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1. Waarom een sportvisie?
In de strategische visie is reeds een eerste voorzet gedaan voor het sportbeleid. Deze sportvisie 2003
tot en met 2006 is een eerste uitwerking daarvan. Een sportvisie die noodzakelijk is omdat de beide
sportnota’s uit de voormalige gemeenten niet meer geheel van deze tijd waren. Bovendien speelt de
gemeentelijke herindeling een rol. Er bestaan verschillen in het sportbeleid van de voormalige
gemeente Den Ham en van de voormalige gemeente Vriezenveen. Harmonisatie van sportbeleid, onder
andere op het terrein van subsidies en tarieven is uit het oogpunt van gelijkberechtiging noodzakelijk.
Wij hebben ervoor gekozen om een sportvisie uit te brengen. Deze visie geeft aan welke kant wij op
willen de komende vier jaar. Deze visie sluit aan bij de nieuwe rol van de gemeenteraad; het stellen van
kaders. Wij hebben ervoor gekozen om de sportvisie eerst voor te leggen aan de betrokkenen, in dit
geval de sportverenigingen uit onze gemeente. Gezien de grote opkomst tijdens de presentatie van de
sportvisie aan de sportverenigingen, blijkt dat deze manier van werken aanspreekt. Wij zijn er ons van
bewust dat deze manier van werken meer tijd en geld kost, maar naar onze mening zal het uiteindelijk
tot een beter resultaat leiden.
Tijdens de presentatie van de sportvisie zijn o.a. de volgende vragen voorgelegd aan de verenigingen:
• Welke doelstellingen zou de gemeente moeten nastreven bij sport?
• Bent u van mening dat de gemeente Twenterand een aanvraag voor de breedtesportimpuls zou
moeten indienen? Zo ja, waar zou dan de nadruk moeten komen te liggen?
• Hoe staat u tegenover het instellen van een sportoverleg?
De antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in deze sportvisie. In deze visie zijn tevens inspraakreacties verwerkt. Deze reacties zijn vetgedrukt weergegeven.
2. Sport en de gemeente
Wat bezielt de gemeente om zich bezig te houden met sport? Waarom rekent de gemeente het tot
haar taak om te investeren in sportactiviteiten, sportorganisaties en fysieke randvoorwaarden?
Kortom: wat is eigenlijk de doelstelling van het Twenterandse sportbeleid?
Sport is belangrijk voor Twenterand. Heel veel burgers uit Twenterand zijn erbij betrokken, als
sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Door de jaren hebben de voormalige gemeenten voordurend
sporters, sportevenementen en sportaccommodaties gekend waar we trots op kunnen zijn.
Wij zien sport in de eerste plaats als belangrijk instrument (middel) om onze maatschappelijke
doelstelling te realiseren. Deze maatschappelijke doelstelling luidt als volgt: “Het verbeteren van de
sociale kwaliteit van de gemeente Twenterand”. Het verbeteren van de sociale kwaliteit betekent voor
ons dat wij de samenhang tussen mensen willen versterken en de leefbaarheid in onze gemeente willen
vergroten. Wij zijn van mening dat sport hieraan een uitstekende bijdrage kan leveren.
De hoofddoelstelling van het sportbeleid in onze gemeente luidt dan ook als volgt:
Door de inzet van sport een bijdrage leveren aan het verbeteren van de (sociale) kwaliteit van de
gemeente Twenterand.
Op welke wijze kan de sport nu een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit in onze gemeente? De
sociale kwaliteit van sport komt tot uitdrukking in de onderstaande vijf waarden:
• Intrinsieke (sociaal emotionele) waarde
Veel mensen vinden sport leuk om te doen en naar te kijken. Sport biedt de mogelijkheid gevoelens te
uiten en door sport kan men spanningen, agressie en conflicten reguleren en beïnvloeden. Bovendien
heeft sport een laagdrempelig karakter. Ieder kan naar eigen aard en aanleg een geschikte sporttak en
sportvorm vinden.
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• Vormende waarde
In de sport worden mensen geconfronteerd met verschillende problemen die zich ook in de samenleving
v oordoen. Al sportende ontwikkelt men persoonlijkheid, leert men sociale vaardigheden en worden
heersende culturele normen en waarden verankerd. De persoonlijke beleving en leerervaringen in de
sport dragen bij aan de karaktervorming van de sporter. Samenwerken, doorzetten, normen en waarden
zijn belangrijke zaken bij sportbeoefening.
