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Beleidsnota Sport

‘Sport in Beweging’

SAMENVATTING
De sportnota Helmond gaat ervoor!!! had een looptijd van 2003 tot en met 2007. Met het vaststellen
van deze nota vond er een verschuiving plaats van een op accommodatie gericht beleid, naar meer
sportstimuleringsbeleid gericht op het vergroten van de sportdeelname in Helmond en een integraal
accommodatiebeleid. De breedtesportimpuls gemeente Helmond maakte onderdeel uit van de nota.
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de kwaliteit van sportaccommodaties.
In 2006 heeft de gemeenteraad aangegeven betrokken te willen zijn bij het actualiseren van het
Helmondse sportbeleid. In 2007 heeft de raadscommissie in samenspraak met het werkveld sport de
kaders voor het toekomstig sportbeleid opgesteld. In december 2007 zijn deze kaders door de
gemeenteraad vastgesteld.
De centrale doelstelling voor het Helmondse sportbeleid wordt omschreven als “Bevorderen van
mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Helmond op een verantwoorde wijze te
laten sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse en omstandigheden”.
Met het toekomstig sportbeleid wordt een visie voor sport beschreven voor de komende jaren op
zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.
Met een uitvoeringsplan wordt uitvoering gegeven aan de beschreven beleidsvoornemens. Het
nieuwe sportbeleid sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en wordt gebruikt als toetsingskader bij het
maken van toekomstige beleidskeuzes.
Naast de beleidsnota sport zal in het voorjaar 2009 eveneens de uitwerkingsnota Ruimte voor Sport
gericht op de buitensport worden opgeleverd. Daarbij zal de sportvisie op het gebied van ruimte
concreet worden uitgewerkt.
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VOORWOORD
Sport draagt bij aan de identiteit van een stad en haar burgers. Sporten is gezond en leert mensen op
een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Het aanzien van sport en de plaats die zij inneemt, is echter in verandering. De sport moet
concurreren met andere manieren van vrijetijdsbesteding. De samenleving verandert en mensen
stellen andere eisen aan sport. Sport werd en wordt gezien als een uitstekende en door veel burgers
zeer gewaardeerde vorm van vrijetijdsbesteding. De belangstelling voor en deelname aan sport in de
samenleving is relatief groot. In deze notitie wordt gesproken over sport. Maar het begrip sport moet
ruim begrepen worden; het gaat ook om bewegen. De titel van de beleidsnota sluit hier ook bij aan; de
sport is altijd in beweging!
Begrippen als leisure en lifestyle duiken steeds meer op in het kennisveld van sport. Belangrijk
genoeg om hier enkele kaders te stellen voor de toekomst. De afdeling Economische zaken en
Arbeidsmarkt bereidt in 2008 een nota voor met verdere verdieping op dit onderdeel.
Het accent van het sportbeleid van de gemeente Helmond ligt sterk op de wijze waarop sport kan
bijdragen aan de leefbaarheid en de sociaal-economische ontwikkeling van de buurt, wijk en
gemeente. Met de vaststelling van de vorige sportnota “Helmond gaat ervoor!!!” in 2003 is een eerste
aanzet geleverd naar een integraal sportbeleid in Helmond.
In december 2007 is de kadernotitie sport vastgesteld door de gemeenteraad. De voorliggende nota
kan worden gezien als een uitwerking van die kaderstelling.

5

INLEIDING
1.1 Waarom een nieuwe sportnota
De sportnota Helmond gaat ervoor!!! had een looptijd van 2003 tot en met 2007. Met deze nota vond
er een verschuiving plaats van een op accommodatie gericht beleid, naar een sportstimuleringsbeleid
gericht op het vergroten van de sportdeelname in Helmond.
De afgelopen jaren hebben zich echter ook ontwikkelingen voorgedaan die niet getoetst konden
worden aan het huidige sportbeleid waardoor veel ad-hoc oplossingen voorgesteld zijn. Met name
vragen als samenwerken van verenigingen, multifunctioneel gebruik van accommodaties,
investeringen bij geprivatiseerde sportparken en het nieuw rijksbeleid met de daarbij behorende
impulsen als combinatiefuncties en Actieplan Sport en Bewegen waren aanleiding om het bestaande
sportbeleid te herijken.
In november 2006 heeft de gemeenteraad aangegeven betrokken te willen zijn bij het actualiseren van
het Helmondse sportbeleid. Met het toekomstig sportbeleid wordt een visie voor sport beschreven
voor de komende jaren op zowel sportstimulerings- als accommodatiebeleid. De hoofdstukindelingen
(topsport, stimulering, accommodatie en ondersteuning) sluiten aan bij de kaderstelling van de raad in
december 2007. De beleidskeuzes zijn tot stand gekomen door het huidig sportbeleid te evalueren en
door de sportkaders die de gemeenteraad in december 2007 heeft vastgesteld. Met een plan van
aanpak wordt uitvoering gegeven aan de beschreven beleidsdoelen. Het nieuwe sportbeleid sluit aan
bij landelijke ontwikkelingen en wordt gebruikt als toetsingskader bij het maken van beleidskeuzes.

1.2 Deelnota Ruimte voor Sport
Naast de beleidsnota sport zal eind 2008 eveneens de uitwerkingsnota Ruimte voor Sport gericht op
de buitensport worden opgeleverd. Daarbij zal de sportvisie op het gebied van ruimte concreet moeten
worden uitgewerkt. Diverse vragen waar in de uitwerkingsnota zoal een antwoord op moet komen zijn
onder andere vragen over de ruimtebehoefte van sport anno 2008 en 2030 en welke investeringen er
op korte en lange termijn gedaan moeten worden om het voorzieningenniveau op een adequaat
niveau te houden.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het vertrekpunt voor het toekomstig sportbeleid beschreven. Hoofdstuk 3 geeft
beknopt de missie en doelstelling van het toekomstig sportbeleid weer. Met deze missie worden de
beleidslijnen van het toekomstig sportbeleid aangekondigd. Deze beleidslijnen zijn het
stimuleringsbeleid in hoofdstuk 4, het topsportbeleid in hoofdstuk 5, accommodatiebeleid in hoofdstuk
6 en het ondersteuningsbeleid in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 geeft een beeld van de sportbegroting en welke beleidsruimte er binnen de huidige
begroting zit. De beleidsvoornemens uit deze nota zijn in hoofdstuk 9 weergegeven in een
uitvoeringsprogramma met een bijbehorend tijdspad.
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2. VERTREKPUNT
2.1 Algemeen
In bijlage 1 wordt een uitgebreide omgevingsanalyse weergegeven van ontwikkelingen op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk gebied. Daarnaast worden alle ambities uit de huidige sportnota
geëvalueerd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten beschreven en wordt inzichtelijk
gemaakt waarom gekozen wordt voor de voorgenomen beleidslijnen.
De belangrijkste uitgangspunten uit het rijksbeleid kunnen beschreven worden in drie thema’s: gezond
door sport, meedoen door sport en sport aan de top. Het kabinet steunt de sport vooral om de
maatschappelijke waarden waaraan sport een bijdrage levert en richt zich voornamelijk op school,
buurt en het vernieuwen van het sportaanbod. Het provinciaal sportbeleid sluit hier weer op aan. Sport
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk Brabanders is een van de kernpunten uit het provinciaal
sportbeleid met als doel een sterker lokaal sportbeleid.
Het gemeentelijke sportbeleid richt zich primair op:
• Het beheer en onderhoud van sportparken
• Het stimuleren van sport door het verlenen van subsidies voor onder meer jeugdleden
sporttalenten, verenigingsondersteuning
• Beheer en verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties
• Beleidsontwikkeling
• Het ondersteunen van verenigingen
• Uitvoeren van het sportservicepunt (aanspreekpunt sport)

2.2 kaders
Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt, staat de sport constant in beweging. In december 2007
heeft de gemeenteraad de kaders ten behoeve van het nieuwe sportbeleid vastgesteld. De
beleidskaders zijn een vertrekpunt voor het nieuwe sportbeleid. Verschillende uitgangspunten die het
sportbeleid raken (o.a. wandelroutes, gezondere kantines) maar niet primair tot het beleidsterrein van
sport behoren zijn bij desbetreffende afdelingen / organisaties weggezet. De vastgestelde kaders zijn
als bijlage 2 aan de nota toegevoegd.
De kaders omvatten 4 hoofdonderwerpen die de peilers vormen van het toekomstig sportbeleid en
sluiten aan bij landelijke en provinciale ontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en beleidsvoornemens
1. Stimuleringsbeleid
Met de breedtesportimpuls 2000-2006 is een eerste aanzet gegeven voor een actief
sportstimuleringsbeleid. Met de ambities uit de sportnota Helmond gaat ervoor!!! en de BOS-impuls
(buurt, onderwijs en sport) 2007-2010 hebben we al een vervolg gegeven aan het
sportstimuleringsbeleid. Het stimuleren van sport is en blijft echter belangrijk, het aantal Helmonders
dat sport ligt onder het landelijke gemiddelde. Het verstrekken van subsidies is onderdeel van het
stimuleringsbeleid.
2. Topsportbeleid
De vastgestelde kaders op het gebied van topsport zijn gericht op de ondersteuning van
topsportevenementen en de ondersteuning van jeugdige talentvolle (top) sporters. Het kabinet wil dat
Nederland bij de top 10 hoort van beste sportlanden. Talentherkenning en ontwikkeling is hierbij
belangrijk. Het huidige topsportfonds (ambitie 9 van de huidige sportnota) wordt jaarlijks goed benut
door talentvolle sporters. Ook het toekomstige topsportbeleid zal het topsportfonds handhaven en
talentvolle sporters in Helmond faciliteren.
3. Accommodatiebeleid
Helmond groeit in 2021 door naar een stad van meer dan 100.000 inwoners. Daarbij horen
kwalitatieve en toegankelijke sportaccommodaties. Dit betekent dat huidige sportaccommodaties
multifunctioneel gebruikt moeten gaan worden om de groei van de stad op te kunnen vangen.
Helmond heeft momenteel nog voldoende mogelijkheden om te kunnen sporten. Middels het ophogen
van het bestedingsoverzicht sport (ambitie 13 huidige sportnota) en de uitvoering van het
accommodatieknelpuntenonderzoek (ambitie 15 huidige sportnota) zijn de sportaccommodaties de
laatste jaren kwalitatief verbeterd. Hoeveel ruimte er in Helmond nodig is voor sport zal in de deelnota
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'ruimte voor sport' onderzocht worden. De uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 5 zijn leidend en
geformuleerd om de kwaliteit nog meer te verhogen waarin samenwerking en multifunctionaliteit
kernbegrippen zullen zijn.
4. Ondersteuning
De positie van sport in de gemeente is de afgelopen jaren verstevigd. De opzet van het
sportservicepunt Helmond heeft erbij gedragen dat er 1 loket is voor alle vragen en ondersteuning op
het gebied van sport. Gelet op de versnippering in de sport, de individualisering en de daling van de
ledenaantallen bij sportverenigingen zal er ingesprongen worden op de vernieuwing in de sport.
Samenwerking wordt ondersteund. De regeling professionalisering in de sport (ambitie 10 huidige
sportnota) is niet goed toegankelijk voor sportverenigingen (slechts 1 vereniging maakte er gebruik
van). De financiële drempel is te hoog voor de verenigingen om een verenigingsmanager in dienst te
nemen. Daarnaast heeft de invulling van kader bij sportverenigingen ook de nodige aandacht nodig.
Met de verenigingen zal gezocht worden naar op maat gerichte ondersteuning met als doel te komen
tot vitale sportverenigingen die klaar zijn voor de toekomst.

