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Voorwoord
Voor u ligt de sportnota van de gemeente Bedum. De inhoud van deze nota bepaalt de richting
van het sportbeleid voor de komende jaren. De visie op sport geeft aan hoe het
gemeentebestuur van Bedum (de) sport in de genoemde periode impulsen wil geven om in te
kunnen spelen op ontwikkelingen en veranderingen. De sportnota heeft een beschouwend
karakter van sport als facetbeleid en moet tegen die achtergrond gelezen worden. Afgezien is
van uitputtend verzamelde gegevens die vanwege de interpretatieruimte verschillende beelden
kunnen oproepen, dan wel bij verschijning weer gewijzigd zijn.
In zijn collegeprogramma heeft de raad aangegeven toe te willen naar het actualiseren van de
sportnota en daarbij een lange termijnvisie te ontwikkelen voor het gemeentelijk sportbeleid.
Hiervoor kunnen de volgende overwegingen gegeven worden:
a)
b)
c)
d)
e)

de maatschappelijke betekenis van sport is veranderd;
sportstimulering en –ontwikkeling alsmede accommodatiebeheer zijn nu en in de
toekomst belangrijk voor de gemeente;
inspelen op signalen uit de samenleving en het betrekken van de burgers en
organisaties bij het sportbeleid zijn belangrijke thema’s van het gemeentelijk
beleid;
de exploitatiekosten van de accommodaties blijven stijgen. Een efficiënter gebruik
is wenselijk;
het sportbeleid is kaderstellend voor het vaststellen van de gemeentelijke
financiële, inhoudelijke en organisatorische bijdragen.

De sportnota is opgebouwd rond drie pijlers:
•
•
•

sportstimulering en sportontwikkeling;
tarieven en subsidiebeleid;
sportvoorzieningen.

De drie pijlers zijn nodig om het sporten en bewegen binnen de gemeente Bedum
aantrekkelijk te houden en te maken. Deelname aan en toegankelijkheid tot het sporten
vergroot de deelname aan de leefbaarheid. Het sportbeleid is een ontwikkelmodel, gebaseerd
op genoemde pijlers. In het bij deze nota behorende actieplan zal worden vastgelegd wat dit
voor concrete gevolgen zal hebben. Deze nota kent een looptijd van vier jaar, te weten 2009
tot 2013. Op basis van opgedane ervaringen en ontwikkelingen zal indien gewent tijdens deze
looptijd ingespeeld worden op de actuele situatie.
De nota is het resultaat van het gemeentelijk beleid in de achter ons liggende periode, de
deelname aan landelijke ontwikkelingen als de breedtesportimpuls en de buurt-onderwijssport impuls en een tweetal sportdebatten met vertegenwoordigers van de lokale
sportverenigingen. Deze sportdebatten zijn in nauw overleg voorbereid met het Huis voor de
Sport Groningen en hebben geresulteerd in een wederzijdse verdieping van hetgeen de sport
en de gemeente voor elkaar kunnen betekenen.

Bedum, december 2008.
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1. Inleiding.
1.1.

Aanleiding tot de nieuwe sportnota.

Waarom wil de gemeente het huidige sportbeleid actualiseren ? Hiervoor zijn meerdere
redenen aan te geven die gezamenlijk de aanleiding vormen voor de totstandkoming van
de sportnota.
1.1.1

De maatschappelijke betekenis van sport.

Sport is leuk om te doen en daarmee een doel op zich. Maar in toenemende mate erkent
men dat sport ook een middel is om andere maatschappelijke doelen te realiseren 1). Sport
stimuleert de maatschappelijke participatie. Sport brengt mensen bij elkaar en bevordert
daarmee de sociale cohesie en integratie. Sport draagt bij aan diverse (internationale)
ontmoetingen. Sport bevordert een gezonde leefstijl en speelt een belangrijke rol in het
tegengaan van bewegingsachterstanden. Met andere woorden: op lokaal niveau levert
sport een maatschappelijke bijdrage door samenwerkingsverbanden te leggen met andere
beleidsterreinen, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het welzijnswerk.
1.1.2

Breedtesportimpuls en BOS-impuls.

Met de introductie van de Breedtesportimpuls (1999) wilde de Rijksoverheid het lokale
sportaanbod versterken en de bijdrage van sport aan andere beleidsterreinen stimuleren.
De gemeente Bedum heeft (met alle andere Groninger gemeenten) gebruik gemaakt van
deze regeling. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Huis voor de Sport
Groningen en voor de gemeente Bedum in vooruitstrevend bewegingsonderwijs. Samen
met het onderwijsveld is een tweede vakleerkracht aangesteld waardoor alle groepen drie
tot en met acht bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht. Dit tot volle
tevredenheid van betrokkenen. Naast verenigingsondersteuning zijn diverse projecten
uitgevoerd zoals te noemen zijn het jeugdsportproject, het aanbod aangepast sporten en
het 50+-sportproject. De resultaten kunnen opmerkelijk genoemd worden. Zo bleek uit
onderzoek dat 86% van de leerlingen binnen het basisonderwijs in georganiseerd verband
sport beoefenen, is er een drietal activiteiten voor mensen met beperkingen gestart en
heeft het 50+-sportproject o.a. de Loopgroep Bedum met Nordic Walking en de MbvOgroepen van de s.v. Balans geen windeieren gelegd. Dit is het resultaat van nauwe
samenwerking tussen het onderwijs, het Huis voor de Sport Groningen, de Stichting
Welzijn Bedum (SWB), de sportverenigingen en de gemeente Bedum.
Inmiddels heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een andere
subsidieregeling gepresenteerd in navolging van de Breedtesportimpuls, de zogenaamde
Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls (BOS-impuls). Deze Impuls stimuleert de samenwerking
tussen deze drie sectoren. De gemeente Bedum heeft in 2006 een subsidieverzoek
ingediend en gehonoreerd gezien voor vier jaar met een bedrag van in totaal € 200.000,=.

________________________________________________________________________
1) De nieuwe sportnota van het Ministerie van VWS (2005) benadrukt de maatschappelijke
betekenis van sport.
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1.1.3.

Integraal beleid.

Deze sportnota zal niet alleen aandacht besteden aan de georganiseerde sport (de
verenigingssport), maar ook aan de niet-gebonden sport. Alleen zo kan een weloverwogen
keuze gemaakt worden in welke richting de sportsector zich zal of moet ontwikkelen en
welke rol de gemeente Bedum daarbij moet spelen. De gemeente Bedum wil een
voorwaardenscheppend en integraal beleid voeren met als doel zoveel mogelijk inwoners
binnen de gemeente te laten deelnemen aan sport en bewegen. Ook in de gepubliceerde
sportvisie van het Ministerie van VWS wordt vanuit de integrale gedachte gekozen voor
versterking van de educatieve- en integratiefunctie van sport en bewegen en dus benadrukt
men de maatschappelijke betekenis van sport.
1.1.4.

Financiën.

Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn begrippen die binnen gemeenten steeds meer
aandacht krijgen. De gemeente Bedum hecht aan een goede onderbouwing en
verantwoording van gemeenschapsmiddelen, ook wat betreft sport. Ambities zijn inherent
aan sport, maar de ambities moeten ook passen binnen de financiële mogelijkheden. De
gemeente Bedum presenteert zich als een gemeente met goede sportvoorzieningen en
heeft er in de achterliggende jaren blijk van gegeven daarin volop te investeren. Dit zal
blijken uit de evaluatie van de sportnota van 1996. Het instandhouden van en waar nodig
verbeteren van deze voorzieningen is het uitgangspunt van het gemeenteraadsprogramma.
1.1.5.

Diversiteit in eigendom, exploitatie en beheer.

De veelheid aan sportaccommodaties en sportverenigingen is kenmerkend voor de
gemeente Bedum. De gemeente staat voor de uitdaging om het voorzieningenniveau in
stand te houden en waar nodig en mogelijk te optimaliseren. Vrijwel alle accommodaties
verkeren of zullen op korte termijn in goede staat verkeren. Dit als gevolg van het
gevoerde gemeentelijk accommodatiebeleid. Dit niveau kan alleen dan in stand worden
gehouden wanneer de gemeente op dezelfde voet opereert en niet overstapt op het
privatiseren van gemeentelijke sportaccommodaties. Met dezelfde inzet is de kwaliteit
gewaarborgd.
1.1.6.

Leeswijzer.

Deze sportnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de hoofdstukken één tot en
met drie. Na de inleiding beschrijft hoofdstuk twee een aantal ontwikkelingen en trends en
de mogelijke gevolgen voor het sportbeleid van de gemeente Bedum. Hoofdstuk drie blikt
terug op de sportnota uit 1996. Beide hoofdstukken vormen de basis voor het toekomstige
beleidskader. Het tweede deel van de sportnota begint met hoofdstuk vier waarin de
uitgangspunten, de missie en de doelstellingen zijn geformuleerd. Hoofdstuk vijf belicht
de drie pijlers van het gemeentelijk sportbeleid: de sportstimulering en –ontwikkeling, het
tarieven- en subsidiebeleid en de sportvoorzieningen. In hoofdstuk zes worden conclusies
getrokken en aanbevelingen voor het beleid gedaan. In hoofdstuk zeven is een actieplan
opgesteld waarin voor de jaren 2009 – 2013 wordt aangegeven wat er op het gebied van
sport en bewegen staat te gebeuren. Hoofdstuk 8 betreft de financiële paragraaf.
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2.

Maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

2.1

Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de invloed van een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen en trends voor de nabije toekomst van de sport in de gemeente Bedum
betekent. De volgende thema’s komen aan de orde:
•
•
•
•
•
2.2.

demografische ontwikkelingen;
ontwikkelingen op de “sportmarkt”;
accommodatieontwikkelingen;
gezondheid;
de rol van de lokale overheid.

Demografische ontwikkelingen.

