer grote bijdrage aan de sociale samenhang in leefgemeenschappen.
Vanuit deze visie formuleren we voor Steenwijkerland de volgende doelen voor sportbeleid:
• via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten;
• mensen gaan meer sporten en bewegen voor een gezonde leefstijl;
• de topsport wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van ontspanning en voor ons
(lokale) imago.
De doelstellingen van de gemeente Steenwijkerland sluiten aan bij het landelijke beleid, zoals
weergegeven in de beleidsnota “Tijd voor Sport” (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
september 2005).
Om de gestelde doelen van de gemeente Steenwijkerland te bereiken is het sportbeleid gebaseerd op een
aantal speerpunten om het sportklimaat te bevorderen. Deze speerpunten zijn:
• Goed Gastheerschap: de gemeente gedraagt zich als goed partner voor de sporter en de
sportverenigingen. Dit komt met name tot uiting door het achterstallig onderhoud op de
accommodaties terug te brengen, zodat de accommodaties aan NOC*NSF normen (gaan)
voldoen. Het sportklimaat wordt bevorderd als de accommodaties goed zijn toegerust en
toegankelijk zijn. Daarnaast treedt de gemeente ook op als gastheer bij sportevenementen.
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•

Inzet op breedtesport én topsport: breedtesport en topsport versterken elkaar. Het nieuwe
sportbeleid heeft nadrukkelijk ten doel de breedtesport te bevorderen waarbij het sociale karakter
van sporten wordt benadrukt. Breedtesport is de basis om mensen meer te laten bewegen. Hoe
meer talenten zich kunnen ontwikkelen hoe meer kans dat er een topsporter opstaat. Dankzij
topsporters en topsport groeit de aandacht voor breedtesport. Er gaat een geweldige stimulans uit
van topsporters. Identificatie met succesvolle sporters leidt tot meer sporten. De begrippen
breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Sporten wordt bevorderd door een goed sportklimaat. Het sportklimaat in Steenwijkerland kan aanmerkelijk beter.
We willen als gemeente daaraan een bijdrage leveren. Het bevorderen van het sportklimaat is gebaseerd op de
speerpunten:
• Goed Gastheerschap: de gemeente gedraagt zich als goed gastheer voor sporters en sportclubs
• Breedtesport en topsport: inzet op breedtesport én topsport
Deze speerpunten worden in de volgende twee hoofdstukken uitgewerkt.
Een van de doelen is dat het gebruik en de tevredenheid van de sportvoorziening stijgt. In 2004 heeft een
omnibusmeting plaatsgevonden, waarbij het gebruik en tevredenheid is gemeten. De uitkomsten van een
nieuwe meting worden hiermee vergeleken.
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Hoofdstuk 3: Sportaccommodaties
3.1 Inleiding

Van oudsher is het ter beschikking stellen van accommodaties een belangrijk bestanddeel van het
gemeentelijk sportbeleid. De gemeente Steenwijkerland kent een groot aantal sportaccommodaties,
verdeeld over de vele kernen [zie Bijlage 2]. De sportaccommodaties worden gebruikt door
sportverenigingen, scholen, individuele recreanten en andere groepen. Buitensportaccommodaties als
voetbalcomplexen en tennisbanen hebben veelal één hoofdgebruiker; de vereniging die de accommodatie
als thuisbasis heeft. De grootte van het complex, waaronder het aantal velden en de kleedkamers, wordt
onder meer bepaald op NOC*NSF normen. Er doen zich in de praktijk op dat gebied nog knelpunten
voor: er zijn onder andere twee verenigingen met een tekort aan velden.
De binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen) zijn ingericht voor het
onderwijs en de verenigingssport.
3.2 Het huidige gemeentelijke accommodatiebeleid

Het gemeentelijk sportbeleid is voorwaardenscheppend. De sportcomplexen worden tegen een tarief ver
onder de kostprijs ter beschikking gesteld. De nadruk van het beleid lag de afgelopen jaren op het
instandhouden en verbeteren van het bestaande aanbod. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het
aantal sportcomplexen (exclusief commerciële aanbieders, watersport, ijsbanen en maneges). Een aanbod
waarvoor de gemeente zich verantwoordelijk voelt. Deze accommodaties moeten planmatig worden
verbeterd, zodat dat zij (gaan) voldoen aan de NOC*NSF normen .
1

Uit kwalitatief oogpunt moeten de accommodaties aan de volgende eisen voldoen:
• veilig: veiligheid staat voorop
• sportfunctionaliteit: meerdere takken van sport moeten gebruik kunnen maken van een
accommodatie
• eigentijds: de eisen zijn in de loop der jaren veranderd
• toegankelijk: streven naar toegankelijke accommodaties ook voor mensen met een handicap
• beschikbaar: de capaciteit moet toereikend zijn
• bereikbaar: voorzover mogelijk moet voor elke inwoner van de gemeente Steenwijkerland een
sportvoorziening bereikbaar zijn. In kleinere plaatsen zijn de inwoners eventueel aangewezen op
voorzieningen in andere plaatsen. Het aantal voorzieningen zal pas worden uitgebreid als de te
verwachten vraag en het maatschappelijke en financiële rendement in evenwicht is.
3.3 Beheer en onderhoud

Het beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in de gemeente Steenwijkerland is een taak
die door meerdere partijen wordt uitgeoefend:
NOC*NSF normen: De minimale kwalitatieve en kwantitatieve eisen voor sportaccommodatie opgesteld door de afzonderlijke
bonden.
1
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•
•
•

de gemeente: die deels zelf werkzaamheden doet, deels werkzaamheden uitbesteedt;
de buitensportverenigingen: die het onderhoud aan de sportparken en/of opstallen verrichten;
enkele beheersstichtingen: die verantwoordelijk zijn voor beheer en exploitatie van de betreffende
sportaccommodaties. Een aantal sporthallen en gymnastieklokalen is gekoppeld aan een
dorpshuis of multifunctioneel centrum.

