Sportbeleid gemeente Aalten
Juni 2010

Inhoudsopgave
‘Sport leeft!’ Sportbeleid gemeente Aalten 2010-2014
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Hoofdstuk 1 Sport, hoog op de maatschappelijke agenda...................................................................... 5
1.1 Het belang van sport voor de samenleving ................................................................................ 6
1.2 De maatschappelijke effecten van sport .................................................................................... 6
1.3 Sport in Aalten ............................................................................................................................ 8
1.4 Uitkomsten onderzoeken op gebied van sport- en beweeggedrag in de gemeente Aalten ...... 9
1.5 Inbreng sportpartners................................................................................................................ 10
Sportbeleid ................................................................................................................. 11
Hoofdstuk 2
2.1 Landelijk sportbeleid................................................................................................................. 12
2.2 Provinciaal sportbeleid ............................................................................................................. 12
2.3 Lokaal sportbeleid .................................................................................................................... 12
Sport- en beweegstimuleringsbeleid .......................................................................... 14
Hoofdstuk 3
3.1 Huidig beleid sport- en beweegstimulering .............................................................................. 15
3.2 Mogelijkheden intensivering sport- en beweegstimulering....................................................... 17
Sportaccommodatiebeleid.......................................................................................... 20
Hoofdstuk 4
4.1 Huidig beleid sportaccommodaties .......................................................................................... 21
4.2 Ontwikkelingen sportaccommodatiebeleid ............................................................................... 25
4.3 Beleidskaders voor ontwikkelingen sportaccommodaties........................................................ 26
Verenigingsondersteuning.......................................................................................... 29
Hoofdstuk 5
5.1 Huidige beleid verenigingsondersteuning ................................................................................ 30
5.2 Ontwikkelingen verenigingsondersteuning............................................................................... 30
5.3 Intensivering verenigingsondersteuning................................................................................... 31
Topsport ..................................................................................................................... 32
Hoofdstuk 6
6.1 Huidig topsportbeleid................................................................................................................ 33
De sport vertegenwoordigd ....................................................................................... 34
Hoofdstuk 7
7.1 Oprichting sportraad ................................................................................................................. 35
Landelijke stimuleringsregelingen .............................................................................. 37
Hoofdstuk 8
8.1 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.................................................................................... 38
8.2 Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) ................................................... 38
Hoofdstuk 9

Uitvoeringsvoorstel ..................................................................................................... 40

Bijlagen
I
Verslag informatie- en adviesronde sportpartners
II
Bijlage onderzoeken

Juni 2010

2

Inleiding
Achtergrond
Na een periode waarin het accent op sportgebied in de gemeente Aalten heeft gelegen op
harmonisatie van subsidies, accommodatiebeleid en de huren en tarieven wil Aalten nu haar visie op
sport bepalen in een meerjarige sportnota. Om te voorkomen dat ad hoc naar ontwikkelingen wordt
gekeken en oplossingen worden gezocht, wordt in deze nota voor alle relevante aspecten rond sport
het huidige beleid weergegeven en de beleidskaders beschreven. Vervolgens worden de
ontwikkelingen en intensiveringsmogelijkheden van de verschillende beleidsthema’s weergegeven.
Deze sportnota geeft vorm aan de ambitie en uitdagingen waar Aalten voor wil gaan en voor staat,
waarbij we vanuit de gemeenteraad de opdracht hebben meegekregen om de vertegenwoordiging van
e
sportverenigingen op eenduidige wijze te regelen. In de 2 fase van het coalitieaccoord (zomer 2008)
is aangegeven dat in de sportnota duidelijkheid wordt geschapen over de Sport- en Recreatiestichting
Dinxperlo. Vervolgens zijn de procedure en onderwerpen van de sportnota eind 2008 vastgesteld en
voor advies voorgelegd aan de commissie ZOW. De nota kent een praktische insteek. We willen ons
sportbeleid zo vormgeven dat er enerzijds duidelijke beleidskaders aanwezig zijn en dat er anderzijds
toch voldoende maatwerk geleverd kan worden.
Deze concept-nota is in januari 2010 in de RTG Samenleving behandeld. De meerderheid van de
RTG-leden vond dat het voorstel niet in de meningsvormende raad kon worden behandeld en besloot
daarom het voorstel terug naar het college te doen en in een volgende RTG weer aan de orde te
stellen. Er waren naar mening van de RTG-leden te veel onduidelijkheden en onbehagen over de
communicatie. Vanwege de verkiezingen op 3 maart heeft dit tot gevolg gehad dat de nota in de
nieuwe raadsperiode aan de raad voorgelegd wordt. Ondertussen zijn de vragen naar aanleiding van
deze RTG middels een raadsmededeling beantwoord en er heeft een gesprek met de Sport- en
Recreatiestichting Dinxperlo en de insprekers die hun onvrede uitten over de communicatie
plaatsgevonden. In het nieuwe coalitieprogramma wordt aangegeven dat de sportnota zo spoedig
mogelijk wordt vastgesteld. Voor knellende situaties in de sportaccommodaties zullen oplossingen
gezocht worden waarbij creativiteit, samenwerking, slimheid en beperkte financiële middelen
sleutelwoorden zijn.
Maatschappelijke betekenis
Sport is in onze ogen “leuk om te doen”, maar het gaat ons vooral om de maatschappelijke betekenis
van sport. Sport is een belangrijk middel om bijvoorbeeld de gezondheid onder de bevolking te
stimuleren en de participatie van inwoners aan de lokale samenleving te vergroten. Door te sporten
worden mensen letterlijk actiever en sport laat mensen participeren in de samenleving. Sport heeft dus
niet alleen een positieve invloed op het individu, maar ook op de lokale samenleving.
In deze nota gaat het niet alleen om sport als doel, maar om het bredere beleid van sport en bewegen
waarbij de maatschappelijke functie van sport centraal staat. Het algemene doel van het sportbeleid is
om zo veel mogelijk mensen in de gemeente Aalten aan het sporten en bewegen te krijgen en te
houden. Aalten moet sporten en bewegen voor het leven!
In dialoog met de inwoners en betrokken sportpartners is in deze nota gekeken wat er op gebied van
sport in de gemeente Aalten aanwezig is en wat er nog moet gebeuren. We gaan hierbij uit van de
civil sociëty; een samenleving die wordt ingericht door de burger zelf, met de overheid op de
achterhand. Dit sluit naadloos aan bij de insteek van het college op te treden als een regiegemeente.
Aan het huidige beleid willen we in deze sportnota niet teveel tornen omdat de harmonisering van de
subsidies en de invoering van het nieuwe huurtarievenbeleid, waarbij de huren van de binnen-, buitenen zwemsport op elkaar afgestemd worden, in de collegeperiode 2005-2010 hebben plaatsgevonden.
Bij het vaststellen van de subsidieharmonisatie en het nieuwe huurtarievenbeleid is aangegeven dat
het wenselijk is dat de ontwikkelingen voor deze verenigingen op deze gebieden voorlopig in een
rustiger vaarwater zitten zodat deze verenigingen tijd hebben om zich aan de gevolgen aan te passen.
In deze nota staan naast een aantal ontwikkelingen een aantal mogelijkheden om het sportbeleid te
intensiveren. De uitvoering van de intensiveringsmogelijkheden van het sportbeleid hangt samen met
financiële middelen en separate voorstellen, die op inhoud en uitwerking beoordeeld worden.
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Leeswijzer
Deze nota is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 1 Sport, hoog op de maatschappelijke agenda, wordt ingegaan op het belang van sport
voor de samenleving en de maatschappelijke effecten van sport. Daarnaast wordt ingegaan op enkele
demografische gegevens en het sportaanbod in onze gemeente. Vervolgens worden de belangrijkste
conclusies uit de verschillende lokale onderzoeken van sport weergegeven en wordt ingegaan op de
informatie en adviesronde met de sportpartners die in het kader van deze nota gehouden is. Deze
vormen samen de onderlegger voor deze sportnota.
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat we met ons sportbeleid willen bereiken middels de formulering
van onze visie op sport en formulering van de gemeentelijke taak. Vervolgens wordt het sportbeleid
uitgesplitst in een aantal beleidsthema’s.
De hoofdstukken hierna gaan in op het huidige beleid en de ontwikkelingen en
intensiveringsmogelijkheden van deze vijf verschillende beleidsthema’s.
- Hoofdstuk 3 Sportstimulering,
- Hoofdstuk 4 Sportaccommodatiebeleid,
- Hoofdstuk 5 Verenigingsondersteuning,
- Hoofdstuk 6 Topsport en
- Hoofdstuk 7 De sport vertegenwoordigd.
In hoofdstuk 8 wordt aangegeven welke landelijke stimuleringsregelingen er voor gemeenten zijn op
het gebied van sport.
Tot slot wordt in hoofdstuk 9 een voorstel gedaan voor uitvoering van de vernieuwingen in het
sportbeleid, waarbij tevens de benodigde financiële middelen worden weergegeven van de punten die
op dit moment inzichtelijk zijn.
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H1 Sport, hoog op de
maatschappelijke agenda
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Hoofdstuk 1
Sport, hoog op de maatschappelijke agenda
1.1

Het belang van sport voor de samenleving

Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. Door de niet aflatende betrokkenheid
en bevlogenheid van mensen is sport een van de belangrijkste sociale bindingsmiddelen in onze
huidige samenleving.
VWS ‘Tijd voor sport’
Sport is een middel voor een actieve leefstijl ter preventie van overgewicht en chronische aandoeningen. Ook wordt sport
ingezet om jongeren de basiswaarden sportiviteit, samenwerking en respect bij te brengen, om zo tegenstellingen en
achterstanden te verminderen. Er zijn meerdere sport en beweegactiviteiten die voor de gemeentelijke doelen kunnen worden
ingezet. Zo kan bijvoorbeeld fitness een goede bijdrage leveren aan gezondheidsdoelstellingen en bridge aan WMO
doelstellingen.

Bewegen en sport, op verantwoorde wijze en in een gezonde context, maken deel uit van een actieve
en gezonde leefstijl. Om burgers op grote schaal te verleiden tot deze leefstijl is een omslag nodig;
dagelijks bewegen moet de norm worden. Te-weinig-actief zijn mensen die niet voldoen aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen en aan de Fitnorm.
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Jeugd jonger dan 18: Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per
week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie)
Volwassenen: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
Fitnorm
Minstens 3 maal per week gedurende 20 minuten intensief bewegen

Het bewegingspatroon van mensen in onze maatschappij is door de jaren heen veel veranderd. Door
mechanisering, automatisering en het gemotoriseerde transport zijn vormen van fysieke inspanning
gaandeweg uit ons dagelijks leven verdwenen. De balans tussen energie-inname en –verbruik is
hierdoor danig verstoord. Dit komt tot uiting in de toename van overgewicht in onze maatschappij.
Sporten en bewegen hebben de afgelopen jaren veel concurrentie gekregen van bezigheden die geen
lichamelijke activiteit vergen, zoals televisie, computergebruik en dergelijke.

1.2

De maatschappelijke effecten van sport

De maatschappelijk functie maakt sport geschikt voor het realiseren van maatschappelijk belangrijke
doelen. De functie van sport is de afgelopen decennia flink veranderd. Waar voorheen sport met name
werd gezien als doel -het actief bewegen op zich-, is sport steeds meer een middel om deze
maatschappelijke doelen te bereiken geworden. De verschillende maatschappelijke effecten van sport
staan in deze paragraaf beschreven.
1.2.1 Plezier en ontspanning
Voor de meeste sportbeoefenaars is sport een vrijetijdsbesteding waarbij plezier en ontspanning
voorop staan. Vanwege het aantrekkelijke karakter van sport is sport een ideaal middel om in te zetten
om andere maatschappelijke doelen te bereiken. Deze maatschappelijke doelen worden in de
volgende paragrafen benoemd.
1.2.2 Gezondheid
Iedereen weet dat de gezondheid van mensen wordt beïnvloed door leefstijlfactoren zoals roken,
alcoholgebruik en voeding. Maar ook lichamelijke inactiviteit is een gezondheidsrisico van formaat.
Tussen gezondheid enerzijds en (matig) intensief bewegen anderzijds bestaat een duidelijk verband.
Na roken is lichamelijke inactiviteit de grootste risicofactor op het ontstaan van ziekten. Andersom kan
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gesteld worden dat voldoende en verantwoord bewegen leidt tot een aanmerkelijke lichamelijke en
psychosociale gezondheidswinst.
De concepten van lichamelijke activiteit, lichamelijke fitheid en gezondheid beïnvloeden elkaar over en
weer. Wie actief is, voelt zich fit en is gezond en vice versa. Aanleg, leefstijl en omgeving zijn hierop
van invloed.
Behalve dat bewegen een directe invloed heeft op de fitheid, heeft bewegen ook een bewezen positief
effect op tal van gezondheidsparameters, verlaagt bewegen het risico op het ontstaan van bepaalde
ziekten en heeft bewegen een gunstige invloed op diverse aandoeningen.
In andere gevallen, zoals bij revalidatie, beïnvloeden sport en beweging het verloop van ziekten en het
herstel na het optreden van een handicap indirect. Naast invloed op de lichamelijke gezondheid heeft
sport ook invloed op de psychische gezondheid zoals het persoonlijk zelfbeeld.
Bij het streven naar een grotere gezondheidswinst door sport en beweging zal gelijktijdig aandacht
moeten zijn voor het indammen van gezondheidsrisico’s. Sportbeoefening leidt op vrij grote schaal tot
blessures, welke in een aantal gevallen blijvend zijn. Maar onderzoek heeft aangetoond dat de
gezondheidswinst door sport en bewegen ruimschoots opweegt tegen het gezondheids’verlies’ door
sportgerelateerde aandoeningen. Het mogelijk optreden van blessures is in principe geen reden om
beweging te ontraden. Blessures kunnen bovendien tot op zekere hoogte worden voorkomen.
Lichamelijke activiteit, mits in voldoende mate en op verantwoorde wijze uitgevoerd, zorgt ervoor dat
de duur en de kwaliteit van leven aanzienlijk toenemen. Verder is sport en beweging belangrijk ter
preventie van allerlei welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes type 2, en hoge bloeddruk.
Door te sporten kan iemand zijn of haar karakter vormen en ontstaat er meer zelfwaardering.
1.2.3 Meedoen
Sport is een ontmoetingsplaats voor velen. Juist door de grote verscheidenheid van sport en sterke
persoonlijke betrokkenheid bij sport, biedt sport uitgelezen kansen om mee te doen in de
samenleving. Dat gebeurt op allerlei manieren. Als lid van een vriendenclubje dat na schooltijd een
balletje trapt, door het deelnemen aan een groepsles in de sportschool of bij het Meer Bewegen voor
Ouderen, maar ook door het runnen van een kantine van de vereniging.
Deelname aan sport en sportverenigingen is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten.
Voor grote groepen mensen geeft sport, net als bijvoorbeeld werk, structuur in het leven. Daarnaast is
sport, met name de sportvereniging, een van de grootste bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige
inzet.
Voor sommige groepen in onze samenleving is het meedoen van nog groter belang dan voor andere
groepen omdat het door hun gevorderde leeftijd, chronische ziekte of handicap niet vanzelfsprekend is
dat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij en sport in het bijzonder. Deze mensen kunnen in
een sociaal isolement terecht komen. Het aanbod van de reguliere sport is niet zondermeer geschikt
voor deze groep mensen. Voor een aantal van hen zijn verenigingen of sportgroepen opgericht waar
het aanbod aan de mogelijkheden van de sporter is aangepast. Bij reguliere sportverenigingen waar
mensen met een beperking sporten zijn vrijwilligers met specifieke kennis van de doelgroep nodig.
Denk maar aan het begeleiden van sporters met beperkte longcapaciteit, een verstandelijke handicap
of medische ondersteuning van sporters in een rolstoel.
1.2.4 Integratie
Uit onderzoek blijkt dat juist de meest kwetsbare groepen in de samenleving het minst bewegen. Het
gaat dan om allochtonen, ouderen, jongeren, mensen met een beperking en bewoners van
achterstandswijken. Juist voor deze mensen is de toegevoegde waarde van sport en bewegen groot
vanwege de talloze integratiemogelijkheden die sport- en beweegactiviteiten bieden. Zo zorgt sport
ervoor dat leden van de ene cultuur eigenschappen leren kennen en overnemen van een andere
cultuur. Ook zorgt sport voor begrip voor elkaar, elkaars mogelijkheden en gewoonten. Sport zorgt
voor het scheppen van eenheid binnen een cultuur, maar soms ook voor het aanwakkeren van
verschillen en rivaliteit.
De mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn in het
afgelopen decennium verbeterd. Dit komt doordat de visie op deze groepen mensen is veranderd.
Mensen met een beperking c.q. handicap moeten een leven kunnen leiden als ieder ander en als
volwaardig burger kunnen deelnemen aan de maatschappij. Duidelijk is dat de maatschappelijke