• Sociale waarde
Actieve sportbeoefening en het vrijwilligerswerk in de sport bieden mogelijkheden sociale contacten
aan te knopen c.q. te onderhouden. Daardoor wordt de maatschappelijke integratie bevorderd en kan
maatschappelijk isolement worden voorkomen. In het vrijwilligerswerk kunnen bovendien allerlei
vaardigheden beoefend en geleerd worden zoals besturen, organiseren en leidinggeven.
• Gezondheidswaarde
Sport kan, indien er sprake is van regelmatige en verantwoorde sportbeoefening, de gezondheid (fysiek
en psychisch) in stand houden en bevorderen. Sport heeft echter niet altijd positieve
gezondheidseffecten getuige de voorkomende sportblessures. Gebleken is echter dat sportblessures
ruimschoots worden gecompenseerd door de dankzij diezelfde sportbeoefening vermeden ziektes
(hart- en vaatziekten, psychische klachten en dergelijke).
• Economische waarde
Sport staat in Nederland hoog op de lijst van bestedingen. Te denken valt aan sportkleding,
contributies, horeca, sportvakanties, toeschouwers gelden en dergelijke. Daarmee levert sport weer
veel arbeidsplaatsen op.
Ook wordt sport ingezet als medium voor de overheid en het bedrijfsleven. Sport kan het beeld
overbrengen van een gemeente waarin het prettig vertoeven is en een bedrijf kan door sponsoring een
grotere naamsbekendheid krijgen.
Er kan nu nog niet worden aangeven welke van bovengenoemde waarden (subdoelstellingen) zullen
worden nagestreefd bij de sport. Afhankelijk van het onderzoek naar de sportdeelname door de
Sportraad Overijssel zullen wij subdoelstellingen vaststellen. Bij het onderdeel sportdeelname/sportstimulering wordt nader ingegaan op het onderzoek van de Sportraad Overijssel.
Wij hebben de sportsector natuurlijk hard nodig om onze maatschappelijke doelstelling te bereiken.
Het inzetten van sport als instrument voor het verbeteren van de sociale kwaliteit vraagt ook om
aandacht voor het verbeteren van het functioneren van de sportsector. De gemeente rekent dit aspect
ook tot haar verantwoordelijkheid.
Regierol
Wij zullen de komende jaren ook nadrukkelijk werken aan een actieve invulling van onze regietaak bij
het sportbeleid: initiatieven nemen, als een soort “makelaar” mensen, organisaties en ideeën bij elkaar
brengen en gewenste ontwikkelingen aanmoedigen. Dit alles vanuit een gevoel van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Deze actieve invulling van de regietaak vraagt van de gemeente dat zij niet
alleen oog heeft voor ontwikkelingen in de sport zelf en de consequenties die het gemeentelijk beleid
voor die sport heeft, maar ook voor ontwikkelingen buiten de sportsector waar de sport van kan
profiteren en/of aan kan bijdragen. Met andere woorden: de gemeente moet integraal leren denken (en
doen) over sport en sportbeleid. Met name de relaties tussen sport, onderwijs en gezondheid vindt de
gemeente bijzonder belangrijk.
Deze nieuwe opstelling vereist overigens lang niet altijd dat wij zelf de uitvoering verzorgen. Wij willen
vooral faciliteren, dat wil zeggen voorwaarden scheppen die sport en ontwikkeling(en) in de sport
mogelijk maken. Anders gezegd: wij kiezen vooral voor de rollen van team manager en coach in plaats
van die van speler in het veld. Daarbij willen wij een verstandhouding bevorderen waarin de sport (het
veld) en de gemeente elkaar aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden.
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Wij sluiten hierbij aan bij de wens van de verenigingen die hebben aangegeven dat zij van de gemeente
een coördinerende en stimulerende rol verwachten. Bovendien hebben de verenigingen aangegeven dat
zij bereid zijn om vervolgens de uitvoering te verzorgen mits voldaan wordt aan een aantal
randvoorwaarden. De verenigingen geven hierbij met name het gebrek aan vrijwilligers aan waardoor
het steeds moeilijker wordt om de vereniging draaiende te houden. Bovendien krijgen verenigingen
steeds meer te maken met wet- en regelgeving waardoor zaken steeds complexer worden. Verenigingen
worden bovendien zo “opgeslokt” door de dagelijkse gang van zaken dat zij nauwelijks tijd hebben om
na te denken over de toekomst van de sport in het algemeen.