Het cultuurtechnisch onderhoud van de velden geschiedt door de gemeente. Sommige taken worden in
het kader van zelfwerkzaamheid door de verenigingen uitgevoerd. De taakverdeling is verwoord in het
“Gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties gemeente Steenwijkerland”. Met ingang
van dit reglement in 2008 is een groot deel van het accommodatiebeleid geharmoniseerd. Dit reglement is
op dit moment van toepassing op de voet- en korfbalverenigingen, de hockey- en atletiekvereniging. Om
de kwaliteitsaspecten van de sportvelden te verbeteren is in 2007 een uitvoerig bestek voor het onderhoud
opgesteld. In nauw overleg met het externe onderhoudsbedrijf wordt een onderhoudsaanpak opgesteld,
waarbij de gemeente intensiever toezicht zal uitoefenen. De keuze voor bovengenoemde procedure is
mede ingegeven door het standpunt van de gemeente dat het onderhoud van de velden niet zal worden
overgedragen aan de verenigingen.
De gemeente is van mening dat de intensivering van de sportvelden moet toenemen. De vaststelling van
het aantal velden wordt bepaald aan de hand van NOC*NSF normen. In 2008 zal hier nader onderzoek
naar worden verricht. Er komt ook een planning voor de investeringen en onderhoud van de
sportaccommodaties. De gemeente voert periodiek overleg met de verenigingen over het beheer en
onderhoud van de accommodaties.
De gemeente vindt dat de gebruiker zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dient te dragen voor zijn
accommodatie. De raad heeft dit ook in 2003 aangegeven door vast te stellen dat er een ontwikkeling in
gang gezet moet worden om beheer en onderhoud van sportaccommodaties af te stoten en als gemeente
actief te gaan sturen op de maatschappelijke effecten.

3.4 Evaluatie pilot project privatisering sport
De gemeente opteert voor eigendomsoverdracht van de opstallen aan de verenigingen, zodat de
verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud volledig bij de verenigingen komt te liggen. Een
inschatting van afbreukrisico’s is nodig om te kunnen bepalen of overdracht van beheer en onderhoud
aan een sportvereniging verantwoord is. In dat verband is voor de buitensport (voetbal) een pilot project
privatisering afgerond. De deelnemende verenigingen aan dit pilot project hebben benadrukt dat de
gebouwen in goede staat moeten verkeren, voor dat overdracht kan plaatsvinden. Er zijn verschillende
scenario’s voor privatisering met de verenigingen besproken. Uiteindelijk heeft het project geleid tot de
volgende uitgangspunten:
a. de privatisering van de kleedaccommodaties verloopt getemporiseerd en vindt plaats op vrijwillige
basis, na nieuwbouw of verbouw op basis van NOC*NSF normen;
b. op basis van een technische afschrijving wordt een ranglijst met accommodaties opgesteld;
c. de gemeente subsidieert maximaal € 29.500 (norm 2007) voor het realiseren van nieuwe
kleedaccommodaties. Bij totale nieuwbouw wordt dit per project bekeken en beoordeeld;
d. er wordt óf een kostendekkende huur betaald óf er wordt geprivatiseerd.
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De gemeente streeft ernaar het beheer en onderhoud van de gebouwen met gebruikmaking van dezelfde
richtlijnen op vrijwillige basis uit te besteden aan de gebruikers. De gemeente houdt daarbij rekening met
organisatorische mogelijkheden van de gebruikers.
3.5 Vervangende nieuwbouw opstallen

Op enig moment is het gebouw technisch afgeschreven of is uitbreiding wegens groei van het aantal leden
of volledige nieuwbouw nodig. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld de aanleg van
nieuwe accommodaties in verband met woningbouw. De gemeente vervult een voorwaardenscheppende
taak en blijft verantwoordelijkheid houden voor het realiseren en voortbestaan van voorzieningen.
Bij volledige nieuwbouw zal óf een kostendekkende huur moeten worden betaald óf er wordt
geprivatiseerd. In dit laatste geval is het na 25 jaar mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie.
Tussendoor is er eenmalig geld beschikbaar voor renovatie. Bij een kostendekkende huurprijs zal worden
gebaseerd op afschrijving, rentelasten en onderhoud.
Het nieuwe sportbeleid stelt zich voor wat betreft Goed Gastheerschap de volgende doelen:
• volledig inzicht in noodzakelijke wensen van sportclubs over de accommodatie: planning voor de investeringen en
onderhoud van de sportaccommodaties;
• harmoniseren van het sportaccommodatiebeleid;
• de gemeente vergoedt maximaal € 29.500 (norm 2007) voor een nieuw te bouwen kleedkamer; uitgangspunten zijn
de NOC*NSF normen;
• na nieuwbouw de mogelijkheid tot verzelfstandiging van de kleedaccommodatie.