Nederland
•

Tot 2005 vormden de dertigers en veertigers de grootste leeftijdsgroep, in
2010 en 2020 zijn respectievelijk de veertigers en vijftigers de grootste
leeftijdsgroep. Het aantal 65-plussers stijgt na 2010 aanzienlijk, van 15% in
2010 naar 23% in 2040. Ook de samenstelling van de Nederlandse
bevolking zal de komende decennia veranderen. Het percentage autochtone
Nederlanders neemt gestaag af; de bevolking wordt steeds “gekleurder”
naarmate de huidige generaties allochtonen zich zullen mengen met
autochtone bevolkingsgroepen.

Gemeente Bedum
•

De beschikbare prognoses van het Interprovinciaal Bevolkingsmodel geven
aan dat de bevolking in Noord-Groningen stabiel blijft tot 2015. De
prognose voor de gemeente Bedum laat een ander beeld zien. Het is de
verwachting dat het aantal inwoners in 2010 met ruim 2% zal zijn gestegen.
In 2015 en 2020 zal het aantal inwoners ongeveer 2,5% hoger zijn dan in
2007 2). De laatste tien jaar is het aantal 65-plussers in de gemeente Bedum
met 18% gestegen. Daarentegen nam het aantal jongeren binnen de
gemeente Bedum met ruim 8% af. Dus de gemeente Bedum is vergrijzend.
In tegenstelling tot de grote gemeenten in Nederland zal het aantal
allochtonen in de gemeente Bedum minder groot zijn en minder snel
groeien.

_______________________________________________________________________
Bron: Bedum in cijfers CMO, juni 2007.

2)
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Figuur1. Bevolkingsontwikkeling gemeente Bedum 2008 (bron: gemeente Bedum)
Tabel 1: Aantal inwoners per leeftijdscategorie op 01 januari 2008
Aantal
Aantal
Aantal
0 t/m 14 15 t/m 24 25 t/m 44 45 t/m 64 65+
Inwoners
inwoners
inwoners
jaar
jaar
jaar
jaar
2008
2007
2006
_________________________________________________________________________________________________________________
Gemeente Bedum

10.550

10.611

10.680

1.984

1.263

2.572

3.225

1.506

Bedum
Zuidwolde
Onderdendam
Noorwolde

8.560
1.106
650
295

8.610
1.120
660
300

Gemeente Bedum 2007 100%

100%

100%

20%

12%

26%

29%

13%

Gemeente Bedum 2008 100%

100%

100%

19%

12%

24%

30%

15%

De exacte aantallen inwoners per leeftijdscategorie zijn per kern voor 2008 niet beschikbaar.
Een afwijking van 1% levert een verschil op van 10,5 inwoner.

Het is de verwachting dat de bevolkingsontwikkeling nauwelijks zal leiden tot een groei van
de ledenaantallen van sportverenigingen. Het aantal kinderen en jongeren neemt af. Omdat
veel sportverenigingen zich in hun aanbod vooral richten op jeugdigen zal er wellicht eerder
sprake zijn van licht afnemende aantallen. Het is onze verwachting dat een groot deel van de
sportverenigingen (vooral de kleinere) nauwelijks bereid en/of in staat zullen zijn een
voldoende aantrekkelijk aanbod te creëren voor het vergrijzende deel van de bevolking. De
seniorsporter zal zijn weg moeten vinden via het anders georganiseerde circuit: de
commerciële sportexploitant, Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) of via eigen initiatief.
Voor de oudere, die over voldoende financiële middelen beschikt, zal dat overigens
gemakkelijker gaan dan voor de oudere die met een klein pensioen moet zien rond te komen.
2.3.

Ontwikkelingen in de sport.

Nederland
•

Het kabinet heeft in 2005 een nieuwe sportnota gepresenteerd: “Tijd voor
Sport”. Sleutelwoorden hierin zijn: bewegen en meedoen. Het kabinet
streeft naar een sportieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen
kan deelnemen en waarin normen en waarden als fair-play geaccepteerd
zijn. Een samenleving waarin bewegen voor iedereen vanzelfsprekend is.
En een samenleving waarin mensen trots kunnen zijn op de prestaties die
topsporters leveren. De nota heeft drie speerpunten: a) sport en gezondheid,
bewegingsbevordering; b) sport aan de top en c) maatschappelijke binding
door sport.
De sportdeelname in Nederland stijgt. In 1991 lag de sportdeelname op
63% 3). In de jaren negentig verandert dit percentage nauwelijks (64% in
1995 en 65% in 1999), maar in 2003 bedraagt de sportdeelname 69%.
De grootste groei vindt plaats bij de ongebonden en commercieel
beoefende sporten (skeeleren, wandelen/Nordic Walking, fitness en
sportscholen).
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 De ontwikkeling van de georganiseerde sport (verenigingssport) blijft
achter bij de ongebonden sport. Cijfers van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) wijzen zelfs op een afname tussen 1995 en 2003
die voor bijna alle leeftijdsgroepen geldt, dus niet allen de tieners die
zaterdag moeten bijverdienen. Het NOC*NSF heeft samen met haar
leden (bonden) als doel gesteld dat de georganiseerde sport
aantrekkelijker wordt voor sporters. De komende jaren geven de
sportbonden hier invulling aan.
 De vraag om “kwaliteit” neemt toe. Consumenten willen waar voor
hun geld en eisen van aanbieders van diensten en producten een
steeds hogere kwaliteit. Zij zijn ook bereid daarvoor te betalen.
Commerciële ondernemers weten nu al goed in te spelen op de
verhoogde kwaliteitsbehoefte van mensen.
 Naast een consument die meer vraagt, hebben sportverenigingen te
maken met toenemende wet- en regelgeving zoals onder andere de
Arbowet, aansprakelijkheid, kantinegebruik en rookbeleid.
 Gezinnen en andere huishoudens komen steeds meer in “tijdnood”.
Als gevolg hiervan hebben mensen in de toekomst steeds meer
behoefte aan flexibele vormen van vrijetijdsbesteding die een hoge
kwaliteit bieden, gemakkelijk te organiseren en goed bereikbaar zijn.
 Consumptieve bestedingen (onder andere mobieltje en kleding)
hebben aan belang gewonnen en jongeren moeten die vaak zelf
bekostigen. Een baantje in het weekend of de avonduren is vaak
nodig en kost tijd die voorheen ondermeer voor sport bestemd was.
 Mensen binden zich niet meer vanzelfsprekend aan collectieve
waarden. Naar verwachting zal dit proces nog voortgaan. Er is echter
ook een tegenbeweging waarneembaar: een toename van de behoefte
aan gebondenheid en veiligheid. De hockeysport is landelijk een
voorbeeld van een sport die sterk groeit door de behoefte aan een
veilige en gezellige sportvereniging voor kinderen.
 Er bestaat geen directe relatie tussen de prijs van sport en de
deelname aan sport; geld speelt bij het (gaan) sporten geen
overheersende rol. Factoren als de verplichtingen die sporten in
verenigingsverband met zich mee brengen en de kwaliteit van de
voorzieningen spelen een belangrijkere rol. Uiteraard geldt dit niet
voor de minima. Te verwachten valt dat de verschillen tussen de
inkomensgroepen zullen toenemen en dat het prijsniveau van sport
zal stijgen.

________________________________________________________________________

3)

63% van de bevolking van 6 – 79 jaar heeft de afgelopen 12 maanden in de vrijetijd in
Nederland aan sportieve activiteiten gedaan, Aanvullend Voorzieningen Onderzoek SCP.
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Gemeente Bedum
De landelijke ontwikkelingen worden ook in de gemeente Bedum
waargenomen. Binnen de gemeente Bedum kan een aantal
ontwikkelingen worden waargenomen, zoals:
 Een afnemende betrokkenheid van vrijwilligers binnen het
sportverenigingsleven en een meer consumptieve instelling van de
sporter (het sporten staat meer centraal en niet het verenigingsleven);
 Minder sportbeoefening in de leeftijdscategorie van 15 – 19 jaar.
Door het uitvoeren van (onder andere) sportstimulerings- en –
ontwikkelingsprojecten pakt de gemeente deze knelpunten aan.
Hiervoor heeft de gemeente tot 2011 middelen in het kader van de
BOS-Impuls ontvangen.
 Het besturen van een sportvereniging is intensiever geworden nu de
clubs in toenemende mate onderworpen zijn aan strengere en
omvangrijkere wet- en regelgeving;
 De commerciële sport wint steeds meer terrein. Voor vaak aanzienlijk
hogere tarieven dan de gemiddelde contributie van
verenigingssporters schrijft men zich in als deelnemer aan de
activiteiten van een sportschool, fun- fitnesssporten en
wellnesactiviteiten.
Voornamelijk de thema’s: sport, bewegen en gezondheid en maatschappelijke binding
door sport hebben invloed op het gemeentelijk sportbeleid. Behoud en versterking van
deze sociale infrastructuur is een belangrijk aandachtspunt van beleid. Sportverenigingen
zijn sociale structuren , waar groepsbinding, gezamenlijke normen en waarden,
zelfwerkzaamheid, integratie en participatie een belangrijke rol spelen. Zij zijn dan ook
belangrijke uitvoeringspartners bij het realiseren van de gemeentelijke maatschappelijke
doelen. Hier wordt met name verwezen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en haar prestatievelden. Het leidt geen twijfel dat hier de komende beleidsperiode
nadrukkelijk op zal worden ingezet om de sociale cohesie te waarborgen.
Sportverenigingen zijn niet de enige uitvoeringspartners. Ook commerciële instellingen,
het basisonderwijs, de SWB en de overige aanbieders leveren met hun sport- en
bewegingsaanbod een bijdrage aan de realisatie van die doelen. Samen (in meer of
mindere mate) wordt gewerkt aan een ander (zonodig projectmatig) aanbod voor de
Bedumer inwoners.
2.4

Accommodatieontwikkelingen.