2.3 Klaar voor de start?
Het vertrekpunt voor het toekomstig sportbeleid is geschetst. In de volgende hoofdstukken zal dit
vertrekpunt tot uiting komen in nieuwe beleidsvoornemens en doelstellingen voor het gevoerde beleid
van de komende jaren.
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3. DOELSTELLING EN MISSIE TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK SPORTBELEID
3.1 Sport en bewegen
Sport en bewegen wordt vaak in één adem genoemd; “Ik sport niet, maar beweeg wel voldoende”. Het
gemeentelijk sportbeleid richt zich op zowel sport als bewegen.
Een eenduidige definitie van sport is niet gemakkelijk te bepalen. Het woordenboek omschrijft sport
als ‘lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie
en vaardigheid vereist zijn, resp. bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels gelden’. Bewegen
wordt in het woordenboek aangeduid als ‘van plaats, stand of houding veranderen’
Sport en bewegen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Beiden dragen bij aan de
motorische, sociale en mentale ontwikkeling van vooral de jeugd, aan lichamelijke en geestelijke
gezondheid, aan een gezonde leefstijl en aan de eigen identiteit van groepen, clubs, wijken, etc. Deze
sportnota neemt als uitgangspunt, de hele bandbreedte van sport en bewegen; van matig intensieve
tot intensieve lichamelijke activiteiten waarvan de uitoefening bijdraagt aan fitheid en gezondheid.
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten
matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht
is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.
Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (totaal 30 of 60 minuten in blokjes van minimaal
10 minuten), de frequentie (minimaal vijf dagen per week) en de intensiteit (iets hogere hartslag en
ademhaling, dus stevig doorwandelen, iets harder op de pedalen trappen, eens flink achter de hond
aanrennen).
Drie groepen worden onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30 minuten matig
intensieve beweging; normactieven zijn vijf dagen of vaker actief per week en de groep daartussen
wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief zijn, de semi-actieven.
Maar 33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes onder de 18 jaar voldoet aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In achterstandswijken is de situatie nog veel slechter, op
sommige plaatsen voldoet niet meer dan 3 procent van de jongeren aan de beweegnorm.
Slechts 55 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder beweegt voldoende.
Circa 20 procent van de ouderen haalt op geen enkele dag de aanbevolen beweging van een half uur.
(Rapportage sport 2006)

3.2 Sport als middel?
Het inzetten van sport als middel heeft de afgelopen jaren geleid tot een verhoogde belangstelling
voor de sport vanuit politiek en bestuur. De inzet van sport als middel voor het behalen van
maatschappelijke doelen als stadspromotie, integratie en volksgezondheid wordt vaak bij het
uitwerken van sportbeleid genoemd. Toch is sport geen wondermiddel om deze maatschappelijke
doelen te bereiken. Het verschilt sterk per situatie. Aanbieders van sport moeten de nieuwe
mogelijkheden van “sport als middel” willen en kunnen zien als uitdaging. Het wordt mogelijk teveel als
vanzelfsprekend gezien dat sportverenigingen deze nieuwe mogelijkheden feilloos op zich kunnen
nemen zonder professionele ondersteuning of regie van de gemeente. Het blijvend investeren in de
intrinsieke waarde van sport en bewegen en de daarbij behorende sportinfrastructuur is noodzakelijk
om in de volle breedte te kunnen profiteren van de inzet van sport en bewegen als middel. Deze
integrale aanpak maakt het in Helmond mogelijk de sport niet alleen uit het sportbudget te financieren,
maar ook vanuit reeds bestaande posten (gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en ouderenbeleid).
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3.3 Missie toekomstig sportbeleid
De stadsrevisie, het collegeprogramma en de kaderstelling sport zijn richtinggevend voor het
sportbeleid van de gemeente.
Om de richting verder te bepalen is de missie voor het totale sportbeleid omschreven als: “Ruimte in
Helmond voor sport en bewegen”. Ten eerste geeft deze missie aan dat het sportbeleid zelf in
beweging is, onder invloed van demografische ontwikkelingen en sociaal culturele veranderingen. Ook
het aspect van de ruimtenood binnen de gemeentegrenzen komt binnen deze missie tot uiting, hoewel
de vraag of ruimte vóór beweging en sport gaat nadere discussie behoeft.
Vanuit gezondheidsperspectief wordt in deze missie de nadruk gelegd op het belang van sport en
bewegen voor alle lagen van de bevolking. Ruimte geven aan beweging zegt ook iets over
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van voorzieningen, over de mogelijkheden van burgers om te
participeren.

3.4 Hoofddoelstelling toekomstig sportbeleid
Aansluitend op de missie is de hoofddoelstelling van het Helmondse sportbeleid:
“Bevorderen van mogelijkheden om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Helmond op
een verantwoorde wijze te laten sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse en
omstandigheden”
De doelstelling is zo geformuleerd om te benadrukken dat er ruimte moet zijn voor eigen initiatieven
van burgers voor sportbeoefening. Dit moet op verantwoorde wijze gebeuren, zowel vanuit het
gezondheids-, veiligheid,- en financieel perspectief. De rol van de gemeente is daarbij faciliterend en
zoveel mogelijk vraaggestuurd. Dit betekent niet dat elke vraag gehonoreerd kan worden. Op
verantwoorde wijze betekent ook dat er keuzes gemaakt worden. Bij het proces tot de kaderstelling
sport zijn verschillende keuzemomenten aan de orde geweest. In de volgende hoofdstukken zijn de
kaders, missie en doelstellingen vertaalt naar beleidsvoornemens op het gebied van stimulering,
topsport, accommodaties en ondersteuning.
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4. STIMULERINGSBELEID
4.1 Algemeen
Met sportstimulering wordt bedoeld: Bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners kennis maken met de
mogelijkheden van sportbeoefening en ze aanzetten tot sportdeelname. Sportstimulering in de vorm
van sportkennismaking voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking wordt bevorderd. Gezocht
moet worden naar verbanden met onderwijs, sportverenigingen, buurt en andere instellingen. Het doel
van sportstimuleringsbeleid van de Gemeente Helmond is:
• Inwoners kennis te laten maken met sport
• Het verlagen van de drempel voor sportbeoefening
• Het stimuleren van jeugd en ouderen om lid te worden van een sportvereniging
• Het ondersteunen van sportstimuleringsactiviteiten
• Kwaliteitsverbetering van het sportaanbod

4.2 Ketenaanpak
De afgelopen jaren is er door verschillende organisaties hard gewerkt om het sportaanbod uit te
breiden en te investeren in de kwaliteit van verenigingen en wijksport. De komende jaren zal het
sportstimuleringsbeleid geïntensiveerd worden. De gemeente heeft hier de regie in, maar relevante
partners zoals scholen, zorgaanbieders, welzijninstellingen en verenigingen hebben hier een
belangrijke rol in. (sport als middel)
Om het sportstimuleringsbeleid verder te intensiveren wordt onderwijs gezien als (sport)spil in de wijk.
Via school wordt de jeugd, maar ook de ouders bereikt. Met ingang van schooljaar 2007/2008 hebben
scholen bovendien de verplichting om op verzoek voor- en naschoolse opvang te leveren of te
regelen. Vanuit die positie kunnen scholen een brede en doorlopende sportieve ontwikkeling van
jeugd stimuleren. Dit betekent goed bewegingsonderwijs tijdens de schooluren en een samenhangend
en toegankelijk aanbod van sportieve naschoolse activiteiten in de wijken en bij de sportvereniging.
Structurele samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en welzijnswerk in de wijk is hiervoor
nodig. In paragraaf 4.6 zal nader ingegaan worden op combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur.

4.3 Sportstimuleringssubsidie
De huidige subsidieregeling sportstimulering is bij de vaststelling van de vorige sportnota in het leven
geroepen ter vervanging van het Plaatselijk Stimuleringsfonds van de Raad voor de Sport. Alle
subsidieaanvragen worden nu ingediend bij gemeente.
De huidige criteria om in aanmerking te komen zijn:
1. De activiteit dient het doel sportstimulering te hebben en tevens open staan voor niet-leden van
een vereniging;
2. Voorkeur voor stimulering van sportactiviteiten voor doelgroepen als jeugd tot 18 jaar, ouderen en
gehandicapten en activiteiten gericht op integratie;
3. Er dient sprake te zijn van deskundige leiding;
4. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,per activiteit.
5. Subsidiabele kosten zijn onder andere organisatiekosten, huur accommodatie, trofeeën, en huur/
aanschaf klein sportmateriaal. (de aanschaf van sportmateriaal dient in verhouding te staan met
de totale kosten van de te organiseren activiteit)
6. Niet subsidiabele kosten zijn consumpties, entertainment, reiskosten en financiële vergoedingen
aan vrijwilligers.
Beleidsvoornemen
1. Huidige criteria handhaven
2. Toevoegen aan de criteria dat samenwerking door de sportvereniging wordt beloond. De subsidie
bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per jaar
indien de sportvereniging in samenwerking met andere organisaties sportstimuleringsactiviteiten
opzet. Te denken valt aan andere sportaanbieders, gezondheidsinstellingen, welzijnswerk,
ouderenorganisaties en onderwijs.
3. Ook (welzijns)organisaties die sport- en beweegactiviteiten organiseren kunnen in aanmerking
komen voor subsidie. Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de 75%-regeling bij
samenwerking en zijn tevens de ondersteunende partner voor de sportvereniging, niet andersom.
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4.4 Gehandicaptensubsidie
De jeugdledensubsidie bestaat om te stimuleren dat jeugd zich bindt aan de sportvereniging. Een
aantal sportverenigingen, bijvoorbeeld RKSV Mulo en basketbalvereniging de Wizards, stellen zich
tevens open voor sporters met een beperking. Om te bevorderen dat sportverenigingen zich
openstellen voor sporters met een beperking wordt voorgesteld om subsidie per lid met een
beperking in te stellen voor Helmondse sportverenigingen. De hoogte van de subsidie per lid bedraagt
€ 35,39. De leden dienen lid zijn van een Helmondse sportvereniging die de leden inschrijft bij de
desbetreffende sportbond. Voor deze (jeugd)leden wordt naast de gehandicaptensubsidie geen
jeugdledensubsidie meer verstrekt. De gehandicaptensubsidie wordt per 2009 opgenomen in het
aanvraagformulier subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn en Sport.
Beleidsvoornemen
Het ontwikkelen van (subsidievoorwaarden voor) een gehandicaptensubsidie voor leden met een
beperking

4.5 BOS-impuls
De BOS-impuls is gericht op het verkleinen van achterstanden van jongeren in een aangewezen
projectgebied. Door samenwerking binnen de driehoek buurt, onderwijs en sport dienen
arrangementen ontwikkeld te worden, waarbij sport minimaal deel uitmaakt van een arrangement.
Door gebruik te maken van de huidige BOS-impuls van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, wil de gemeente Helmond de bestaande netwerken binnen de buurt, onderwijs en
sportdriehoek in Helmond versterken en op elkaar aan laten sluiten. Daarnaast wil de gemeente
middels de BOS-impuls de bestaande lokale initiatieven gericht op de jeugd aan elkaar koppelen
(zowel op de verschillende beleidssectoren als in de praktijk met de uitvoerende organisaties) en
verwerken in op elkaar afgestemde arrangementen. De uitdaging zit er voor de gemeente Helmond in
om de achterstanden via een geïntegreerde aanpak te bestrijden. Projecten die middels rijksbijdragen
worden gesubsidieerd in de periode 2007-2011:
Arrangement Jeugd Actief
Dit arrangement richt zich specifiek op de doelgroep van 4-12 jaar in de aandachtsgebieden
Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-West en Helmond-Noord. De gemeente wil hierbij inzetten op
problemen met betrekking tot gezondheid (ontwikkeling van het kind), overgewicht, leefstijl (voeding)
en bewegingsachterstand. Binnen het arrangement wordt gewerkt binnen 3 projecten:
1. Bouwen aan een gezond bestaan (partners GGD, VWC en SWH)
Doel: kinderen meer te laten bewegen, gezonder te laten eten en meer zelfvertrouwen te laten
winnen.
2. Gezond gewicht (GGD, sportverenigingen)
Het bevorderen van deelname aan sportvoorzieningen voor kinderen met overgewicht.
3. Verlengde schooldag (SWH, onderwijs en sportverenigingen)
De verlengde schooldag is een samenwerkingsverband tussen de scholen en het kinderwerk van
Stichting Welzijn Helmond. Er worden gedurende 8 of 10 weken (module) activiteiten aangeboden
voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 (6-12 jaar) van de basisscholen in de vier
aandachtswijken. De modules richten zich op sport en bewegen, ontmoeting en educatie.
Arrangement Risico Jongeren
De doelgroep van dit arrangement is de jeugd in de leeftijd van 13 jaar en ouder. Binnen het project
‘Risico Jongeren’ wil de gemeente een vangnet blijven bieden voor jongeren waarbij risico’s aan de
orde zijn en de jongerenoverlast aanpakken. Uitvoering van het arrangement vindt plaats in het project
Samen in Beweging (SWH).