7

scheiding tussen mensen met en zonder beperking niet meer actueel of algemeen geaccepteerd is.
De laatste jaren wordt in alle sectoren van de maatschappij steeds meer ondernomen om integratie,
emancipatie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen. Deze
maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook te zien in de sportwereld. Sportbonden staan in vergelijking
met vroeger veel meer open voor sporters met een handicap. Dit besef dringt ook bij de
sportverenigingen door. Hierdoor hebben mensen met een beperking nu meer keuzemogelijkheden
om te sporten dan voorheen. Deze mensen kunnen sporten bij een specifieke sportvereniging voor
mensen met een handicap of bij een reguliere sportvereniging.
Ook binnen de groep 55+-ers zien we dat mensen graag willen bewegen, maar toch tegen het feit aan
lopen dat dit niet op het niveau kan waarop binnen de vereniging gesport wordt. Steeds meer
verenigingen hebben daarom een speciaal sportaanbod. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sportief
wandelen bij een atletiekvereniging, seniorentennis op maandagochtend of sportfit bij de
gymvereniging.
1.2.5 Normen en waarden
Sport laat mensen op elkaar reageren en van elkaar leren. Sport kan mogelijkheden aan mensen
bieden om hun waarden en sociale relaties binnen de maatschappij te begrijpen. Al sportend leert
men normen, waarden en sociale vaardigheden die in een andere context van groot nut kunnen zijn.
Door sport en bewegen worden talenten ontwikkeld zoals sociale omgang, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.
1.2.6 Saamhorigheid
Sport biedt mogelijkheden voor identificatie met de eigen streek of land. Met name topsport zorgt voor
binding van nationale eenheid en kan rolmodellen bieden. Sport draagt bij aan cohesie, continuïteit en
dynamiek van de samenleving als geheel.
1.2.7 Leefbaarheid
Leefbaarheid houdt in dat mensen zich in hun eigen omgeving thuis voelen. Leefbaarheid wordt
bepaald door factoren als prettig wonen, onderwijs, zorgvoorzieningen, veiligheid, wegen- en
groenonderhoud, vrijetijdsbesteding etc. Goede sportvoorzieningen en een klimaat waarin
sportverenigingen vanwege hun belangrijke functie in de maatschappij tot bloei kunnen komen zijn
enkele manieren om de leefbaarheid te vergroten.
1.2.8 Economie
Lichamelijke activiteit levert tot slot economische voordelen op, uitgedrukt in bijvoorbeeld lager
verzuim, sneller herstel en een beter algemeen welbevinden. Recente analyses suggereren dat met
voldoende bewegen landelijk grote bedragen aan medische kosten kan worden uitgespaard. Geschat
is dat dit in de honderden miljoenen loopt. Onderzoek laat zien dat sporters die gedreven en fanatiek
zijn, eigenschappen en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om later succesvol te kunnen zijn in
het (bedrijfs)leven.
Ook voor commerciële doeleinden is sport interessant. Denk daarbij aan merchandising en reclames.
Sportevenementen dragen ook bij aan de lokale economie; mensen trekken naar de evenementen
toe, wat goed is voor de toeristische sector en de middenstand.

1.3

Sport in Aalten

Aalten is een sportieve gemeente. Wekelijks zijn sporters te vinden op sportvelden, in de
sportscholen, in de zwembaden en op de vele verschillende andere sportaccommodaties die Aalten
rijk is.
Daarnaast leent het prachtige coulissen- en essenlandschap in de gemeente Aalten zich prima om te
sporten en bewegen in de openbare ruimte. De gemeente Aalten kent een uitgebreid aanbod van
fiets- en wandelroutes. Ook voor andere vormen van actieve vrijetijdsbesteding zoals skeeleren,
paardensport, nordic walking en kanoën zijn routes verkrijgbaar. Ook zijn er diverse mogelijkheden om
in of bij natuurwater te recreëren.
Bekende Aaltense namen uit de sport in het heden en verleden zijn wielrenner Robert Gesink,
rolstoeltennister Aniek van Koot, doelman Jurgen Wevers, biljarter Hans Vultink, voetbaltrainer
Andries Ulderink (Go Ahead Eagles) en atleet Gerard Tebroke.
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Tabel 1.3.1

Een greep uit het sportaanbod in de gemeente Aalten

Aerobic
Atletiek
Autosport
Badminton
Basketbal
Biljartsport
Bowlen en kegelen
Dans
Darten
Denksport (schaken, dammen)
Duiken
Fitness
Gymnastiek en turnen
Hengelsport

Kaartspelen
Korfbal
Midgetgolf
Nordic Walking
Paardensport
Schietsport
Sjoelen
Survival
Tennis en dynamic tennis
Vecht- en zelfverdedingssport
Voetbal
Volleybal
Wandelsport
Waterpolo

Wielersport
IJssport
Zaalvoetbal
Zwemmen

1.3.1. Demografische gegevens
De gemeente Aalten telde op 1 januari 2009 27.447 inwoners. In de onderstaande tabel staat de
verdeling over de verschillende kernen weergegeven.
Tabel 1.3.2
Aantal inwoners, per 1-1-2009. bron: gemeentegids
Totaal aantal inwoners
Aantal inwoners per kern:
Aalten
Dinxperlo
De Heurne en buitengebied Dinxperlo
Barlo
Bredevoort
Lintelo
IJzerlo
Buitengebied Aalten

27.447
12.900
7.454
1.038
104
1.526
157
154
4.115

Aantal inwoners: 27.447
De leeftijdsopbouw van de gemeente Aalten ziet er als volgt uit:
Tabel 1.3.3
Leeftijdsopbouw gemeente Aalten per 2009. bron: CBS
Totaal aantal inwoners
27.450
100%
Jonger dan 5 jaar
1.574
5,7%
5 – 15 jaar
3.507
12,8%
15 – 25 jaar
2.925
10,6%
25 – 45 jaar
6.932
25,3%
45 – 65 jaar
7.882
28,7%
65 – 80 jaar
3.454
12,6%
Ouder dan 80 jaar
1.176
4,3%

De meest recente cijfers van het CBS over het aantal particuliere huishoudens zijn van 2008. In totaal
waren er in de gemeente Aalten in 2008 11.005 particuliere huishoudens. De gemiddelde
huishoudensgrootte bedroeg 2,47 personen.

1.4
Uitkomsten onderzoeken op gebied van sport- en beweeggedrag in de
gemeente Aalten
Voor de onderbouwing van deze sportnota zijn de volgende gegevens en onderzoeken gebruikt.
- Nationale atlas volksgezondheid (website www.rivm.nl/vtv/home/Atlas)
- Aalten kiest voor gezond leven, kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012
- Scan Jeugd in Beweging in Basisonderwijs gemeente Aalten 2008
- Volwassenenonderzoek 2008, resultaten van de gemeente Aalten
- Adviesrapport Sport en Bewegen in de gemeente Aalten (doelgroepen 55+ en mensen met
een beperking)
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De belangrijkste conclusies van deze onderzoeken voor het sportbeleid zijn:
- Steeds meer volwassenen en jeugd kampen met overgewicht.
- Sportparticipatie is over het algemeen hoger als het inkomen van mensen hoger is. Aalten
behoort tot de 100 gemeenten in Nederland (10 in Gelderland) met de laagste sociaal
economische status.
- De gemeente Aalten ziet het als haar missie alle inwoners van Aalten optimale kansen op
gezondheid te bieden en verschillen in gezondheid binnen de Aaltense samenleving te
verkleinen. Preventie levert hieraan een belangrijke bijdrage. De leefstijl van veel
volwassenen laat te wensen over.
- De basisscholen vinden dat zij een taak hebben om kinderen voldoende te laten bewegen. Zij
geven aan dat zij de link tussen school en vereniging beter gecoördineerd en opgepakt willen
zien. Daarnaast wensen zij dat sport en bewegen tijdens de buitenschoolse opvang beter
worden ingevuld.
- De meeste gezondheidswinst door bewegen valt te behalen bij de doelgroepen jongeren en
ouderen. De GGD adviseert een gezonde leefstijl te stimuleren, om te voorkomen dat
gezondheidsproblemen op latere leeftijd toenemen en daarom beleid en preventie te richten
op overgewicht, bewegen, eenzaamheid en psychische gezondheid. Veel
gezondheidsbeïnvloedend gedrag (zoals voedings- en beweeggedrag) wordt op jonge leeftijd
aangeleerd.
- Het sportaanbod in onze gemeente is niet goed inzichtelijk. Dit komt omdat er geen
inhoudelijk overzicht beschikbaar is en de promotie van het sportaanbod te wensen over laat.
Er is met name behoefte aan informatie over de inhoud van de activiteiten, de tijdstippen
waarop deze activiteiten plaatsvinden en het geschikt zijn van de activiteit voor bepaalde
doelgroepen. Wanneer het aanbod beter bekend is, is de drempel om deel te nemen lager.
Daarnaast wordt inzichtelijk waar de blinde vlekken in het aanbod zitten en kan daarop
ingesprongen worden.
- Sportaanbieders moeten meer samenwerken. Samen heb je meer kennis in huis en kun je
meer bereiken. Een sportplatform kan een organisatievorm zijn die geschikt is om dit te
bewerkstelligen.

1.5

Inbreng sportpartners

Als gemeente hebben we binnen het sportbeleid te maken met verschillende sportaanbieders of
organisaties die met sport- en bewegen bezig zijn. Dit zijn sportverenigingen, commerciële
sportaanbieders, de ongeorganiseerde sport, het basis- en voortgezet onderwijs,
buurt(schaps)verenigingen, de welzijnsinstellingen, de WMO-raad en de Sport en Recreatiestichting
Dinxperlo. Omdat wij samen werken aan sport en sport- en beweeg stimulering noemen wij de
voornoemde organisaties kortweg sportpartners. Met deze sportpartners is in verschillende informatieen adviessessies gesproken over de inhoud van de concept-nota sport, waarbij gevraagd is naar hun
ideeën over het huidige sportbeleid en mogelijke intensiveringsmogelijkheden. Ook is er aan het begin
en aan het eind van het proces van de sportnota een denktank bijeen gekomen. Deze denktank
bestond uit een groep maatschappelijk betrokken mensen die los van hun achtergrond en positie
hebben gebrainstormd over het gemeentelijk sportbeleid. Al deze inbreng is meegenomen bij de tot
standkoming van deze nota en wordt meegenomen bij de uitvoering van het sportbeleid. Het volledige
verslag van de inbreng van de sportpartners staat vermeld in de bijlage II verslag informatie- en
adviesronde sportpartners.
Na de RTG-behandeling heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Sport- en Recreatiestichting
Dinxperlo en de insprekers die hun onvrede uitten over de communicatie. Ook heeft de Sport- en
Recreatiestichting een bijeenkomst georganiseerd voor alle sportverenigingen om samen te
brainstormen over de concept-sportnota, met name het onderdeel de sport vertegenwoordigd. De
SRSD presenteerde hoe het wat hun betreft kan worden en ook de andere verenigingen is naar hun
mening gevraagd. De verslagen zijn aan de bijlage I “verslag informatie- en adviesronde
sportpartners” toegevoegd.
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Hoofdstuk 2
2.1

Sportbeleid

Landelijk sportbeleid

Het maatschappelijk belang van sport en bewegen is zodanig dat dit een eigen beleid rechtvaardigt.
Hoewel de sportparticipatie in onze maatschappij vrij hoog is en er evenveel fietsen worden geteld als
inwoners, wordt toch in alle geledingen van onze maatschappij bewegingsarmoede geconstateerd.
Over het algemeen bewegen wij te weinig om een gunstig effect te bereiken voor onze fitheid en
gezondheid.
Er gebeurt veel om deze tendens te keren. Het overheidsbeleid is gericht op drie pijlers; bewegen en
gezondheid, meedoen en presteren. Sport heeft daarom een duidelijke plaats gekregen in het
Beleidsprogramma 2007-2011 “Samen werken, samen leven” van het ministerie van VWS. Hierin is
aangekondigd dat het sportbeleid kan rekenen op een intensivering van € 10 miljoen in 2008 en € 20
miljoen in 2009. De overheid stimuleert via het “Nationaal Actieplan Sport en Bewegen” (NASB)
mensen om meer en regelmatig te bewegen en via de “Impuls Brede Scholen, sport en cultuur”
worden gemeente gestimuleerd om combinatiefunctionarissen aan te stellen.
Het kabinet wil de kracht van de sport benutten en de maatschappelijke functie van de sportsector
optimaliseren. Het gaat hierbij om de inzet van sportverenigingen voor de maatschappij. Maar
daarvoor moet de sportsector wel zijn toegerust. Veel verenigingen hebben alle energie nodig om het
reguliere sportaanbod te verzorgen en hebben geen capaciteit voor nog meer maatschappelijke taken.
Daarom wil het rijk investeren in de versterking en in zekere mate ook in de professionalisering van
sportverenigingen. Deze professionalisering kan de inzet van vrijwilligers ondersteunen zodat een
deel van de sportverenigingen daadwerkelijk in staat is om maatschappelijke taken uit te voeren.
Om de sportsector te versterken zal het kabinet niet alleen zelf investeren, maar vraagt zij ook aan de
gemeenten de ambities te delen en de landelijke aanpak op lokaal niveau te weerspiegelen.

2.2

Provinciaal sportbeleid

De provincie Gelderland heeft de uitvoering van haar sportbeleid bij de Gelderse Sport Federatie
(GSF) neergelegd. Het is voor gemeenten mogelijk om bij de GSF te klankborden over zaken die
spelen op sportgebied. Daarnaast organiseert de GSF regio-overleggen waarbij informatie wordt
tussen verschillende partijen wordt uitgewisseld. De GSF kan de gemeenten tevens ondersteunen bij
het opstellen en de uitvoering van het sportbeleid, waarbij zij genoodzaakt zijn uitgebreide
ondersteuning in rekening te brengen. Ook is het mogelijk om via de GSF aan gesubsidieerde
projecten bijvoorbeeld op gebied van sportstimulering deel te nemen, waarbij in de meeste gevallen
ook een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Het provinciale beleid is tot dusverre niet gericht op
het investeren in breedtesportaccommodaties.
De provincie Gelderland heeft eind 2009 de sportnota “Gelderland Sportland, een wereld te winnen”
vast gesteld. Samen met alle partners in de provincie moet hier inhoud aan gegeven worden. Aan GS
is bij het vaststellen van de nota gevraagd om bij de voorjaarsnota 2010 een bedrag voor de sportnota
te reserveren om de uitvoering ervan niet anderhalf jaar stil te leggen. Daar is dus nu het wachten op.
Wij zullen de ontwikkelingen op gebied van het provinciale sportbeleid de voet volgen.