Nederland
 Voor de toekomst verwachten we meer en meer accommodaties die
naast sportgebruik ook andersoortige activiteiten en evenementen
huisvesten. Hierbij valt te denken aan “profit units”. Het clusteren
van gebruiksruimten zoals culturele voorzieningen, buurtcentra of
gezondheidscentra met bijvoorbeeld onderwijsvoorzieningen (brede
scholen);
 De sportwereld blijft behoefte houden aan monofunctionele
sportaccommodaties. Sportverenigingen wensen accommodaties die
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tegemoet komen aan de behoefte om daarvan exclusief gebruik te
maken. Voorbeelden daarvan zijn een judohal, een atletiekbaan of
tennisbaan.
 Vanuit het streven naar rentabiliteitsverhoging is een ontwikkeling te
verwachten van meervoudig en continu te gebruiken sportvloeren.
Voor buitensporten worden en zullen kunststofvelden verder worden
ontwikkeld die meervoudig gebruik mogelijk maken. Hiervan is de
combinatie hockey en korfbal een voorbeeld, zoals dat ook bij de
vloeren in de sporthallen gebruikelijk is.
 Steeds vaker gaan gemeenten ertoe over beheers- en onderhoudstaken
onder te brengen bij gebruikers, voornamelijk in de buitensport. Het
belangrijkste motief hiervoor is het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid en het vergroten van de betrokkenheid.
Verenigingen worden gestimuleerd zelf de kwaliteit van de
accommodaties in stand te houden. Daarbij kunnen financiële
overwegingen en onder andere inverdienmogelijkheden een rol
spelen.
Gemeente Bedum
 Het niveau van sportvoorzieningen binnen de gemeente Bedum is
adequaat. De afzonderlijke kernen hebben zo hun eigen
voorzieningen om het sportaanbod mogelijk te maken. De vraag is of
dit zo kan en moet blijven. De aandacht zal vooral uit moeten gaan
naar intensief te gebruiken accommodaties voor de sport.
 Wanneer gekeken wordt naar de demografische prognose , gekoppeld
aan het onderzoek naar de woningmarkt en de leefbaarheid, dan is er
geen aanleiding om te komen tot uitbreiding van de bestaande
accommodaties. Maar de ontwikkeling van de sportdeelname kan de
behoefte op lange termijn wel beïnvloeden. Ook zal de aard van de
vraag mogelijk veranderen (ouderen hebben nu eenmaal andere
sportvoorkeuren dan jongeren). De sportverenigingen kwalificeren de
accommodaties over het algemeen als voldoende met dien verstande
dat de voetbalclubs in de kern Bedum gebrek aan ruimte hebben om:
a) doordeweeks te trainen en b) zaterdagochtend de jeugd de
wedstrijden te kunnen laten spelen. Ditzelfde zien we in Noordwolde
bij de voetbalclub v.v. Noordwolde (hierin wordt in 2009 voorzien
door het westelijk veld te renoveren en dienst te laten doen als
trainingsveld. Vanuit het onderwijs wordt positief geoordeeld over de
sportaccommodaties en de aanwezige inventaris (dit geldt niet voor
de “Mauritshal”in Zuidwolde, de vervanging staat gepland in 2009).
 De capaciteit aan kleedruimte op de zaterdagochtend bij de
voetbalclubs in Bedum wordt als te beperkt beschouwd. Uitgeweken
wordt (indien mogelijk) naar de sporthal en naar de kleedruimten van
de korfbalclub “Argo” na afstemming van de speelroosters.
 De gemeente Bedum heeft een zeer beperkt aantal dagelijkse beheeren onderhoudstaken ondergebracht bij de gebruikers.Onderhoud van
kleedkamers en kantine behoren tot de zelfwerkzaamheid van de
clubs. In het geval van de hockey- en tennisclub in Bedum is het
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clubhuis in eigendom bij verenigingen. Alle andere clubgebouwen
zijn in eigendom van de gemeente Bedum.
In de afgelopen twee decennia is er door de gemeente Bedum
aanzienlijk geïnvesteerd in de clubhuizen/kantines. De
tennisvereniging Z. N. E. O. in Zuidwolde heeft de beschikking
gekregen over een geheel gerenoveerd clubhuis, ook in
Onderdendam, Bedum en Noordwolde zijn deze opstallen vernieuwd
c.q. uitgebreid.
Sportcomplex “De Beemden” is op grond van de Arbowet uitgebreid
met kleedruimten voor het personeel en het administratiedeel van het
zwembad is vergroot. Voorts zijn tal van maatregelen op het gebied
van energiebesparing toegepast in dit complex. Het energiedeel komt
sinds 2007 voor rekening van de gemeente.
Het aantal tennisbanen in Bedum kan volgens de normen van de
KNLTB 600 leden bergen. Dit ledental wordt door de L. T. C. Bedum
niet gehaald. Er is sprake van een overcapaciteit. Nagedacht moet
worden of de twee nog te renoveren banen een indoorbestemming
kunnen krijgen waardoor de druk van het gebruik van de sporthal in
de winterperiode verminderd kan worden.
In 2008 is het kunststofhockeyveld (mede in gebruik bij de
voetbalclubs) vervangen door een semi-waterveld waardoor het voor
de komende jaren ruimschoots voldoet aan de eisen van de
gebruiker(s). Tevens is geïnvesteerd in de omheining, de verlichting
en betegeling rondom het veld. De club zelf heeft geïnvesteerd in de
aanleg van een minihockeyveld, waaraan de gemeente haar
medewerking heeft verleend.
Alle voetbalvelden op het complex in Bedum zijn gerenoveerd en
opnieuw onder profiel gebracht. Dit alles in eigen beheer wat een
aanzienlijke besparing betekende. Een vergelijkbare renovatie zal in
Noordwolde in eigen beheer worden uitgevoerd (2009).
Een deel van de verlichting op de sportcomplexen in Bedum en
Noordwolde zijn afgeschreven en dienen vervangen te worden. Dit
zal in 2009 zijn beslag krijgen.
Het sportcomplex in Onderdendam wordt één maal per twee weken
voor competitiedoeleinden door de s.v. Onderdendam benut. De
samenwerking van de s.v. Onderdendam met Kantens (jeugd) is van
de baan. Momenteel kent de club 23 spelende leden. Door teams van
CVVB wordt er sedert 2006 regelmatig getraind.

De overdracht van onderhouds- en beheerstaken naar de clubs beperkt zich tot de
schoonmaakwerkzaamheden in de kantine en kleedruimte. Daarnaast zijn de clubs gehouden
om onderhoudscontracten af te sluiten voor de NUTS-voorzieningen.
Er kan slechts sprake zijn van de overdracht van deze taken als er sprake is van:
•
•
•
•

bereidheid bij de sportclubs om taken over te nemen;
garanties voor continuïteit;
garanties voor deskundige uitvoering;
voldoende toerusting met financiële middelen en uitvoeringscapaciteit.
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De gemeente Bedum hecht waarde aan kwaliteit van voorzieningen. Het is raadzaam niet over
te gaan tot privatisering van de accommodaties. Het is gebleken dat, bij overdracht van de
accommodaties, op lange termijn, clubs vanwege onvoldoende reserveringen, weer bij de
gemeente moeten aankloppen. De kosten voor instandhouding en onderhoud van
sportaccommodaties zijn het meeste gebaat bij een constante factor, de gemeente. Binnen de
gemeente Bedum blijkt dat de kwaliteit samenvalt met de investeringen van de gemeente.
Tegen de achtergrond van de vier genoemde voorwaarden is het raadzaam om de huidige
situatie in stand te houden.
Tussen de KNVB en de VNG wordt al jaren een discussie gevoerd over de normstelling
tussen het aantal speelvelden en de benodigde kleedaccommodatie. De VNG geeft aan dat er
per speelveld twee kleedkamers beschikbaar moeten zijn. Daar wordt in alle gevallen binnen
de gemeente aan voldaan. Zij het dat de gemeente Bedum haar ogen niet kan sluiten voor de
ontwikkeling die het voetbal heeft doorgemaakt laat zien dat (bij pieken) een verhoogde
belasting van de kleedruimte met zich meebrengt (7 – 7 voetbal en meisjes- en damesvoetbal.
In eerste instantie is er een oplossing gezocht in de sporthal en de beschikbaarheid van de vier
kleedkamers van de korfbalclub.
Teneinde tegemoet te komen aan de wens van de bespelers van sportpark “De Beemden”,
v. v. Bedum en CVVB om te komen tot de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld waardoor de
belasting van het huidige trainingscomplex (in termen van te weinig ruimte en bespeling) zal
onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van deze wens.
2.5.

Gezondheid.

Nederland
Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat het percentage mensen met een overgewicht in
Nederland ongeveer 50% is. Hart- en vaatziekten alsmede longziekten komen in Nederland in
grotere mate voor dan in de ons omringende landen. Meer dan de helft van de bevolking
beweegt te weinig, vooral na het verlaten van de middelbare school neemt de
bewegingsarmoede toe. De richtlijn die in de landelijke norm voor gezond bewegen wordt
aanbevolen, is een half uur per dag matig intensief bewegen, minimaal vijf dagen per week
voor volwassenen. Voor jongeren geldt een uur per dag. Er zijn diverse landelijke acties
gaande, ondermeer opgezet door de Hartstichting, het NOC*NSF en het Ministerie van VWS
om de gevaren van ongezond leven en het nut van bewegen onder de aandacht te brengen.
Gemeente Bedum
Het landelijk beeld is ook in Bedum van toepassing. Overgewicht en bewegingsachterstand
zijn hier ook aanwezig. Zo blijkt uit de meest recente Gezondheidsenquete van de
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Groningen (GGD) onder inwoners van 20 jaar en ouder
dat circa 55% van de ondervraagden in Bedum niet aan sport doet, tegen 58% in de provincie.
Na het verlaten van de middelbare school neemt de bewegingsarmoede toe. De gemeente
Bedum heeft een gezondheidsbeleid vastgesteld waarin ondermeer op deze aspecten wordt
ingegaan.
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Figuur 2. Ontwikkeling overgewicht in de provincie Groningen in procenten van de bevolking
(20 jaar en ouder); bron GGD Groningen).
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2.6.