12

‘Samen in Beweging’ is door de gemeente Helmond in 2000 gestart binnen de BreedteSportImpuls,
nadat eerst een pilot heeft gedraaid in 1999. Met behulp van dit BOS-project wil de gemeente dit
initiatief versterken en verder uitbreiden. Doel van ‘Samen in Beweging’ is actieve jongerenparticipatie
bij het organiseren van sportieve activiteiten en zorgen voor leefbaarheid op en rond hangplekken. De
actieve betrokkenheid van de jongeren moet er tevens toe leiden dat deze jongeren een gevoel van
meerwaarde hebben.
Beleidsvoornemen
De BOS impuls heeft een looptijd van 2007 tot en met 2011. Voorgesteld wordt om eind 2009 een
tussenevaluatie op te stellen om mogelijkheden te bekijken om de projecten zonder rijksbijdrage te
continueren.

4.6 Combinatiefuncties
De impuls brede scholen, sport en cultuur beoogt in het hele land vanaf 2008 oplopend tot uiteindelijk
2012 tenminste 2.500 combinatiefuncties mogelijk te maken. Een combinatiefunctie is een functie
waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren;
in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en
samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-,
sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd. Van belang is dat er overeenstemming
wordt bereikt met maatschappelijke partners op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. De impuls
wordt deels door het rijk (circa 40%, afhankelijk van aantal inwoners < 18 jaar) en deels door
gemeenten (60%) gefinancierd in het tweede en de volgende subsidiejaren. (t/m 2012) Het eerste jaar
van deelname aan de impuls bedraagt de rijksbijdrage 100%. Het normbedrag per combinatiefunctie
wordt geraamd op € 45.000,- per functie. Om voor de rijksbijdrage in aanmerking te komen dient er
eind 2012 minimaal 15,4 combinatiefuncties in Helmond gerealiseerd te zijn. Hiervan moet eind 2009
7,4 FTE al gerealiseerd zijn.
Streven is om in Helmond optimaal gebruik te maken van deze regeling. Dit is onder andere
afhankelijk van de bereidheid van maatschappelijke partners om eveneens te investeren in
combinatiefuncties.
Beleidsvoornemen
- Onderzoek naar consequenties van deelname aan de rijksregeling combinatiefuncties in 2009.
- Zoeken naar lokale coalities om tot een inhoudelijke invulling te komen wanneer besloten wordt tot
invoering van de combinatiefuncties in Helmond over te gaan.
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5. TOPSPORTBELEID
5.1 Algemeen
Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe breder de basis, hoe groter de
kans op talenten en topsporters. Ondersteuning van topsport heeft echter een direct stimulerend effect
op de breedtesport; topsport en topsportevenementen zijn een stimulans om te gaan sporten of te
blijven sporten. Het rijksbeleid streeft er bijvoorbeeld naar om Nederland te laten horen bij de Top-10
landenklassering in de internationale sportwereld. Hiervoor maakt het kabinet nog keuzes welke
takken van sport extra financieel ondersteund zullen worden. Daarnaast stelt het kabinet als doel om
jaarlijks gemiddeld 15 topsportevenementen van senioren, jeugd of mensen met een beperking met
steun van de overheid in Nederland georganiseerd worden.

5.2 Topsportfonds gemeente Helmond
In 2004 heeft de gemeenteraad het topsportfonds ingesteld. Individuele sporters kunnen middels het
fonds in aanmerking komen voor een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die topsport
met zich meebrengt. In de periode 2004 tot en met 2007 hebben 21 sporters een bijdrage ontvangen
uit het fonds. Naast het financieel ondersteunen van individuele sporters is het topsportfonds
eveneens bedoeld als financiële steun voor verenigingen die een topsportevenement willen
organiseren als bijvoorbeeld een Nederlands Kampioenschap. Zo heeft er in 2005 het jeugd NK
atletiek plaatsgevonden bij de Helmondse Atletiek Vereniging en in 2007 het NK rolschaatsen in de
City Sporthal.
Beleidsvoornemen
Het topsportfonds handhaven en evalueren in 2011. De sporters die een bijdrage ontvangen uit dit
topsportfonds zullen als tegenprestatie ingezet worden bij breedtesportprojecten.

5.3 Talentontwikkeling en onderwijs
Jeugdige sporttalenten beginnen al op jonge leeftijd met arbeids- en tijdsintensieve voorbereidingen
op de topsport. Echter de trainingsuren, wedstrijden en toernooien laten zich niet altijd gemakkelijk in
het lesrooster van een school inpassen. Het volgen van onderwijs vormt dan ook vaak een belangrijk
knelpunt voor jonge sporters. Voor een goede ontwikkeling van het sporttalent is het noodzakelijk dat
de sport- en schoolprogramma’s goed op elkaar worden afgestemd. De sporter heeft met name de
behoefte om in zijn directe woon- en leefomgeving van beide optimaal gebruik te kunnen maken.
Scholen vinden het de moeite waard om zorgvuldig met talent om te gaan en zo recht te doen aan de
individuele ontplooiing.
In dit kader hebben verschillende partijen in samenwerking met het Olympisch Steunpunt Brabant de
handen ineengeslagen om in Helmond te starten met een Topsport Vriendelijke School (TVS). Per
schooljaar 2008/2009 zal de O.M.O. Scholengroep en onder andere Helmond Sport, Ren- en tourclub
Buitenlust, Turnvereniging HT’35 en Hockeyclub Helmond starten met topsportvriendelijk onderwijs
waarbij jonge sporters de mogelijkheid krijgen om in afwijking van het normale rooster het diploma te
halen, naast alle trainingsarbeid die verricht moet worden. De talenten zullen naast onderwijskundige
aspecten getoetst worden of zij over voldoende talent beschikken om in haar of zijn sport te kunnen
doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau. Hierbij worden de toelatingscriteria van
NOC*NSF als basis gehanteerd.
Een topsportvriendelijke school is een goede aanvulling om jeugdige sporttalenten langer te binden
aan de stad Helmond. De gemeente ondersteunt het initiatief en staat garant voor een periode van vijf
jaar als een van de partijen haar financiële verplichtingen niet kan waarmaken. Dekking wordt
gevonden in het topsportfonds. De gemeente bekijkt in samenspraak met het Olympisch Steunpunt
Brabant de mogelijkheden om de voorzieningen voor jeugdige topsporters in Helmond uit te breiden.
Beleidsvoornemen
1. Topsportvriendelijke school in 2011 evalueren
2. Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de voorzieningen voor jeugdige topsporters
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5.4 Topsportvoorzieningen
Met de verplaatsing van de City sporthal naar Suytkade wordt de sporthal zodanig ingericht dat
(inter)nationale sportwedstrijden gehouden kunnen worden. Naast de City sporthal zijn er initiatieven
om in samenwerking met Janssen & Fritsen een Turnhal te realiseren. Er wordt tevens onderzoek
gedaan naar de (on)mogelijkheden om een sportboulevard inclusief Stadion Helmond Sport te
ontwikkelen op het huidige sportpark de Braak.
Naast deze lopende initiatieven stelt de gemeente als beleidsuitgangspunt dat het geen initiërende
voorwaardenscheppende rol heeft met betrekking tot het realiseren van topsportvoorzieningen. Het
initiatief moet komen vanuit particulieren of verenigingen. Ondersteuning bij deze initiatieven zal
voornamelijk geboden worden in faciliterende zin. Het gaat dan over bijvoorbeeld meedenken over
locaties, vergunningen, haalbaarheidsonderzoeken en het stimuleren van bijdragen van het
bedrijfsleven.
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6. ACCOMMODATIEBELEID
6.1 Algemeen
De belangrijkste bijdrage aan de sport, gemeten in geld, leveren gemeenten in Nederland van
oudsher op het gebied van realisering en beschikbaarstelling van sportaccommodaties. Het doel van
het sportaccommodatiebeleid is om met de bestaande financiële middelen voldoende en kwalitatief
goede basisvoorzieningen te hebben en in stand te houden. Dit om de inwoners van de gemeente in
staat te stellen om de meest gangbare sporten binnen de gemeentegrenzen te beoefenen, zowel
recreatief als in wedstrijdverband.
De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van basisvoorzieningen als sportaccommodaties.
Naarmate de eisen van de sportverenigingen specifieker worden ligt de verantwoordelijkheid meer bij
de sportverenigingen. In geval van behoefte aan uitbreiding of modernisering van
sportaccommodaties vindt een afweging plaats tussen maatschappelijk nut, gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en de spankracht van de gemeentelijke financiering.
De primaire verantwoordelijkheid voor het in stand houden van geprivatiseerde voorzieningen ligt bij
de verenigingen zelf. Zij zullen moeten zorgen voor voldoende middelen voor beheer, onderhoud en
groot onderhoud. Voor calamiteiten kan een beroep worden gedaan op de gemeente. De
uitwerkingsnota Ruimte voor Sport die eind 2008 opgeleverd wordt, zal een beeld geven van de
ruimtebehoefte van sporten in Helmond.

6.2 Sporten in de openbare ruimte
Veel kinderen en ongeveer 1/3e van alle volwassenen in Nederland sporten en bewegen regelmatig in
ongeorganiseerde vorm in de openbare ruimte. Het gaat hier om de sport- en beweegvormen als
spelen, wandelen, fietsen, trimmen, skaten, paardrijden en mountainbiken. Sporten in de openbare
ruimte is laagdrempelig omdat de burgers vrij zijn in wanneer, hoe vaak en hoe lang zij op deze wijze
gebruik maken van de openbare ruimte.
De ruimte voor spelen, bewegen en sport is in belangrijke mate bepalend voor de aantrekkelijkheid en
woonkwaliteit van wijken en buurten en kan een basis zijn voor het latere sport- en beweeggedrag van
kinderen. Het Speelruimtebeleidsplan van de gemeente Helmond speelt in op de behoefte van
speelruimte voor de jeugd in Helmond. Of er voldoende mogelijkheden zijn om in de openbare ruimte
te kunnen sporten zal nader onderzocht moeten worden. Sportverenigingen kunnen eveneens
gestimuleerd worden om vaker buiten de eigen accommodatie kennismakingslessen en
stimuleringsactiviteiten te organiseren. Het Cruijff Court Helmond Sport veld in de Binnenstad is hier
uitermate geschikt voor.
Beleidsvoornemen
Onderzoek verrichten naar de huidige capaciteit van sporten in de openbare ruimte