2.3

Lokaal sportbeleid

Gemeenten hebben geen verplicht budget voor sport, maar zijn vrij in het bepalen van de hoogte van
dit budget. We gaan bij de uitvoering van het sportbeleid uit van de civil sociëty, een samenleving die
wordt ingericht door de burger zelf, met de overheid op de achterhand. De gemeente Aalten wil een
regiegemeente zijn, wat betekent dat zij niet alles zelf wil doen of uitvoeren. Inwoners worden
gestimuleerd maatschappelijke taken op te pakken. Indien externe organisaties dit voor de Aaltense
samenleving doen, zullen zij (daar waar nodig) worden ondersteund. Deze ondersteuning kan op
verschillende manieren worden ingevuld. Voorbeelden daarvan zijn subsidie, huisvesting en
vrijwilligersondersteuning. Hiermee stellen wij onze inwoners in staat eveneens verantwoordelijkheid
te dragen voor het in stand houden van een goed voorzieningenniveau. Voor sportbeleid betekent dit
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dat wij met name inspringen wanneer maatschappelijk belangrijke sportvoorzieningen niet van de
grond kunnen komen zonder participatie van de gemeente.
Ook sluit het sportbeleid aan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die sinds 1 januari
2007 van kracht is. Het vertrekpunt van de Wmo is dat alle burgers meedoen aan de samenleving
(participeren). Burgers worden uitgedaagd allereerst zelf en samen met andere bewoners, familie en
kennissen oplossingen voor hun problemen te zoeken. Voor burgers die drempels ervaren in hun
deelname aan één of meer van deze activiteiten, moeten gemeenten via de Wmo extra ondersteuning
bieden. De Wmo-raad in onze gemeente geeft gevraagd en ongevraagd advies over Wmo-zaken.
2.2.1. Maatschappelijke betekenis van sport
Zoals al eerder in deze nota aangegeven hebben wij het volgende standpunt op gebied van sport.
Sport is in de ogen van de gemeente “leuk om te doen”, maar het gaat vooral om de maatschappelijke
betekenis van sport. Sport heeft dus niet alleen een positieve invloed op de individu, maar ook op de
lokale samenleving. De maatschappelijke effecten zijn een reden voor een gedegen sportbeleid.

2.2.2 Rol gemeente
Onze rol in het In het lokaal sportbeleid zien wij als faciliterend en stimulerend. Hierbij gaan wij ervan
uit dat soortgelijke sportverenigingen dezelfde mogelijkheden moeten hebben; het principe van gelijke
monniken gelijke kappen. Op basis hiervan zijn de subsidies geharmoniseerd en is er een nieuw
huurtarievenbeleid voor sportaccommodaties vastgesteld, waarbij de tarieven van de binnen-, buitenen zwemsport op elkaar zijn afgestemd. Wel willen wij binnen de beleidskaders maatwerk kunnen
leveren waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden.
2.2.3 Visie lokaal sportbeleid
Onze visie op het sportbeleid is dat “Iedere inwoner, in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen
voorkeur aan sport en bewegingsactiviteiten kan deelnemen, dan wel daarbij betrokken kan zijn”.
2.2.4 Doelstelling lokaal sportbeleid
De doelstelling van ons sportbeleid is dat we door het gericht stimuleren en faciliteren van sport in
onze gemeente willen bereiken dat de maatschappelijke effecten van sport, zoals genoemd in
hoofdstuk 1 zo goed mogelijk tot uiting komen.
Wanneer er in de toekomst de gelegenheid bestaat om gebruik te maken van een mogelijkheid een
0-meting uit te voeren, willen we de doelstelling van ons sportbeleid verder concretiseren.
2.2.4 Beleidsthema’s
De bovenstaande doelstelling wordt in deze nota geconcretiseerd en ingekaderd in een aantal
verschillende beleidsthema’s:
Thema 1:
Sport- en beweegstimuleringsbeleid
Thema 2:
Accommodatiebeleid
Thema 3:
Verenigingsondersteuning
Thema 4:
Topsportbeleid
Thema 5:
De sport vertegenwoordigd
In de volgende vijf hoofdstukken worden deze vijf beleidsthema’s nader uitgewerkt. Na een korte
inleiding wordt er per beleidsthema aangegeven welke beleid er al bestaat. Vervolgens wordt er
ingegaan op actuele ontwikkelingen en worden mogelijkheden genoemd om het beleid te intensiveren
of wordt een beleidskader gegeven voor de ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 3

Sport- en beweegstimuleringsbeleid

Door de niet aflatende betrokkenheid en bevlogenheid van mensen is sport een van de belangrijkste
bindingsmiddelen van onze huidige samenleving. Er is waarschijnlijk geen andere plaats waar zoveel
mensen elkaar ontmoeten. Sport stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl, met alle
maatschappelijke effecten van dien. Hoewel sporten en bewegen in eerste instantie een
verantwoordelijkheid van ieder individu is, vinden wij dat er vanwege de eerder genoemde individuele
en maatschappelijke meerwaarde van sport een rol voor ons als gemeente is weggelegd op het
gebied van sportstimulering.
Rond de sport vormen zich hechte, sociale netwerken en zelforganisaties steunend op vrijwillige inzet
van betrokken mensen. Er zijn verschillende studies die aantonen dat mensen die in hun jeugd
sportgerelateerd actief zijn geweest, een grotere kans hebben om later dat sportieve gedrag te
continueren. Daarom is het belangrijk dat iemand op jonge leeftijd op een laagdrempelige manier met
veel verschillende sporten in aanraking komt. Zo krijg je de kans om de sport te kunnen kiezen die bij
je past. Dan kun je sport echt gaan beleven en geeft sport je de mogelijkheden om je sterke kanten te
ontwikkelen.
Sportverenigingen hebben voor ons een meerwaarde ten opzichte van onze andere sportpartners
omdat zij vrijwilligersorganisaties zijn. De sportvereniging is één van de belangrijkste plekken waar
kinderen opgroeien, opgevoed worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. Bij sportverenigingen
kunnen jongeren al vroeg kennis maken met actieve participatie en vrijwilligerswerk. Daarnaast is
sporten bij een sportvereniging laagdrempelig. Sportverenigingen hanteren lage contributies omdat er
zonder winstoogmerk gewerkt wordt. In dit netwerk van vrijwilligersorganisaties schuilt de kracht van
sport.

3.1

Huidig beleid sport- en beweegstimulering

Concreet doen wij het volgende om sporten en bewegen in onze gemeente te stimuleren.
3.1.1 Subsidies
Waarderingssubsidie sportverenigingen
Sportverenigingen zijn, zoals hierboven aangegeven, voor ons een zeer belangrijke factor in de
sportstimulering. Daarom verstrekt de gemeente aan sportverenigingen uit onze gemeente een
waarderingssubsidie. Het waarderingssubsidie is onderdeel van de Subsidiebeleidsregels welzijn
gemeente Aalten 2007-2010. Het doel van deze waarderingssubsidie is de ontwikkeling, organisatie
en uitvoering van (recreatieve) sportactiviteiten door met name sportverenigingen te waarderen
Sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een basissubsidie van € 250,--.
Sportverenigingen die aandacht hebben voor de stimulering van sportbeoefening voor de doelgroepen
(school)jeugd en gehandicapten komen in aanmerking voor extra subsidie bovenop het basisbedrag.
- Per actief jeugdlid ontvangen sportverenigingen van ons een bedrag van € 5,00.
- Gehandicaptensportverenigingen ontvangen een waarderingsubsidie van€ 40,00 per uit de
gemeente Aalten afkomstig lid.
- Sportverenigingen die aan kunnen tonen dat zij specifieke sportactiviteiten organiseren voor
gehandicapte leden in de vorm van een op zich zelf staand zelfstandig onderdeel van de
vereniging, komen ook in aanmerking voor een bijdrage van € 40,00 per lid van dit specifieke
onderdeel.
- In geval van een omni-vereniging, die meerdere zelfstandig georganiseerde onderdelen
binnen haar organisatieverband herbergt, kan de vereniging in aanmerking komen voor een
basissubsidie van € 250,-- voor elk van deze onderdelen.
Er staat verder geen prestatie tegenover dit waarderingssubsidie, behalve dat 1x in de vijf jaar een
aanvraag en verantwoording door de vereniging moet worden ingediend. Op dit moment wordt er
jaarlijks een bedrag van € 50.000,-- aan waarderingssubsidie verstrekt aan ongeveer 50 verschillende
sportverenigingen.
Waarderingssubsidie Sportcommissie Basisscholen
De Sportcommissie Basisscholen Aalten organiseert jaarlijks een sportdag voor de groepen 7 en 8
van de gezamenlijke basisscholen in de oude gemeente Aalten, waarbij de schooljeugd op een
uitdagende manier met zoveel mogelijk verschillende sporten kennis maakt. Omdat dit past binnen de
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doelstellingen van sportstimulering jeugd en een gezamenlijk initiatief in meerdere kernen is, ontvangt
de Sportcommissie Basisscholen een vast jaarlijks waarderingssubsidie van € 1.200,--. De
Sportcommissie gezamenlijke basisscholen De Heurne en Dinxperlo heeft eind 2009 subsidie
aangevraagd en deze sportcommissie ontvangt een startsubsidie van € 600,-- totdat de beleidsregels
opnieuw worden vastgesteld in 2011. Vanaf dat moment zal de commissie basisscholen structureel in
de beleidsregels worden opgenomen.
Incidentele (project)subsidie
Om naast de reguliere structurele subsidiëring flexibel in te kunnen spelen op verzoeken tot
medefinanciering van eenmalige activiteiten die naar onze mening van belang zijn voor de lokale
samenleving wordt structureel een jaarlijks subsidiebudget van € 20.000,-- uitgetrokken. Dit budget is
niet alleen voor projecten in de sport, maar wordt welzijnsbreed ingezet. De subsidiecriteria voor dit
subsidie zijn opgenomen in de beleidsregels. Per aanvraag kan maximaal € 2.000,-- worden
uitgekeerd.
Subsidie welzijnsinstellingen
Het professioneel sociaal cultureel werk ontvangt van ons budgetsubsidie voor het versterken en
verbreden van de mogelijkheden voor burgers om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en
zo maatschappelijke achterstand te voorkomen. Activiteiten die zij op sportgebied organiseren zijn o.a.
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Ook verzorgt het professioneel sociaal cultureel werk een
sport- en speluitleen. Deze materialen zijn in principe beschikbaar voor iedereen die iets wil gaan
organiseren op het gebied van spel en sportieve recreatie. Daarnaast worden vanuit het jongerenwerk
sportactiviteiten georganiseerd.
3.1.2 Jeugdparticipatiefonds/Participatiefonds
De gemeente Aalten kent sinds 1 april 2008 de “Verordening voor de bevordering van
jeugdparticipatie”. Met deze regeling geeft de gemeente inwoners met een laag inkomen de
mogelijkheid om hun kinderen deel te laten nemen aan sportieve en/of sociaal-culturele activiteiten.
Het participatiefonds is onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid.
De maximale vergoeding bedraagt € 125,- per kind per kalenderjaar. De bijdrage kan worden
aangevraagd voor bijvoorbeeld contributies en bijdragen. Er wordt geen bijdrage verstrekt voor
bijkomende kosten die een directe relatie hebben met de activiteit, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van
sportkleding In 2009 hebben 43 (eenouder)gezinnen gebruik gemaakt van het Jeugdparticipatiefonds
voor een bedrag van totaal € 6.900,--. Rond de 70% hiervan heeft betrekking op sport, ook vaak in
combinatie met andere sociaal-culturele activiteiten.
Om een nog grotere groep in de samenleving te bereiken om onder meer te sporten en bewegen, is
bij de vaststelling van het nieuwe minimabeleid het Jeugdparticipatiefonds omgezet in het
Participatiefonds. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2010 ook mensen boven de 18 gebruik kunnen
maken van de regeling. Tevens zijn de regels aangepast. De inkomensgrens is verlaagd naar 120%
van het sociaal minimum en de maximale vergoeding is vastgesteld op € 150,-- per volwassene en
€ 200,-- per kind per jaar. De bijdrage kan voortaan ook gebruikt worden voor de aanschaf van
sportkleding of aanverwante zaken die met de activiteit te maken hebben. Binnen het gezin mag
geschoven worden met de toegekende bedragen en er kan door de gemeente geld worden
voorgeschoten.
3.1.3 Sportweek
Sinds enkele jaren wordt de Nationale Sportweek in Nederland georganiseerd. Dit is dé week van het
jaar waarin sporten en bewegen in het hele land extra aandacht krijgen. Er worden door
sportaanbieders allerlei activiteiten georganiseerd met als doel om meer mensen te laten sporten en
bewegen. Voor mensen die op zoek zijn naar een laagdrempelige manier om te gaan sporten wordt in
deze week een aantal vrijblijvende mogelijkheden geboden om kennis te maken met de verschillende
sporten. Plaatselijke sportaanbieders worden door de organisatie van de sportweek en de gemeente
opgeroepen om activiteiten open te stellen voor mogelijk nieuwe leden. De gemeente faciliteert de
deelnemende verenigingen door het aanbod bij elkaar te brengen en onder de aandacht van de
inwoners te brengen via haar website en via een beknopt overzicht in de lokale huis- aan huisbladen.
3.1.4 Kampioenstaart
Vanaf 2007 kent de gemeente Aalten de “kampioenstaart”. Wanneer een team of een sporter een
bijzondere prestatie heeft geleverd kan een melding worden gedaan bij de gemeente die er
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vervolgens voor zorgt dat als bijzondere waardering voor het behalen van de prestatie een
kampioenstaart bezorgd wordt.
Voor de kampioenstaart worden de volgende regels gehanteerd:
- de kampioenstaart moet bij de gemeente aangemeld worden per e-mail of per brief;
- in de aanmelding moet de prestatie omschreven staan (wie, waar, wanneer en waarom),
eventueel aangevuld met krantenbericht en/of foto’s;
- de aanmelding moet tevens naam, adres en telefoonnummer bevatten van degene die de
melding doet en het tijdstip en adres waarop de taart moet worden bezorgd.
Het is een bijzonder leuk initiatief waar in de collegeperiode 2005-2010 mee begonnen is en waar
jaarlijks een bedrag van ongeveer € 550,-- euro aan uitgegeven wordt. Dit kleine bedrag staat niet in
verhouding tot de waardering van de lokale sporters voor dit gebaar.
3.1.5 Inrichting openbare ruimte voor sport en bewegen
De gemeente Aalten is landelijk gelegen en beschikt over prachtige natuur die zich prima leent voor
diverse vormen van sporten en bewegen. Wij zetten ons in om onze gemeente zo aantrekkelijk
mogelijk te maken voor sportieve inwoners en toeristen. Het beleid op dit gebied is vastgesteld in de
nota Recreatie en Toerisme 2009-2011. Er is een uitgebreid aanbod van fiets- en wandelroutes. Ook
voor andere vormen van actieve recreatie zoals skeeleren, paardensport, nordic walking en kanoën
zijn routes verkrijgbaar. In Achterhoeks verband heeft Aalten meegewerkt aan een regionaal
fietsknooppunten-systeem, dat in april 2009 is opgeleverd. Het bestaande routenet wordt alleen
uitgebreid als is aangetoond dat een nieuwe route echt meerwaarde heeft van het bestaande aanbod.
3.1.6 Speelvoorzieningenbeleid
Uitgangspunt van het speelvoorzieningenbeleid is dat kinderen, vooral in de basisschoolleeftijd, de
meest frequente gebruikers van de woonomgeving zijn. Spelen is voor kinderen een noodzakelijk deel
van het groeiproces om bijvoorbeeld hun motoriek te ontwikkelen. Daarnaast is beweging ook een
belangrijke factor voor het voorkomen van overgewicht. Het beleid op gebied van speelvoorzieningen
voor onze gemeente is vastgelegd in de Nota speelvoorzieningen. In deze nota staat dat de gemeente
Aalten 17 openbare trapveldjes heeft en 117 openbare speelterreinen heeft met een oppervlakte van
in totaal respectievelijk 18.720 m2 en 40.875 m2 . Deze terreinen zijn met name te vinden in de
kernen van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. In totaal zijn er 398 speeltoestellen, en daarnaast een
aantal doelen en ballenvangers geplaatst in onze gemeente.
Er is een aantal knelpunten geconstateerd als het gaat om de speelvoorzieningen voor de
leeftijdsgroep van 0-7 jarigen. Wanneer er zich mogelijkheden voordoen bij renovatie van wijken of
straten dient gelijktijdig aandacht te worden besteed aan voorzieningen voor deze leeftijdscategorie.
Daarnaast zal met de nog te plegen inhaalslag voor wat vervanging betreft de komende jaren binnen
de reguliere budgetten bekeken worden of er ruimte aanwezig is om te komen tot aanvulling van
voorzieningen voor de woonstraten welke buiten de actieradiuscirkels vallen. Wanneer echter door
veranderde leeftijdsopbouw in bestaande straten aanwezige toestellen of locaties niet of nauwelijks
worden gebruikt, kan aan de hand van de kaart een verplaatsing naar een buiten de radiuscirkel
vallende straat overwogen worden.
Ook is het voor kinderen mogelijk om lid te worden van één van de drie in onze gemeente
gesubsidieerde speeltuinverenigingen.