3. De speelterreinen van sportbeleid:
Onze doelstelling willen wij vertalen in de volgende aandachtsgebieden :
♦ Sportdeelname/sportstimulering
♦ Verenigingsondersteuning
♦ Sportaccommodaties
♦ Tarieven
♦ Samen denken, samen doen
Hieronder hebben wij deze onderdelen nader uitgewerkt in uitgangspunten en acties.
3.1. SPORTDEELNAME/SPORTSTIMULERING
Waar staan we?
Onze gemeente kent een ruim en gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten dat wordt aangeboden door
(al dan niet gesubsidieerde) verenigingen. Er zijn ook diverse commerciële aanbieders actief in onze
gemeente. Daarnaast vindt er ook individuele sportbeoefening plaats, bijvoorbeeld hardlopen en
zwemmen.
De voormalige gemeenten hebben de sportdeelname onder met name jeugd en jongeren gestimuleerd.
Er is niet gekeken of de deelname van deze doelgroep gestegen is door het beschikbaar stellen van
financiële middelen. Er is wel bekend dat met name jeugd (4-12 jaar) lid is van sportverenigingen. Er
worden ook activiteiten voor ouderen georganiseerd door de beide stichtingen voor welzijn ouderen
(Meer bewegen voor ouderen). Daarnaast vindt ook sportbeoefening plaats door mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke handicap. In onze gemeente betreft het met name zwemmen. Voor
overige sportactiviteiten is deze doelgroep aangewezen op voorzieningen in omliggende gemeenten
(bijvoorbeeld Almelo of Wierden).
Uit de gezondheidsatlas van de GGD (2002) blijkt dat in Twente het aantal jongeren dat sport afneemt
met het stijgen van de leeftijd. In de leeftijd van 12 – 14 jaar sport in Twente 73 % van de jongeren,
in de leeftijdscategorie 17 – 19 jaar is dit nog maar 56 %. Uit deze gezondheidsatlas blijkt bovendien
dat de sportdeelname door jongeren en ouderen in de gemeente Twenterand lager ligt dan in de rest
van Twente. Het is niet duidelijk hoe groot momenteel de exacte sportdeelname van deze doelgroepen
is. De sportdeelname van andere doelgroepen (volwassenen, gehandicapten) is niet inzichtelijk.
Ook zijn er onder jongeren negatieve gezondheidsgevolgen van lichamelijke inactiviteit merkbaar. De
verenigingen hebben aangegeven dat zij deze trend herkennen en maken zich ook zorgen over het
afnemend aantal jeugdleden vanaf ongeveer 13 jaar.
Waar willen we naar toe?
Er is meer inzicht nodig in de sportdeelname om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken. Hieruit kan
namelijk de nodige beleidsinformatie worden gehaald (bijvoorbeeld waarom bepaalde doelgroepen niet
deelnemen aan sport en aan welke takken van sport behoefte bestaat). Hieruit kunnen vervolgens de
subdoelstellingen worden herleid (bijv. meer deelname sport door jongeren en ouderen).
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Aktiepunten
De sportraad Overijssel is gestart met een onderzoek naar de sportdeelname in de gemeente
Twenterand. De resultaten van het sportdeelname-onderzoek kunnen de gegevens leveren voor het
opstellen van een aanvraag voor de breedtesportimpuls.
Breedtesportimpuls
Onder breedtesport worden de activiteiten verstaan, die op lokaal niveau plaatsvinden en die niet
beroepsmatig of op topsportniveau worden beoefend. De breedtesportimpuls van het ministerie van
VWS is een tijdelijke (financiële) stimuleringsregeling. Projecten waarbij een breder doel dan alleen de
bevordering van sportdeelname wordt nagestreefd, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
De breedtesportimpuls biedt gemeenten een kans om hun sportbeleid verder vorm te geven. De
belangrijkste onderwerpen binnen de breedtesport zijn:
♦ Verbetering sportparticipatie (jongeren, ouderen en gehandicapten)
♦ Verbetering leefbaarheid (o.a. aanleg trapveldjes, skatebanen)
♦ Versterking infrastructuur (o.a. training vrijwilligers/kwaliteitsbevordering/kaderopleiding)
Het doel van de breedtesport is het stimuleren van lokale bewegingsprogramma's en het vergroten van
de samenhang met initiatieven uit andere sectoren (zoals welzijn- en gezondheidssector).
Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van breedtesportprojecten bij
het ministerie. Indien de aanvraag voldoet aan de door het ministerie gestelde voorwaarden, dan wordt
het gemeentelijk budget voor het breedtesportplan door het ministerie verdubbeld.
Zoals reeds uit het bovenstaande blijkt kunnen de middelen voor de breedtesport heel breed worden
ingezet. Er kan bijvoorbeeld ook aandacht worden besteed aan de positie van gehandicapten en de
vrijwilliger in de sport. Aansluiting zal ook worden gezocht bij de gemeentelijke vrijwilligersnota en de
nota “Werken aan sociale kwaliteit”. Bij de breedtesportimpuls zal ook gekeken worden naar trends in
de samenleving, zoals de mogelijkheden voor sport in combinatie met buitenschoolse opvang.
De breedtesportimpuls biedt gemeenten bovendien de mogelijkheid om doelgericht te subsidiëren.
Deze middelen zullen namelijk daadwerkelijk worden ingezet voor het bereiken van doelstellingen.
Er is voorgesteld aan de verenigingen om de middelen voor de jeugdledensubsidie in te zetten ten
gunste van de breedtesportimpuls. De verenigingen waren niet direct enthousiast om mee te doen aan
de breedtesportimpuls. Veel verenigingen zien op tegen de administratieve rompslomp en vrezen de
financiële gevolgen van het verminderen van de jeugdledensubsidie voor hun eigen vereniging.
Het sportonderzoek van de Sportraad Overijssel zal worden afgewacht en vervolgens zal in
overleg met de verenigingen bekeken worden of er mogelijkheden zijn om mee te doen aan de
breedtesportimpuls.
Om sportdeelname in onze gemeente te stimuleren, kennen wij momenteel de volgende subsidies:
a. Jeugdsportsubsidie (ledensubsidie)
Beide voormalige gemeente kennen een jeugdledensubsidie sport. Er is sprake van verschillende
systemen en aanzienlijke budgetverschillen1 . In de nieuwe gemeente zal dit gelijk geschakeld
(“geharmoniseerd) dienen te worden. Deze harmonisatie zal op korte termijn de basis vormen voor de
subsidies. De nieuwe “geharmoniseerde”
subsidies zijn opgenomen in de voorstellen bij de
Subsidieverordening Gemeente Twenterand 2003. In deze kaderstellende visie is het ook niet
wenselijk om in detail op cijfers in te gaan.
1

De budgetten in de gemeentebegroting 2002 bedragen: vm. Den Ham: € 4.039, - en vm. Vriezenveen € 34.714, -
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b. Budget sportstimulering jeugd.
De voormalige gemeente Vriezenveen kent het zgn. budget sportstimulering jeugd. Het doel hiervan is:
“de (schoolgaande) jeugd in de gelegenheid stellen om op een verantwoorde manier en vrijblijvend met
diverse takken van sport kennis te maken, zodat zij een meer bewuste keuze kunnen maken voor de
sport die hem/haar het beste past”.
Vanuit jeugdbeleid wordt er namelijk gestreefd naar het ontwikkelen van een zodanig aanbod op het
gebied van vrijetijdsvoorzieningen dat voor alle groepen jeugdigen in Vriezenveen voldoende
mogelijkheden bestaan om tot een zinvolle vrijetijdsbesteding te komen.
Burgemeester en wethouders zullen nadere regels opstellen voor de verdeling van dit budget na
vaststelling van de sportvisie.
c. Sportevenementen
De strategische visie geeft aan dat ter ondersteuning van de sportverenigingen er zal worden
onderzocht of er landelijke sportevenementen als kampioenschappen of toptrainingsaccommodaties
naar de gemeente kunnen worden gehaald. Dit zou een stimulerende werking kunnen hebben.