6.3 Basisaccommodaties
Sportvoorzieningen zijn duur en de gemeente zal dan ook zorgvuldig kijken naar nut en noodzaak van
publieke voorzieningen. De ondersteuning van de gemeente op het gebied van financiën zal zich in
principe beperken tot het sportaanbod zonder winstoogmerk. Op sportgerichte initiatieven die
gedragen worden vanuit de wijk, waarbij de behoefte aan de tak van sport, levensvatbaarheid en
financiële potentie kan worden aangetoond kunnen mogelijk worden ondersteund. Gemeentelijke
sportparken bestaan uit velden, kleedlokalen en toiletten voor sporters, trainers/docenten en
scheidsrechters, EHBO ruimte en een materialenberging. Dit zijn primaire onderdelen van een
accommodatie. Investeringen in aanvullende verenigingsvoorzieningen als kantine, bestuurs- en
vergaderruimten, instructielokalen en extra toiletten en extra gewenste kleedlokalen komen voor
rekening van de vereniging. Bij nieuwbouw of uitbreiding van een gemeentelijk sportpark draagt de
gemeente de investeringskosten van de primaire sportaccommodaties en zal een bijdrage van de
vereniging bestaan uit huur- of exploitatiebijdragen. De investeringen voor aanvullende
verenigingsvoorzieningen komen voor rekening van de vereniging(en).
Beleidsvoornemen
De gemeente levert alleen financiële bijdragen aan primaire onderdelen van sportaccommodaties
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6.4 Acquisitieplan binnensportaccommodaties
De gemeente Helmond beheert een aantal multifunctionele sporthalen en gymzalen die geschikt zijn
voor vele vormen van sport en beweging. De binnensportaccommodaties worden gebruikt voor het
bewegingsonderwijs van de scholen, door sportverenigingen en recreatieve groepen sporters. De
gemeente Helmond heeft in het verleden met betrekking tot haar accommodatiebeleid als
uitgangspunt gehanteerd de vermelde sporthallen, gymzalen en sportzalen verspreid over de stad
neer te zetten. Het voordeel hiervan is dat deze dicht in de buurt van de gebruikers zitten (wijkgerichte
voorzieningen).
Het acquisitieplan binnensportaccommodaties gemeente Helmond geeft handvatten om het efficiënter
gebruik van binnensportaccommodaties te bevorderen. De huidige bezetting is onderzocht en er
worden aanbevelingen gegeven over de verhuurprocedure, toewijzingsbeleid en het verhogen van de
bezettingsgraad. Het plan wordt in 2008 vastgesteld. De huidige huurders zijn tevreden over de
verhuur- en toewijzigingsprocedure. De bestaande binnensportaccommodaties kennen echter een
gebrek aan multifunctionaliteit. Bij nieuwbouw zal multifunctioneel gebruik van accommodaties een
aandachtspunt zijn.

6.5 Multifunctionaliteit
Wijkgebondenheid van sportparken is vooral belangrijk en heeft een meerwaarde voor de jeugd. De
sportparken zorgen voor sociale cohesie binnen een wijk. Sportaccommodaties (zowel binnen- als
buitensport) moeten in principe gesitueerd zijn in of de directe nabijheid van de wijk. Verplaatsing van
sportparken zou dan ook alleen zinvol zijn, als voor de sportverenigingen een vervangende locatie
beschikbaar komt met voorzieningen die een meerwaarde hebben en de levensvatbaarheid van de
verenigingen garanderen. Te denken valt aan multifunctionele voorzieningen met kinderopvang,
onderwijsvoorzieningen en wijkwelzijnswerk. In 2008 zal er buiten deze nota een onderzoek gedaan
worden naar de haalbaarheid van het creëren van een sportboulevard op sportpark de Braak.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de eerder genoemde waarde van het groen. De
steeds schaarsere groene ruimte om ons heen biedt minder mogelijkheden voor recreatieve
voorzieningen en uitbreiding van bestaande (buiten)sportcomplexen. De aanleg van nieuwe
complexen wordt bemoeilijkt door gebrek aan ruimte.
De keuze voor de locatie van nieuwe sportvoorzieningen mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan
de oprukkende woningbouw of andere uitbreidingsplannen.

6.6 Normen en richtlijnen
De gemeente Helmond en de sporters in Helmond willen goede en beheersbare binnen- en
buitensportaccommodaties. Dit betekent dat bestaande en nieuwe binnen- en
buitensportaccommodaties moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Als uitgangspunt wordt
gehanteerd de normen, eisen en richtlijnen zoals die geformuleerd zijn door het NOC*NSF in het
handboek sportaccommodaties. Deze normen, eisen en richtlijnen zijn tot stand gekomen door
samenwerking tussen NOC*NSF, sportbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

6.7 Meerjarenonderhoudsplan
Om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de sportaccommodaties in Helmond zal de
gemeente voor deze accommodaties, zowel opstallen als sportvelden een meerjaren
onderhoudsrapport op laten stellen. Op basis van dit plan zijn geprivatiseerde verenigingen nog beter
in staat om eigen middelen te reserveren voor onderhoud. De gemeente weet ruim van te voren
wanneer een investering moet plaatsvinden in gemeentelijke sportaccommodaties en kan daar de
nodige reserves voor aanmaken. Hierbij gaat het om inzicht in de financiën, het beheer en de
exploitatie. Bij het meerjarenonderhoudsplan dient tevens gekeken te worden naar de normen, eisen
en richtlijnen zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Er ontstaat dan een beeld over de
huidige kwaliteit van de sportaccommodaties en tevens de gewenste kwaliteit in relatie tot de normen,
eisen en richtlijnen.

6.8 Kunstgras
Veldsporten, met uitzondering van de hockeysport, hebben de beschikking over natuurgrasvelden.
Natuurgrasvelden hebben beperkingen; natuurgrasvelden kunnen slecht een beperkte bespeling
verdragen, waardoor het aantal teams per veld beperkt is. Veldsporten vergen hierdoor een groot
ruimtebeslag.
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Tevens is een speelvrije zomerperiode van 2 maanden noodzakelijk in verband met onderhoud van de
velden. Aflastingen van trainingen en wedstrijden vanwege de conditie van de velden als gevolg van
de weersomstandigheden zijn geen uitzondering.
Hockey wordt al langere tijd op kunstgras gespeeld. Kunstgrasvelden nodigen door de nagenoeg
onbeperkte speelintensiteit en constante kwaliteit uit om optimaal te benutten. Door de onbeperkte
speelintensiteit worden de natuurgrasvelden ontzien en behouden deze langer dezelfde kwaliteit.
Kunstgrasvelden behoeven eveneens geen rustperiode in de zomer en zijn dus voor sport-, school-,
en buurtgebruik inzetbaar. De aanzienlijke hoge investeringskosten moeten afgewogen worden tegen
de lagere onderhoudskosten en het grotere maatschappelijke rendement.
Investeren in kunstgras is aan de orde indien knelpunten op sportparken niet andersoortig opgelost
kunnen worden. Multifunctionaliteit is daarbij van belang; In wijken kunnen nieuwe
samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze samenwerkingsverbanden leveren een enorme bijdrage
aan het vitaliseren van de sportverenigingen. Alvorens nieuwe initiatieven tot het aanleggen van
kunstgras ontstaan dient bekeken te worden onder welke voorwaarden welke partners gebruik gaan
maken van het kunstgrasveld.
Beleidsvoornemens
1. Het handboek sportaccommodaties is uitgangspunt voor de kwaliteit van accommodaties
2. Nieuwe sportaccommodaties (zowel binnen- als buitensport) worden gesitueerd in of de directe
nabijheid van de wijk.
3. Voor alle sportaccommodaties wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld
4. Investeren in kunstgras is aan de orde indien knelpunten op sportparken niet andersoortig
opgelost kunnen worden
5. Efficiënter gebruik van sportaccommodaties bevorderen door het aangaan van
samenwerkingsverbanden.
De uitwerkingsnota Ruimte voor Sport zal bovenstaande beleidsvoornemens nader uitwerken.
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7. ONDERSTEUNING
7.1 Algemeen
Om sport in te kunnen zetten als middel binnen andere beleidsterreinen dient de sport zelf sterk
genoeg te zijn. De primaire functie van sport is gelegen in het plezier dat mensen er aan beleven
(Sport als doel). Een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod en een organisatorische sportinfrastructuur
bestaande uit vitale sportverenigingen zijn hiervoor de eerste vereisten.

7.2 Lokale sportinfrastructuur
Met de term sportinfrastructuur wordt bedoeld: Het organisatiekader van de sport, de
sportverenigingen met de sporters, het bestuurlijk-organisatorisch kader, de ongeorganiseerde
sporters en ondersteunende organisaties, zoals de Raad voor de Sport en het Team Sport van de
gemeente. Bij de zorg voor de sportinfrastructuur komt onder andere de voorwaardenscheppende rol
van de gemeente tot uiting. Versterking van de sportinfrastructuur betekent niet alleen dat de huidige
sportvoorzieningen op adequate wijze moeten worden onderhouden, maar ook dat de kwaliteit en
veiligheid van sportvoorzieningen mee moeten groeien met de wensen van de sportconsument en
wettelijke richtlijnen. Daarnaast vraagt het ook om gericht beleid om de bereikbaarheid, bruikbaarheid
en betaalbaarheid van de sport in Helmond op het gewenste niveau te houden of te verbeteren.
Efficiënt gebruik van sportaccommodaties speelt hier een belangrijke rol in.

7.3 Vitale verenigingen
In Helmond zijn er grote verschillen in de omvang en vitaliteit van sportverenigingen. Een vitale
sportvereniging kan gedefinieerd worden als een vereniging die financieel gezond is, over voldoende
draagkracht beschikt (voltallig bestuur en voldoende vrijwilligers) en in staat is jeugd te binden aan de
vereniging.
Tevens dient er een verschil gemaakt te worden tussen verenigingen die traditioneel een bepaalde tak
van sport aanbieden en verenigingen die vooruitstrevend zijn en ambities hebben om bijvoorbeeld
naschoolse sportactiviteiten aan te bieden, de kantine open te stellen voor andere sportverenigingen,
zich in te zetten voor gezondere kantines (alcoholbeleid, rookvrij) en een aanbod hebben voor nieuwe
doelgroepen sporters (o.a. sporters met een beperking). Sportverenigingen die innovatief en/of
maatschappelijk betrokken beleid voeren worden hier door de gemeente financieel in ondersteund.
Beleidsvoornemen
Ontwikkelen subsidievoorwaarden t.b.v. verenigingen met innovatief sportbeleid

7.4 Kader
Verenigingen vinden het moeilijk om goede vrijwilligers te kunnen vinden die diverse taken binnen de
vereniging op zich nemen. De verenigingsstructuur staat onder druk als gevolg van de regelgeving op
het gebied van financiën, milieu en ARBO-wetgeving. Mensen zijn nog best bereid actief te zijn voor
de vereniging, mits de taak overzichtelijk en aflopend is. De opleiding van sporttechnisch kader is
primair een verantwoordelijkheid van de vereniging. Bij het opleiden van bestuurlijk kader ondersteunt
de gemeente de verenigingen. In het huidige subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn en Sport zijn er
financiële mogelijkheden om kadertrainingen te financieren. Uit de verenigingsmonitor (paragraaf 7.7)
komt naar voren waar binnen de vereniging op bestuurlijk niveau het meest behoefte is aan
kadertrainingen.
Beleidsvoornemen
Sportverenigingen informeren over de subsidiemogelijkheden kadertraining en vorming van
vrijwilligers.