3.2

Mogelijkheden intensivering sport- en beweegstimulering

Om de doelstelling van ons sportbeleid nog meer kracht bij te zetten kan sport en beweegstimulering
in de toekomst verder geïntensiveerd worden. Samen met de nieuw op de richten gemeentebrede
sportraad (zie hoofdstuk 7) willen wij nader bekijken welke mogelijkheden en kansen er liggen op
gebied van sportstimulering. De mogelijkheden voor intensivering van sport- en beweegstimulering
worden in deze nota aangegeven, maar op dit moment zijn de financiële kaders niet toereikend om
hier een goede invulling aan te geven. Mogelijkheden en kansen voor sport- en beweegstimulering
zijn:
-

Stimulering gezonde en actieve leefstijl bij de jeugd
In het kader van het gezondheidsbeleid is prioriteit gelegd bij het thema overgewicht. De enige
concrete actie op gebied van overgewicht is de cursus evenwicht die de GGD uitvoert binnen
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-

-

de jeugdgezondheidszorg voor kinderen met overgewicht. Deze cursus is gericht op het
vergroten van de kennis en het verbeteren van de houding, de vaardigheden en het gedrag
met betrekking tot gezonde eet- en beweeggewoonten. Daarnaast wordt gestreefd naar
minimaal een stabilisering en bij voorkeur een vermindering van de BMI van de kinderen die
deelnemen aan de cursus.
Door als gemeente op de basisscholen een project ter preventie van overgewicht en ter
stimulering van meer bewegen in te zetten, kan extra aandacht besteed worden aan de
bewustwording dat een actieve leefstijl goed voor je is, en vooral ook leuk is. Om een andere
leefstijl te bereiken is één beweeginterventie zeker niet voldoende. Verwacht wordt dat de
gedragsverandering in de groepen 4,5 en 6 van de basisschool het grootst is. Het voordeel
van het richten op schooljeugd is dat dan de gehele doelgroep bereikt wordt, en dat kinderen
niet in een uitzonderingspositie geplaatst worden. Om het project uitvoerbaar te houden is het
raadzaam een dergelijk project gefaseerd op te zetten.
Er zijn verschillende projecten op dit gebied, met verschillende kostenplaatjes. Een voorbeeld
van een project in dit kader is het project B-Fit. B-Fit is gericht op het voorkomen en
stabiliseren van overgewicht. B-Fit is een initiatief van de Gelderse Sport Federatie in
samenwerking met Provincie Gelderland, Ministerie van VWS, Stichting Ohra Nuts Fonds en
Menzis. Het programma bestaat uit fittesten, lespakketten over voeding en beweging en vijf
beweegmomenten in de week. Het programma wordt begeleid door een ‘B-Fit' consulent die
voor 4 uur per week gedurende het hele schooljaar actief is op de school. Ook de ouders
hebben een belangrijke rol. Het project duurt 3 jaar.
Coördineren samenwerking scholen, sportverenigingen en overige sportpartners
Basisscholen geven hun leerlingen op dit moment 2 keer 45 minuten per week
bewegingsonderwijs. Lang niet alle scholen maken hierbij gebruik van vakleerkrachten. Het
aanstellen van een vakleerkracht is een keuze van de scholen en geen kerntaak van de
gemeente. Daarnaast zwemmen kinderen uit groep 3 en 4 en alle kinderen van de
Magnoliaschool 1x in de 2 weken 45 minuten. Samenwerking tussen scholen en verenigingen
heeft tot gevolg dat leerlingen op enthousiaste wijze met verschillende sporten in aanraking
komen. Zo kan de leerling een sport kiezen die bij hem past en is de weg naar de vereniging
makkelijk te vinden. Op gebied van proeflessen en schoolsportdagen werkt een aantal
scholen samen met een aantal verenigingen, zoals in het Special Heroes project op de
Magnoliaschool.
Op dit moment zit er geen structuur in de contacten tussen de scholen en de
sportverenigingen. Zowel de scholen als de verenigingen geven aan dat samenwerking
daardoor niet goed van de grond komt. Scholen weten niet welke verenigingen bereid zijn
samen te werken en verenigingen weten niet welke scholen hier belangstelling voor hebben.
Het is zeer tijdsintensief voor een school om met alle verenigingen in contact te komen vice
versa. In de periode 2003 tot en met 2005 heeft de breedtesportconsulent deze coördinatie op
zich genomen en waren zowel de betrokken partijen als de kinderen die de lessen volgden erg
enthousiast.
De gemeente ziet een regierol voor zichzelf weggelegd om stimulering en coördinatie tussen
scholen en sportverenigingen goed te regelen. De feitelijke uitvoering van de coördinatie kan
bij bijvoorbeeld een algemene sportraad die de verenigingen vertegenwoordigd worden
neergelegd. Door een goede coördinatie kunnen beide partijen elkaar makkelijk vinden en kan
het kennismakingsaanbod van de verenigingen goed ingepast worden bij de scholen. Er is
hierbij sprake van een win-win situatie. De scholen kunnen samen met de sportverenigingen
hun lessen op een andere manier invullen en zo meewerken aan een actieve leefstijl van hun
leerlingen. De meerwaarde van de samenwerking voor de verenigingen is promotie van hun
sport en een mogelijke toestroom van potentiële leden en vrijwilligers. De scholen en
sportverenigingen kunnen daarbij zelf een keuze maken om sportactiviteiten van de
verenigingen te integreren in de gymlessen of als naschoolse activiteiten bij de
sportverenigingen aan te bieden. Als de coördinatie goed loopt kan via dit zelfde
coördinatiepunt ook samenwerking gezocht worden met de andere sportaanbieders en de
buitenschoolse opvang. Het onderwijs zou graag zien dat hier ook de buitenschoolse opvang
(bso) hierbij betrokken wordt.
Als blijkt dat de samenwerking goed gaat lopen zou naar de toekomst toe overwogen kunnen
worden om het promoten van sport bij de scholen in de subsidievoorwaarden voor
waarderingssubsidie voor sportverenigingen op te nemen.
Vergoedingensystematiek open lessen/activiteiten sportverenigingen
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Knelpunten bij het verzorgen van proeflessen zijn het beschikbaar zijn van vrijwilligers van de
verenigingen onder schooltijd en de steeds kleinere bereidheid van leerkrachten te begeleiden
bij sportactiviteiten buiten schooltijd. Door een vergoedingssystematiek voor de
sportverenigingen die open lessen of activiteiten voor scholieren organiseren in te voeren,
wordt de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen extra gestimuleerd. Hierbij kan
gedacht worden aan een symbolische financiële vergoeding. Dit punt lijkt een uitvloeisel van
het vorige punt, maar deze kunnen ook los van elkaar ingezet worden.
Inventariseren en communiceren beweegaanbod
Door het beter en intensiever communiceren van het beweegaanbod, wordt de drempel om te
gaan bewegen en een geschikte mogelijkheid hiervoor te vinden lager. Op dit moment staat
het activiteitenaanbod van de sportaanbieders nergens centraal vermeld.
Dit totaaloverzicht, met een aantal kerngegevens per sportaanbieder, zal onder de aandacht
van de inwoners gebracht kunnen worden zodat zij op een laagdrempelige wijze in contact
gebracht worden met de verschillende sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente. Wij
zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van de digitale sociale kaart, een uitwerking
van prestatieveld 3 van de WMO in Achterhoeks verband. De digitale sociale kaart wordt een
database waar alle lokale en regionale informatie te krijgen is. Zoals het er nu uit ziet zou het
sportaanbod in onze gemeente hier aansluiting bij kunnen zoeken. Anders kan gebruik
worden gemaakt van een aparte gids, de huis-aan-huisbladen, onze gemeentesite of een
aparte internetsite. Dit is een intensivering die prima vanuit de gezamenlijke verenigingen of
vanuit een sportraad ingevuld en uitgevoerd kan worden.
Vanuit de informatie- en adviesronde is aangegeven dat er ook behoefte lijkt te bestaan aan
een sport- en spelinstuif voor 50-plussers. Steeds meer verenigingen bieden dergelijke
programma’s voor leden aan. Mocht uit de inventarisatie blijken dat dit aanbod nog niet
voldoende is, dan kan dit bij de verenigingen en andere sportpartners aangegeven zodat zij dit
op kunnen pakken.
Uitbreiding Jeugdparticipatiefonds naar declaratiefonds
De basisscholen hebben in de informatie- en adviesronde aangegeven graag een rol te willen
spelen bij het aanvragen van een bijdrage uit het participatiefonds voor leerlingen waarvan de
ouders een kleine beurs hebben.
Uitbreiding Projectsubsidies
Het blijkt dat er een groot beroep wordt gedaan op de projectsubsidies, waardoor is
voorgesteld het budget in 2009 eenmalig op te hogen. We willen in 2010 bezien of een extra
bedrag voor algemene projectsubsidies structureel beschikbaar gesteld moet worden,
eventueel gecombineerd met een beperking van de maximale bijdrage per aanvraag. Hierdoor
kunnen meer projecten en activiteiten die sport en beweging stimuleren een subsidie
ontvangen. Dit kan meegenomen worden bij het vaststellen van de nieuwe
subsidiebeleidsregels voor de periode vanaf 2011.
Uitdagende omgeving
Door het creëren van een uitdagender speelomgeving kan het bewegen van onze jeugd
gestimuleerd worden. Gedacht kan worden aan een activiteitensubsidie voor het begeleiden
van activiteiten op schoolpleinen of een stimuleringsbijdrage voor het inrichten van deze
pleinen om het bewegen uit te bereiden. Ook de uitbreiding van eenvoudige speelterreinen
naar multifunctionele speel- en beweegvoorzieningen in een kern kan een mogelijkheid zijn.
Een bekend voorbeeld uit het verleden is de realisatie van een skatevoorziening, waarbij
sprake was van cofinanciering. Op dit punt wordt teruggekomen bij de ontwikkelingen in het
accommodatiebeleid.
Daarnaast kan erover gedacht worden om het speelvoorzieningenbeleid breder te trekken en
ook openbaar toegankelijke beweegvoorzieningen op centrale plaatsen te creëren voor de
oudere medemens. Dit kan op initiatief van organisaties voor ouderen, maar de gemeente kan
hier ook een rol in spelen. Een actueel voorbeeld zijn de plannen om een beweegtuin voor
ouderen te realiseren bij een verzorgingshuis.
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Hoofdstuk 4

Sportaccommodatiebeleid

Ons lokaal sportaccommodatiebeleid is gericht op het scheppen van voorwaarden om te kunnen
sporten en bewegen. De gemeente heeft op het gebied van sportaccommodaties in eerste instantie
een voorwaardenscheppende taak.

4.1

Huidig beleid sportaccommodaties

Het huidige beleid voor onze gemeente op gebied van sportaccommodaties ziet er als volgt uit.
4.1.1 Algemeen accommodatiebeleid
De insteek van het accommodatiebeleid is dat verenigingen op hun eigen niveau hun sport kunnen
beoefenen, zowel in trainings- als in wedstrijdsituaties. Wij zorgen ervoor dat er voldoende
sportaccommodaties zijn, zeker waar accommodaties van groot algemeen nut zijn voor onze
inwoners. Verder zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van deze sportaccommodaties van voldoende
niveau is. Ook vinden wij dat accommodaties zo effectief mogelijk gebruikt moeten worden. Daarnaast
vinden wij het van belang dat o.a. bij realisatie en renovatie van sportaccommodaties gekeken wordt
naar het gebruik en de toegankelijkheid van deze accommodaties voor mensen met een beperking.
Het onderwijs ziet graag dat sportaccommodaties in hun nabijheid worden gerealiseerd, zodat zij hier
optimaal gebruik van kunnen maken. Wij willen dit bij de afweging van de bepaling van nieuwe
accommodaties meenemen.
Wij faciliteren een aantal binnensportaccommodaties (sporthallen en sportzalen) voor algemeen
gebruik, die door verenigingen gehuurd kunnen worden. Het beheren en exploiteren van
sportaccommodaties is geen doel op zich en wordt door ons niet gezien als kerntaak. Waar het
mogelijk en logisch is proberen wij binnensportaccommodaties zoveel mogelijk te combineren met
bijvoorbeeld het onderwijs. Daarom zijn nieuwe binnensportaccommodaties zoals sporthal
Stationsplein en sportzaal De Triangel aan de Dalweg gekoppeld aan scholen. Eigendom, beheer en
exploitatie van deze binnensportaccommodaties zijn overgedragen aan de schoolbesturen, waarvoor
de gemeente een jaarlijks relatief bescheiden exploitatiebijdrage levert. Verder nemen wij de niet voor
het onderwijs beschikbare uren af en zorgen wij, in samenwerking met de Sport- en Recreatiestichting
Dinxperlo (SRSD), voor de verhuur van deze uren.
Ook is er een aantal binnensporten die vanuit de historie via het particulier initiatief hun onderkomen
hebben (zoals fitness, kegelen, schieten, biljarten etc). Voor deze sporten zien wij op
accommodatiegebied geen rol als gemeente weggelegd. Als gevolg van de bovenstaande
uitgangspunten vinden wij het niet noodzakelijk om de bouw van aparte clubhuizen en
verenigingsgebouwen voor sportverenigingen financieel te ondersteunen. Uiteraard zijn verenigingen
er vrij in om op eigen initiatief en met eigen middelen een eigen onderkomen te realiseren.
Daarnaast verhuren wij een aantal sportparken aan een buitensportverenigingen die in de
Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten specifiek genoemd staan. Voor wat de buitensport
betreft, zijn wij van mening dat de buitensportverenigingen met het aantal sportparken op dit moment
voldoende wordt bediend. Wel wordt per sportpark samen met de gebruikers bezien of de aanwezige
velden of ruimte past bij de behoefte van de verenigingen en wordt meegewerkt aan het vinden van
oplossingen indien dit niet het geval is. De gemeente gaat niet uit van vergroting van het aantal
sportparken voor nieuwe gebruikers op korte termijn. Mocht hier toch vraag naar komen dan worden
deze door de gemeente alleen gefaciliteerd als er zeer zwaarwegende redenen zijn.
Huurtarieven
Na de herindeling zijn de tarieven voor het gebruik van accommodaties voor de binnensport, de
veldsport en de zwemsport op elkaar afgestemd. Met het nieuwe huurtarievenbeleid is een eerlijke
verhouding tussen deze tarieven gerealiseerd. In het huurtarievenbeleid worden de tarieven
gebaseerd op de gebruikswaarde van de accommodaties. Volgens het nieuwe tarievenbeleid draagt
elke sporter gemiddeld ongeveer evenveel bij in de accommodatiekosten. In het nieuwe
huurtarievenbeleid hebben wij het uitgangspunt gekozen dat buitensportverenigingen zelf
verantwoordelijk zijn voor hun kleedaccommodatie/kantine en veldverlichting, waarvoor zij
gecorrigeerd worden in het huurbedrag.
Eventuele verschillen tussen verenigingen kunnen ontstaan doordat verenigingen uiteindelijk
autonoom zijn in het voeren van hun accommodatiebeleid en zelf bepalen hoeveel uren (binnensport)
of hoeveel velden (buitensport) zij huren.
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Tabel 4.1.1 Opzet huidig huurtarievenbeleid sport
Accommodatie
Aantal
Factor
sporters
Sportzaal
10
1
Sporthal
30
3
Zwembad
Voetbal

40
22

4
2,2

(Standaard)
Uurtarief
€ 10,00
€ 30,00
13,65/10,00
€ 35,00
€ 22,00

22

2,2

€ 22,00

16
25
3

1,6
2,5
0,3

€ 16,00
€ 25,00
€ 3,00

(wedstrijdveld)

Voetbal
(trainingsfaciliteiten)

Korfbal
Atletiek
Tennisbaan gr.