1990
17
37
51
54
37

1994
19
38
50
56
40

1998
27
42
55
58
43

2002
30
48
61
62
49

De rol van de lokale overheid.

Nederland
De regietaak van de lokale overheid zal de komende jaren actiever worden ingevuld. Er is een
tendens waarneembaar van het “sturen op afstand” naar “ingrijpen vanuit betrokkenheid”. De
regietaak wordt dan niet meer gezien als het invullen van de primaire randvoorwaarden, maar
als het plegen van noodzakelijke interventies vanuit het maatschappelijk belang. Er ontstaat
meer aandacht voor integraal beleid en – in het geval van sport – sportinclusief denken. Sport
zal in toenemende mate betrokken worden bij integraal sociaal- of doelgroepenbeleid. Ook
binnen de thema’s als gezondheidsbevordering, maatschappelijke participatie, sociale
activering, ruimtelijke ordening, jeugdzorg en welzijn zullen sport- en bewegingsactiviteiten
een meer prominente rol vervullen. De noodzaak van integraal beleid vraagt van de betrokken
afdelingen een nadrukkelijk naar buiten gerichte benadering van het beleid in enge zin.
Landelijk gezien worden uit oogpunt van efficiency uitvoerende taken gedecentraliseerd. Een
voorbeeld hiervan is de uitbesteding van het beheer van sportaccommodaties en de organisatie
van sportstimuleringsactiviteiten. De clustering van maatschappelijke functies in dorpskernen
zal verder toenemen. Scholen zullen steeds meer buitenschoolse activiteiten gaan organiseren
waarmee zij tegemoet komen aan de vraag van de ouders.
Gemeente Bedum
Het gaat hier om het streven naar het voeren van een integraal beleid. Beleid op een specifiek
terrein moet in samenhang met andere beleidsterreinen ontwikkeld worden. Er bestaan al
relaties tussen de diverse beleidsterreinen binnen de gemeente. Bedum kent in haar beleid
sport een belangrijke functie toe. In toenemende mate komt het sportbeleid tot zijn recht in
andere beleidssectoren. Hiervoor is blijvende aandacht vereist. De invoering van de Wmo en
de rol die de sport daarbinnen kan vervullen zal als voorbeeld dienen.
2.7.

Aandachtspunten voor het toekomstig sportbeleid.

De gemeente Bedum zal blijvend aandacht moeten schenken aan integraal beleid. Er zijn veel
aandachtspunten die effect sorteren op de drie pijlers waarop de gemeente Bedum haar
sportbeleid wil baseren. De aandachtspunten voor het toekomstige beleid worden hieronder
samengevat weergegeven en zijn elders in deze nota terug te vinden.
a)

sportstimulering en ondersteuning.
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•
•
•
•
•
•

•
•
b)

voor specifieke doelgroepen dient clustering van het activiteitenaanbod als
aanbeveling;
sport moet beschouwd worden als een instrument voor het versterken van
de sociale infrastructuur zonder daarbij de sportverenigingen te overvragen;
sport en gezondheid vormen een belangrijk speerpunt gelet op de huidige
gezondheidssituatie van de bevolking;
sport moet integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsterreinen;
de kwetsbaarheid van verenigingen door onder andere een tekort aan
vrijwilligers verdient blijvende aandacht;
gerichte doelgroepondersteuning in samenwerking met partners als het
onderwijs, de SWB, de sportverenigingen, het Huis voor de Sport
Groningen en de gemeente Bedum;
Uitvoering geven aan de BOS-Impuls;
Onderzoek naar continuëring van het Groningen Sport Model door
deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (2010).
Tarieven en subsidiebeleid.

•
•

•
•

c)

Subsidieverstrekking in algemene zin is gericht op het realiseren van de in
deze nota geformuleerde doelen;
Een herziening van het huidige subsidiebeleid wordt niet noodzakelijk
geacht, aangezien door indirecte subsidiëring de gemeente de verenigingen
reeds in voldoende mate steunt;
De gehanteerde tarieven voor huur van accommodaties loopt provinciaal
niet uit de pas, dit kan geïndexeerd gehandhaafd blijven;
Het vergelijken van tarieven (dekkingspercentages) tussen de verschillende
sportaanbieders leidt tot onoverzichtelijkheid en geeft geen werkelijk
inzicht. Niettemin is een overzicht in de bijlagen toegevoegd. Slechts van
één gemeente (Zuidhorn) is een overzicht ontvangen die
dekkingspercentage vermeldt (als bijlage toegevoegd).
Sportvoorzieningen.

•

•

•

•
•
•

Het aantal voorzieningen behoeft geen uitbreiding, onderzocht zal moeten
worden of het gebruik hier en daar intensiever/multifunctioneler kan
worden;
De hoge intensiteit van gebruik van de voetbalvelden in Bedum en
Noordwolde vergen ingrepen. In de kern Bedum zal onderzoek gedaan
worden naar de haalbaarheid van een kunstgrasvoetbalveld. In Noordwolde
zal het westelijk speelveld gerenoveerd worden tot wetraveld (2009);
Verwacht wordt dat de exploitatielasten voor de gemeente zullen toenemen
door een toename van de kosten (b.v. aankoop lava, kunstmest en
nieuwbouw MFA in Zuidwolde);
Een clustering van voorzieningen biedt mogelijkheden (multifunctionele
centra, brede scholen);
Onderzoek naar handhaving van de buitensportvoorziening in
Onderdendam met een minimaal gebruik zal worden voorbereid;
Schriftelijke afspraken op basis van huurcontracten voor zowel de binnen
als de buitensporten zullen worden geactualiseerd en worden vastgesteld;
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•

•

•

Onderzoek zal worden gedaan naar een mogelijke clustering en
verplaatsing van (delen van) de buitensportaccommodatie in Bedum naar
een andere locatie binnen de kern Bedum (houtskoolschets);
De op dit moment in gebruik zijnde accommodaties zullen voor de
komende beleidsperiode geen ingrijpende aanpassingen vergen (als de
MFA in Zuidwolde gerealiseerd is);
De kwaliteit van de huidige voorzieningen is het resultaat van de
investeringen in de achterliggende twee decennia (zie bijlage 2)

De sportwereld zal zich blijvend moeten openstellen voor samenwerking en integratie met
andere organisaties die raakvlakken hebben met het terrein van sport en bewegen. De
meest voor de hand liggende partners zijn het basisonderwijs, het jeugd- en jongerenwerk
en het ouderenwerk. Ook hier is een scala van aanknopingspunten:
•
•
•
•
•
•

voor- tussen- en naschoolse opvang;
sportkennismakings- en –oriëntatieprogramma’s;
seniorensport;
aangepast sporten;
medegebruik van accommodaties;
bewegingsmogelijkheden in de wijk voor jongeren.
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3. Huidig beleid anno 2008.
3.1.

Inleiding.

Een sportvisie die circa vier jaar vooruit kijkt, kan niet zonder een evaluatie van het tot nu toe
gevoerde beleid. Uit de twee sportdebatten onder leiding van de heer Tj. Kloosterboer,
directeur van het Huis voor de Sport Groningen, is gebleken dat de aanwezige
sportverenigingen tevreden zijn met de bereikbaarheid van de bestuurders en de ambtenaren.
Op het gebied van de voorzieningen zijn er echter wel wensen. In dit hoofdstuk zal verder
worden ingegaan op de resultaten van de geformuleerde doelen in de “oude” sportnota van
1996.
3.2.

Sportnota 1996.

In hoofdstuk vijf van de Sportnota van 1996 worden aanbevelingen gedaan en
aandachtspunten genoemd. Allereerst wordt gerept over de uitbreiding van de
kleedaccommodatie van de voetbalverenigingen in Bedum en deze te plaatsen op de
prioriteitenlijst van 1997. Deze uitbreiding is gerealiseerd. Voorts wordt gesproken over het
streven naar een vorm van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het
realiseren van een nieuwe midgetgolfbaan. Deze midgetgolfbaan is aangelegd nabij het
centrum van ’s-Heerenloo-Opmaat. Het gebruik van deze midgetgolfbaan is dermate
minimaal gebleken dat het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze
voorziening te saneren. Als derde punt wordt genoemd het hanteren van het beleidsinstrument
“subsidiëring” als voorheen het geval was. Dat is gelet op de effecten functioneel gebleken.
Ook in deze nota wordt gepleit hierin geen verandering in aan te brengen. Dit is voor de
volledigheid ook in de sportdebatten geen issue geweest. Over de tarifering, het vierde
aandachtspunt, wordt aangegeven af te zien van het rigoureus optrekken van het
dekkingspercentage van (met name) de sportvelden. Zoals eerder gesteld lijkt het
“dekkingspercentage” een instrument dat een vergelijk mogelijk maakt. De praktijk leert
echter dat hier sprake is van het vergelijken van “appels en peren”. Dit blijkt bovendien ook
nog eens uit de in de provincie Groningen verschillend gehanteerde systematieken ter
beoordeling van deze dekkingspercentages. Hoewel geen kernactiviteit van de gemeente
Bedum organiseert de Kulturele Kommissie Bedum (KKB) met veel succes de jaarlijkse
Avondwandelvierdaagse. Na enige tijd in het slop te hebben gezeten kan de organisatie
tijdens de slotavond op een groot aantal deelnemers en toeschouwers rekenen. De organisatie
van deze activiteit is evenwel in handen van de KKB, doch wordt nog steeds ambtelijk
voorbereid. Met het voorbehoud van “vooralsnog” wordt aangegeven niet over te gaan naar
vergaande vormen van privatisering. Deze aanbeveling is in de afgelopen jaren gestand
gedaan.
Het instellen van een sportplatform wordt niet aanbevolen. Door de openheid en
bereikbaarheid van bestuur en ambtelijk apparaat is in de afgelopen jaren gebleken dat
hiervoor geen noodzaak is aan te geven. De plannen voor de realisering van squashbanen bij
sporthal “De Beemden” zijn bij tekeningen gebleven. Deze plannen hadden klaarblijkelijk
geen prioriteit in de achter ons liggende jaren. De aanbeveling om de afdracht van de
inkomsten uit reclameborden langs de sportvelden af te schaffen is overgenomen.
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Aandachtspunten en wensen zijn ook genoemd. De uitbreiding en verbetering van het
oefenveld van de v. v. Noordwolde, uitbreiding van de kleedaccommodatie, de kantine en de
bestuurskamer. Op de uitbreiding van het oefenveld na zijn deze wensen gerealiseerd. De
uitbreiding van het oefenveld staat voor 2009 gepland. De bouw van een bergruimte bij het
clubgebouw van de korfbalvereniging “Argo” is gerealiseerd. Evenals de verbetering en de
uitbreiding van de verlichting op het oefenterrein van de korfbalvereniging “Argo”.
Het leidt geen twijfel dat de gemeente Bedum in de achterliggende beleidsperiode niet alleen
aangegeven heeft wat zij zal doen maar ook gedaan heeft wat zij heeft gezegd. Vrijwel in de
volle breedte is aan de aanbevelingen voldaan ! Deze uitdaging mag dan ook gelden voor de
komende beleidsperiode.
3.3.