7.5 Versnippering in de sport
Om voor de toekomst een sterkere sportinfrastructuur te realiseren zal in het sportbeleid van de
gemeente aandacht worden besteed aan het terugdringen van versnippering in de sport. Als er naar
het oordeel van de gemeente voor een bepaalde tak van sport of categorie van sporten ruim
voldoende mogelijkheden (capaciteit) aanwezig zijn, kan besloten worden om de financiële of
facilitaire ondersteuning van een nieuw op te richten vereniging af te wijzen.
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Bij het tegengaan van de versnippering in de sport en het versterken van de sportinfrastructuur kan
het samenwerken, clusteren en/of fuseren van sportclubs een belangrijk instrument zijn. Hierbij wordt
niet alleen gedacht aan samenwerking en/of fusie tussen clubs met dezelfde tak van sport, maar ook
juist tussen clubs met elk een ander, elkaar aanvullend/versterkend sportaanbod.
Het vormen van omniverenigingen is een instrument om de continuïteit en de diversiteit van het
Helmondse sportleven op langere termijn te kunnen waarborgen. Er dient wel voldoende draagvlak te
zijn bij de potentiële deelnemers aan een omnivereniging. Initiatieven vanuit huidige sportverenigingen
die samen één (omni)vereniging willen vormen worden door de gemeente financieel ondersteund in
het traject om te komen tot de omnivereniging. Een éénmalige financiële startsubsidie maakt
onderdeel uit van het ondersteuningstraject.
Beleidsvoornemen
Initiatieven van sportverenigingen om samen één (omni)vereniging te willen vormen worden op
verzoek van deze verenigingen begeleid en gefaciliteerd op kosten van de gemeente

7.6 Verenigingsondersteuning
Onder verenigingsondersteuning wordt verstaan:
•
Het bevorderen van zelfredzaamheid van de vereniging door het aanbieden van, dan wel het
bemiddelen in, de verruiming van kennis van het verenigingskader.
•
Het zijn van een wegwijzer bij vraagstukken van verenigingen en waar mogelijk nodig de
helpende hand uitsteken
•
Het ondersteunen van verenigingen bij het streven naar versterking van de kwaliteit de vereniging
•
Het ondersteunen van verenigingen om te komen tot vormen van samenwerking of fusie met
andere verenigingen gericht op het behouden van een vitale sportinfrastructuur.
•
Stimuleren dat verenigingen, zeker als zij dezelfde tak van sport beoefenen, met elkaar hierover
in overleg treden en waar nodig dit proces ondersteunen.
Doelstellingen van verenigingsondersteuning zijn:
- Versterking van het lokale sportnetwerk en de dienstverlening voor zowel de georganiseerde als
de ongeorganiseerde sporters door een goed functionerend sportservicepunt Helmond.
- Toename van het aantal verenigingen met een stabilisatie of toename van het ledenaantal.
Door de realisatie van het sportservicepunt Helmond is een grotere efficiency bewerkstelligd in het
uitoefenen van een loketfunctie, het ondersteunen van verenigingen en het organisatorisch integreren
van sportende doelgroepen. Het inzetten van een verenigingsondersteuner bij een sportvereniging
wordt begeleid vanuit het sportservicepunt.

7.7 Verenigingsmonitor
Via het sportservicepunt van de gemeente Helmond kunnen verenigingen in de toekomst een
verenigingsondersteuningsplan op laten stellen. Verschillende ondersteuningsraden, en sportbonden
kennen verenigingsmonitoren die mogelijk bruikbaar zijn voor alle sportverenigingen in Helmond. Uit
een oriënterend onderzoek van de gemeente zal moeten blijken welke verenigingsmonitor in Helmond
ingezet zal worden. Deze verenigingsmonitor geeft een beeld van de opbouw van een vereniging op
het gebied van leden, vrijwilligerskader, organisatie en financiën en levert input voor gerichte proactieve informatieverstrekking aan de vereniging. Gestart wordt met een sterkte-zwakte analyse van
de vereniging om vervolgens met behulp van een van de verenigingsondersteuners eventuele
knelpunten aan te pakken. Hierbij zal indien nodig de ondersteuning van bijvoorbeeld de
Vrijwilligerscentrale Helmond ingeschakeld kunnen worden. Voor ondersteuning van sporttechnisch
kader kunnen verenigingen terecht bij hun bonden of koepels (o.a. trainingscursussen). Het
sportservicepunt Helmond heeft hierin een doorverwijzende functie. Niet alleen met geld, maar met de
inzet van diensten en goederen is veel te bereiken. De verwachting is dat er geen sportverenigingen
meer gebruik zullen maken van de huidige regeling ‘professionalisering in de sport.’
Beleidsvoornemen
1. De regeling Professionalisering in de Sport (aanstellen verenigingsmanager) te laten vervallen.
2. Plan van aanpak verenigingsondersteuningsplan opstellen
3. Het bieden van maatgerichte verenigingsondersteuning
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7.8 Informatievoorziening
Het sportservicepunt Helmond is het aanspreekpunt voor sport en bewegen in Helmond.
Doelstellingen zijn:
• Snel en adequaat antwoord kunnen geven op vragen van (potentiële) sporters en
sportorganisaties de sport betreffende en het eventueel doorverwijzen van de vraagsteller
• Vraag en aanbod combineren (makelaarsfunctie) voor zowel sportorganisaties als inwoners van
de gemeente Helmond
• Pro-actief bezig zijn met sportstimulering
• Uitvoering gemeentelijk subsidiebeleid
Aan het sportservicepunt Helmond zal in 2008/2009 meer bekendheid worden gegeven. Met name de
interactie met sportverenigingen en individuele gebruikers via bijvoorbeeld het internet kan verbeterd
worden.
Beleidsvoornemen
Meer bekendheid geven aan het sportservicepunt Helmond
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8. FINANCIËN
8.1 Huidige situatie
In de gemeentebegroting 2008 staan de volgende bedragen voor sport:
Lasten
1
2
3
4
5
6
7
8

Algemeen beheer
Sportparken en terreinen
Zwemvoorziening
Sporthallen
Sportzalen
Gymzalen
Overige accommodaties
Sportieve recreatie, sportstimulering en klein
onderhoud

Totaal

Baten

367.219
1.058.181
496.543
1.151.580
141.750
420.432
28.932
708.228

0
135.987
0
296.006
117.569
121.523
803
95.542*

4.372.865

767.430

* Rijksbijdrage BOS impuls 2007-2011

Totaalbudget sportieve recreatie, sportstimulering en
klein onderhoud

€

Onderhoud
Klein Onderhoud
Beheerskosten verhuur

257.296,6.184,-

Subsidies
Sportgala
Subsidie Raad voor de Sport**
Topsportfonds
Jubilea en bijzondere prestaties
Jeugdledensubsidie
Gehandicaptensubsidie
BOS impuls (incl. rijksbijdrage ad. 95.000,-)
Sportstimulering

13.339,43.041,15.925,5.308,137.080,4.000,134.000,30.000,-

Flexibel budget sport
Professionalisering in de sport*
Rest post sportstimulering

37.998,11.233,3.222,-

€ 52.453,vrije ruimte*

* De regeling professionalisering in de sport (totaal beschikbaar € 21.233,-) zal nog voor 2
verenigingen doorlopen in 2008 t/m 2010 waardoor een deel van het budget (€ 10.000) nog ingezet
wordt.
** In dit subsidiebedrag is vooralsnog uitgegaan van een subsidiebedrag inclusief personeelskosten
voor de beleidsmedewerker. Het voornemen van het college is om deze subsidie voor de
beleidsmedewerker (niet voor de adviesfunctie Raad voor de Sport) in 2008 af te bouwen.
Besluitvorming hierover door de gemeenteraad is vooralsnog voorzien in mei 2008. Het vrijgekomen
budget zal worden ingezet voor personele versterking van het gemeentelijke Sportservicepunt bij
Team Sport.
De beleidsvoornemens (overzicht pag. 29) worden gedekt middels sportbudgetten (onderdeel
sportieve recreatie, sportstimulering en klein onderhoud). De begroting Sport wordt verder grotendeels
gevormd door vaste posten als accommodaties (gymzalen, sporthallen, zwembad en sportparken).
Voor beleidsvoornemen 14, kadertrainingen, is de dekking voorzien in het gemeentelijk
subsidieprogramma WMO.
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9. UITVOERINGSPROGRAMMA
9.1 Algemeen
In de voorafgaande hoofdstukken zijn beleidsvoornemens geschetst en zijn er keuzes gemaakt voor
het toekomstig sportbeleid. Bij de uitwerking van de kaders heeft het college van Burgemeester en
Wethouders aangegeven dat een prioritering opgesteld dient te worden in de uit te voeren
beleidsvoornemens. Hiervoor is onderstaand uitvoeringsprogramma opgesteld.

9.2 Uitvoeringsprogramma :
Thema

Stimuleringsbeleid

Beleidsvoornemen:

1. Criteria gericht op samenwerking toevoegen aan
sportstimuleringssubsidieregeling

Actie:

Subsidieregeling aanpassen

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Sportverenigingen

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

Budget sportstimulering is jaarlijks € 60.000,-

Thema

Stimuleringsbeleid

Beleidsvoornemen:

2. Instellen gehandicaptensubsidie

Actie:

- Subsidieformulier aanpassen
- Beleidsregels subsidie gehandicapten opstellen

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Team Zorg en Welzijn

Periode:

Vanaf 2009

Financiële consequenties:

€ 4.000,- p.j.
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Thema

Stimuleringsbeleid

Beleidsvoornemen:

3. Opstellen tussenevaluatie BOS impuls

Actie:

- Evalueren van de BOS impuls, aanbevelingen over
mogelijke continuering van de BOS-projecten

Uitvoerder:

Team Sport

Partners:

SWH, VWC, GGD, Eenheid Jeugdbeleid,

Periode:

2009/2010

Financiële consequenties:

Ambtelijke uren

Thema

Stimuleringsbeleid

Beleidsvoornemen:

4. - Onderzoek mogelijkheden combinatiefuncties

Actie:

- Plan van aanpak combinatiefuncties gemeente
Helmond
- Zoeken naar lokale coalities om tot een
inhoudelijke invulling te komen wanneer besloten
wordt tot invoering van de combinatiefuncties.

Regie:

Gemeente Helmond

Partners:

NOC*NSF, VNG, Onderwijs, Kinderopvang,
Cultuurorganisaties, Sportverenigingen

Periode:

2009 – 2012

Financiële consequenties:

Uitgaande van 15,4 functies eind 2012 € 691.561,per jaar. De Rijksbijdrage bedraagt per 2012 €
274.874,-

Thema

Topsportbeleid

Beleidsvoornemen:

5. Handhaven topsportfonds

Actie:

Geen directe actie

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Raad voor de Sport, Olympisch Steunpunt Brabant,
NOC*NSF

Periode:

2008 - 2012

Financiële consequenties:

€ 16.000,- p.j.
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Thema

Topsportbeleid

Beleidsvoornemen:

6. Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden
voorzieningen talentvolle topsporters

Actie:

Projectopdracht ondersteuning topsporters

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Olympisch Steunpunt Brabant, Scholen,
(top)sportverenigingen, Raad voor de Sport,
Bedrijfsleven

Periode:

2010

Financiële consequenties:

Ambtelijke uren

Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

7. Onderzoek naar sportmogelijkheden in de
openbare ruimte

Actie:

Inventarisatie huidig aanbod

Uitvoerder:

Team sport / afdeling Beheer Openbare Ruimte

Partners:

Team jeugdbeleid

Periode:

2009

Financiële consequenties:

P.M. en ambtelijke uren

Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

8. Bijdrage leveren aan realisatie van
basisvoorzieningen bij sportaccommodaties

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in
voorkomende situaties

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

-

Periode:

2008 - 2012

Financiële consequenties:

P.M.
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Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

9. Beleidslijn hanteren dat sportparken in principe
gesitueerd zijn in of in de directe nabijheid van de
wijk.

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in
voorkomende situaties

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Dienst Stadsontwikkeling en Beheer

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

Geen

Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

10. Normen, eisen en richtlijnen ‘Handboek
sportaccommodaties’ hanteren bij realisatie van
sportaccommodaties

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in
voorkomende situaties

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

-

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

Geen

Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

11. Meerjarenonderhoudsplan opstellen voor
sportaccommodaties

Actie:

Opstellen plan

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Raad voor de Sport, sportverenigingen, team
Vastgoed, marktpartij

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

€ 60.000,- (incidenteel)
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Thema

Accommodatiebeleid

Beleidsvoornemen:

12. Investeren in kunstgras bij capaciteitsproblemen
sportparken

Actie:

Kunstgras aanleggen op sportparken

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

BOR, Sportverenigingen, marktpartijen, NOC*NSF,
Onderwijs, Welzijnsinstellingen

Periode:

2009 - 2012 (na vaststelling nota Ruimte voor
Sport)

Financiële consequenties:

P.M.

Thema

Ondersteuning

Beleidsvoornemen:

13. Ondersteunen van verenigingen die
maatschappelijk betrokken beleid (willen) voeren

Actie:

Ontwikkelen subsidievoorwaarden

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Sportverenigingen

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

P.M.