De invoering van het nieuwe huurtarievenbeleid is in zijn totaliteit budgettair neutraal ten opzichte van
de oude situatie. Door egalisatie van de gehanteerde tarieven van de verschillende soorten sport
bleek dat de tarieven voor de buitensport flink omhoog gegaan zijn, waarvoor een fasering in de
ophoging van de tarieven van drie jaar is vastgesteld. Mede door deze stijging van de tarieven bij de
buitensport is in de nota vastgesteld dat zelfwerkzaamheid gestimuleerd en beloond moet kunnen
worden. De verenigingen hebben bij het tot stand komen van het beleid aangegeven in te kunnen
stemmen met de visie en de uitgangspunten van deze nota. Buitensportverenigingen hebben de
kanttekening gemaakt dat de accommodaties dan op kwalitatief niveau moeten worden gebracht en
gehouden. Onder het kopje “buitensport” meer hierover.
In de toekomst kunnen de tarieven eventueel vertaald worden naar kostendekkende verhuur zonder
dat dit tarievensysteem aangepast hoeft te worden. Dit is nu nog niet wenselijk, omdat we nu nog in
de overgangsfase tussen het oude en nieuwe systeem zitten. De verenigingen wordt op deze manier
de kans en de tijd gegeven het beleid te implementeren en een nieuw evenwicht te creëren.
Het nieuwe huurtarievenbeleid is op 1 januari 2008 ingegaan. Wij hebben vanuit de verenigingen nog
geen signalen gekregen dat dit nieuwe huurtarievenbeleid tot onoverkomelijke problemen leidt. Met
twee partijen zijn wij nog in overleg over de praktische uitwerking van de nieuwe tarieven en de
overdracht van de opstallen. In 2010 wordt de laatste fase van de invoering van het beleid
doorgevoerd en gaan alle verenigingen de uiteindelijke tarieven betalen. In 2011 willen wij het
huurtarievenbeleid opnieuw evalueren.
4.1.2 Reclame
Bijna alle sportverenigingen ontvangen reclame-inkomsten. De ene vereniging maakt hier meer
gebruik van dan de andere. Soms komt dit omdat een vereniging meer gelegenheid heeft om reclameuitingen te gebruiken. Bij het vaststellen van de nieuwe huurtarieven hebben wij het standpunt
ingenomen dat wanneer de overheid zich ten aanzien van de uitvoering van taken terugtrekt, daarbij
meer vrijheid voor de verenigingen past, waaronder ook een substantiële verruiming van de
mogelijkheden voor het verwerven van extra reclame-inkomsten. Wij willen hiermee bereiken dat de
inkomsten van meerdere verenigingen wezenlijk kunnen stijgen. Het maken van een aparte
reclameregeling past niet bij deregulering. Alle recente huurovereenkomsten/gebruiksvoorwaarden
bevatten al bepalingen die het mogelijk maken tegen qua aard en omvang ongewenste en
ontsierende reclame-uitingen op te treden.
4.1.3 Sport en Recreatie Stichting Dinxperlo)
In onze gemeente is de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo (SRSD) een partner op het gebied van
beheer en onderhoud van accommodaties in de oude gemeente Dinxperlo.
In de jaren 70 is de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo opgericht. De stichting heeft als doel de
sportbeoefening en de recreatieve voorzieningen in de gemeente Dinxperlo te bevorderen. Getracht
wordt dit doel wordt te bereiken door het oprichten, in standhouden en exploiteren van
sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, waarvoor zij een gemeentelijk subsidie ontvangt.
De stichting heeft een bestuur op vrijwillige basis en een aantal professionele beheerders en
zweminstructrices in dienst. Binnen de stichting is vanuit haar gebruikers een soort sportraad ingesteld
die onder meer de verkiezing van de sportman/sportvrouw van het jaar organiseert.
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4.1.4 Binnensportaccommodaties
De gemeente Aalten heeft een aantal binnensportaccommodaties (3 sporthallen en 3 gymzalen) in
beheer, deels samen met de Sport en Recreatie Stichting Dinxperlo (SRSD). Daarnaast is er in de
buurtschappen IJzerlo en Lintelo in het gemeenschapshuis ook een sportzaal aanwezig. Deze wordt
door het buurtschap zelf verhuurd. Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de
accommodaties is dat de inrichting van elke binnensportaccommodatie op breedtesport gericht is,
waarbij accentverschillen worden gemaakt op basis van hoofdgebruik, zoals balsport of turnsport. De
reden hiervoor is, dat het onnodig is om sportaccommodaties allemaal uitgebreid en volledig in te
richten, terwijl het gebruik geconcentreerd kan worden in de daarvoor geschikte sportvoorzieningen.
De gemeente Aalten richt haar accommodaties in op het niveau van de verenigingen maar heeft niet
tot doel te faciliteren op topsportniveau.
Het is belangrijk de accommodaties goed te onderhouden en in te spelen op ontwikkelingen. De
afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om de binnensportaccommodaties op niveau te brengen en er
lopen ook nog ontwikkelingen. Uit de verhuuradministratie blijkt dat de bezetting van de gemeentelijke
binnensportvoorzieningen op dit moment goed is. Los van de wens voor uitbreiding van
binnensportaccommodatie in Dinxperlo ontvangen wij geen signalen dat er gebrek is aan
binnensportruimte. Verenigingen hebben altijd voorkeur voor het huren op bepaalde tijdstippen. Als de
gewenste uren niet beschikbaar zijn, gaat men creatief op zoek naar alternatieve oplossingen. Deze
oplossingen worden vaak ook gevonden, bijvoorbeeld bij basisscholen.
4.1.5 Buitensportaccommodaties
In de gemeente Aalten is een aantal buitensportaccommodaties, waarvan wij 7 sportparken voor
veldsport in eigendom hebben, waarvan de meeste al meer dan 20 jaar geleden zijn aangelegd. Dit
zijn 4 voetbalaccommodaties, 1 atletiekaccommodatie, 1 korfbalaccommodatie en 1 tennisaccommodatie. In de oud-Aaltense situatie ligt het beheer en onderhoud direct bij de gemeente, in de
oud-Dinxperlose situatie loopt dit via de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo (SRSD). De gemeente
faciliteert de buitensportaccommodaties op de volgende wijze.
Investeringsubsidie
Om de buitensportverenigingen te stimuleren tot het stichten, uitbreiden en/of renoveren van hun
eigen kleedaccommodaties die voor een goede uitoefening van hun sport noodzakelijk zijn, is de
incidentele investeringssubsidie ingevoerd. (subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente Aalten 20072010) Omdat binnen het subsidiebeleid in zijn algemeenheid het aanvullende karakter van
gemeentelijk subsidieverstrekking voorop staat en open-eind-financiering voorkomen moet worden, is
de omvang van het maximaal te verstrekken subsidie beperkt en gemaximeerd. Om ook een goede
verhouding te realiseren tussen investering- en subsidiebedrag is het maximaal toe te kennen
investeringssubsidiebedrag vervolgens tevens gekoppeld aan het leden c.q. deelnemersaantal van de
organisatie.
Het te verstrekken investeringssubsidie is afhankelijk van het aantal actieve leden c.q. deelnemers en
bedraagt per aanvraag maximaal € 20.000,-- tot 100 leden, € 30.000,-- bij 100 tot 150 leden,
€ 40.000,-- bij 150 tot 200 leden en € 50.000,-- bij meer dan 200 leden. De gemeenteraad heeft de
mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen. Als er door de gemeenteraad een subsidieplafond is
ingesteld, worden aanvragen na het bereiken van dit plafond doorgeschoven naar het volgende jaar.
Beheer en onderhoud
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de niet geprivatiseerde sportterreinen.
Omdat onze gemeente veel waarde hecht aan het lokaal sociaal belang van gesubsidieerde arbeid
voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, is er bewust voor gekozen om het onderhoud en
beheer van de sportvelden vanaf 2008 onder te brengen bij het werkvoorzieningschap Hameland
Hacron. In dit 5-jarig contract is ruimte ingebouwd voor de verenigingen om onder supervisie van de
Hacron “in te verdienen”. Indien verenigingen bereid zijn door middel van zelfwerkzaamheid
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, kunnen zij een belangrijk deel van de gecalculeerde kosten
van de uitgevoerde werkzaamheden vergoed krijgen.
Tot 2008 was het onderhoud aan de sportparken sober. Hameland Hacron heeft op ons verzoek
voorafgaand aan het contract in 2007 een schouw uitgevoerd en een adviesrapportage
grassportvelden en accommodaties gemeente Aalten uitgebracht. Hierin wordt ingegaan op de
kwaliteit van de velden in onze gemeente en is een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan. In 2008,
2009 en 2010 is er op basis van deze adviesrapportage een kwaliteitsimpuls in gang gezet om de
sportparken onderhoudstechnisch weer up to date te krijgen. Ter beeldvorming, dit betekende een
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extra investering van ongeveer € 100.000,--. Deze kwaliteitsimpuls liep synchroon met de invoering
van de nieuwe huurtarieven.
Privatisering
In het verleden waren de meeste buitensportaccommodaties in eigendom van de gemeente. Sinds
enkele jaren is er sprake van een nieuwe ontwikkeling: privatisering. Met privatisering wordt bedoeld
het overdragen van eigendom en de hiermee gepaard gaande taken en verantwoordelijkheden van de
gemeente aan de sportvereniging. Het mag duidelijk zijn, het verandert één en ander in de
rolverdeling tussen gemeente en sportvereniging.
Privatisering is geen doel op zich van de gemeente, maar indien het de wens van de vereniging is om
te privatiseren, zetten wij ons in om dit mogelijk te maken binnen de gestelde kaders. De aanleiding tot
privatisering ligt vaak in een wens van een club die verder reikt dan een basisvoorziening (minimaal
de voorzieningen die nodig zijn om officieel wedstrijdsport op het laagste niveau uit te kunnen
oefenen), wat voor ons samengaat met privatisering. Een voorbeeld hiervan is kunstgras. Een andere
reden om te privatiseren is dat de vereniging de mogelijkheden heeft om het beheren van de
accommodatie efficiënter zelf uit te voeren, waarbij gedacht wordt aan eigen zelfwerkzaamheid en
sponsoring.
Door privatisering krijgt de sportvereniging de volledige beheersvrijheid. Voor de vereniging levert de
privatisering een optimaal sportcomplex op, dat naadloos aansluit op de wensen en verlangens ten
aanzien van de kwaliteit, toerusting en ondergrond van de buitensportaccommodatie.
Op initiatief van de verenigingen is een voetbalaccommodatie (2008) een paardensportaccommodatie
(2008) en een tennisaccommodatie (2003) geprivatiseerd. Bij een voetbalvereniging is voor een
maatwerkoplossing gekozen en is een gedeelte van het park in de vorm 1,25 kunstgrasveld
geprivatiseerd (2008). In deze toepassing zijn de voordelen van privatisering ook slechts partieel.
Wij kiezen de insteek dat de wens van verenigingen om de beschikking te hebben over meer dan een
basisvoorziening altijd gepaard gaat met privatisering. Hierbij maken wij gebruik van de kaders, zoals
ze gesteld zijn bij privatiseringen tot nu toe:
- De gemeente blijft eigenaar van de ondergrond;
- Het sportcomplex c.q. sportveld wordt overgedragen in goede staat of in de staat waarin het
zich op dat moment bevindt, maar dan met een vergoeding om het in goede staat te brengen.
- Het sportcomplex c.q. sportveld wordt gebruikt voor de sport waarvoor het bedoeld is en de
sportbeoefening blijft goed betaalbaar voor de hele bevolking;
- Het sportcomplex c.q. het sportveld en de opstallen worden goed onderhouden zodat het
voorzieningenniveau van het veldencomplex minimaal gelijk blijft;
- Er dient uiteindelijk een win-win-situatie te ontstaan (zowel de vereniging als de gemeente
worden door privatisering niet onevenredig benadeeld)
- Na privatisering staat de vereniging op eigen benen, wat inhoudt dat het bestuur van de
vereniging in het vervolg zelfstandig oplossingen moet vinden voor problemen ten aanzien
van de geprivatiseerde accommodatie e.d. De gemeente zal in de nieuwe situatie geen
huurpenningen meer ontvangen, maar omdat er in de nieuwe situatie wordt uitgegaan van
erfpacht is sprake van een canon van € 250,-- (niveau 2008) per jaar per accommodatie, die
jaarlijks geïndexeerd wordt. Daar staat tegenover dat de gemeente ook geen subsidie meer
hoeft te verstrekken, met uitzondering van het waarderingssubsidie, waarbij de gemeente
verder geen kosten meer heeft voor beheer en onderhoud.
De ervaring leert dat iedere wens tot privatisering, naast de basisuitgangspunten, maatwerk vereist en
een ander financieel plaatje met zich meebrengt. Wij zullen iedere vereniging die de wens tot
privatisering heeft met een uiterst positieve insteek tegemoet treden. De jaarlijkse, reguliere
onderhoudskosten voor een periode van 7 jaar en de kosten voor (achterstallig) groot onderhoud die
de gemeente heeft, zullen normaal gesproken altijd in relatie moeten staan tot de gemeentelijke
bijdrage aan de betreffende vereniging in het kader van de privatisering.
Zwembaden
Op het gebied van zwemmen hebben de inwoners van de gemeente Aalten een uitgebreid aanbod
aan openbaar toegankelijke zwemvoorzieningen tot hun beschikking, zoals de Slingeplas, zwembad
het Blauwe Meer in Dinxperlo en zwembad ’t Walfort in Aalten.
Voor wat betreft zwemmen in de openbare ruimte is de Slingeplas bij Bredevoort een belangrijke
voorziening. Het Recreatieschap Achterhoek Liemers beheert de plas, die jaarlijks gemiddeld
ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Wij voeren vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme
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gesprekken met het bestuur van het recreatieschap omtrent de toekomstige exploitatie van de
Slingeplas. Wij stellen ons vooralsnog op het standpunt in dat kader niet afwijzend te staan ten
opzichte van een commercieel initiatief.
Zwembad ’t Blauwe Meer is een buitenbad dat in beheer is bij de Sport- en Recreatiestichting
Dinxperlo. Het bad is alleen in de zomer open.
Omdat voor zwembad ’t Walfort, eind 2010 het contract met de huidige exploitant Optisport ten einde
loopt, wordt zwembad ’t Walfort in deze nota nader belicht.
Zwembad ’t Walfort bestaat uit een wedstrijdbassin, recreatief bassin en een natuurbad. Het zwembad
is begin jaren 90 gebouwd en heeft een belangrijke maatschappelijke functie bij particulieren, scholen
en het verenigingsleven. Eerst is het zwembad enige tijd in eigen beheer geëxploiteerd, vervolgens
enige jaren door een stichting op grond van een bijdrage in het exploitatietekort. Om een eind te
maken aan deze ‘open-eind-financiering’ heeft de voormalige gemeente Aalten eind jaren ’90 de wens
uitgesproken te komen tot een andere exploitatievorm. Omdat de voormalige gemeente Aalten – gelet
op de maatschappelijke functie van ’t Walfort - de randvoorwaarden waarbinnen exploitatie van ’t
Walfort wilde bepalen, is er voor een vorm van gedeeltelijke risico-overdracht gekozen, waarbij een
private partij verantwoordelijk is voor de exploitatie van het bad en hiervoor het financieel risico draagt.
De gemeente verstrekt Optisport hiertoe een vaste jaarlijkse exploitatiebijdrage, die jaarlijks
geïndexeerd wordt, zoals bepaald in de in dit kader afgesloten exploitatieovereenkomst.