Omvang sportbegroting.

De omvang van de sportbegroting (lasten minus baten) inclusief de ambtelijke inzet is in 2008
geraamd op € 999.086,=. In 2008 besteedde de gemeente Bedum ruim € 94,= per inwoner aan
sport (zie bijlage 2). Dat is een bedrag dat ook aan de bovenkant van de provinciale
bandbreedte zit. Een vergelijking van een specifieke gemeentebegroting met andere
gemeenten of regio’s moet men niet te absoluut interpreteren (zie dekkingspercentages).
Wanneer de aanleg van een zwembad of sportpark gefinancierd wordt uit een reserve of via
grondopbrengsten, dan maakt die investering geen deel uit van de sportbegroting. De
vergelijking is wel relevant om te bezien of de gemeente substantieel afwijkt. Als dat het
geval is, dan kan via nader onderzoek vastgesteld worden of er kosten op andere wijze
gefinancierd zijn of dat de gemeente daadwerkelijk meer of minder uitgeeft.
Ter vergelijking:
Gemeente Pekela
Gemeente Slochteren
Gemeente Loppersum
Gemeente Winsum
Gemeente Groningen
Gemeente Zuidhorm
Gemeente Menterwolde
Gemeente Vlagtwedde
Gemeente Veendam
Gemeente Haren
Gemeente Stadkanaal
Gemeente Bedum
3.4.

€ 86,00
€ 60,90
€ 74,00
€ 66,00
€ 87,00
€ 88,20
€ 118,90
€ 72,00
€ 65,00
€ 43,43
€ 70,00
€ 94,00

Sterke punten van het huidige beleid.

Algemeen
Bedum kent een behoorlijke diversiteit aan sporten op verschillende niveau’s. Het
verenigingsleven is rijk te noemen, mede omdat de vier kernen die de gemeente Bedum kent,
sociale structuren heeft die diep geworteld zijn in de lokale samenleving. De inwoners van de
gemeente Bedum kunnen dus kiezen.
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Sportstimulering- en – ontwikkeling
Deelname aan de Breedtesportimpuls heeft ertoe geleid dat het Huis voor de Sport Groningen
is opgericht. Verenigingen kunnen hierdoor met vragen over bijvoorbeeld de ondersteuning
van de vereniging hier rechtstreeks terecht. Door middel van diverse rapportages wordt
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Uit deze rapportages wordt duidelijk dat
het Bedumer sportverenigingsleven minimaal gebruik maakt van deze ondersteuningsmogelijkheid. Dit heeft het college van Burgemeester en wethouders doen besluiten om de
ondersteuningsvraag van de verenigingen apart in te kopen, al naar gelang de vraag.
Deelnemen aan een structurele ondersteuning van het Huis voor de Sport Groningen blijkt
financieel (op dit moment) niet in verhouding te staan tot de vraag van de Bedumer
sportverenigingen.
Tarieven- en subsidiebeleid
In het hiernavolgend overzicht is aangegeven welke sportsubsidies door de gemeente
structureel worden verstrekt. Daarnaast wordt er incidenteel subsidie verstrekt aan bijzondere
activiteiten die door sportverenigingen worden georganiseerd.
In de provincie Groningen betalen sportverenigingen doorgaans een bedrag van tussen de
€ 17,= en € 30,= per uur voor een hele sporthal. Landelijk liggen de tarieven hoger
(doorgaans € 32,= en € 42,=). De tarieven voor binnen- en buitensporten liggen in de
gemeente Bedum aan de bovenkant van de provinciale bandbreedte. Ter illustratie de tarieven
van de accommodaties.
Voor binnen en buitensportaccommodaties:
Tarief volgens begroting 2008 : 106 x 100 = tarief ex. Btw x 3,5% verhoging = nieuw tarief
(ex. Btw).
De tarieven voor 2007:
Gymnastieklokaal “Schoolstraat”
- gereduceerd tarief
- vol tarief

Tarief 2007
€ 6,48
€ 9,66

Tarief 2008
€ 6,33 (ex. Btw) (€ 6,71)
€ 9,43 (ex. Btw) (€ 10,=)

Gymnastieklokaal “De Vlijt”
- gereduceerd tarief
- vol tarief

Tarief 2007
€ 6,48
€ 9,66
Tarief 2007

Tarief 2008
€ 6,33 (ex. Btw) (€ 6,71)
€ 9,43 (ex. Btw) (€ 10,=)
Tarief 2008

Gymnastieklokaal “Mauritshal”
- gereduceerd tarief
- vol tarief

€ 5,82
€ 8,90

€ 5,67 (ex. Btw) (€ 6,01)
€ 8,69 (ex. Btw) (€ 9,21)

Sporthal “De Beemden”
- 1/1 hal vol tarief
- 1/1 hal gereduceerd
- 2/3 hal vol tarief
- 2/3 hal gereduceerd
- 1/3 hal vol tarief

Tarief 2007
€ 41,09
€ 27,95
€ 27,15
€ 18,08
€ 14,20

Tarief 2008
€ 40,13 (ex. Btw) (€ 42,54)
€ 27,29 (ex. Btw) (€ 28,93)
€ 26,52 (ex. Btw) (€ 28,11)
€ 17,66 (ex. Btw) (€ 18,72)
€ 13,86 (ex. Btw) (€ 14,69)
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- 1/3 hal gereduceerd

€ 9,09

€ 8,87 (ex. Btw) (€ 9,40)

Sportvelden
Bedum, Onderdendam en Zuidwolde
- huur per veld per jaar
- huur per juniorenteam
- huur per seniorenteam

Tarief 2007

Tarief 2008

€ 595,37
€ 123,56
€ 511,18

€ 581,33 (ex. Btw) (€ 616,21)
€ 120,65 (ex. Btw) (€ 127,89)
€ 499,12 (ex. Btw) (€ 529,07)

Tennisbanen Zuidwolde
(tarief per baan per jaar)

Tarief 2007
€ 1.830,72

Tarief 2008
€ 1.787,54 (ex. Btw) (€ 1.894,79)

Tennisbanen Bedum
(tarief per baan per jaar)

Tarief 2007
€ 1.830,72

Tarief 2008
€ 1.787,54 (ex. Btw) (€ 1.894,79)

Kunstgrashockeyveld
(tarief is baanhuur per jaar)

Tarief 2007
€ 4.667,32

Tarief 2008*)
€ 4.557,24 (ex. Btw) (€ 4.830,67)

Door Deloitte is onderzoek gedaan naar de Btw-verrekening van de verhuur van en de
investeringen in buitensportaccommodaties. Dit onderzoek richtte zich op de mogelijke
teruggaaf van de betaalde Btw over de laatste vijf jaar. Op dit moment is dit onderzoek in de
afrondende fase en wordt een verzoek om teruggaaf voorbereid naar de Belastingsdienst.
Door subsidiëring in directe of indirecte zin maakt de gemeente Bedum het mogelijk om de
passieve en actieve sportdeelname te beïnvloeden.
Sportvoorzieningen
De gemeente Bedum heeft een aanzienlijk netwerk aan voorzieningen met een goede
bereikbaarheid. Het areaal van accommodaties is voor de omvang van de gemeente Bedum
riant. Door de inzet van het bestuur en de raad is de kwaliteit van de accommodaties in de
afgelopen sterk verbeterd. Door de toenemende druk op de voetbalaccommodaties op
zaterdagen vanwege competitieverplichtingen in Bedum en Noordwolde is een extra impuls
noodzakelijk. Het plannen van het gebruik van sporthal “De Beemden” blijkt op de
competitiezaterdagen elk seizoen te leiden tot compromissen. Door gebruik te maken van
zogenaamde reservedagen is het steeds gelukt om deze planning naar behoren uit te voeren.
Niettemin is niet uit te sluiten dat door gebrek aan afstemming tussen de organiserende
sportbonden de claim op het gebruik van de sporthal tot planningsproblemen zal leiden.
De kwaliteit van de sportvoorzieningen is goed te noemen. Het is niet te verwachten dat de
onderhoudskosten de komende jaren sterk zullen toenemen vanwege achterstallig onderhoud.
Als de huidige “Mauritshal” is vervangen door een multifunctionele accommodatie staan de
accommodaties er kwalitatief goed voor. Belangrijk aspect blijft aandacht voor de intensieve
bespeling van de (met name) buitensportaccommodaties in Bedum en Noordwolde in het
weekend, in het bijzonder op de zaterdagochtend.
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Voor de goede orde wordt hier toegelicht dat in de bezetting van de speelvelden de “zwaarte”
van het aantal teams in relatie tot het aantal speelvelden wordt gebracht. De norm is gesteld
op 8 teams per veld. Men maakt hierbij onderscheid tussen senioren en a-junioren (1,0), b- en
c-junioren (0,75), d-junioren (0,50), e-junioren (0,35) en f-junioren evenals de meisje (0,25).
Op grond van de samenstelling van de voetbalclubs binnen de gemeente Bedum naar de
hierboven te onderscheiden leeftijdsgroepen betekent dat er nog bespelingruimte is volgens
deze bezettingsnorm. Voor de kern Bedum komt dit neer op een “zwaarte” van 29,30 bij een
beschikbaarheid van 5 velden (zwaarte 40), Noordwolde kent een “zwaarte” van 8,55
(zwaarte 16) en Onderdendam kent een “zwaarte” van 1,0 (zwaarte 8).
3.5.