Bij eigendomsoverdracht is het van groot belang dat de prestaties van de partijen, de financiële afspraken
en de evaluatiemomenten in een overeenkomst worden vastgelegd. Door de eigendomsoverdracht krijgen
de verenigingen een grote verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de opstallen.
Van een gedeelte van de kantines is de gemeente nog eigenaar. Hiervoor geldt een uitsterfconstructie: in
de toekomst wordt een recht van opstal gevestigd op de kantine. De gemeente stelt geen geld meer
beschikbaar voor de bouw, onderhoud en vervanging van kantines. De verenigingen die de kantine nog
niet in eigen beheer hebben, worden op de hoogte gesteld wanneer de afschrijvingstermijn verloopt.
3.6 Financiële consequenties

Indien het beheer en onderhoud wordt overgedragen aan de verenigingen heeft dit zowel voor de
gemeente als de verenigingen financiële consequenties. Bij verbouw en nieuwbouw wordt in overleg met
de verenigingen de financiële positie van de vereniging geanalyseerd.
3.7 Binnensport

Er zijn binnensportmogelijkheden in dorpshuizen, multifunctionele centra, gemeentelijke
gymnastieklokalen en zwembaden. De scholen maken veel gebruik van gymnastieklokalen. Deze zijn dan
ook primair ingericht voor het onderwijs. Daarnaast maken verenigingen en individuele sporters gebruik
van de lokalen. De gemeente heeft de zorg voor de planning en financiering van voldoende geschikte
ruimtes voor bewegingsonderwijs. Indien sprake is van een structureel capaciteitstekort aan
gymnastiekruimte dient volgens de verordening “onderwijshuisvesting” een aanvraag te worden
9

toegekend. Het is niet noodzakelijk dat iedere school over een gymnastieklokaal beschikt, mits de afstand
school-gymnastieklokaal beperkt is (primair onderwijs hemelsbreed 1 kilometer). Bij nieuwbouw van
scholen zal steeds een koppeling moeten worden gelegd met het bestaande aanbod.
Bij nieuwbouw van scholen wordt bij de bepaling van de noodzakelijke gymnastiekruimte een relatie gelegd met het
bestaande aanbod.

Het aanbod van binnensportaccommodaties is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn
knelpunten ontstaan in het gebruik van bepaalde accommodaties, zoals in de Meenthe. Ook worden
signalen ontvangen, dat bepaalde accommodaties niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Als goed
gastheer dient aandacht aan die signalen te worden gegeven.
In de kernen Oldemarkt, Vollenhove en Steenwijk zijn sporthallen. Er zijn in Oldemarkt en Vollenhove
geen structurele capaciteitsproblemen. Soms moet in Oldemarkt tijdens de winterperiode worden
uitgeweken naar een andere accommodatie.
Vraag en aanbod moeten worden afgestemd. Er moet ruimte worden geboden aan breedtesport. De
gemeente start een onderzoek of er behoefte is aan een tweede sporthal. Daarvoor zijn inzichten nodig. Er
wordt onderzoek verricht naar wat de verhouding is tussen het huidige gebruik, kwaliteit en capaciteit
van de binnensportaccommodaties.
De gemeente start in 2008 in samenspraak met de gebruikers van de binnensportaccommodaties een behoeftepeiling
om
• helder te maken wat het huidige gebruik is van de binnenssportaccommodaties,
• helder te maken wat de huidige kwaliteit is van de binnensportaccommodaties, en
• helder te maken of de beschikbare capaciteit optimaal wordt gebruikt.
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Hoofdstuk 4: Breedtesport en topsport
4.1 Inleiding

Breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Breedtesport betreft alles aangaande
beweging, ook buiten de sportverenigingen om: bewegen op scholen en bijvoorbeeld bewegen in de
omgeving in ongeorganiseerd verband, zoals wandelen, fietsen en het gebruik van de skatebaan en
trapveldjes. Breedtesport is de basis om mensen meer te laten bewegen en van daaruit talenten te laten
voortkomen.
Topsport vestigt aandacht op de sport. Door topsport groeit de breedtesport. Daar kan een geweldige
stimulans van uitgaan. Wanneer er naar topsport wordt gestreefd en een vereniging wil daar op inzetten,
dan moeten we dat willen belonen en faciliteren. Met name in de individuele sporten telt onze gemeente
uitblinkers. Door accommodaties te verbeteren zullen prestaties beter worden. Dat trekt nieuwe sporters
aan. Het ambitieniveau kan hoger, maar niet iedere club is daaraan toe. Dat hoeft ook niet. Sommige clubs
hebben vooral een sociale functie in een bepaalde kern. Maar van andere verenigingen mag je verwachten
dat ze de mouwen opstropen en uit de anonimiteit willen geraken. De gezichten van de sporters moeten
bekender worden, dan gaat het ook allemaal meer leven.
4.2 Doelgroepen