Thema

Ondersteuning

Beleidsvoornemen:

14. Ondersteunen van verenigingen bij het opleiden
van bestuurlijk kader

Actie:

Geen directe actie, beleidslijn toepassen in
voorkomende situaties

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Team Zorg en Welzijn, Vrijwilligerscentrale Helmond,
sportverenigingen, sportbonden

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

€ 7.182,- (Subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn
en Sport)
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Thema

Ondersteuning

Beleidsvoornemen:

15. (Financiële) ondersteuning voor het realiseren
van nieuwe (omni)verenigingen

Actie:

Opstellen plan van aanpak
Financieel ondersteunen van (omni)verenigingen

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

-

Periode:

2009 – 2012

Financiële consequenties:

€ 10.000,-

Thema

Ondersteuning

Beleidsvoornemen:

16. Plan van aanpak verenigingsondersteuning
opstellen

Actie:

- Verenigingsmonitor aanbieden aan verenigingen
- Verenigingsondersteuning bieden

Regie:

Team sport

Partners:

Sportservice Noord-Brabant, sportverenigingen,
sportbonden, Vrijwilligerscentrale, Raad voor de
Sport

Periode:

2009 – 2012

Financiële consequenties:

€ 30.000 p.j. (uitvoering verenigingsmonitor en
aanbieden van ondersteuning)

Thema

Ondersteuning

Beleidsvoornemen:

17. Bekendheid geven aan het sportservicepunt
Helmond

Actie:

- Website actueel houden
- Folder uitbrengen
- Bekendheid via media

Uitvoerder:

Team sport

Partners:

Sportverenigingen

Periode:

2008 – 2012

Financiële consequenties:

€ 5.000,-

(incidenteel)
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9.3 Totaaloverzicht
Ambitie

Wanneer

Budget

Dekking

Nieuw budget
per 2009

1. Subsidieregeling sportstimulering
aanpassen
2. Gehandicaptensubsidie

2008 - 2012

€ 60.000,- p.j.

€ 30.000,(structureel)

2009 - 2012

€ 4.000 p.j.

3. Opstellen tussenevaluatie BOS
4. Onderzoek Combinatiefuncties
Uitvoering Combinatiefuncties

2009/2010
2009
2009 – 2012

P.M.
P.M.

Sportbudget:
€ 30.000,Sportbudget
€ 4.000,-

5. Topsportfonds

2008 -2012

€ 16.000,- p.j.

6. Onderzoek faciliteiten topsporters

2010

-

2009
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2009
2009 - 2012

P.M.
P.M.
€ 60.000,(éénmalig)
P.M.

14. Opleiden bestuurlijk kader

2008 – 2012

€ 7.182,- p.j.

15. Plan van aanpak en ondersteuning van
omniverenigingen
16. Verenigingsondersteuningsplan opstellen
en uitvoeren
17. Bekendheid sportservicepunt

2009 – 2012

€ 10.000,- p.j.

€ 7.182,- uit
Subsidie
programma
WMO
-

2009 – 2012

€ 30.000,- p.j.

-

2008

€ 5.000,(éénmalig)

Flexibel
sportbudget
€ 5.000,-

Stimuleringsbeleid

€ 300.000
(incidenteel)
2009: tijdelijke
rijksmiddelen

P.M.
€ 30.000,(structureel)

Topsportbeleid
Sportbudget
€ 16.000,-

-

Accommodatiebeleid
7.
8.
9.
10.
11.

Onderzoek sport in de openbare ruimte
Bijdrage realisatie basisvoorzieningen
Beleidslijn sport in de wijk
Hanteren kwaliteitseisen
Meerjarenonderhoudsplan opstallen

12. Investeren in kunstgras

IVP
€ 60.000,- (inci)
IVP

P.M.
IVP
-

IVP

Ondersteuning

€ 10.000,(structureel)
€ 30.000,(structureel)

Combinatiefuncties raken de beleidsterreinen onderwijs, sport en cultuur. Naar aanleiding van het
gemeentelijk onderzoek over combinatiefuncties wordt een besluit genomen over de definitieve deelname
aan deze rijksregeling. Dit is onder andere afhankelijk van de bereidheid van maatschappelijke partners om
samen te werken in deze regeling. In 2009 zal, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, bezien
worden hoe de eventuele structurele dekking gerealiseerd kan worden door bestaande middelen te benutten
/ anders in te delen. Het aantal combinatiefuncties dat uiteindelijk gerealiseerd moet worden om in
aanmerking te blijven komen voor een structurele rijksbijdrage bedraagt 15,4 FTE. Dit aantal is gebaseerd
op het aantal jongeren < 18 jaar dat woonachtig is in Helmond.
In 2009 ontvangt de gemeente € 333.131,- van het Rijk om 7,4 combinatiefuncties te realiseren. In 2010
dient er 9,6 FTE gerealiseerd zijn. Kosten worden geraamd op € 432.147,-.
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Hiervoor ontvangt de gemeente € 168.565,- van het Rijk. De totale jaarlijkse kosten voor de
combinatiefuncties bedragen per 2012 jaarlijks € 691.561,-. De rijksbijdrage bedraagt per 2012 jaarlijks
€ 274.874,-. De gemeentelijke dekking zal geheel of gedeeltelijk gevonden worden door bestaande middelen
te herschikken. In 2009 zal hiernaar onderzoek worden gedaan.
Voor alle posten met PM of IVP als dekking geldt dat hiervoor nog geen middelen beschikbaar zijn, realisatie
hiervan is afhankelijk van het beschikbaar komen van financiële ruimte.
De dekking voor de beleidsvoornemens 1, 2, 5 en 17 zijn te herleiden uit de gemeentebegroting 2008
(pagina 22). Voor beleidsvoornemen 14 is de dekking voorzien in het gemeentelijk subsidieprogramma
WMO. (kaderopleidingen vrijwilligersorganisaties)

30

BIJLAGEN

31

BIJLAGE 1 Omgevingsanalyse
1. SPORT EN OVERHEID
1.1 Rijksbeleid sport
Het sportbeleid van het rijk richt zich vooral op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen.
De sport moet daarvoor voldoende toegerust zijn. Zorg voor de kwaliteit van het sportaanbod is een
taak van de rijksoverheid. In de nota 'Tijd voor sport’, beschrijft het kabinet aan de hand van drie
overkoepelende thema’s Meedoen, Bewegen en Presteren’ de hoofdlijnen van het sportbeleid in de
periode 2006-2010.
1. Gezond door sport
Meer sporten en bewegen draagt bij aan een betere gezondheid. Om dat doel te bereiken kwam het
vorige kabinet onder meer met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Doel van dit plan is om
meer mensen voldoende te laten sporten en bewegen en dat minder mensen inactief zijn. Het
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen mikt op vijf belangrijke aandachtsgebieden: wijk, school, werk,
zorg en sport. De alliantie School en Sport heeft als doel dat in 2010 leerlingen op 90% van alle
scholen dagelijks kunnen sporten binnen en buiten de schooluren.
2. Meedoen door sport
Om het voor meer mensen mogelijk te maken om elkaar via de sport te ontmoeten en mee te doen
aan maatschappelijke activiteiten zet het kabinet in op een aantal projecten rond opvoeden, het
versterken van waarden en normen het vernieuwen van het lokaal sportaanbod en een integrale
buurtaanpak en school.
3. Sport aan de top
De Nederlandse sportsector zet zich in voor een top-tien notering van de beste sportlanden ter wereld.
Het kabinet ondersteunt dit en maakt zich sterk voor een goed klimaat voor de topsporter in
Nederland. Het gaat om talentherkenning en -ontwikkeling, het (financieel) faciliteren voor de
topsporter, coaches aan de top, het tegengaan van dopinggebruik en tenslotte de organisatie van
topsportevenementen en de realisatie van topsportaccommodaties in Nederland.
Daarnaast heeft het huidige kabinet sport een duidelijke plaats gegeven in het beleidsprogramma
2007-2011 ‘Samen werken, samen leven’. Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke
waarden waaraan sport een bijdrage levert.
De rijksnota ‘Tijd voor sport’ besteedt ook aandacht aan de ruimte voor sport. Bij stedenbouwkundige
ontwikkelingen en de realisatie van woningbouwprogramma’s staat de ruimte voor groen, recreatie,
spelen en sport toch vaak onder druk. Het kabinet heeft daarom in de nieuwe sportnota een
streefnorm opgenomen; minimaal 75m² per woning voor groen, recreatie, spelen en sport.

1.2 Provinciaal beleid: support voor sport en bewegen
In navolging van het rijksbeleid heeft de provincie Noord-Brabant als algemene beleidsdoelstelling
geformuleerd: Een sportieve provincie waarin veel aan sport wordt gedaan en veel van sport wordt
genoten in zowel sociaal-cultureel, economisch als ecologisch opzicht. De uitvoering van het
provinciaal sportbeleid is grotendeels neergelegd bij Sportservice Noord-Brabant.
Sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk Brabanders is een van de kernpunten in de sportnota
van de provincie Noord-Brabant. Hierin geeft de provincie aan hoe ze samen met gemeenten,
organisaties voor sportondersteuning en regionale sportbonden het sportklimaat in Brabant verder wil
verbeteren.
De provincie heeft vier doelen gesteld:
• Een sterker lokaal sportbeleid
• Ondersteuning van vrijwilligers
• Sociale en multiculturele integratie in de sport
• Hogere deelname van scholieren aan sportverenigingen.
De provincie wil sport ook inzetten voor andere beleidsdoelen. Verder wil ze de organisatie van de
sportsector verbeteren. Ten slotte geeft de provincie Sportservice Noord-Brabant een centrale rol in
adequate en vitale sportondersteuning.
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2. SPORT IN HELMOND
2.1 Gemeentelijk beleid
Collegeprogramma 2006-2010
Het collegeprogramma 2006-2010 heeft als titel “Sociaal en Betrokken” en behelst 2 jaar van deze
sportnota. Het collegeprogramma heeft als uitgangspunt dat sport gezond is voor de burger alsmede
voor de samenleving waarin sociale cohesie actief moet worden bevorderd. Verenigingen en
stichtingen dienen verstevigd en uitgebouwd te worden. Om bovenstaande te kunnen vertalen worden
onder andere de volgende accenten gelegd:
• Meer inwoners van Helmond kunnen, georganiseerd of ongeorganiseerd naar eigen keuze en
overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoordelijke wijze sport en recreatie
bedrijven
• Het stimuleren van vrijwilligers in sportorganisaties en sportevenementen wordt gestimuleerd.
• De gemeentelijke sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit, laagdrempelig en sociaal veilig.
Het sportbeleid van de gemeente Helmond richt zich primair op:
• Het beheer en onderhoud van sportparken
• Het stimuleren van sport door het verlenen van subsidies voor onder meer jeugdleden
sporttalenten, verenigingsondersteuning
• Beheer en verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties
• Beleidsontwikkeling
• Het ondersteunen van verenigingen
• Uitvoering geven aan het sportservicepunt (aanspreekpunt sport)
De primaire functie van sport is gelegen in het plezier dat mensen er aan beleven. Een kwalitatief
hoogwaardig sportaanbod en een organisatorische sportinfrastructuur bestaande uit vitale
sportverenigingen zijn hiervoor de eerste vereisten.

2.2 Kaderstelling sport
In december 2007 heeft de gemeenteraad de kaders ten behoeve van het nieuwe sportbeleid
vastgesteld. De beleidskaders zijn een leidraad voor het nieuwe sportbeleid. Verschillende
uitgangspunten die het sportbeleid raken (o.a. wandelroutes, gezonde kantines) maar niet primair tot
het beleidsterrein van sport behoren zijn bij desbetreffende afdelingen / organisaties weggezet. De
vastgestelde kaders zijn als bijlage aan de nota toegevoegd.