Verbeterpunten van het huidige beleid.

Algemeen.
Het sportbeleid binnen de gemeente Bedum is in toenemende mate geïntegreerd met andere
beleidsterreinen. De sportsector is evenwel sectoraal ingesteld. Aan de andere kant wordt in
beleidsstukken van andere beleidsterreinen een plaats ingeruimd voor sport. Hierbij wordt
verwezen naar de ruimtelijke ontwikkeling in Zuidwolde waarin plaats wordt ingeruimd voor
een golfbaan. De bestuurlijke besluitvormingsprocessen worden over het algemeen als (te)
lang ervaren. Het verenigingsleven is kwetsbaar omdat het vaak op een beperkt aantal
vrijwilligers drijft (het zogenaamd versluierd vrijwilligertekort). Over het algemeen zijn de
verenigingen beperkt in staat om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zo is uit de
sportdebatten gebleken. Niettemin blijken de sportverenigingen, bij een nadere beschouwing,
zich reeds in meer of mindere mate in te spannen voor haar maatschappelijke functie zonder
zich daar zelf direct bewust van te zijn. De gemeente Bedum wil zich inzetten voor meer
vormen van samenwerking teneinde overbelasting (van besturen) te voorkomen.
Sportstimulering en – ontwikkeling.
In het kader van de BOS-Impuls is gedurende de periode van 2007 tot en met 2010 een bedrag
van € 200.000,= beschikbaar voor sportstimulering en ontwikkeling. Dit is een vervolg op de
Breedtesport Impuls waarvoor de gemeente Bedum als speerpunt voor provinciaal beleid
model heeft gestaan. Het Groninger Sport Model is geïntroduceerd en heeft tot een bijzondere
herwaardering van het bewegingsonderwijs geleid door de aanstelling van twee extra
vakleerkrachten. Uit de middelen van de BOS-Impuls wordt de ondersteuning van de
consulent van het Huis voor de Sport gefinancierd en voor de helft de kosten van de derde
vakleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast worden met deze middelen tal van activiteiten
georganiseerd voor met name het basisonderwijs, zoals daar zijn te noemen: de Action
Games, de Go Bike Tour, de Skate Safe clinics, de Survival activiteiten in het Geert Reinders
park en de schoolvoetbalkampioenschappen op het Cruyff Court/Arjen Robben Veld.
Daarnaast werkt de gemeente Bedum mee aan de organisatie van sportspecifieke clinics. Te
noemen is de MPC Capitals die een woensdagmiddag verzorgen in het kader van het
Groninger Sport Model. Ook de volleybalclub AB/Groningen-DIO Bedum organiseert
jaarlijks een minivolleybaltoernooi voor jongeren. In het kader van het gemeentelijk
gezondheidsbeleid zal er een activiteit voor ouderen worden aangeboden in samenwerking
met het Huis voor de Sport Groningen. Gekozen zal worden voor Nordic-Walking voor
ouderen in bijvoorbeeld Bederawalda en Alegunda Ilberi. Het doel is om mensen door
bewegen meer zelfvertrouwen te bieden waardoor het langer zelfstandig functioneren tot de
mogelijkheden behoort. De activiteiten voor mensen met een beperking zullen, evenals voor
ouderen, tegen dezelfde achtergrond, gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid worden.
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Tarieven- en subsidiebeleid
De door de gemeente gehanteerde tarieven voor de huur van sportvelden en –gebouwen lopen
zoals gesteld niet uit de pas in vergelijking met andere gemeenten. Hierbij moet gerekend
worden dat de gemeente Bedum geen jeugdsportsubsidie of topsportsubsidie kent. Door
indirecte subsidëring kunnen de tarieven voor huur op dit niveau gehouden worden met een
jaarlijkse indexering. Het invoeren van een uitgebreider subsidieregiem zal in de praktijk voor
de sportverenigingen slechts leiden tot kostenverhogingen die vanwege de gemeente
doorberekend zullen moeten worden.
Sportvoorzieningen
Het merendeel van de accommodaties is kwalitatief en kwantitatief op peil (gebracht). Van de
zijde van de voetbalclub in Bedum en Noordwolde is de wens geuit tot aanpassing van de
huidige accommodatie, met een kunstgrasvoetbalveld. Hiernaar zal onderzoek gedaan
worden. Dit als gevolg van het aanbod aan nieuwe leden (jeugd en meisjes). Voor het overige
zijn er geen wensen geuit, dan wel dat de binnensportverenigingen allemaal graag op “primetime” gebruik willen maken van de sporthal, doch dat dit evenwel geen redelijk verzoek is.
Met enige aanpassing volstaat de huidige capaciteit van binnensportaccommodaties. Wel staat
het gebruik in de wintermaanden onder druk. Doordat buitensporten in de winterperiode
“indoor” gaan spelen en trainen is de druk op het gebruik dan het grootst. Dit heeft weer
invloed op de structurele mogelijkheden tot verhuur. Immers de uren voor de buitensporten
moeten in de wintermaanden beschikbaar zijn voor trainingsdoeleinden. Daardoor zijn deze
uren niet structureel te verhuren aan andere belanghebbenden, aangezien zij in de
wintermaanden met een onderbreking zitten. Dit stoelt op het principe van verworven rechten.
Het toewijzingssysteem om in aanmerking te komen voor het gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties dateert uit hetzelfde jaar als de accommodaties zelf. Slechts één keer
heeft dit tot vragen geleidt. Er is dan ook geen reden om het toewijzingsbeleid te herzien.
Golfbaan Zuidwolde
De golfsport geldt als een sterke groeisport voor wat betreft het aantal beoefenaren. Sinds
enkele jaren wordt er in het kader van de Stadrandvisie gesproken over de aanleg van een
golfbaan ten oosten van Zuidwolde. Inmiddels zijn er drie varianten gepresenteerd door
landschapsarchitecten. De realisatie van deze golfbaan zou een mooie impuls zijn voor de
sport binnen de gemeente Bedum, niet alleen uit overwegingen van beweging, gezondheid en
het opdoen van contacten maar ook in economische zin is de aanleg interessant.
Zwembad “De Beemden”
Van de zijde van zwembad “De Beemden” is gemeld dat zij op grens van hun maximale
capaciteit zitten. Meer zwemwater is niet beschikbaar. Diverse wateractiviteiten zijn de
afgelopen jaren geïntroduceerd. Het aantal uren recreatief zwemmen is hierdoor teruggelopen.
Aangezien het bestuur van stichting “De Beemden” als zelfstandig rechtspersoon met eigen
verantwoordelijkheden optreedt is het aan het bestuur en de bedrijfleiding hiervoor
oplossingen aan te dragen. Uiteraard is de gemeente Bedum bereid om daarin mee te denken.
Voorgesteld is om onderzoek te doen naar een mogelijke uitbreiding van de zwemcapaciteit.
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Een zekere (historische) verwevenheid tussen de stichting en de gemeente kan immers niet
ontkend worden aangezien de portefeuillehouder sportzaken voorzitter is van het
stichtingsbestuur en voorts geadviseerd wordt door het hoofd van de afdeling Welzijn en
Burgers van de gemeente Bedum.
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4.

Conclusies, algemene doelstelling en toekomstvisie.

4.1.

Inleiding.

Uit de beschrijving van de landelijke ontwikkelingen en trends en het doortrekken daarvan
naar de Bedumer situatie en met de analyse van het gevoerde beleid zijn conclusies te trekken
die een aanzet geven voor het toekomstig beleid.
4.2.

Conclusies.

De beoordeling, de sterkte- zwakteanalyse en de gevolgen van de diverse ontwikkelingen op
sportgebied laten zien met welke veranderingen het Bedumer sportbeleid de afgelopen jaren
te maken heeft gehad en de komende jaren te maken krijgt. Globaal gaat het om de volgende
zaken:
a)

Sportstimulering en –ontwikkeling.
 sport moet integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsterreinen;
 sport moet beschouwd worden als instrument voor het versterken van
de sociale infrastructuur;
 sport en gezondheid vormen een belangrijk speerpunt;
 verenigingsondersteuning blijft punt van aandacht;
 handhaving en/of uitbreiding van de huidige sportdeelname wordt
nagestreefd;
 aandacht wordt gevestigd op de deelname door specifieke groepen
zoals de 55+ sporter en de sporters in de leeftijdscategorie van 12 tot
19 jaar;
 activiteiten binnen de kaders van de BOS-Impuls zullen worden
uitgevoerd;
 het GSM-project zal navolging vinden door onderzoek naar de
mogelijkheden van deelname aan het Nationaal Áctieplan Sport en
Bewegen (NASB) en de Combinatiefunctie.

b)

Tarieven en subsidiebeleid.
 het inzichtelijk maken van de kosten en baten van de gemeentelijke
accommodaties vanuit een zakelijke benadering;
het systeem van dekkingspercentages voor de vergelijking van
inkomsten en uitgaven van sportaccommodaties los te laten;
 het handhaven van de huidige subsidiesystematiek (incidenteel voor
bijzondere sportactiviteiten en indirect in de huurprijs);
 de tarieven te hanteren die door de gemeenteraad jaarlijks
marktconform worden vastgesteld door indexering;
 blijvend deelnemen aan het Groninger Sport Model;
 onderzoek verrichten naar deelname aan het Nationaal Actieplan
Sport en Bewegen waardoor continuering van het Groninger Sport
Model gewaarborgd kan worden.
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c)

Sportvoorzieningen.