Jeugd

Het jeugdbeleid van de gemeente Steenwijkerland is vastgelegd in de Jeugdagenda Steenwijkerland 20082011, de nota waarin we richting geven aan het jeugdbeleid voor de komende periode. Op 22 Januari 2008
is de Jeugdagenda door de gemeenteraad aangenomen.
In de Jeugdagenda is het thema ‘beweging’ opgenomen onder de ontwikkellijn: Alle kinderen groeien
gezond en veilig op. Hierbij geldt het speerpunt ‘Kinderen en jongeren hebben een gezonde leefstijl’.
Doelen die in het kader van beweging in de Jeugdagenda gesteld worden zijn:
• Sportorganisaties worden betrokken middels BOS bij jeugdbeleid
• Er is een sportstimuleringsaanbod ook in de buitendorpen
• Kinderen en jongeren worden gestimuleerd tot levenslang bewegen. Kinderen en jongeren
worden toegeleid naar sportverenigingen / sportvoorzieningen
• Er is een doorgaande lijn op het gebied van voorlichting en activiteiten over voeding en beweging
via consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs
en voortgezet onderwijs
• Er worden kwalitatief goede gymnastiek-lessen gegeven
De doelen worden uitgewerkt in concrete activiteiten, zoals bijvoorbeeld het BOS-project en IRun2BFit.
Schoolsport is onderdeel van het lespakket. De zelfstandige besturen van het onderwijs zijn hier
verantwoordelijk voor. De scholen worden maximaal betrokken bij het lifestyle project. Bewegen is een
van de onderdelen van het project. Het bestaande scholierensportproject wordt geëvalueerd en waar
nodig aangepast aan deze tijd.
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Senioren en mensen met een beperking

Sport en bewegen is vooral ook voor mensen met een beperking van groot belang. Enerzijds voor hun
gezondheid, anderzijds als mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. De mogelijkheden voor
mensen met een beperking/handicap om deel te nemen aan het sporten in verenigingsverband zijn niet
erg groot. Vaak lenen de sporten zich er niet vanzelf voor en zijn forse aanpassingen noodzakelijk. In
andere gevallen ontwikkelt zich een nieuwe sport, specifiek voor mensen met een specifieke handicap.
Er zijn veel mogelijkheden om gezond te bewegen. Zo kennen we binnen onze gemeente
bewegingsactiviteiten voor senioren zoals seniorengym en biedt onze gemeente veel mogelijkheden voor
fietsen en wandelen. In de paardensport zijn activiteiten ontwikkeld speciaal voor mensen (kinderen) met
een handicap. Jaarlijks wordt in onze gemeente de sportdag voor verstandelijke gehandicapten
georganiseerd waarbij zeer veel vrijwilligers actief zijn.
De gemeente stelt zich ten doel de mogelijkheden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking te
vergroten en betrekt daarbij de sportverenigingen en relevante organisaties.

De gemeente treedt daartoe in overleg met organisaties voor gehandicapten en senioren om
• in beeld te brengen welke mogelijkheden er nu al zijn binnen deze gemeente;
• deze mogelijkheden onder de aandacht van de doelgroep te brengen;
• nieuwe voorstellen en ideeën op te halen en deze ook te (doen) realiseren.
Het subsidiebeleid sluit hier op aan. In het subsidiebeleid [bijlage 1] is een projectsubsidie voor
stimulering sportbeoefening door ouderen, jeugdigen en gehandicapten opgenomen en er is de
normsubsidie.
Topsporters

Een belangrijke uitstraling op sporten en bewegen hebben ook de lokale succesvolle sporters. Dat
betekent dat vanuit de gemeente initiatieven worden ondernomen om deze meer bekendheid te geven. Bij
het bevorderen van het sportklimaat wordt ook gedacht aan topsporters. Een eerste initiatief daartoe is
het organiseren van een Conferentie Sportbevordering waarvoor topsporters uit de gemeente worden
uitgenodigd. De conferentie is vooral bedoeld als werkconferentie waarin topsporters met lokale
sportbestuurders, sporters, het gemeentebestuur en andere bij de sport betrokken organisaties in gesprek
gaan om nieuwe initiatieven, plannen en projecten aan te dragen ter bevordering van het sporten en
bewegen. De Conferentie Sportbevordering is de Kick Off voor een jaarlijks terugkerend werkoverleg
waarin gevolgd wordt of de initiatieven zijn gerealiseerd en waar steeds een nieuwe impuls aan het
sportgebeuren wordt gegeven.
Een van de initiatieven om meer bekendheid te geven aan de lokale succesvolle topsporters zijn de
jaarlijkse sportverkiezingen waarin onder andere de sportman, de sportvrouw en de sportclub van
Steenwijkerland wordt gekozen. Dit initiatief moet zeker gehandhaafd blijven en zo mogelijk uitgebreid.
Een ander initiatief is de persoonlijke felicitatie die het gemeentebestuur doet aan sporters na:
• Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een Europees of wereldkampioenschap in een tak van
sport door een team of een individuele sporter;
• Het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats op een landelijk kampioenschap in een tak van sport door
een team of individuele sporter;
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Het behalen van een regionaal of provinciaal kampioenschap (1e plaats) of promotie in een tak
van sport door een individu of team.
Deze felicitaties variëren van een persoonlijke felicitatiekaart tot een cheque van 200 euro. Vanuit de te
organiseren werkconferentie(s) sport zullen ongetwijfeld nieuwe voorstellen en initiatieven op tafel
komen.
•

De gemeente ontwikkelt initiatieven om lokale topsporters in de schijnwerpers te zetten en in te schakelen voor het
promoten van meer sporten en bewegen in onze gemeente.