Gedurende de looptijd van deze sportvisie zal dit onderzocht worden. Op dit moment heeft dit echter
geen prioriteit.
3.2 VERENIGINGSONDERSTEUNING
Waar staan we?
Zoals reeds is aangegeven hebben veel verenigingen moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Dit
leidt er toe dat steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Bovendien hebben verenigingen te
maken met complexe wet- en regelgeving, wat het ook niet altijd gemakkelijk maakt.
Om te achterhalen hoe de stand van zaken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Twenterand is, is
in maart 2002 een inventarisatie gehouden onder alle organisaties en verenigingen, waar vrijwilligers
actief zijn. Uiteraard zijn ook de sportverenigingen betrokken geweest bij dit onderzoek.
Uit deze inventarisatie kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan ondersteuning op het gebied
van werven en behoud van vrijwilligers, promotie (waardering en erkenning), deskundigheidsbevordering, informatie en advies. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis om lokaal
vrijwilligerswerkbeleid te ontwikkelen. Deze mening wordt ook door de sportverenigingen gedeeld.
Subsidie kwaliteitsbevordering
Zowel in de voormalige gemeente Den Ham als in Vriezenveen werd het belang van vrijwilligerswerk
onderkend. Zo kwam er in Vriezenveen nog in mei 2000 een rapport uit over een onderzoek naar de
mogelijkheid van het opzetten van een vacaturebank, verscheen er in 1998 in Den Ham een startnotitie.
Vrijwilligersbeleid en werd daar sinds die tijd door de Rabobank Twenterand een vrijwilligersavond
georganiseerd. Bovendien kent de voormalige gemeente Vriezenveen een subsidie kwaliteitsbevordering
sport. Deze subsidie werd (wordt) als volgt omschreven: de aanspraak op financiële middelen door het
gemeentebestuur verstrekt, in verband met het (laten) scholen van vrijwillig kader.
Waar willen we naar toe?
Vrijwilligerswerk is de laatste tijd regelmatig in het nieuws gekomen. Dit onder andere als gevolg van
het feit dat 2001 is uitgeroepen tot ‘Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers’. De staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is met maatregelen gekomen om het vrijwilligerswerk op
gemeentelijke niveau een impuls te geven.
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Er is namelijk een Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) opgesteld waarmee van 2002
tot en met 2004 jaarlijks ruim 11 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten en
provincies. Deze regeling is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op:
- het stimuleren van en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering bij vrijwilligersorganisaties;
- het stimuleren dat meer mensen uit diverse bevolkingsgroepen vrijwilligerswerk blijven of gaan
verrichten;
- het bijstaan van vrijwilligersorganisaties in de daarmee samenhangende organisatorische en
administratieve taken.
Om in aanmerking te komen voor de meerjarige uitkering is onlangs een subsidieverzoek ingediend bij
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De sportverenigingen hebben ook deelgenomen
aan het gehele traject rondom de aanvraag voor de meerjarige uitkering. Aan de verenigingen is
gevraagd welke knelpunten zij ervaren en welke mogelijke oplossingen zij zien. Deze mogelijke
oplossingen zijn samengevat in het subsidieverzoek en als projecten ingediend bij het ministerie. Deze
projecten uit het vrijwilligerswerkbeleid kunnen ook weer aansluiten bij de breedtesportimpuls, die ook
(financiële) mogelijkheden biedt tot het ondersteunen van vrijwilligerswerkbeleid.
Burgemeester en wethouders zullen nadere regels opstellen voor de verdeling van dit budget na
vaststelling van de sportvisie.
3.3. SPORTACCOMMODATIES
Waar staan we?
Voor het grootste deel van de sporten is ruimte (=accommodatie) nodig om deze te kunnen uitoefenen.
De gemeente kent verschillende binnen- en buitensportaccommodaties. Te noemen zijn vier
sportparken, vier sportzalen/hallen en diverse gymlokalen, vier zwembaden (drie openlucht en één
overdekt), vier tennisaccommodaties, vier maneges, vier sportscholen en vijf ijsbanen. Daarnaast is er
nog een skeelerbaan en een trimbaan. De gemeente kent ook een overdekt tennis- en squashcentrum.