De conclusies vormen , zoals eerder aangegeven, een goede bodem voor het nieuwe
sportbeleid. Wel is het noodzakelijk om hierbij de volgende uitgangspunten te
formuleren:
•
•
•
•
4.3.

integraliteit;
sport en de intrinsieke waarden als doel blijvend ondersteunen
sport als middel bij maatschappelijke problemen;
sportvoorzieningen zijn het visitekaartje van de gemeente;

Missie.

De gemeente Bedum wil een sportbeleid voeren dat steunt op drie sterke pijlers, namelijk:
•
•
•
4.4.

Doelgroepstimulering;
verenigingsondersteuning;
kwalitatief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen.

Doelstellingen.

Gelet op de conclusies, de uitgangspunten en de missie zal het sportbeleid de komende jaren
de volgende doelen moeten nastreven;
•
•

•
•

vergroten van de sportdeelname en versterken van de kwaliteit van
sportdeelname;
het integraal hanteren van sport, naast een intrinsieke waarde (leuk om te
doen) kan sport ook bijdragen aan andere beleidsterreinen (sectoraal
beleid);
het meer structureel maken van sportstimuleringsprojecten en activiteiten
en deze waar mogelijk onder te brengen bij sportverenigingen;
het in deze staat van onderhoud houden van de huidige
sportaccommodaties en waar nodig deze aanpassen aan de heersende
behoefte.

Waarom is de sportdeelname niet uitgedrukt in een meetbare doelstelling ?
Bij overheidsbeleid probeert men steeds meer doelen SMART te formuleren. SMART staat voor Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. SMART-doelen zijn doelen die concreet en realistisch
zijn en waar men verantwoording over kan afleggen. In het algemeen is de gemeente Bedum voorstander
van doelen die Smart geformuleerd zijn. Voor de toekomstige sportdeelname is dat echter niet mogelijk. Ten
eerste is de sportdeelname niet exact bekend. Er zijn verschillende indicatoren, maar sportdeelname
uitgedrukt volgens de landelijk gehanteerde norm sport en bewegen is niet bekend en dus is een
kwantitatieve doelstelling niet meetbaar te maken. Verder is, in Nederland, nog weinig bekend over de
kosten van het verhogen van de sportdeelname en effecten van de sportstimuleringsprogramma’s. Dit houdt
in dat men een kwalitatieve doelstelling nastreeft, zonder te weten hoeveel middelen daarvoor benodigd zijn.
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5.

Pijlers sportbeleid gemeente Bedum.

5.1

Algemeen.

Deze nota bevat in een aantal gevallen concrete voorstellen. Daarnaast is een actieplan
opgenomen waarin een bepaalde richting wordt aangegeven. Dit houdt in dat er voor een
aantal zaken een afzonderlijk besluitvormingstraject gevolgd moet worden. Integraal,
samenwerking en duurzaamheid zijn de centrale begrippen. Het uitgangspunt is de wil van de
gemeente om mensen te stimuleren tot deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Gekozen is
voor een uitwerking van het sportbeleid gestoeld op drie pijlers:
•
•
•
5.2.

Sportstimulering door doelgroepbenadering en verenigingsondersteuning;
Een zakelijke benadering van het tarieven en subsidiebeleid;
Kwalitatief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen.

Sportstimulering en ondersteuning.

De gemeente Bedum wil de groep van mensen activeren die achterblijft als het om
sportdeelname gaat. In de gemeente Bedum worden vooral ouderen en jeugdigen
gestimuleerd meer te bewegen. Door middel van het gebruik maken van landelijke
sportstimuleringsacties, de samenwerkende partners en het beschikbaar stellen van goede
sportaccommodaties voert de gemeente een actief sportstimuleringsbeleid. Voor de minima
heeft de gemeente een stimuleringsfonds ingesteld teneinde ook hen in staat te stellen aan
sport deel te kunnen nemen.
5.2.1. Doelgroepondersteuning.
Voor een adequate uitvoering van het (sport)doelgroepenbeleid is het van belang te weten hoe
het gesteld is met de sportdeelname van deze doelgroepen. Op dit moment ontbreekt het op
een aantal gebieden (b.v. sportdeelname binnen sportscholen en de ongeorganiseerde sporters)
aan lokaal cijfermateriaal. Ook op landelijk gebied is er nog te weinig materiaal beschikbaar.
In de komende jaren dient het verzamelen van deze gegevens meer aandacht te krijgen. Een
onderzoek van de GGD wijst uit dat de inwoners van de provincie Groningen op het gebied
van bewegen en gezondheid achterblijven bij de landelijke norm. De groepen jeugdigen,
mensen met beperkingen en ouderen verdienen de aandacht.
Waarom aandacht voor deze doelgroepen ?
Er is een sterke relatie tussen sportdeelname en leeftijd. De sportdeelname is onder de jeugd het hoogst (80% tot
90% van de jeugd is lid van een sportvereniging)) en neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Waarom jeugdigen
steunen als de sportdeelname zo hoog is ? In de eerste plaats omdat het stimuleren van sportdeelname op latere
leeftijd veel moeilijker is dan op jonge leeftijd: “jong geleerd is oud gedaan”. Daarnaast neemt
bewegingsarmoede toe (circa 1% per jaar). Voor sportverenigingen is het een uitdaging om de (oudere) jeugd te
behouden. Gekwalificeerd sporttechnisch kader is een belangrijke basis voor een aantrekkelijk sportaanbod. Ook
is het belangrijk om jeugd te betrekken bij het verenigingsleven en nevenactiviteiten te organiseren.
De toenemende vergrijzing vraagt om activiteiten voor 50-plussers. De groep ouderen is divers als het om sport
en bewegen gaat. Er zijn senioren die hun hele leven sportief actief zijn en senioren die vrijwel nooit aan sporten bewegingsactiviteiten hebben meegedaan. Bestaande activiteiten als het Meer Bewegen voor Ouderen
(MbvO) en specifieke verenigingsactiviteiten voor de oudere sporter bedienen een gedeelte van de markt. Vooral
de groep senioren die nog niet voldoende beweegt volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen heeft
prioriteit binnen het gemeentelijk beleid.
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Ook het bewegen door mensen met een beperking, het aangepast sporten, is van het grootste belang. Door deel te
nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten wordt het zelfvertrouwen versterkt, de zelfstandigheid vergroot en
wordt aan de mobiliteit een gunstige bijdrage geleverd. Samen met partners in de wereld van zorg en welzijn zal
worden gezocht naar uitbreiding van de spel- en sportmogelijkheden.
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5.2.2. Overheidssubsidies BSI en BOS.
Breedtesportimpuls (BSI)
In 2000 kwam de overheid met een regeling om de breedtesport te stimuleren. De
zogenaamde breedtesportimpuls (BSI). Voor de provincie Groningen resulteerde dit in een
gezamenlijke aanpak van alle gemeenten met de provincie Groningen. De oprichting van het
Huis voor de Sport Groningen werd hierdoor een feit (voormalige Provincaal Groninger
Sportraad). De samenwerking tussen het Huis voor de Sport Groningen en de gemeente
Bedum heeft tot bijzondere resultaten geleid. Zo is het bewegingsonderwijs op de
basisscholen aanzienlijk uitgebreid en versterkt door de aanstelling van twee vakleerkrachten.
Is er een sportaanbod ontwikkeld voor de woensdagmiddag en wordt nauw samengewerkt met
de sportverenigingen om het sportaanbod af te stemmen op de vraag van de jeugdigen.
Daarnaast zijn er tal van clinics aangeboden binnen het basisonderwijs waar naar
tevredenheid gebruik van is gemaakt. Het gebruik van het Cruyff-Court/Arjen Robben Veld
mag in deze ook niet onvermeld blijven. Door de organisatie van ondermeer het
schoolstraatvoetbalkampioenschap neemt de lokale winnaar reeds voor het derde jaar deel aan
de landelijke kampioenschappen in/bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.
De breedtesportimpuls liep tot en met 2006 waarna de overheid een vervolg bood met de
invoering van de Buurt-Onderwijs-Sport Impuls (BOS). De gemeente Bedum heeft hierop
geanticipeerd door het projectplan “Bedumer BOS in beweging” te presenteren. De overheid
heeft de plannen financieel gehonoreerd met een bedrag van vier keer € 50.000,=. Het gaat
hierbij om sport- en bewegingsactiviteiten voor jongeren in samenwerking met buurtonderwijs- en sportorganisaties. Het doel is om kwetsbare jongeren gezonder te laten leven en
problematisch gedrag terug te dringen. Ook hierbij is voor het Huis voor de Sport weer een
coördineren rol weggelegd.
5.2.3. Groninger Sport Model (GSM).
In 2003 kwam het Huis voor de Sport Groningen met een extra impuls om een gezonde
leefstijl voor de inwoners van de provincie Groningen te stimuleren, het zogenaamde
Groninger Sport Model. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de Groningers ongezonder
leven ten opzichte van de rest van Nederland. Om dit probleem integraal aan te pakken is dit
model in samenwerking met een tweetal beroepsopleidingen en een zorgverzekeraar
ontwikkeld. Sport en bewegen wordt in het GSM breed ingezet als middel om de gezondheid
te beïnvloeden. Dit gebeurt enerzijds door leefstijlbeïnvloeding gericht op gedragsverandering
en anderzijds door projecten te starten gericht op symptoombestrijding (Club Extra, voor
kinderen met een bewegingsachterstand). De ervaringen tot nu toe zijn bijzonder positief te
noemen en het is de verwachting dat het GSM de komende jaren een grotere rol gaat spelen
binnen het basisonderwijs. Voor de komende jaren zal aandacht gevraagd worden voor de
ouderen en mensen met een beperking. Overwogen wordt om deel te nemen aan het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen (NASB), als opvolger van de BOS-Impuls.
5.2.4. Verenigingsondersteuning.
Veel sportverenigingen staan onder druk vanwege een veranderende en complexer wordende
omgeving. Uit landelijke cijfers blijkt dat men te maken heeft met het moeilijker worden van
het vinden en behouden van vrijwilligers.
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De sportverenigingen worden geconfronteerd met toenemende individualisering,
flexibilisering, de toenemende mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding en niet te vergeten de
toenemende regelgeving. Het Huis voor de Sport Groningen biedt mogelijkheden tot
verenigingsondersteuning door de inzet van een consulent. Zo worden ook specifieke
cursussen aangeboden waaraan kan worden deelgenomen (b.v. sportsponsoring en
verantwoord alcoholgebruik in sportkantines).
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6.