4.3 Gastheer bij evenementen

Naast de rol als stimulator en medefinancier van sport, is de gemeente een belangrijke partij als het gaat
om goed gastheerschap. De gemeente kan tevreden zijn over de wijze waarop zij haar gastheerschap voor
sporters hierbij vorm geeft. Evenementen als het wielerspektakel, de wandelvierdaagse, de
fietsvierdaagse, skeelerklim, Beneluxcup Mountainbike verlopen naar ieders tevredenheid en de
gemeente treedt hier op als een goed gastheer.
De gemeente onderneemt initiatieven om het aantal sportevenementen uit te breiden. Uitgangspunten zijn dat het
sportevenementen betreffen die passen bij het streekeigen karakter van onze gemeente en/ of het karakter dragen van
NK’s, EK’s of WK’s en/ of evenementen die een grote mate van mediaexposure kennen.
Hierbij geldt dat deze evenementen gedragen en (deels) georganiseerd worden door verenigingen of instanties
gevestigd in de gemeente.

4.4 Gezondheid

Het is inmiddels bij iedereen bekend dat sporten en bewegen een positief effect heeft op de gezondheid,
zoals het verminderen van overgewicht en dus het verminderen van de nadelige gevolgen van
overgewicht zoals diabetes en hartkwalen. Ook op provinciaal niveau wordt nieuw beleid ontwikkeld en
worden nieuwe initiatieven en projecten geïntroduceerd om meer mensen aan te zetten tot sporten en
bewegen.
Naast de relatie tussen sport, bewegen en overgewicht, vraagt de relatie tussen sport en alcoholgebruik,
inmiddels aandacht. Zonder te willen ingrijpen in de functie van kantines van sportverenigingen, voelt de
gemeente zich verantwoordelijk om in haar beleid de nodige aandacht van sportverenigingen en leden
van deze verenigingen te vragen voor het alcoholgebruik in en rondom de sportactiviteiten. Goede
voorlichting, goed voorbeeldgedrag en wellicht gedragscodes kunnen helpen dit onderwerp bespreekbaar
te maken en de relatie tussen overmatig alcoholgebruik, gezondheid en sportprestaties aan de orde te
stellen.
In onze gemeente staan initiatieven op het gebied van sport en gezondheid nog in de kinderschoenen. Een
sterke stimulans vanuit de provincie, goede voorbeelden vanuit andere gemeenten halen we op. We gaan
in gesprek met organisaties in de zorg en de gezondheidszorg, met sportclubs en scholen om dit punt
stevig op de agenda te krijgen. Een echt effectief beleid kan wel onder regie van de gemeente, maar niet
alleen door de gemeente worden gerealiseerd:
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De gemeente gaat actief in gesprek met sportclubs, organisaties in de gezondheidszorg en zorg, onderwijsinstellingen
en andere betrokken organisaties om het agendapunt sport en gezondheid stevig op de agenda te zetten. Doel is op dit
agendapunt nieuwe initiatieven en projecten tot stand te brengen.

4.5 Vrijwilligerswerk
De georganiseerde sport bestaat op basis van inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten als
bestuurder van een vereniging, als trainer of voor uitvoering van diverse ondersteunende activiteiten.
Sport en vrijwilligerswerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder vrijwilligers zouden er
beperkte betaalbare sportmogelijkheden zijn.
De gemeente is zich terdege bewust van het belang van vrijwilligers voor de sportbeoefening. De
gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk door verschillende subsidiemogelijkheden. Ondersteuning
door de gemeente van het vrijwilligerswerk is echter toe aan nieuw, op de toekomst gericht beleid. Daarin
wordt onder meer uitgebreid aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor faciliteren en
ondersteunen door de gemeente van het vrijwilligerswerk. Gezien het belang van vrijwilligerswerk, ook
in andere sectoren dan de sport, werkt de gemeente aan het formuleren van nieuw algemeen
vrijwilligersbeleid.
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Hoofdstuk 5: Zwembaden
5.1 Inleiding

Zwembaden vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Op dit moment is er een binnen- en
buitenbad in Vollenhove, binnenbad de Waterwyck in Steenwijk en buitenbad ’t Tolhekke te
Steenwijkerwold.
De gemeente blijft streven naar laagdrempelige toegankelijkheid van de zwembaden. Via de openstelling
en de tarifering oefent de gemeente haar invloed uit.
5.2 Beheer