2.3 Sport in relatie tot andere beleidsterreinen
Om sport in te kunnen zetten als middel binnen andere gemeentelijke beleidsterreinen, dient de sport
zelf sterk genoeg te zijn. De primaire functie van sport is gelegen in het plezier dat mensen eraan
beleven (sport als ‘doel’). Een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod dat aansluit bij de vraag en een
sterke organisatorische sportinfrastructuur, bestaande uit vitale sportverenigingen die gebruik maken
van goede accommodaties, zijn hiervoor de eerste vereisten.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Werken aan Helmond, een sociale, actieve en zorgzame stad, dat is voor Helmond de kern van de
WMO. Een zorgzame stad is een stad waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Zo'n
zorgzame stad ontstaat en bestaat niet op zich zelf. Zorgzaamheid vraagt om actieve burgers die
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de buurt, de wijk, voor de stad. Het vraagt ook om
sociale verbanden, waar mensen deel van uit kunnen maken, zodat ze erbij horen. Investeren in
sociale verbanden van sportclub tot fanfare, van wijkvereniging tot actiecomité is van enorme waarde
voor deze stad in het algemeen en haar kwetsbare inwoners in het bijzonder. Sportverenigingen
spelen daarbij een belangrijke rol. Met name in het vergroten van de sociale samenhang en
leefbaarheid. “Meedoen” is het devies in de WMO. De in de WMO genoemde prestatievelden sluiten
aan op de doelstellingen die onder meer vanuit de sport- en welzijnssector al jaren worden
nagestreefd.
Lokaal gezondheidsbeleid
Het aantal volwassenen en jongeren dat rookt, te veel drinkt, te weinig beweegt en ongezond eet blijft
hoog. Beweeg- en voedingsnormen (30 minuten bewegen) worden door een meerderheid niet
gehaald. Onder jongeren zijn vooral bewegingsarmoede en overgewicht factoren in opkomst die de
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gezondheid negatief beïnvloeden. Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de
gezondheid. Het verbetert niet alleen de gezondheid maar is vooral ook plezierig en ontspannend.
Sport en beweegactiviteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheidspreventie,
zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Ouderenbeleid
Het kerndoel van het gemeentelijke seniorenbeleid is als volgt geformuleerd:
Dat in de gemeente wonende senioren zo lang mogelijk zelfstandig, als volwaardige burgers kunnen
wonen en deelnemen aan de samenleving, ook indien er sprake is van een fysieke of geestelijke
beperking.
De algemene doelstelling van het Helmondse seniorenbeleid is alle senioren in de gelegenheid te
stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving maatschappelijk te functioneren
en te wonen. Doelstelling van het ouderenbeleid op het onderdeel bewegen:
• Inzicht in witte vlekken en overlappingen in het aanbod;
• Een integraal aanbod van sport/bewegingsactiviteiten voor senioren gericht op de langere termijn;
• Efficiënte en effectieve inzet van subsidiemiddelen.
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de samenleving. Het verdient naast waardering en respect
ook goede organisatorische en financiële randvoorwaarden. Vrijwilligerswerk heeft te maken met
ingrijpende ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen kunnen als bedreiging worden gezien voor
het vrijwilligerswerk. De gemeente Helmond kiest er echter voor zich erdoor te laten inspireren.
Vrijetijdsbeleid
Het vrijetijdsbeleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit de afdeling Economische zaken en
Arbeidsmarkt. De definitie van het ‘leisure’ beleid is als volgt: alle (concentraties van) algemeen
toegankelijke vrijetijdsvoorzieningen, zowel overdekt als in de openlucht met een (boven) stedelijke
verzorgingsfunctie. Vrijetijdsbeleid in Helmond is per definitie integraal en sectoroverstijgend: het
vormt een overkoepelend kader voor beleid op het gebied van sport, cultuur, horeca, detailhandel,
evenementen, recreatie en toerisme, maar heeft ook raakvlakken met ruimtelijk beleid en met
stadsmarketing. Vrijetijdsbeleid bemoeit zich niet met de wijk- en buurtgerichte voorzieningen
(trapveldjes, speelveldjes), vrijetijdsbeoefening in verenigings- en cursusverband (sportverenigingen,
hobbyclubs) en diensten op het terrein van welzijn (o.a. kinderopvang, fysiotherapie).
Onderwijsbeleid
Vanuit onderwijshuisvesting doen we het volgende aan sport en beweging:
• Scholen voor primair onderwijs voorzien in gymnastiekruimte voor kinderen tussen 6-12 jaar. We
bekostigen de gymzaal via klokurenvergoeding of stellen het om niet ter beschikking als het om
een gemeentelijke accommodatie gaat. Dit ligt vast in de beleidsregel bekostiging
gymnastiekruimte.
• Scholen voor primair onderwijs voorzien van speellokalen of vergoeding gymnastiekruimte voor
kinderen van 4 en 5 jaar. In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs staat beschreven
wanneer gebouwd mag worden en wanneer vergoed wordt.
• Scholen voor voortgezet onderwijs voorzien van gymzaal bij nieuwbouw (verordening).
• Scholen voor voortgezet onderwijs voorzien van sportvelden, deze worden vergoed voor
maximaal 8 weken per jaar (verordening).
Integraal jeugdbeleid
Het doel van het integraal jeugdbeleid is dat het kind centraal staat; kernbegrippen zijn goed
burgerschap, zelfstandig, constructief en effectief; jongeren kunnen functioneren en een actieve
bijdrage leveren aan de samenleving van onze stad.
Doelen 13-:
• In 10% (van ca. 850 risicogezinnen) leerbare ouders resultaten bereiken door
opvoedingsondersteuning.
• 45 gezinnen met niet-leerbare ouders een gedragsroutine aanleren door
opvoedingsondersteuning
Doelen 13+:
• Meer attractiviteit in de stad, meer betrokkenheid bij de stad
• Meer ontwikkelkansen bieden in een stimulerende omgeving
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•
•

Actieve participatie bevorderen
Handhaven huidige inzet, bestrijden van risicogedrag, betere competenties

Speelruimtebeleid
Informele speelruimte is belangrijk voor kinderen om zich in Helmond vrij te kunnen bewegen in de
openbare ruimte. Informele speelruimte wordt beschreven als speelruimte die niet primair bedoeld en
ingericht is als speelruimte voor kinderen.
Evenementenbeleid
In 2004 is de evenementennota ‘Beleef het in Helmond’ vastgesteld. Met het evenementenbeleid wil
de gemeente Helmond haar positie als centrumgemeente versterken voor haar eigen inwoners en
mensen uit met name de Peelregio en de rest van zuidoost Brabant. Twee sportevenementen die op
de evenementenlijst staat zijn de Profronde van Stiphout en de ELE-rally. Begin 2009 wordt de
evenementennota herijkt.

2.4 Sportinfrastructuur
In bijlage 2 worden ontwikkelingen beschreven als de ontwikkeling van de stad, sportdeelname en
sportverenigingen. De belangrijkste punten hierin zijn:
Bevolkingssamenstelling: (statistisch jaarboek gemeente Helmond)
• Gemeente Helmond telt per 1 januari 2008 86.793 inwoners. Hiervan is maar liefst 25% jonger
dan 21 jaar. 8,6% is ouder dan 65 jaar. De bevolking neemt toe tot 102.175 inwoners in 2021.
• De Helmondse bevolking veroudert, maar de vergrijzing is (nog) geen probleem zoals dat landelijk
het geval is.
• Brandevoort groeit uit tot de grootste wijk van Helmond met ruim 19 duizend inwoners.
• De bevolking van Stiphout vergrijst het meest.
Sportdeelname (inwonersenquête 2004/2005)
• Van de Helmondse volwassenen sport de helft. Hiermee ligt het aandeel onder het landelijk
gemiddelde. (60%)
• Van de Helmondse jeugd (6 tot 18 jaar) heeft tweederde in het afgelopen jaar gemiddeld minimaal
een keer per maand gesport (naast de lessen lichamelijke opvoeding op school).
• Tweederde van de inwoners van Helmond geeft aan voldoende mogelijkheden te hebben om de
sport te beoefenen die ze willen.
• De helft van de inwoners van Helmond is (zeer) tevreden met de sportvoorzieningen in Helmond.
Als we de inwoners die hier geen mening over hebben buiten beschouwing is driekwart (zeer)
tevreden.
Stadspanelonderzoek sport en vrije tijd 2007
• De Helmonder is over het algemeen redelijk tevreden over het verstrekken van informatie over
sport door de gemeente Helmond
• Als de gemeente een rook- en alcoholverbod invoert bij sportkantines tijdens jeugdwedstrijden,
heeft dat instemming van een groot deel van de bevolking
• Een op de vier Helmonders kent de Raad voor de Sport, de overige niet
• De meest gemiste vrijetijdsvoorziening is een openluchtzwembad

Sportaanbod (gegevens team sport)
• In Helmond zijn er ongeveer 155 sportverenigingen actief en ontvangen 57 sportverenigingen
jeugdledensubsidie.
• Het aantal jeugdleden actief bij sportverenigingen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien:
Tabel jeugdleden gemeente Helmond
Jaartal
Aantal jeugdleden
2003
6249
2004
6440
2005
6696
2006
7233
2007
7339
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2.5 Subsidievormen
De gemeente kent een aantal subsidieregelingen waar sportverenigingen en sportorganisaties gebruik
van kunnen maken. Alle subsidieregelingen worden onder andere in het digitale loket van de
gemeente beschreven.
Enkele subsidievormen zijn de jeugdledensubsidie, sportstimuleringssubsidie, jubileumsubsidie,
investeringsbijdrage sportaccommodaties en subsidie ten behoeve van het organiseren van
topsportevenementen.

3. EVALUATIE HUIDIG SPORTBELEID
De sportnota Helmond gaat ervoor!!! 2003-2007 is vastgesteld in mei 2004. Doelstelling van de nota is
een leidraad vormen voor het sportbeleid in de periode 2003-2007. In deze beleidsnotitie is getracht
om middels 17 ambities vorm te geven aan het sportbeleid.

Ambitie
1

Projecten
Inventarisatie sport en sportwensen

2

Regiegroep Breedtesport

3

Stimuleren van sportdeelname
(Breedtesportimpuls)

4

Verbreden en versterken van het
aanbod voor sport en bewegen met
name overdag

Resultaten
De inwonersenquête 2004/2005 had een onderdeel
sport (conclusies in bijlage 2) . In 2007 is het
stadspanel gemeente Helmond bevraagd over
sport- en vrije tijdsvoorzieningen.
In 2004 is de regiegroep breedtesport ontstaan. De
regiegroep heeft tijdens de looptijd
breedtesportimpuls afstemming binnen
breedtesportprojecten gezocht en is van
meerwaarde geweest voor de kwaliteit van de
breedtesportprojecten.
De breedtesportprojecten zijn in 2006 afgerond. Het
breedtesportproject “Samen in Beweging” (SWH)
maakt deel uit van de BOS-projecten die in 2007
gestart zijn waarmee continuïteit gewaarborgd is.
Middels het evenement Helmond Sportief van de
Raad voor de Sport konden inwoners van het
Helmond kennis maken met sport in Helmond.
In Helmond zijn er verschillende mogelijkheden om
overdag te sporten. (o.a. fitness, zwemmen, tennis,
golf, jeu de boules). Op een versterking van het
aanbod is vanuit de gemeente niet gestuurd. Uit de
inwonersenquête 2004/2005 komt naar voren dat
de Helmonder van mening is dat er voldoende
sportmogelijkheden zijn in Helmond. Tevens is de
vraag om overdag te sporten niet gestegen.
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Ambitie
5

Projecten
Versterken en ondersteunen
sportverenigingen m.b.t. vrijwilligers

Resultaten
Door de VWC is er uitvoering gegeven aan het
project Sport na 2000. Er is onderzoek gedaan naar
de kansen en bedreigingen m.b.t. het
vrijwilligersbeleid onder Helmondse
sportverenigingen. Daarnaast is gewerkt aan het
opzetten van een vertaalslag van de
onderzoeksresultaten naar concrete, praktische
handvatten en het oprichten van een
sportvacaturebank. Verenigingen weten nu meer
van wanten op het gebied van werving en binding,
communicatie en publiciteit, fondsenwerving,
clubgevoel, verzekeringen en aansprakelijkheid,
deskundigheidsbevordering en het opstellen van
beleid. In 2006 is het project afgerond.