4.2

Ontwikkelingen sportaccommodatiebeleid

Binnen het huidige accommodatiebeleid hebben wij met de volgende ontwikkelingen te maken.
-

Toekomst Sport en Recreatie Stichting Dinxperlo
De Sport en Recreatiestichting Dinxperlo (SRSD) is destijds vanuit de oude gemeente
Dinxperlo opgericht en zij heeft goed werk verricht de afgelopen jaren, wat wij bijzonder
waarderen. Toch is een aantal redenen waarom wij vinden dat deze constructie in de huidige
tijd niet meer efficiënt is.
* Het beheer en onderhoud van gemeentelijke accommodaties loopt alleen in Dinxperlo via de
stichting en ook de sportraad heeft geen functie voor de hele gemeente. Dit betekent dat er
ondanks de harmonisaties tot nu toe, op verschillende manieren omgegaan wordt met beheer
en onderhoud van sportaccommodaties en dat alleen de Dinxperlose verenigingen een
beroep kunnen doen op de ondersteuning en expertise van de SRSD. Deze situatie is niet
wenselijk.
* De taak van beheer en onderhoud van sportaccommodaties door de stichting is de
afgelopen jaren uitgehold. Deze uitholling komt door invoering van het nieuwe
huurtarievenbeleid, waar de gebouwen op de sportparken en de verlichting voortaan onder
verantwoording van de verenigingen vallen. Tevens zijn twee grote sportaccommodaties van
DZSV en de Grensruiters in 2008 geprivatiseerd. De enige sportaccommodaties die nog onder
de verantwoording van de stichting vallen zijn de Eurohal, de gymzaal aan de Molenstraat (die
binnenkort wordt afgebroken) zwembad het Blauwe Meer, de ijsbaan, het sportpark van SVD
en tennispark de Rietstap.
* De stichting draait op het jaarlijks subsidie dat de gemeente aan haar verstrekt. De
gemeente betaalt via het subsidie aan de sportstichting vrijwel alle kosten. Daarnaast is de
gemeente de beheerder van het onderhoudsfonds dat de stichting gebruikt voor het groot
onderhoud.
* De stichting wordt vanuit de ambtelijke organisatie ondersteund op gebied van administratie,
facturatie en onderhoudswerkzaamheden. Deze grote verwevenheid met de gemeentelijke
organisatie is ons inziens onwenselijk.
* Het onderhoud aan de sportparken is door de gemeente rechtstreeks uitbesteed aan de
Hacron. De gemeente heeft voor alle sportaccommodaties in Aalten en Dinxperlo eveneens
de directe contacten met de Hacron. Het onderhoudsbudget wordt overgemaakt aan de
stichting, die daar vervolgens de rekeningen mee voldoet die de gemeente aan de Hacron
vanuit het contract betaald c.q. voorgeschoten heeft. Dit is een voorbeeld van een situatie die
tot extra en onnodige handelingen leidt.
* De indruk is aanwezig dat de actieve betrokkenheid van de sportstichting zich beperkt tot
een gering aantal verenigingen. Dit vinden wij een smalle basis.
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4.3

Andere huurconstructies dan geregeld in nota huurtarieven in de sport
Bij de harmonisatie van huurtarieven in de sport is het huurtarievenbeleid voor de binnen-,
buiten- en zwemsport op elkaar afgestemd. Andersoortige huurconstructies, zoals die van
ijsbanen en maneges, vielen buiten deze nota en zijn daarom nog niet in het nieuwe
huurtarievenbeleid opgenomen.
Inventaris binnensportaccommodaties
Verschillende verenigingen en scholen maken gebruik van onze binnensportaccommodaties.
Binnen deze accommodaties is een ruim arsenaal aan sporttoestellen en –attributen
aanwezig, de zogenaamde inrichting van de binnensportvoorziening. In praktijk blijkt dat het
vaak niet duidelijk is waar exact het eigendom ligt van de sportinrichting en dus ook niet wie
verantwoordelijk is voor de keuring, reparatie en vervanging. Ook is het wenselijk om de
standaardinrichting per binnensportaccommodatie te bepalen, omdat steeds meer
sportbonden en verenigingen extra eisen en wensen hebben ten aanzien van de inrichting.
Kwaliteit binnensportaccommodaties
De Aladnahal, die als hoofdgebruik de turnsport heeft, is zodanig verouderd dat er problemen
op gebied van functioneren van apparatuur en voorzieningen ontstaan is. De investering is al
meerdere jaren uitgesteld en verder uitstellen kan tot grote problemen en daarmee tot het
onevenredig investeren in de huidige sporthal leiden.
Capaciteit binnensportaccommodaties
Er bereiken ons signalen dat extra sportruimte op binnensportgebied gewenst is. Een hiervan
is het verzoek de Eurohal uit te breiden met een derde zaaldeel, omdat de huidige capaciteit
niet voldoende zou zijn.
Kwaliteit buitensportaccommodaties
Er leven verschillende wensen bij de verenigingen als het gaat om de kwaliteit van de
buitensportaccommodaties. Zoals al is aangegeven is zijn de eerste stappen gezet om een
kwaliteitsimpuls op de grassportvelden te realiseren. Hoe gaan we daarna verder?
Daarnaast zijn de gravelbanen van tennisvereniging de Rietstap in Dinxperlo aan vervanging
toe, waarvoor op dit moment geen middelen gereserveerd zijn.
Capaciteit buitensportaccommodaties
AVA ’70 heeft het verzoek ingediend tot realisatie van een volwaardige atletiekbaan, omdat op
de huidige 300-meterbaan geen wedstrijden gehouden mogen worden en deze vereniging op
de huidige accommodatie uit zijn voegen groeit.
Daarnaast geeft een aantal voetbalverenigingen aan capaciteitsproblemen te hebben. Hier is
een eerste stap gezet. De gemeenteraad heeft in 2008 budget beschikbaar gesteld voor
uitbreiding van de trainingscapaciteit van SV Bredevoort en voor privatisering van 1,25 veld
van AZSV ten behoeve van het aanleggen van kunstgras. Hiermee zijn de eerste problemen
opgelost.
Op dit moment is verdere uitbreiding van de capaciteit van buitensportaccommodaties niet in
de gemeentebegroting opgenomen. Afgesproken is dat eerst besluitvorming plaats vindt over
de capaciteitsproblemen van AVA ’70 en dat vervolgens de capaciteitsproblemen van AZSV
voor besluitvorming voorgelegd worden. Om het gewenste maatwerk te kunnen leveren zal
hier creatief naar gekeken moeten worden.
Huurcontracten buitensportaccommodaties
De huurcontracten van de buitensport dateren uit de tijd dat de sportvelden gerealiseerd zijn,
en hierin zijn nog de oude huurtarieven en afspraken vermeld.
Zwembad ‘t Walfort
Het contract met Optisport voor exploitatie van zwembad ’t Walfort loopt eind 2010 af en er ligt
vanuit de gezondmakingsoperatie een bezuinigingstaakstelling.
Multifunctioneel openbaar sportterrein
Er ligt een plan van SV Bredevoort voor de realisatie van een openbaar multifunctioneel
sportterrein, waarbij sprake is van een grote (financiële) inbreng vanuit het maatschappelijk
veld. Er is om een aanvullende gemeentelijke bijdrage verzocht. Dit is in onze gemeente een
nieuwe ontwikkeling waar nog geen beleidskader voor is.

Beleidskaders voor ontwikkelingen sportaccommodaties

In deze nota worden de beleidskaders voor de in de vorige paragraaf benoemde ontwikkelingen
gegeven. Over de ontwikkelingen die van individuele aard zijn, zal apart geadviseerd worden.
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Toekomst Sport en Recreatie Stichting Dinxperlo
De gemeenteraad heeft ons gevraagd, met de sportnota een toekomstvisie te ontwikkelen
voor de rol en de taken van de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo. In punt 4.2 hebben wij
reeds aangegeven waarom het niet wenselijk is dat de huidige invulling van de SRSD
ongewijzigd blijft. Omdat de gemeente, direct of indirect, vrijwel alle andere gemeentelijke
sportaccommodaties in beheer en onderhoud heeft, ligt het voor de hand deze taken, met het
personeel van de SRSD -deels al in gemeentelijke dienst- over te hevelen naar de gemeente.
Een alternatief hierin kan zijn om personeel over te hevelen naar een andere voor de hand
liggende partner zoals de toekomstige exploitant van zwembad ’t Walfort. De
zweminstructeurs van de sportstichting worden al ingehuurd door de huidige exploitant van ’t
Walfort. De budgetten welke de stichting hiervoor in haar begroting heeft opgenomen, worden
vrijwel volledig gedekt door gemeentelijke subsidiegelden, waardoor een dergelijke
overheveling nauwelijks financiële gevolgen heeft. Wij zien voor de SRSD een belangrijke rol
weggelegd bij de realisatie van een sportraad. (zie hoofdstuk 7). Vooral omdat dit, zij het in
een wat smallere vorm, reeds tot hun huidige takenpakket behoort en waardevolle ervaring
hiermee niet verloren gaat. Om een dergelijke nieuwe sportraad volledig zelfstandig en
onafhankelijk te kunnen laten functioneren, heeft een combinatie met beheers- en
onderhoudtaken van diverse sportaccommodaties niet onze voorkeur. Alhoewel het initiële
idee van een sportraad al met het stichtingsbestuur bespoken is, zal over de invulling
uiteraard met alle betrokkenen nog uitgebreid van gedachten moeten worden gewisseld.
Andere huurconstructies dan geregeld in de nota huurtarieven in de sport
In het kader van harmonisatie is het redelijk de huurbedragen voor verenigingen waarbij alleen
sprake is van het huren van grond, zonder tegenprestatie van de gemeente gelijk te stellen
aan het bedrag dat de geprivatiseerde verenigingen betalen. Dit is een symbolische bedrag
van € 250,-- (niveau 2008) per accommodatie per jaar, wat jaarlijks geïndexeerd wordt. Deze
verenigingen staan dan net als de geprivatiseerde verenigingen op eigen benen en komen
alleen nog in aanmerking voor een waarderingsubsidie. Blijken er verenigingen te zijn waar
wel een tegenprestatie van de gemeente geleverd wordt, dan wordt de huur alsnog
vastgesteld binnen de kaders van de vastgestelde nota huurtarieven in de sport.
Inventaris binnensportaccommodaties
Er wordt op dit moment in samenspraak met de gebruikers van de binnensportaccommodaties
een voorstel uitgewerkt waarin de standaardinrichting voor de diverse
binnensportaccommodaties wordt vastgelegd, gebaseerd op het hoofdgebruik van de
accommodaties. Hiermee ontstaat duidelijkheid over de eigendomsverhouding van de
inventaris. Verder worden de procedures voor keuring, onderhoud, reparatie, vervanging en
verzekering van de sporttoestellen en –attributen vastgelegd, zodat vanuit een gefundeerd
beleid duidelijkheid ontstaat voor alle partijen. Op basis hiervan is het mogelijk vooruit de
uitgaven voor investeringen in onderhoud en vervanging van de materialen te ramen met
behulp van een meerjaren onderhoudsplan (mop) voor de inrichting.
Kwaliteit binnensportaccommodaties
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd aan het op peil brengen en houden van de
binnensportaccommodaties, wat een doorlopend een proces is. Op dit moment wordt er een
nieuwe sportzaal bij een nieuw te bouwen fusieschool in Dinxperlo gerealiseerd ter vervanging
van de gymzaal aan de Molenstraat. Verder is al meerdere jaren duidelijk dat de Aladnahal
zowel economisch als ook mechanisch is afgeschreven. Eind 2009 is besloten dat de
Aladnahal op de huidige plaats gerenoveerd gaat worden. Hiervoor zijn middelen
gereserveerd in de gemeentebegroting.
Capaciteit binnensportaccommodaties
De afgelopen jaren is de binnensportcapaciteit in onze gemeente hetzelfde gebleven. Er zijn
echter wel veel vernieuwingen. De noodzaak en de mogelijkheden van uitbreiding van de
Eurohal met een derde zaaldeel worden op moment van schrijven van deze nota serieus
bekeken, waarbij ook de mogelijkheid tot clustervorming bezien wordt. Afhankelijk van de
uitkomsten van dit proces, zullen we moeten bezien of de benodigde middelen vrijgemaakt
kunnen worden.
Ons standpunt is dat we na de ingezette kwaliteitsverbetering op gebied van binnensport,
zullen bezien of er verder nog een gebrek aan beschikbare capaciteit is. Indien dan blijkt dat
er te weinig capaciteit op gebied van binnensport is, zullen bezien wat de noodzaak en de
mogelijkheden zijn om te investeren in de uitbreiding van de capaciteit op gebied van
binnensport.
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Kwaliteit buitensportaccommodaties
Naar de toekomst toe willen wij de kwaliteit van de gemeentelijke sportvelden waarborgen en
daarom één keer in de vijf jaar naar aanleiding van een schouw bepalen welk renovatief
onderhoud van de sportvelden en de randvoorwaarden op de sportvelden plaats moet vinden.
De sporttechnische aspecten (zoals kwaliteit van de grasmat) krijgen hierbij prioriteit boven de
aanvullende randvoorwaarden zoals leunhekken, tegelpaden en ballenvangers. Als slot van
de kwaliteitsimpuls in 2010 willen we opnieuw een schouwbij de gemeentelijke
buitensportaccommodaties uitvoeren. De uitkomsten zullen vervolgens tot een
uitvoeringsplanning moeten leiden, waarvoor de uitvoeringstermijn bepaald moet worden en
vervolgens de bijbehorende financiële middelen vrijgemaakt moeten worden.
Capaciteit buitensportaccommodaties
Een van de peilers van het accommodatiebeleid en van het sportstimuleringsbeleid is dat
iedere vereniging zijn sport op wedstrijdniveau moet kunnen uitoefenen. Zo is er bijvoorbeeld
in onze gemeente een wedstrijdbad beschikbaar voor de zwemvereniging en zijn de
voetbalvelden ook gerealiseerd naar de afmetingen die nodig zijn om wedstrijden te kunnen
spelen. Voor de atletiekvereniging, die de laatste jaren explosief gegroeid is en op dit moment
meer dan 320 leden heeft is dit niet het geval. Dit geeft de nut en noodzaak aan van de wens
voor realisatie van een 400-meterbaan waarop wedstrijden gelopen kunnen worden.
Uitgangspunt hierbij is dat het oplossen van een capaciteitsprobleem voor de ene
sportvereniging niet tot capaciteitsproblemen moet leiden voor sportverenigingen die hier hun
medewerking aan verlenen.
Ieder gemeld capaciteitsprobleem wordt gecheckt op basis van de geldende normen van
NOC-NSF of de betreffende sportbond en vervolgens wordt serieus en positief gekeken naar
mogelijke oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen waar het eerst naar gekeken wordt is
naar multifunctioneel gebruik van buitensportsportaccommodaties, net zoals nu bij de
binnensport gebeurt. Wanneer capaciteitsproblemen opgelost worden middels de aanleg van
meer dan de basisvoorziening zoals kunstgras, hebben wij de insteek dat dit altijd gepaard
gaat met privatisering. Of een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is en blijft
afhankelijk van het beschikbare budget.
Huurcontracten buitensportaccommodaties
De huurcontracten van de buitensportverenigingen moeten hernieuwd worden. Dit heeft geen
prioriteit omdat het een administratieve handeling betreft, op basis van de nieuwe afspraken
die met de verenigingen zijn gemaakt in het kader van de nota huurtarieven in de sport.
Zwembad ‘t Walfort
Zoals aangegeven loopt het contract van met Optisport eind 2010 af. Wij vinden de
maatschappelijke functie (zwemlessen, schoolzwemmen, recreatief zwemmen,
verenigingszwemmen, doelgroepzwemmen etc.) van zwembad ’t Walfort erg belangrijk voor
onze inwoners. Een aantal opties, waaronder een nieuwe aanbesteding van de exploitatie en
algehele verkoop van ’t Walfort, waarbij de gemeente vervolgens een aantal maatschappelijke
functies inkoopt, wordt onderzocht. Besluitvorming hierover vindt de loop van 2010 plaats.
Multifunctioneel openbaar sportterrein
Realisatie van een multifunctionele sportkooi heeft een grote meerwaarde ten opzichte van
een trapveldje (basisvoorziening). Omdat ons slechts gevraagd wordt om een geringe bijdrage
en het resterende bedrag vanuit de aanvragers aangevuld wordt middels fondsen e.d. hebben
wij besloten om binnen bestaande budgetten onze medewerking te verlenen aan dit verzoek.
Uitgangspunt hierbij is dat de meerwaarde van een openbare multifunctionele
sport/speelvoorziening voorop staat, waarbij een eventuele gemeentelijke bijdrage in relatie
staan tot de kosten en een geringe bijdrage van het totaal betreft. Hierbij zijn goede afspraken
gemaakt worden over beheer, onderhoud, eigendom en de openbare toegankelijkheid van het
sportterrein
De uitwerking van de huidige aanvraag zien wij als pilotproject. Tijdens deze pilot zal bezien
worden of het wenselijk is om van een eenmalige bijdrage uit te gaan of de kosten van de
openbare voorziening na aftrek van de bijdrage vanuit het burgerinitiatief structureel op te
neen in de begroting. Op basis van de ze pilot willen we vervolgens passend beleid maken
voor eventuele vervolgaanvragen op dit vlak, waarbij we kunnen denken het maximeren van
het aantal verzoeken in de tijd en het behandelen van verzoeken op volgorde van
binnenkomst.
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Hoofdstuk 5