Het stichten van sportaccommodaties is van oudsher één van de belangrijkste taken van de gemeente
in het te voeren sportbeleid. Er zijn momenteel enkele uitgangspunten aanwezig tot hoever de taken
van de gemeente gaan en wat tot de taken van de verenigingen worden gerekend. Afhankelijk van
knelpunten die zich manifesteerden en de beschikbaarheid van financiële middelen zijn in de loop der
jaren diverse accommodaties tot stand gebracht.
Huidige sportaccommodaties
Onlangs heeft een beschrijving plaatsgevonden van alle binnen- en buitensportaccommodaties waarbij
tevens alle behoeften door de gebruikers in beeld zijn gebracht. Hieruit is o.a. naar voren gekomen dat
de gemeente helder en duidelijk beleid dient te formuleren, zodat voor een ieder duidelijk is wat de rol
van de gemeente is en wat de rol is van de verenigingen.
Toekomstige sportaccommodaties
Aangezien niet duidelijk was welke behoefte er bestaat aan binnen- en buitensportaccommodaties in
onze gemeente, zijn in korte tijd diverse onderzoeken verricht:
♦ De behoefte aan binnensportaccommodaties in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Den Ham;
♦ De mogelijkheid van nieuwbouw van een gymlokaal of sportzaal in de Weemelanden;
♦ De behoefte onder de huidige gebruikers van sporthal De Stamper en gymlokaal Westeinde;
♦ De behoefte onder de gebruikers van alle sportaccommodaties in de gemeente Twenterand.
De behoefte aan nieuwe activiteiten is nog niet in beeld. Er zijn wel reeds concrete verzoeken voor
squash, wandklimmen, fit(ness)centrum en rollerskatebaan;
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Waar willen we naar toe?
Er dient duidelijkheid te komen over de totale behoefte aan nieuwe binnen- en buitensportaccommodaties in onze gemeente. Bovendien dient meer eenduidigheid te worden aangebracht in de
gemeentelijke bemoeienis met het stichten, renoveren en uitbreiden van (nieuwe) sportaccommodaties.
Hierbij geldt als randvoorwaarde dat sportverenigingen in toenemende mate medeverantwoordelijk zijn
voor oprichting en instandhouding van accommodaties. Bovendien zal per kern een ondergrens aan
sportvoorzieningen vastgesteld dienen te worden.
Aktiepunten
♦ Het verrichten van onderzoek naar de behoefte aan (nieuwe) sportaccommodaties in de gemeente
Twenterand. De bestaande organisaties zijn reeds geënquêteerd. Er resteert nog de vraag onder
de bevolking.
♦ Het onderverdelen van sportaccommodaties naar basis- en aanvullende voorzieningen (evt. per
kern). Basisvoorzieningen zijn die voorzieningen die noodzakelijk zijn om de betreffende tak van
sport te kunnen beoefenen. Alles wat geen basisvoorziening is valt onder de noemer aanvullende
voorzieningen. Op basis van deze indeling zullen de rollen van de gemeente en de verenigingen
nader worden verduidelijkt. Het opstellen van regels (verordening) voor het stichten,
renoveren/instandhouden en uitbreiden van binnen- en buitensportaccommodaties.
♦ Het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de aangewezen basisvoorzieningen.
De gemeente Twenterand is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van
basisvoorzieningen bij haar ligt. Dit wil overigens niet zeggen dat de verenigingen daaraan geen
bijdrage kunnen of behoeven te leveren.
Bij het vaststellen van de basisvoorzieningen zullen de NOC*NSF-normen (voor zover deze
overeenstemmen met de VNG-normen) als uitgangspunt worden genomen. Vervolgens kunnen de
volgende aspecten aan de orde kunnen komen:
a. Capaciteit, planning en instandhouding
b. Eigendom
c. Spreiding / bereikbaarheid / voedingsgebied / planologie
d. Kwaliteit
e. Clusteren van voorzieningen
f. Beheer, onderhoud en renovatie
g. Exploitatie en beheer in de zin van privatisering/verzelfstandiging
h. Bezetting (incl. omgaan met uitbreiding en inkrimping)
i. Multifunctioneel gebruik
j. Financiering (privaat/publiek/ dekkingspercentages)
k. Sociaal rendement
Aangezien er nog geen (sport)accommodatiebeleid is ontwikkeld, zullen alle aanvragen tot die tijd
worden opgeschort. Wij vinden het namelijk niet verstandig om opnieuw ad-hoc beleid te gaan voeren.