In de raadsvergadering van 18 december 2007 is besloten dat:
• De stichting ’t Tolhekke verantwoordelijk blijft voor het beheer en exploitatie van het
zwembad ’t Tolhekke;
• Er geen privatisering van de zwembaden plaatsvindt, maar taken die door de markt kunnen
worden ingevuld worden afgestoten;
• het management van de zwembaden Vollenhove en de Waterwyck per 1 januari 2008 bij 1
manager berust;
• Het stichtingsbestuur de Waterwyck en de gemeente het initiatief nemen om zo spoedig
mogelijk kandidaten voor een nieuwe stichting voor de baden Vollenhove en de Waterwyck
te werven;
• Het stichtingsbestuur de Waterwyck en de gemeente ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk
definitieve professionele deskundigheid c.q. directie/management wordt ingehuurd voor
beide baden;
• in het tweede kwartaal 2008 voor alle zwembaden de financiële meerjarenplanning op stellen
waarbij rekening wordt gehouden met de beoogde taakstelling.
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Hoofdstuk 6: Risico’s en kansen
6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn de speerpunten van het beleid en de huidige situatie van de sport in
de gemeente Steenwijkerland beschreven. Er is een aantal in te schatten risico’s, dat van invloed kan zijn
op het beleid. Er zijn ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Deze worden in dit hoofdstuk
beschreven.
6.2 Risicofactoren

Er is een aantal factoren dat van negatieve invloed kan zijn op het beleid, de doelstellingen en de uitvoer.
Inkomen

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Financiën kunnen een argument vormen om niet deel te
nemen aan sportactiviteiten. Daarom is er voor burgers die lid zijn of willen worden van een vereniging
een inkomensondersteunende tegemoetkoming mogelijk uit het “Declaratiefonds”. De bijdragen zijn
bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering of met een inkomen dat lager is dan 110% van de voor
hen geldende bijstandsnorm exclusief vakantiegeld. Dat geldt ook voor zelfstandigen.
Met betrekking tot sport geeft het Declaratiefonds de volgende voorbeelden aan :
Recreatieve en/of sportactiviteiten; lidmaatschap van een sportclub, abonnement van een zwembad en
zwembadkaartjes, kosten zwemlessen, schaatsabonnement,sportkleding/sportattributen/sportschoenen.
De maximale bijdrage uit het Declaratiefonds is € 90,76 per persoon per jaar. Daarnaast zijn er aanvragen
van burgers die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens in het declaratiefonds en die worden dus
afgewezen.
Op dit moment zijn alleen de totaalbedragen beschikbaar die uit het declaratiefonds werden vergoed. Er
wordt nog nagegaan of het mogelijk is de specifiek met sporten en bewegen uitbetaalde vergoedingen in
beeld te brengen.
Enkele keren per jaar komt er een verzoek binnen voor extra onkostenvergoeding voor sporters – vaak
jeugdleden – die door bijzondere prestaties op een hoger wedstrijdniveau worden gevraagd mee te
spelen. Dit brengt extra, vaak forse, kosten met zich mee. Bijvoorbeeld hoge reiskosten. Een bijdrage in
deze kosten vanuit landelijke fondsen (zoals NOC*NSF) is alleen mogelijk als de sport een Olympische
sport is.
Sportfonds

Het is een vaststaand gegeven dat de lokale sport niet zonder sponsors kan. De sponsoring vanuit het
bedrijfsleven vindt rechtstreeks aan de verenigingen plaats.
Het is de moeite waard om te onderzoeken of ook andere vormen van sponsoring mogelijk zijn, waarbij
gedacht zou kunnen worden aan de vorming van een sportfonds.
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In 2008 zal de gemeente starten met het ontwikkelen van voorstellen om inkomensondersteunende tegemoetkoming
verder te bevorderen met co-financiering vanuit het bedrijfsleven en provincie middels een zogenaamd sportfonds.
Veel kleine sportverenigingen

Sommige sportclubs of verenigingen slagen er niet in draagkrachtig genoeg te zijn om binnen de snelle
maatschappelijke veranderingen, en veranderingen in de sport zelf, te blijven voortbestaan. De gemeente
acht zich geen partij als het gaat om samengaan van sportclubs, nieuwe vormen van samenwerking of
fusies. Wel is de gemeente van mening dat in een groot aantal gevallen een schaalvergroting meer basis
en draagkracht biedt voor het voorbestaan van de betreffende sport. In haar gesprekken met sportclubs
zal de gemeente deze visie pro-actief inbrengen.

De gemeente stelt vast dat fuseren van sportclubs voordelen oplevert voor de continuïteit van de georganiseerde
sport en stelt tevens vast:
• fuseren geschiedt alleen op basis van vrijwilligheid (gemeente dwingt niet af);
• gemeente stelt zich proactief op: op basis van overtuigingskracht gaat zij in gesprek met clubs om fusie of intensieve
samenwerking bespreekbaar te maken;
• het betreft dan vooralsnog de clubs waarvan het voortbestaan onzeker is geworden, de gemeente verantwoordelijk is
voor onderhoud voor accommodaties die beperkt worden gebruikt, dan wel bij situaties waarbij zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen voor wat betreft woningbouw, voorzieningen en ruimtelijke inrichting;
• de gemeente denkt daarbij nu al aan Steenwijker Boys/Steenwijk; Willemsoord/Steenwijkerwold; Belt
Schutsloot/Wanneperveen; Blokzijl/Blankenham/Scheerwolde of Blankenham/Kuinre en Scheerwolde/Blokzijl;
• als een club wegens exploitatietekort aanklopt bij de gemeente, stelt de gemeente fusie met een andere sportclub als
voorwaarde voor mogelijke ondersteuning.
Geringe onderlinge samenwerking verenigingen

Een doel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 is een stijging van het gebruik van de sportvoorzieningen.
Een van de belemmerende factoren is de weinig onderlinge samenwerking tussen verenigingen. De
samenwerking tussen verenigingen onderling moet verbeterd worden, zodat er optimaal gebruik van de
accommodaties kan worden gemaakt. De noodzaak om samen te werken op de accommodaties is er voor
verenigingen niet altijd. Door onderlinge samenwerking zouden de faciliteiten beter kunnen.