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen hebben voor ons een meerwaarde ten opzichte van andere sportpartners omdat zij
vrijwilligersorganisaties zijn. De sportvereniging is één van de belangrijkste plekken waar kinderen
opgroeien, opgevoed worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. Bij sportverenigingen kunnen
jongeren al vroeg kennis maken met actieve participatie en vrijwilligerswerk. Daarnaast is het sporten
bij een sportvereniging laagdrempelig. De vereniging hanteert lage contributies omdat er zonder
winstoogmerk gewerkt wordt. In dit netwerk van vrijwilligersorganisaties schuilt de kracht van sport.

5.1

Huidige beleid verenigingsondersteuning

Sportverenigingen krijgen veel ondersteuning van hun sportbonden en sportkoepels. Ook de
gemeente ondersteunt de sportvereniging met een waarderingssubsidie (zie hoofdstuk
sportstimulering) en op de volgende wijzen.
5.1.1 Ondersteuning via welzijnsinstellingen
In onze gemeente verzorgen de welzijnsinstellingen algemene deskundigheidsbevordering via de
cursussen bestuurstechniek en jeugd- en sportkadercursussen waar door de sportverenigingen
gebruik van gemaakt kan worden. De bijdrage voor deelname aan dit soort cursussen worden door
ons niet vergoed aan verenigingen, mede omdat deze cursussen vaak persoonsgebonden zijn en er
daarnaast vaak reeds sprake is van een gesubsidieerd tarief.
Verder kan via de welzijninstellingen ook bemiddeld worden op gebied van vrijwilligerswerk.
Ook kunnen bij sociaal cultureel werk kunnen spel- en sportmaterialen gehuurd worden. Deze zijn in
principe beschikbaar voor iedereen die iets willen gaan organiseren op het gebied van spel en
recreatiesport / sportieve recreatie. Te denken valt daarbij aan sportverenigingen, kindervakantiewerk,
buurt en clubhuiswerk e.d.
5.1.2 Projectspecifieke ondersteuning
Een voorbeeld van projectspecifieke ondersteuning op dit moment is het project Alcoholmatiging
Jeugd Oost Achterhoek. Dit project heeft tot doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen
omdat gebleken is dat er te jong, te vaak en te veel gedronken wordt. Hoewel wij ons beseffen dat de
sportverenigingen autonoom zijn in het bepalen van het aanbod en de prijzen van consumpties, zijn
de sportverenigingen een belangrijke partner binnen dit project. Het project biedt onder meer
ondersteuning aan de sportverenigingen in het maken van beleid hierover en het voorkomen en
aanpakken van problemen op dit gebied binnen de vereniging. Er zijn vanuit dit project meerdere
contactmomenten met de sportverenigingen met een eigen kantine waarin wij een beroep doen op het
verantwoord alcoholgebruik van de jeugd binnen de sportvereniging.
5.1.3 Vrijwilligersverzekering
Een nieuw fenomeen is het afsluiten van een vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers in een
gemeente. Het gaat dan om een secundaire dekking; indien de privé-maatschappij geen dekking
biedt, zal de vrijwilligersverzekering dit doen of aanvullen. De VNG heeft hierin een aanbod voor de
gemeenten gedaan, maar inmiddels zijn er meerdere aanbieders van dergelijke verzekeringen op de
markt. Na het maken van een zorgvuldige afweging is per 1 januari 2010 door ons een
vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers in onze gemeente.

5.2

Ontwikkelingen verenigingsondersteuning

De volgende ontwikkelingen zijn nieuw op het gebied van verenigingsondersteuning.
5.2.1 Maatschappelijke stage
Het kabinet Balkenende IV heeft de maatschappelijke stage op middelbare scholen als één van de
prioriteiten in het beleidsprogramma opgenomen. Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle
jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de
samenleving (vaak vrijwilligerswerk). Dit bevordert de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving,
wat vervolgens de maatschappelijke samenhang bevordert.
De gemeente heeft als taak een bijdrage te leveren aan de makelaarsfunctie bij maatschappelijke
stages en ontvangt hier middelen voor. Scholengemeenschap Schaersvoorde stelt zich actief op in de
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invulling van de maatschappelijke stage en heeft bij ons aangegeven de coördinatie van de
maatschappelijke stages ter hand te willen nemen. Schaersvoorde heeft tevens aangegeven wel de
behoefte te hebben aan lokale projecten voor de mogelijke inzet van hun studenten.
Scholieren kunnen stage lopen bij sportverenigingen wat de vereniging kansen biedt. De
maatschappelijke stage biedt extra handen voor kort durende vrijwilligersklussen. Een kanttekening
daarbij is dat het lastig kan zijn voor vrijwilligersorganisaties om voor begeleiding van de stagiaires te
zorgen. Als dit het geval is zullen wij moeten kijken of en hoe wij de vrijwilligersorganisaties hierin
kunnen ondersteunen. Verder is het de vraag of de momenten dat de stagiaires beschikbaar zijn
synchroon lopen met de behoefte van de vrijwilligersorganisaties.
5.2.2 Maatschappelijk ondernemerschap
In deze tijden waarin het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden is een nieuwe ontwikkeling
binnen de verenigingsondersteuning het maatschappelijk ondernemerschap van het bedrijfsleven.
Hierbij worden specialisten uit het bedrijfsleven ingezet om verenigingen vanuit hun expertise te
ondersteunen. Hiervoor is onder andere de “Make a Difference Day” (MADD)/ “NL doet” in het leven
geroepen, een dag in het jaar waarin bedrijven hun medewerkers voor een goed doel laten werken.
Ook kan gedacht worden aan een boekhouder die (gedeeltelijk) in de baas zijn tijd de financiële
administratie van een sportvereniging doet, of een hovenier die een dag per jaar een medewerker
levert voor het groenonderhoud. In onze gemeente worden dit soort initiatieven nog niet door het
bedrijfsleven ondernomen. Uit de informatie- adviesronde blijkt dat de sportverenigingen positief staan
ten opzichte van ondersteuning van de gemeente om het maatschappelijk ondernemerschap in onze
gemeente op de kaart te zetten.

5.3

Intensivering verenigingsondersteuning

Wij willen de sportstimulering een extra impuls geven en wij willen de kracht van sport benutten om de
maatschappelijke functie van sport optimaliseren. Wij denken hierbij aan: de inzet van
sportverenigingen in het onderwijs; de naschoolse opvang en de wijk; het vergroten van het effect van
sport en beweging op de volksgezondheid; de participatie, emancipatie en integratie van
achterblijvende of kwetsbare groepen in de sport. Bovenal moet sport voor iedereen een sportieve,
gezonde en veilige omgeving bieden, waar negatieve (rand)verschijnselen worden aangepakt die
afbreuk doen aan de kracht van sport.
Daarvoor moet de sportsector wel zijn toegerust. Veel verenigingen hebben alle energie nodig om het
reguliere sportaanbod te verzorgen en worden daarnaast geconfronteerd met een steeds complexere
regelgeving op allerlei gebieden. Voor meer maatschappelijke taken lijkt geen plaats. Daarom willen
wij investeren in de ondersteuning van sportverenigingen, met het vertrouwen dat een deel van de
sportverenigingen straks daadwerkelijk in staat is om maatschappelijke taken uit te voeren. We
spreken daarbij de sportverenigingen aan op hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid; in het
bijzonder het bieden van een gezonde, sportieve en veilige omgeving aan iedereen die wil sporten.
We zouden graag een onvoorwaardelijke inzet zien om rookvrije kantines te houden, alcoholmisbruik
tegen te gaan, meer sportiviteit en respect na te streven en de sociale veiligheid te bevorderen door
agressie, seksuele intimidatie en discriminatie te bestrijden.
Veel verenigingen kampen met algemene problemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn; het vinden en
behouden van vrijwilligers, het betrekken van ouders bij de sportvereniging, het doelgroepgericht
werken binnen de sportvereniging, de steeds complexere regelgeving voor kantines en
accommodaties en het leggen van contacten met bijvoorbeeld het onderwijs. Een goede mogelijkheid
vinden wij de realisatie van een soort sportraad, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en
daarnaast vorm geeft aan onder meer verenigingsondersteuning op verschillende vlakken en
sportstimulering. Meer hierover in hoofdstuk 7.

31

H6 Topsport

Beleidsthema 4

32

Hoofdstuk 6

Topsport

Topsport is een uniek en niet te onderschatten fenomeen. Topsport laat zien wat mensen kunnen en
wat ze ervoor over hebben. We lopen allen warm voor onze topsporters en -sportsters die presteren
op hoog niveau. Een hoge klassering is geen sinecure: van de inzet en ambitie van topsporters gaat
een belangrijke voorbeeldwerking uit. Rolmodellen uit de sport laten zien dat sportiviteit en
doorzettingsvermogen belangrijke waarden zijn in onze samenleving. Ook de saamhorigheid die
ontstaat door aansprekende successen en de trots en bezieling die mensen hieraan ontlenen, is met
bijna niets anders te vergelijken.
Het kabinet houdt vast aan de ambitie om Nederland bij de beste tien landen van de internationale
sportwereld te laten behoren. In 2016 wordt bekeken of Nederland zich officieel kandidaat stelt voor
de Olympische Spelen 2028. De regering investeert miljoenen in het Olympisch plan. Verder
investeert het kabinet in het ontwikkelen en stimuleren van sporttalent. De maatschappelijke waarden
van topsport en breedtesport laten zich goed vergelijken: zoals de sportvereniging functioneert als het
huidige dorpsplein van de lokale samenleving, zo is het Olympisch dorp eens in de vier jaar een paar
weken het centrum van de wereld.

6.1

Huidig topsportbeleid

Over het gemeentelijk topsportbeleid kunnen en willen wij kort zijn. De deelname van een inwoner van
onze gemeente aan de Tour de France en de Vuelta d’Espagna maakt ons supertrots, maar het
kampioenschap van de f-jes bij plaatselijke voetbalvereniging vinden wij zeker zo bijzonder. Wij vinden
het fantastisch dat binnen onze gemeentegrenzen topprestaties worden neergezet, maar voor ons
staat de prestatie bij sport niet voorop. Over het verlenen van subsidie in de extra kosten die
voortkomen uit het sporten op topniveau hebben wij daarom het standpunt dat iedere sportvereniging
zijn eigen financiële middelen moet afstemmen op het niveau waarop men wenst te sporten en dat dit
niet ten koste zal gaan van het gemeenschapsgeld. Dit geldt ook voor individuele sporters die topsport
beoefenen.
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De sport vertegenwoordigd

Na de herindeling van onze gemeente bleek dat de situatie op het gebied van vertegenwoordiging van
de sport niet gelijk is. In de voormalige gemeente Dinxperlo is de Sport en Recreatiestichting
Dinxperlo (SRSD) actief. De sport in de voormalige gemeente Aalten is niet vertegenwoordigd. Wij
vinden het onwenselijk en onpraktisch dat de wijze van communiceren met sportverenigingen en de
organisatie van de uitvoering van het sportbeleid in onze gemeente anders is. Voor ons is oprichting
van een gemeentebrede sportraad de manier om de wijze van communiceren met de
sportverenigingen voor alle sportverenigingen in onze gemeente op eenzelfde wijze te laten verlopen.