Samenvatting een aanbevelingen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewegingsarmoede en overgewicht een steeds groter
probleem vormen. De gemeente Bedum wil hieraan extra aandacht besteden met als
doelstelling de sportdeelname te vergroten, in het bijzonder onder jeugdigen, mensen met
beperkingen en ouderen. Dit maakt het verzamelen van relevante gegevens noodzakelijk
(monitoring). Hierdoor wordt het mogelijk om in te kunnen springen op veranderingen. De
deelname aan het Groninger Sport Model zal blijvend zijn. Hiervoor is het van belang om te
besluiten om in 2010 deel te nemen aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en in te
spelen op het aanbod van de aanstelling van een combifunctionaris (m/v). Gebruik te blijven
maken van de professionele ondersteuning van het Huis voor de Sport Groningen teneinde de
hierboven genoemde doelen te kunnen realiseren. Ook andere partners op het terrein van sport
en bewegen zoals het onderwijs en de Stichting Welzijn Bedum alsmede de sportverenigingen
kunnen niet gemist worden in de beleidsvoornemens.
Het voorzieningenniveau binnen de gemeente Bedum is goed te noemen. De gemeente zal
zich inspannen om de ingeslagen weg te blijven volgen om een kwalitatief verantwoord
voorzieningenniveau in stand te houden. De structurele vervangings- en aanschafpost is
daarvoor toereikend. Op grond van het verzoek van de voetbalclubs in de kern Bedum zal
uitwerking gegeven worden aan de realisatie van een kunstgrasveld ter ontlasting van de
huidige pieken tijdens de trainingsavonden en de competitie op de zaterdagochtenden.
Demografische ontwikkelingen laten zien dat de kern Onderdendam het sterkst vergrijst.
Hierdoor komt de leefbaarheid van de kern in het gedrang. Activiteiten in het dorpshuis
“Zijlvesterhoek” staan onder druk en laten een afnemende belangstelling zien. De
georganiseerd sportende jeugd (voetbal) heeft zich de afgelopen jaren afgespeeld in Kantens.
Deze samenwerking bestaat echter niet meer. De jeugd gaat nu voetballen in Middelstum of
Winsum. Op dit moment kent de voetbalvereniging Onderdendam nog één seniorenteam, de
vereniging bestaat nog uit 23 spelende leden. Tegen de achtergrond van de kosten voor de
instandhouding en het onderhoud van de accommodatie (circa € 30.000,=) en de leefbaarheid
in een kleine kern zal de gemeenteraad gevraagd worden een uitspraak te doen over de
toekomst van de s.v. Onderdendam. Samenwerkingsvormen met de Bedumer voetbalclubs
behoren tot de mogelijkheden.
De huurcontracten zullen worden geactualiseerd. Hierdoor wordt het duidelijk wat de
verantwoordelijkheden zijn van de samenwerkende partners. De actualisatie zal gereed zijn
voor aanvang van het sportseizoen 2009/2010.
De gemeente Bedum staat een zakelijk tariefsysteem voor huur van sportaccommodaties voor.
Er bestaat nauwelijks tot geen referentiekader als het om dekkingspercentages gaat.
Meermaals is aan de overige Groninger gemeenten om informatie daaromtrent gevraagd. Dit
geeft aan dat er op diverse manieren naar lasten en baten van het gebruik van
sportaccommodaties wordt gekeken. Eénduidigheid ontbreekt derhalve. De gemeente Bedum
blijft de voorgestane beleidsperiode uitgaan van het huidige systeem van tarifering waarbij er
jaarlijks een indexering op de tarieven zal worden toegepast, vast te stellen door de gemeente
raad/het college. Het leidt geen twijfel dat een dekkingspercentage van 100% een illusie is.
Varianten daarop leiden tot een andere wijze van het “rondpompen” van gemeentelijke
middelen. Immers een toekenning van een subsidie per jeugdlid aan de clubs zal een
doorberekening in de huurprijs tot gevolg hebben.

27

De subsidiëring van bijzondere evenementen en activiteiten is in de afgelopen jaren eveneens
adequaat gebleken. Door toekenning van een waarderingssubsidie uit de post algemene
sportactiviteiten zijn tal van activiteiten, op deze wijze, door de gemeente gehonoreerd.
Gepleit wordt om deze wijze van subsidiëring in stand te houden. Toekenning van een
subsidieverzoek blijft voorbehouden aan het college.
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7.

Actieplan beleidsperiode 2009 - 2013

Op basis van de voorgaande hoofdstukken is een actieplan opgesteld. Bij elk actiepunt is
aangegeven in welk jaar het betreffende punt zal worden uitgewerkt en wanneer de
besluitvorming daartoe genomen zal worden.
Sportstimulering en -ondersteuning
*
*
*
*
*

Structureel verzamelen van sportgerelateerde gegevens
Voorbereiding op deelname aan NASB
besluitvorming
Evaluatie Buurt-Onderwijs-Sport Impuls
Op aanvraag van clubs bieden van verenigingsondersteuning
Instandhouding Groninger Sport Model

2009 - 2013
2010
2009
2009 - 2013
2009 - 2013

Sportvoorzieningen
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Renovatie voetbalveld tot Wetraveld in Noordwolde
reeds opgenomen in begroting
Vervanging veldverlichting sportcomplex “De Beemden”
reeds opgenomen in begroting 2008
Onderzoek naar mogelijkheden aanleg kunstgrasvoetbalveld
besluitvorming
Onderzoek naar instandhouding sportveld in Onderdendam
Meewerken aan een onderzoek naar uitbreiding zwemcapaciteit
besluitvorming
Actualisatie huurcontracten
besluitvorming
Onderzoek naar haalbaarheid reclamevoering in de sporthal
besluitvorming
Onderzoek naar plaatsing blaashal op tenniscomplex Bedum
besluitvorming
Vervanging tennisbanen 5 en 6 tenniscomplex Bedum
Reeds opgenomen in begroting en doorgeschoven

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
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8.

Financiële paragraaf

Op basis van voorgaande hoofdstukken wordt aangegeven wat de wensen zijn die voorvloeien
uit deze sportnota. Slechts gedeeltelijk kunnen deze wensen gedekt worden uit de bestaande
middelen. Voor een aantal zaken kan nu al een goede inschatting van de kosten gemaakt
worden. Slechts gedeeltelijk kunnen de wensen uit de bestaande (sport)middelen gefinancierd
worden. Een groot deel van de te verwachten kosten heeft te maken met
vervangingsinvesteringen. Hiermee is in de reguliere begroting en meerjarenraming geen
rekening gehouden. Er is ook een aantal zaken die om een nadere uitwerking en
besluitvorming vragen. Deze zijn opgenomen in het actieplan.
Het betreft voornamelijk de co-financiering van de deelname aan het NASB na 2010, de
eventuele aanleg van een kunstgras(voetbal)veld, de mogelijke plaatsing van een blaashal op
het tenniscomplex en het treffen van een voorziening voor reclamevoering in sporthal “De
Beemden”. Hierover zal nader geadviseerd - en voorstellen gedaan worden
Daarnaast zal de gemeente het hoge niveau van kwaliteit van zijn sportaccommodaties in
stand houden door de bijdrage per inwoner jaarlijks geïndexeerd mee te laten stijgen. Door de
vele investeringen in de afgelopen twee decennia worden geen extra grote
vervangingsinvesteringen verwacht (zie bijlage).
De overige actiepunten kunnen uitgevoerd worden zonder extra financiële inspanning.
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Bijlagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Voorbereidingen en stellingen sportdebatten;
Verslagen sportdebatten;
Column Tj. Kloosterboer;
Visiedocument combinatiefunctionaris;
Visiedocument Nationaal Actieplan Sport en Bewegen;
Presentielijsten;
Overzicht investeringen gemeente Bedum 1996 – 2008;
Overzicht sportgerelateerde uitgaven 2008;
Overzicht dekkingspercentages sportaccommodaties.
Matrix sport integraal in het gemeentelijk beleid;
Activiteitenoverzicht BOS-Impuls;
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NOTA SPORTBELEID
GEMEENTE BEDUM
2009 – 2013
“SPORT ALS MIDDEL EN/OF SPORT ALS DOEL ?”
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