6.3 Uitdagingen toekomstig beleid
De Groene Long

De Groene Long betreft de sportvelden in Steenwijk. Bij het inventariseren van de knelpunten
‘Achterstallig onderhoud’ zijn ook de knelpunten van de drie Steenwijker verenigingen naar voren
gekomen. Er zijn mogelijkheden in Steenwijk wanneer er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de
drie voetbalclubs in Steenwijk. En dan met name het gebruik van een groot sportcomplex waar alle drie
de clubs gebruik van kunnen maken. Een sportcomplex in Steenwijk met een aantal grote en goed
onderhouden voetbalvelden, goede faciliteiten en accommodaties en een publieke tribune die voldoende
plaats biedt aan de bezoekers. Uiteraard na modernisering en uitbreiding van de clubs, die daarmee een
grote kans en uitdaging krijgen. Het is aan de voetbalclubs in Steenwijk om hier over na te denken en dit
te willen. Wij zijn ervan overtuigd dat concentratie van sportvelden c.q. accommodaties in de stad meer
mogelijkheid biedt tot het leveren van een goede kwaliteit van de accommodatie als geheel en willen hier
in ieder geval serieus over gaan nadenken.
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De stad Steenwijk ontwikkelt zich in een snel tempo, er komen steeds meer woningen bij en het
voorzieningenniveau zal gelijke tred (moeten) houden. In dat verband is de vraag aan de orde of de
sportvelden, die binnen de stad (komen te) liggen op dezelfde plaats gehandhaafd moeten blijven of
verplaatst moeten worden naar de rand van dan wel echt buiten de stad. Gebruikers van sportvelden
hebben belang bij een zekere mate van sociale controle ten behoeve van veiligheid. Dat geldt met name
voor kinderen en ouderen. Ter voorkoming van onveilige situaties en vandalisme is het aan te bevelen om
sportvelden binnen de bebouwing te houden. Daarnaast fungeren sportvelden binnen de bebouwde kom
als Groene Long. Sportactiviteiten binnen de stad leveren een bijdrage aan de sociale samenhang in de
stad. Ook een aantal basisscholen is nabij De Groene Long gelegen en maakt gebruik van de sportvelden.
Tenslotte biedt concentratie van sportvelden in de stad meer mogelijkheid tot het leveren van een goede
kwaliteit van de accommodatie als geheel. Het project “De Groene Long” maakt deel uit van de
reservering structuur versterkende projecten.
De door de gemeente Steenwijkerland opgestelde nota “Integrale visie op de openbare ruimte” zal bij de
discussies over De Groene long worden betrokken.
De sportvelden in de stad Steenwijk blijven op dezelfde plaats Parallelweg/Middenweg. Het project “De Groene
Long” maakt deel uit van de structuur versterkende projecten.
6.4 Kansen
Contacten met de sportbonden

In 2008 wordt met de KNVB een convenant gesloten. Gemeente Steenwijkerland is de eerste middelgrote
gemeente, waarmee een dergelijke afspraak wordt gemaakt. De G4 en een aantal grote gemeenten zijn
voorgegaan. Het betreft een samenwerking tussen de gemeente en de KNVB om voetbalverenigingen
ondersteuning te bieden. Ook met andere sportbonden wordt meer contact gezocht.
Kunstgras

De aanleg van kunstgrasvelden neemt in Nederland toe. Het aanleggen van een kunstgrasveld is voor de
gemeente Steenwijkerland geen doel, maar een middel: alleen bij capaciteitsproblemen wordt de aanleg
van een kunstgrasveld overwogen.
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Hoofdstuk 7: Financiële paragraaf
7.1 Inleiding
De bedragen die zijn opgenomen in de huidige sportbegroting zijn niet toereikend om alle kosten te
dragen die voortvloeien uit deze basisnota. Om hier toch uitvoering aan te geven worden er
begrotingsclaims ingediend, die zijn afgestemd op het investeringsprogramma. Daarnaast zal worden
nagegaan of subsidie van de provincie kan worden verkregen, zoals weergegeven in het Coalitie Akkoord
2007-2011. De provincie wil middels een eenmalige bijdrage van € 5 per inwoner een extra impuls aan
sportaccommodaties geven. Om inzicht te geven in de bedragen die nu zijn opgenomen in de begroting
wordt hieronder opgesomd wat de huidige geraamde uitgaven zijn voor sport algemeen, binnen- en
buitensport, als ook de drie aanwezige zwembaden.