Bij het sportaccommodatiebeleid denken wij er aan om dezelfde werkwijze te hanteren als bij het
integraal onderwijshuisvestingsplan. Dit betekent dat alle sportverenigingen zullen worden gevraagd om
jaarlijks vóór 1 februari hun (grote) investeringen rondom de sportaccommodaties aan te geven. Deze
aanvragen zullen vervolgens worden gebundeld en worden getoetst aan bovengenoemde aspecten
waarvoor nog een nadere uitwerking zal komen. De aanvragen zullen vervolgens onderdeel uitmaken van
de begrotingsvergadering van onze gemeenteraad. Dit biedt de mogelijkheid om tot een integrale
afweging met betrekking tot investeringen in de sportaccommodaties te komen. Deze werkwijze zal
gelden vanaf 1 januari 2004.
Daarnaast kennen de beide voormalige gemeenten regels en voorwaarden voor het in gebruik nemen van
gemeentelijke sport- en gymzalen. Deze regels en voorwaarden dienen ook te worden geharmoniseerd.
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In navolging van het beleid van de voormalige gemeente Vriezenveen, zal de bevoegdheid bij
burgemeester en wethouders worden gelegd, die hiervoor nadere regels zullen stellen.
3.4. TARIEVEN
Waar staan we?
Per 1 januari 2001 zijn de voormalige gemeenten Den Ham en Vriezenveen opgegaan in één nieuwe
gemeente. Eén van de gevolgen van deze herindeling is dat momenteel verschillende tarieven worden
gebruikt voor de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Twenterand.
Volgens de Algemene Regels Gemeentelijke Herindeling heeft de nieuwe gemeente twee jaar de tijd om
eenduidige tarieven te ontwikkelen voor vergelijkbare binnen- en buitensportaccommodaties. Er zijn
overigens reeds eenduidige tarieven vastgesteld voor de zwembaden in onze gemeente.
Waar willen we naar toe?
Eenduidige tarieven voor vergelijkbare binnen- en buitensportaccommodaties.
Aktiepunten
Er zullen eenduidige tarieven voor vergelijkbare binnen- en buitensportaccommodaties ontwikkeld
moeten worden. Bij het vaststellen van nieuwe tarieven zal de indeling in basis- en aanvullende
voorzieningen (voor zover de gemeente daar een rol bij speelt) als uitgangspunt worden genomen.
Bovendien zal ook zeker aandacht worden geschonken aan het dekkingspercentage van de tarieven en
de verhouding tussen de binnen- en buitensporttarieven. Dit alles kan niet in één keer.
Er vindt nu een technische harmonisatie van tarieven plaats. Dat wil zeggen dat in principe alleen
met een financiële blik naar de tarieven is gekeken waarbij “budgettaire neutraliteit” voor de
gemeentebegroting uitgangspunt is geweest. Indien er meerdere aspecten bij de harmonisatie
betrokken zouden worden dan zou het niet mogelijk zijn geweest om de harmonisatie binnen deze
periode af te ronden.
Er is ook nog geen rekening gehouden met het verschil in beleid tussen beide gemeenten
(bijvoorbeeld de zelfwerkzaamheid en de kwaliteit van de accommodaties). In overleg met de
beide platforms voor binnen- en buitensport (zie hieronder) zal het tarievenbeleid verder worden
door ontwikkeld. In een vervolgstadium kunnen de volgende uitgangspunten worden meegenomen:
♦ Dekkingspercentage;
♦ Zelfwerkzaamheid verenigingen;
♦ Kwaliteit accommodaties;
♦ Verzelfstandiging.
Aangezien in nader overleg met de beide platforms het tarievenbeleid verder zal worden
ontwikkeld, is het nu nog te vroeg om een verantwoordelijkheidstabel voor zelfwerkzaamheid te
presenteren. Deze tabel zal voorlopig buiten beschouwing worden gelaten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat per vereniging “maatwerk” kan worden geleverd (het zgn.
cafetaria-model).