7.1

Oprichting sportraad

In deze nota komt duidelijk naar voren dat het om meerdere redenen wenselijk is om gemeentebreed
een sportraad in te stellen. Dit is ook in de informatie- en adviesronde met de sportverenigingen
besproken. De sportverenigingen geven aan dat zij een sportraad wenselijk vinden omdat het partijen
samenbrengt waardoor samenwerking gefaciliteerd wordt. De sportverenigingen zijn in zijn
algemeenheid voorstander van een sportraad, waar verenigingen terecht kunnen voor zaken die de
vereniging overstijgen of onderwerpen waarvoor de vereniging niet de capaciteit heeft deze op te
pakken. Zij zien de zin en de meerwaarde in samenwerking omdat zij vaak dezelfde problemen
tegenkomen, bijvoorbeeld op gebied van vrijwilligers, subsidies en financiën. Andere zaken waar de
sportverenigingen een toegevoegde waarde zien voor een sportraad zijn:
- elkaar ondersteunen;
- samen problemen oplossen;
- samen koers zetten hoe je de sport in de toekomst in wil richten;
- het stimuleren van sport;
- samen werken bij het begeleiden van mensen met een beperking;
- het opleiden van vrijwilligers;
- het ondersteunen bij de organisatie van evenementen;
- het stimuleren/coördineren van de samenwerking tussen school en sport;
- accommodatiegebruik door andere partijen op moment dat de vereniging de accommodatie
niet gebruikt;
- hoe om te gaan met de tendens van de shoppende sporter, die geen binding heeft met de
vereniging.
De Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo heeft behoorlijk wat raakvlakken met een dergelijke
sportraad en de gemeente ziet bij de realisatie van een sportraad een belangrijke rol voor deze
sportstichting weggelegd. Vooral omdat dit, zij het in een wat smallere vorm, reeds tot hun huidige
takenpakket behoort en waardevolle ervaring hiermee niet verloren gaat. De waardering van een
aantal Dinxperlose verenigingen voor het werk van deze stichting is groot. Een van die verenigingen
vraagt zich dan ook af of gemeentebrede organisatie wenselijk is voor de korte bestaande lijnen en
heeft zijn bedenkingen over het overdragen van de taken op het gebied van beheer en onderhoud van
sportaccommodaties aan de gemeente.
De verenigingen die op dit moment nog geen sportraad kennen, geven aan dat zij ook graag een
sportraad zouden willen hebben. Zij zijn van mening dat een sportraad de beste resultaten behaalt,
wanneer er één sportraad voor de hele gemeente komt.
Middels de oprichting van een gemeentebrede sportraad willen wij de verenigingen direct bij het
sportbeleid betrekken en zouden wij de sportraad willen benutten voor de uitvoering van een deel van
het gemeentelijk sportbeleid. Hierbij zien wij een taak voor de sportraad weggelegd op gebied van
sportstimulering en verenigingsondersteuning. Wij hebben het standpunt dat een sportraad
gemeentebreed moet functioneren. Wij zijn immers één gemeente, met één sportbeleid en daar past
één wijze van communiceren met de verenigingen bij. Het is op schaal van de gemeente Aalten niet
praktisch een gedeelte van de uitvoering van ons sportbeleid bij meerdere actoren neer te leggen.
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Wij stellen als gemeente de kaders waarbinnen de sportraad verantwoordelijk is voor de uitvoering.
Hierbij nemen we de volgende taken als basis.
1. algemene belangenbehartiging (verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering);
2. gevraagde en ongevraagde advisering over sportgerelateerde onderwerpen;
3. sportstimulering; waaronder
* het inventariseren en promoten van het totale gemeentelijke sportaanbod, zowel regulier als
voor specifieke doelgroepen;
* de gemeentelijke verkiezing van sportman/sportvrouw van het jaar
4. coördinatie van contacten tussen sportverenigingen en school
5. coördinatie van grensoverschrijdende sportactiviteiten.
De belangrijkste component voor het slagen van een gemeentebrede sportraad is dat er voldoende
draagvlak is bij de sportverenigingen. Daarom vinden wij het enorm belangrijk dat de sportraad vorm
krijgt op een manier dat de verenigingen de meerwaarde zien ten opzichte van het zelfstandig
functioneren van de verenigingen. Verenigingen moeten zichzelf vertegenwoordigd voelen in de
sportraad, waarbij er wederzijds vertrouwen is en er een mandaat en steun is voor de uitvoering van
de taken van sportraad. Hierover zullen goede afspraken gemaakt moeten worden.
Daarnaast moet de sportraad een autoriteit in het sportveld zijn op gebied van inhoud en kennis,
waarbij de raad een positieve insteek heeft voor individuele sportverenigingen, maar verder kijkt dan
het individueel belang van de verenigingen. Dit zal bij de uitwerking van de sportraad samen met de
verenigingen goed geregeld moeten worden. De punten 1,3 en 4 zijn een uitwerking van een aantal
intensiveringsmogelijkheden uit deze sportnota. Voor het slagen van een sportraad met deze
verantwoordelijkheden moet worden bezien of professionele ondersteuning wenselijk is. Verenigingen
hebben aangegeven dat zij van mening zijn dat een dergelijke sportraad ambtelijke ondersteuning
behoeft. Daarnaast is aangegeven dat bezien moet worden of een andere benaming wenselijk is,
bijvoorbeeld kernploeg sport en bewegen. Deze zaken zullen bij de uitwerking van de sportraad
meegenomen worden.
De sportraad in de hiervoor geformuleerde vorm hoeft geen eindpunt te zijn. In de toekomst zou
gewerkt kunnen worden aan het aangaan van nieuwe verbindingen zoals bijvoorbeeld met het
gemeentebrede welzijnswerk.
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Landelijke stimuleringsregelingen

Zoals al eerder in deze nota aangegeven heeft de landelijke overheid een aantal regelingen in het
leven geroepen die de gemeente extra moeten stimuleren het sportbeleid te intensiveren. Deze
regelingen worden in dit hoofdstuk toegelicht. Een belangrijk element van beide
stimuleringsregelingen is dat beide regelingen uitgaan van cofinanciering. Vanuit de sportbonden en
landelijke overheid worden deze regelingen onder de aandacht van mogelijke samenwerkingspartners
op gebied van onderwijs, sport en cultuur en onderwijs gebracht.
Wij zien mogelijkheden voor de inzet van beide regelingen. Echter zien wij ook dat dit een aanzienlijke
gemeentelijke investering vergt, die gelet op de huidige economische situatie op een ongelukkig
moment komt. Er is immers aangekondigd dat de uitkering in het gemeentefonds naar verwachting de
komende jaren flink gekort gaat worden. Omdat wij als gemeente een betrouwbare partner willen zijn,
die genomen beslissingen niet op korte termijn terugdraait, zien wij in deze lastige financiële tijden
geen concrete mogelijkheden om middelen om te buigen of extra middelen vrij te maken voor de
benodigde cofinanciering van de genoemde stimuleringsmaatregelen.

8.1

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

De overheid stimuleert via het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) mensen om meer en
regelmatig te bewegen. De campagne 30 minuten bewegen draagt zorgt voor de communicatieve
ondersteuning van dit plan. Het NASB geeft een grote impuls aan sport en beweging in Nederland en
heeft de volgende doelen:
- Het terugdringen van de bewegingsarmoede bij vooral de te-weinig-actieve burgers
(doorgaans de meest kwetsbare groepen in de samenleving);
- Het verminderen van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
- Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen als diabetes, hart- en vaatzieken en
depressie;
- Het realiseren van een meer beweegvriendelijke omgeving.
Om de sportsector te versterken zal het kabinet niet alleen zelf investeren, maar vraagt zij ook aan de
gemeenten de ambities te delen en de landelijke aanpak op lokaal niveau te weerspiegelen. Aalten
behoort tot de 100 gemeenten in Nederland (10 in Gelderland) met de laagste sociaal economische
status en komt daarom in aanmerking voor aanvullende middelen uit het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen. De rijksbijdrage is gebaseerd op 50% van de kosten en bedraagt in totaal voor deze 4 jaar
maximaal € 260.00,--.

8.2

Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties)

Met de impuls “Brede scholen, sport en cultuur” worden structurele rijksmiddelen ten behoeve van
gemeenten beschikbaar gesteld voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de
sectoren onderwijs, sport en cultuur en daarmee deze sectoren verbreden en versterken. Zo zou
bijvoorbeeld een professioneel ondersteuner van de sportraad middels een combinatiefunctie ingezet
kunnen worden.
Met deze impuls worden 4 belangrijke doelstellingen nagestreefd:
1. Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel primair, als
voortgezet onderwijs;
2. Het versterken van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs en de naschoolse opvang in de wijk;
3. Het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
4. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en
cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.
De impuls loopt van 2008 t/m 2012 en wordt uitgevoerd onder regie van gemeenten. Gemeenten
kunnen een bijdrage ontvangen van de rijksoverheid (40%) en zijn verplicht deze aan te vullen met
eigen middelen of middels cofinanciering. Wanneer je deze stimuleringsregeling in zou willen zetten,
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betekent dit op termijn een structurele uitgave voor onze gemeente van jaarlijks € 150.000,-- . Dit
achten wij op dit moment niet verantwoord.
De scholen zijn in deze regeling een van de samenwerkingspartners. In de informatie- en
adviesgesprekken is door de scholen aangegeven dat een aantal scholen de mogelijkheden van
combinatiefunctionarissen als prioriteit zien en een aantal andere scholen niet en wat zij belangrijk
vinden op gebied van combinatiefunctionarissen. De sportverenigingen, die tevens
samenwerkingspartner in de regeling zijn, zien het voordeel van combinatiefunctionarissen,
bijvoorbeeld ter ondersteuning van de sportraad.
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Uitvoeringsvoorstel

In deze nota zijn de kaders van het sportbeleid voor onze gemeente vastgelegd. In dit hoofdstuk wordt
een per beleidsthema een uitvoeringsvoorstel uitgewerkt. Vervolgens zijn de uit deze nota
voortkomende beslispunten genummerd weergegeven.
Algemeen
Beslispunt 1:
U wordt voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van deze nota om daarmee de kaders voor het
sportbeleid voor de gemeente Aalten vast te stellen.

Beleidsthema 1
sport- en beweegstimulering
In de nota staat een aantal intensiveringsmogelijkheden met betrekking tot sportstimulering
weergegeven. De kansen en mogelijkheden op gebied van extra sportstimulering willen wij
richting de toekomst in overleg met de op te richten sportraad nader bezien.

Beleidsthema 2
Sportaccommodatiebeleid
Beleidsthema 3
Verenigingsondersteuning
Beleidsthema 5
De sport vertegenwoordigd
Zoals in de nota al aangegeven spelen er veel ontwikkelingen op gebied van
sportaccommodatiebeleid. Hiervoor zijn de kaders weergegeven in de sportnota. Over de
individuele ontwikkelingen zal besluitvorming separaat plaatsvinden.
Zoals in de nota al aangegeven is speelt er een aantal individuele ontwikkelingen op het
gebied van verenigingsondersteuning (zoals maatschappelijke stage, maatschappelijk
ondernemerschap), waarvoor de kaders in de nota zijn weergegeven, maar waarvan de
individuele besluitvorming tevens separaat zal plaatsvinden.
In de nota wordt verder beargumenteerd dat de verenigingsondersteuning uitgebreid moet
worden en dat daartoe de oprichting van een gemeentebrede sportraad gewenst is.
Beslispunt 2:
Schouw buitensportaccommodaties (2010)
Voor het behoud van de kwaliteit van de buitensportaccommodaties stellen wij voor na afronding van
de 3-jarige kwaliteitsimpuls in 2010 een schouw uit te laten voeren om te bezien of de ingezette
kwaliteitsimpuls afdoende zijn geweest. Wij verwachten deze schouw uit te kunnen voeren binnen het
beschikbare budget voor de kwaliteitsimpuls. Indien uit de schouw blijkt dat de uitgevoerde
kwaliteitsimpuls niet afdoende is, zullen de uitkomsten vervolgens vertaald worden naar een
uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan zal de uitvoeringsvolgorde bepaald worden en, mede op basis
van de bijbehorende financiële middelen, bepaald worden op welke termijn de nodige verbeteringen
doorgevoerd kunnen worden.
Beslispunt 3
Toekomst Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo:
Beëindigen van de relatie met de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo per 31-12-2011
De gemeenteraad heeft ons gevraagd, middels de sportnota een toekomstvisie te ontwikkelen voor de
rol en de taken van de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo (SRSD). Wij zien mede in dat kader, bij
de realisatie van een sportraad (zie beslispunt 4) een belangrijke rol weggelegd voor de SRSD. Vooral
omdat dit, zij het in een wat smallere vorm, reeds tot hun huidige takenpakket behoort en waardevolle
ervaring hiermee niet verloren gaat. Om in de nota aangegeven redenen vinden wij wijziging van de
huidige invulling van de SRSD wenselijk. Een combinatie met beheers- en onderhoudstaken van
diverse accommodaties heeft ook niet onze voorkeur in relatie tot de gemeentebrede sportraad, omdat
dit het volledig zelfstandig en onafhankelijk kunnen laten functioneren op een voor de hele achterban
gelijke wijze van de nieuwe gemeentebrede sportraad in de weg staat.
Omdat de gemeente, direct of indirect, vrijwel alle andere gemeentelijke sportaccommodaties beheert
en onderhoudt, ligt het voor de hand deze taken, met het personeel van de SRSD, deels al in
gemeentelijke dienst, over te hevelen naar de gemeente of naar een andere voor de hand liggende
partner. De budgetten welke de stichting hiervoor in haar begroting heeft opgenomen worden vrijwel
volledig gedekt door gemeentelijke subsidiegelden, waardoor een dergelijke overheveling nauwelijks
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financiële gevolgen zal hebben. U wordt voorgesteld om deze toekomstvisie vast te stellen, om de
relatie met de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo voor 31-12-2011 te beëindigen zodat dit
beslispunt de komende 1,5 jaar verder uitgewerkt kan worden. Op deze wijze willen wij tegemoet
komen aan de wens van de stichting en een aantal verenigingen de nieuwe sportraad goed in de
ankers te zetten voordat de relatie met de SRSD beëindigd wordt.
Beslispunt 4
Oprichten van een gemeentebrede sportraad per 1-9-2011
Hoewel onze gemeente uit verschillende kernen en buurtschappen bestaat, zijn we één gemeente,
met één sportbeleid en willen we één wijze van communiceren met de verenigingen middels een
sportraad. Zoals aangegeven willen wij de verenigingen middels deze sportraad direct bij het
sportbeleid betrekken en een rol geven in de uitvoering van ons sportbeleid.
Daarom stellen wij u voor om in 2010 en in de eerste helft van 2011 in samenwerking met de
verschillende partijen (sportverenigingen en SRSD) te komen tot de oprichting van één
gemeentebrede sportraad met de taken zoals in deze nota omschreven als uitgangspunt. We streven
ernaar dat de sportraad vanaf seizoen 2011-2012 met haar taken kan starten. In de nota staat een
aantal kansen en mogelijkheden op het gebied van extra sportstimulering en
verenigingsondersteuning die wij richting de toekomst in overleg met de op te richten sportraad nader
willen bezien. Hierover moeten goede afspraken gemaakt worden en er moet bezien worden welk
budget passend is voor de uitvoering van de taken. Op het moment dat vorm en inhoud gegeven is
aan de sportraad en de taken bekend zijn zal hierover en over de financiële gevolgen hiervan
separate besluitvorming plaatsvinden.

Evaluatie
In deze kadernota staat het sportbeleid voor de periode 2010-2014 weergegeven. Na deze
periode zal het beleid geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld worden.

42

Samenvatting
Na een periode waarin het accent op sportgebied in de gemeente Aalten heeft gelegen op
harmonisatie van subsidies, accommodatiebeleid en het nieuwe huurtarievenbeleid voor
sportaccommodaties bepaalt de gemeente Aalten nu haar visie op sport in een meerjarige sportnota
Sport Leeft, sportbeleid gemeente Aalten 2010-2014. In deze nota worden het huidige beleid, de
ontwikkelingen en intensiveringsmogelijkheden van de verschillende beleidsthema's weergegeven.
Met het vaststellen van deze nota worden de beleidskaders voor het sportbeleid bepaald. Tevens
wordt uitwerking gegeven aan de opdracht om de vertegenwoordiging van sportverenigingen op
eenduidige wijze te regelen en duidelijkheid te geven over de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo.
Deze concept-nota is in januari 2010 in de RTG Samenleving behandeld. Er bleken enkele
onduidelijkheden te bestaan en er was kritiek op de communicatie, met name richting Dinxperlo. Dit
heeft tot gevolg dat de nota in de nieuwe raadsperiode aan de raad voorgelegd wordt. Ondertussen
zijn de vragen van de RTG middels een raadsmededeling beantwoord en er heeft een gesprek
plaatsgevonden met de SRSD en de insprekers.
Met deze nota wordt de raad voorsteld de sportnota "Sport Leeft" sportbeleid gemeente Aalten 20102014 vast te stellen, hetgeen in het bijzonder betekent:
- Beëindigen van de relatie met de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo per 31-12-2011
- Oprichten van een gemeentebrede sportraad per 1-9-2011
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