7.2 Sport algemeen
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 83.000 waarvan voornamelijk subsidies worden betaald
aan de diverse sportverenigingen.
Daarnaast zijn er aparte bedragen opgenomen die ingezet worden voor het organiseren van
sportevenementen.
Apart begroot zijn:
- Sportverkiezing
5.033
- Wielerspektakel
7.841
- Lambertusloop
100
- Langebaanzwemmen
500
- St.SEN
500
- Avond 4 daagse
3.038

Totaal

€ 17.012

========

In de begroting is in de jaren 2007 en 2008 voor elk jaar een bedrag opgenomen van € 275.000 voor
privatisering sport. Bij de jaarrekening 2006 is voorgesteld om een bedrag van € 188.000 over te hevelen
naar het jaar 2007. Genoemd bedrag kan ook worden ingezet voor het privatiseringsproject. In maart 2005,
bij verplaatsing van de ijsbaan, is besloten om een bedrag van € 260.000 in te zetten vanuit de
grondexploitatie (Hooidijk-zuid) voor de privatisering van sportaccommodaties. In totaal is er dus een
bedrag beschikbaar van € 998.000 voor privatisering.
In december 2007 is besloten om het label privatisering te verwijderen en de beschikbare gelden ad
€ 998.000 in te zetten voor het nieuw in te voeren investeringsprogramma ter verbetering van de
noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve voorzieningen betreffende de sportaccommodaties. Uit het
nog vast te stellen investeringsprogramma vloeien zowel incidentele (vereniging eigenaar) als ook
structurele lasten (gemeente eigenaar) voort.
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In het verleden zijn er leningen verstrekt aan diverse sportverenigingen. Per 1 januari 2007 bedraagt de
stand van deze leningen nog € 139.000. Met de verenigingen zijn er afspraken gemaakt over de
terugbetaling.
7.3 Binnensport

Voor de binnensport (voornamelijk gymnastieklokalen) is een structureel bedrag in de begroting
opgenomen van € 149.053; waarvan een bedrag van € 17.575 aan afschrijving en rente.
7.4 Buitensport

Voor de buitensport is een structureel bedrag in de begroting opgenomen van € 489.143; waarvan
een bedrag van € 182.051 aan afschrijving en rente.
Daarnaast is een aantal incidentele bedragen opgenomen, te weten:
• Herstel korfbalveld Noveas
30.000
• Ophoging veld v.v. Giethoorn
12.000
41.140
• Verbetering wetraveld d’Olde Veste/Steenwijker Boys
Totaal

€ 83.140

=======

Met een paar verenigingen zijn er in het verleden afspraken gemaakt over zelfwerkzaamheden. Voor de
werkzaamheden wordt een vergoeding verstrekt. Hiervoor is een reserve beschikbaar ter hoogte van €
28.837. De reserve wordt overigens structureel gevoed vanuit de exploitatie met een bedrag van € 11.163
per jaar.
7.5 Zwembaden

Er zijn drie zwembaden in de gemeente. Het bedrag dat is opgenomen in de
begroting is als volgt opgebouwd:
• Zwembad Vollenhove
259.217
• Zwembad Tolhekke
100.365
• Zwembad De Waterwyck
271.956
• Afschrijving en rente zwembad De Waterwyck
115.472
Totaal

€ 747.010

========
In de begroting van 2010 is een besparing op de exploitatie van de zwembaden geraamd op € 200.000.
7.6. Toekomstige investeringen

In de raadsvergadering van 18 december 2007 is gesproken over achterstallig onderhoud/ toekomstige
investeringen. Hierin is besloten om een deel van het beschikbare bedrag zo snel mogelijk in te zetten om
kleinschalig achterstallig onderhoud te verhelpen [bijlage 3]. Voor de grote projecten worden plannen van
aanpak opgesteld en deze worden separaat aan de raad voorgelegd ter finale besluitvorming. Het
beschikbare bedrag van € 998.000 is bij lange na niet toereikend om alle “wensen” te honoreren. De raad
heeft uitgesproken dat er jaarlijks bij de begroting een uitgewerkt plan voor accommodatiebeleid en
uitbreiding komt met daarbij de benodigde financiële paragraaf.
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In hoofdstuk 3 is als beslispunt opgenomen dat in 2008 een nader onderzoek zal plaatsvinden naar de
behoefte aan het aantal velden. Dat onderzoek is mede van invloed op de toekomstige investeringen. In
dit onderzoek wordt ook de behoefte aan het aantal kleedkamers meegenomen.
Bij het vaststellen van een bedrag voor de vervanging van kleedkamers is uitgegaan van de
normensystematiek NOC*NSF, die voor een kleedruimte uitgaat van 15m2 en een wasruimte van 10m2.
Volgens NOC*NSF berekening bedraagt dan de kosten van een kleedaccommodatie € 36.592,50.
Uitgaande van een vergoeding van 80% kan per kleedkamer maximaal € 29.500 (afgerond) worden
verstrekt.

21

Bijlagen Basisnota Sport
•
•
•

Sportsubsidies
Overzicht sportcomplexen
Investeringen en achterstallig onderhoud; behorende bij raadsbesluit van 18-12-2007

•

Overzicht boekwaarden 2006
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