3.4.1. Technische harmonisatie tarieven
De tarieven voor de voetbal- en korfbalaccommodaties zijn gebaseerd op een tarief per veld met
daarbij de genormeerde kleedkamers (NOC*NSF-normen, voor zover deze overeenstemmen met de
VNG -normen) en een trainingsverlichting. De overige buitensporttarieven komen niet voor harmonisatie
in aanmerking. Deze tarieven zijn verhoogd met 4%.
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tarieven voor sporthallen, sportzalen zijn als volgt opgebouwd:
Een tarief voor trainingen (maandag tot en met vrijdag);
Een weekend tarief;
Een tarief voor wedstrijden, toernooien en evenementen conform het weekendtarief ongeacht de
dag van gebruik.
De geharmoniseerde tarieven worden vastgelegd in de tarievenverordening gemeente Twenterand.
3.5. SAMEN DENKEN, SAMEN DOEN
Wij willen de sport meer betrekken bij het gemeentelijk beleid en hebben de sportverenigingen
gevraagd of zij voelen voor het instellen van een sportoverleg.
Tijdens de gesprekken met de sportverenigingen (die een inspraakreactie hebben gegeven) is
uiteindelijk voorgesteld om een platform binnensport èn een platform buitensport in te stellen. De
reden om hierin een onderscheid te maken ligt in het feit dat er sprake is van verschillende
problematiek. De verenigingen hebben hier positief op gereageerd. Er is afgesproken dat de
beide platforms van start zullen gaan nadat de sportvisie is vastgesteld. In gezamenlijk overleg
met de platforms zal vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld waarbij prioriteiten zullen
worden gesteld. Het is immers wel duidelijk dat niet alles tegelijk kan worden “aangepakt”.
Wij hopen op een prettige samenwerking met de verenigingen in de toekomst. Onze eerste ervaringen
zijn zeer positief. Wij willen echter wel duidelijk aangeven dat wij niet altijd het standpunt van de
verenigingen zullen en kunnen volgen. Indien wij dit niet zullen doen, zullen wij altijd gemotiveerd
aangeven waarom wij het standpunt niet zullen volgen. Bovendien kan het ook zijn dat wij andere
partners in het veld om hun mening en medewerking zullen gaan vragen. Hierbij kan gedacht worden
aan: scholen, stichting welzijn ouderen, GGD Twente enz.
De gemeente wil om haar regietaak te vervullen voortdurend contact hebben met de partners, in het
bijzondere de georganiseerde sport. Die contacten moeten van twee kanten komen. Doordat gemeente
en partners met elkaar meedenken wordt het beleid werkelijk “interactief”.
3.6 FINANCIëN
Tijdens onze interactieve avond met de sportverenigingen is nog niet uitgebreid gesproken over geld.
Wij wilden de discussie niet vooraf laten beïnvloeden door te starten met een zgn. “financieel kader”
om de gedachtenvorming de vrije loop te kunnen laten. Nu de tijd voorschrijdt, is helaas duidelijk
geworden dat er binnen het gemeentelijk meerjaren-perspectief er duidelijk minder te besteden is.
Daling van het gemeentefonds (“de gemeentelijke inkomsten van het rijk”) wordt onder andere
voorzien. Dit zal leiden tot een nadrukkelijker afweging waar middelen naar toe vloeien. Daarbij sluiten
wij niet uit dat ook gekeken zal worden naar uitgaven en inkomsten binnen de sportsector. Dit is nu
niet concreet aan te geven. De gemeenteraad zal uiteindelijk het financiële kader van het sportbeleid
bepalen.
Samenvatting
Door de gemeentelijke herindeling en vanuit de strategische visie van de gemeente dient er een nieuw
sportbeleid ontwikkeld te worden. Inmiddels is de sportvisie 2003 to t en met 2006 gereed. In deze
visie worden nieuwe accenten gelegd binnen het sportbeleid passend bij de gemeente Twenterand.
De speerpunten binnen deze nieuwe sportvisie zijn:
♦ Participatie: stimuleren dat een ieder meedoet aan sportief bewegen;
♦ Een mogelijke impuls aan de Breedtesport;
♦ Aandacht voor de positie van vrijwilligers en jongeren in de sport;
♦ Sportaccommodatiebeleid: aandacht voor gelijke kwaliteit en nieuwe verantwoordelijkheden;
♦ Interactief werken: samen met de sport de visie ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren.
~2629744.doc

08-07-03 11:15