6

Subsidie t.b.v. sponsorplan /
deskundigheidsbevordering voor
vereniging

Door de Raad voor de Sport is deze ambitie
vertaald door het sponsorstappenplan van het
NOC*NSF op de website van de Raad voor de
Sport ter beschikking te stellen.

7

Algemene aanpassing van het
bestaande subsidiebeleid / Invoeren
jaarprogramma Sport

In 2006 zijn er nieuwe beleidsregels
jeugdledensubsidie opgesteld. Per 2007 zijn de
structurele sportsubsidies opgenomen in het
subsidieprogramma Jeugd, Zorg, Welzijn en Sport.
Hierdoor zijn alle subsidies aan
vrijwilligersorganisaties ondergebracht in één
subsidieprogramma.

8

Aanpassing van het bestaande
tarievenbeleid

Na vergelijkend onderzoek naar huurtarieven in de
regio zijn de huurtarieven
binnensportaccommodaties verhoogd. Verdere
tariefsaanpassingen (uitgezonderd de jaarlijkse
indexering) zijn niet aan de orde geweest.

9

Instellen fonds topsport en
topsportevenementen

In 2004 is het topsportfonds vastgesteld. Jaarlijks is
er € 15.000,- beschikbaar. In de periode 2004 t/m
2007 hebben 21 sporters een bijdrage ontvangen
uit het fonds en zijn 2 NK’s gesubsidieerd.

10

Project Professionalisering in de sport
(PRINS)

Slechts 1 vereniging heeft gebruik gemaakt van de
regeling om een verenigingsmanager aan te stellen
binnen de sportvereniging. Een tweede aanvraag
wordt voorbereid.

11

Extra Sportstimuleringssubsidie

Zo’n 30 sportverenigingen en organisaties hebben
gebruik gemaakt van deze regeling. Activiteiten als
kennismakingslessen sport op basisscholen, open
dagen, sporttoernooien en activiteiten op het Cruijff
Court zijn georganiseerd. Het jaarlijks beschikbare
budget wordt niet volledig benut.

12

Investeringsbijdrage geprivatiseerde
sportverenigingen

Slechts 2 verenigingen hebben gebruik gemaakt
van deze subsidieregeling. In totaal hebben deze
verenigingen € 37.962,- aan investeringssubsidie
ontvangen.

37

Ambitie
13

Projecten
Verhoging budget bestedingsoverzicht
sport

Resultaten
Jaarlijks is er € 25.000,- meer beschikbaar gesteld
voor het bestedingsoverzicht sport. Door
investeringen in onder andere hekwerk, bestrating,
aanschaf pannakooi, verlichting op sportvelden e.d.
is het extra budget jaarlijks volledig benut.

14

Verbeteren kwaliteit huidige benutting
van sportaccommodaties

In 2007 heeft het college een korte notitie over het
beheer van binnensportaccommodaties
vastgesteld. In 2008 zal een acquisitieplan
binnensportaccommodaties worden vastgesteld. Dit
plan geeft aanbevelingen om de bezetting van
sportaccommodaties te vergroten en efficiënter
gebruik te maken van de zalen. Een onderzoek om
het gebruik van buitensportaccommodaties te
verbeteren zal in de deelnota ‘Ruimte voor Sport’
worden uitgewerkt.

15

Accommodatieknelpuntenonderzoek

20 sportverenigingen kwamen in aanmerking voor
een financiële bijdrage. De gemeenteraad heeft in
totaal € 1.000.000 beschikbaar gesteld om
knelpunten op te lossen. Met een aantal
verenigingen worden nog plannen doorgesproken
in 2008 om de accommodatieknelpunten op te
lossen. Totaal is reeds € 740.220,- geïnvesteerd.

16

Onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen
(Brandevoort, Suytkade, Berkendonk)

De deelnota Ruimte voor Sport zal wegens
capaciteitsproblemen niet eerder dan eind 2008
opgeleverd worden. De ontwikkeling van de
verplaatsing van de Citysporthal naar Suytkade is in
gang gezet en er is in Brandevoort ruimte voor
zowel binnen- als buitensport gerealiseerd. De
verdere planvorming voor Berkendonk heeft
vertraging opgelopen.

17

Instellen bureau sport; aanpassing
personeelsbestand bureau sport;

Ambitie 17 van de sportnota is deels gerealiseerd
en deels niet. Er is een team Sport bij de gemeente
ontstaan waar van 1 maart 2006 tot 24 september
2007 de beleidsmedewerker van de RvdS is
gedetacheerd. Daarmee is het sportservicepunt in
Helmond vanaf 1 maart 2006 ondergebracht bij
Team Sport van de gemeente.
Projectmedewerkers voor de breedtesport zijn niet
gedetacheerd omdat medewerkers van de
verschillende instellingen naast de tijdelijke
breedtesportprojecten ook andere werkzaamheden
vervulden. Daarnaast zijn de breedtesportprojecten
in 2006 afgerond.
Per 1 januari 2008 is het personeelsbestand bij
team sport uitgebreid met 1 FTE (structureel).

Op basis van de evaluatie van het huidig sportbeleid zijn nieuwe beleidsvoornemens opgesteld.
Verschillende projecten/ambities zullen in het toekomstig sportbeleid wederom opgenomen worden.
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3.2 Verankering van sport in de organisatie
De afgelopen jaren is de positionering van sport binnen de organisatie verstevigd. Er is besloten om
Team Sport te handhaven om voor zowel de interne organisatie als voor sportorganisaties in Helmond
een duidelijk aanspreekpunt voor sport te hebben. De beleidscapaciteit is structureel uitgebreid met 1
FTE. De opzet van het Sportservicepunt binnen de gemeentelijke organisatie heeft er toe bijgedragen
dat Helmond over één loket beschikt waar alle inwoners van Helmond terecht kunnen met vragen en
ondersteuning op het gebied van sport. De komende jaren zal het sportservicepunt verder uitgebouwd
worden.
Middels een ‘Netwerk sport en bewegen’, onder leiding van de gemeente, ondersteunen en
informeren professionals elkaar en worden sportprojecten voorbereid. Deze bundeling van krachten
wordt gezien als een meerwaarde voor de ontwikkeling van sportstimuleringsbeleid in Helmond. Ook
de Raad voor de Sport is partner van dit netwerk.
Met de Raad voor de Sport is periodiek overleg. In 2006 is er een nieuwe overeenkomst afgesloten
met de Raad voor de Sport. Conform het convenant heeft de Raad voor de Sport de volgende taken:
• Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het college van burgemeester en
wethouders van Helmond
• De belangenbehartiging van de sportverenigingen in Helmond
• Te participeren in de gemeentelijke beleidsontwikkeling
• Promotie van de sport in het algemeen in de gemeente Helmond
• Een bemiddelende functie in het kader van het behalen van de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen.
In 2008 zal de overeenkomst conform afspraak worden geëvalueerd.
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BIJLAGE 2 Kaderstelling sport
Kaders: TOPSPORT
1. Gemeentelijke focus ligt op breedtesport
2. Alleen (jonge) talentvolle sporters worden gefaciliteerd in Helmond
3. De gemeente stimuleert sporters met een ambitie om topsporter te worden mits zij een bijdrage
leveren (rolmodel, citymarketing) aan de breedtesport in Helmond
4. De gemeente heeft geen initiërende voorwaardenscheppende rol met betrekking tot het realiseren
van voorzieningen voor topsport
5. De gemeente ondersteunt waar nodig sportorganisaties bij de organisatie van
topsportevenementen

Kaders STIMULERING:
6. Naast jeugdledensubsidie moet er een ledensubsidie komen voor leden met een lichamelijke of
verstandelijke beperking
7. De bestaande programma's gericht op het activeren van de sportdeelname door ouderen en
gehandicapten moeten waar nodig worden uitgebreid en ingebed in de bestaande sportkaders
8. De gemeente moet sportorganisaties stimuleren om (meer) en onderling te gaan samenwerken
met andere organisaties
9. Het bevorderen van sport kennismakingslessen op basisscholen, gevolgd door
doorstromingslessen bij een vereniging
10. Het stimuleren van sportverenigingen tot het organiseren van sportevenementen die een bijdrage
leveren aan een laagdrempelig, eigentijds en structureel aanbod
11. Het actief communiceren naar burgers en samenwerkingspartners van het brede aanbod van
sportactiviteiten, sportvoorzieningen en subsidiemogelijkheden
12. Er moet onder leiding van de gemeente samenhang worden aangebracht binnen de BOSdriehoek zodat het buurtwerk (SWH), het onderwijs en de sportorganisaties gezamenlijke
initiatieven ontplooien met een structureel karakter
13. Het stimuleren van sport in de wijk en het verstevigen van sociale cohesie in de wijken door onder
andere voldoende multifunctionele sportveldjes aan te leggen in overleg met de dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer
14. De gemeente stimuleert sportverenigingen om te komen tot gezonde kantines als het gaat om
roken, drinken en gezond eten
15. Sportorganisaties die innovatief en/of maatschappelijk betrokken beleid uitvoeren, moeten daar
via het gemeentelijk subsidiestelsel voor worden beloond
16. De gemeente moet waar mogelijk en in samenspraak ongeorganiseerde sport stimuleren,
bijvoorbeeld door het uitzetten van wandel-, trimroutes e.d.
Kaders SPORTORGANISATIES / ONDERWIJS
17. In samenwerking met derden (sportkoepels/Vereniging Sport en gemeenten/NOC*NSF) moet de
gemeente een gericht beleid ontwikkelen om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en faciliteren
18. Het bevorderen van professionele begeleiding bij verenigingen door het aanbieden van
verenigingsondersteuning. (kader, werven vrijwilligers, subsidies)
19. De samenwerking tussen (brede) scholen en sportverenigingen moet worden gestimuleerd en
gefaciliteerd, waardoor onder meer sport na school meer mogelijk wordt
20. De gemeente stimuleert de uitwisseling van professionals van scholen, welzijnsinstellingen en
sportorganisaties
21. De diversiteit van gymnastieklessen vergroten door bijvoorbeeld het inzetten van
bewegingsconsulenten
D) ACCOMMODATIES
22. Buitensportaccommodaties met kunstgrasvelden moeten in overleg met de verenigingen door de
wijk gebruikt kunnen worden
23. Buitensportaccommodaties moeten in principe gesitueerd zijn in of de directe nabijheid van de
wijk
24. Er dient gestreefd te worden naar voldoende en kwalitatief goede openbare sport en
beweegruimten
25. Goede spreiding van sportaccommodaties over de stad
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26. Samenwerking tussen verenigingen die veel ruimte nodig hebben (veldsporten) wordt
gestimuleerd
27. Gemeente ontwikkelt beleid ter bevordering van het efficiënt gebruik van gemeentelijke
sportaccommodaties
28. (Multifunctionele) sportaccommodaties moeten in de regel geschikt zijn voor schoolgebruik tijdens
schooluren en voor het gebruik door sportorganisaties daarbuiten
29. De aanleg van andersoortige ondergronden bij buitensportvelden moet worden geïntensiveerd.
['all weather'/kunstgras; medegebruik]
30. Multifunctionaliteit, bereikbaarheid, spreiding en toegankelijkheid moeten kernbegrippen zijn voor
het accommodatiebeleid
31. De gemeente moet meerjarenonderhouds- en vervangingsplannen voor alle gemeentelijke
sportaccommodaties opstellen
32. Voor sportaccommodaties worden kwaliteitseisen opgesteld
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BIJLAGE 3
SPORTINFRASTRUCTUUR
Helmond in beeld
Gemeente Helmond telt per 1 januari 2008 86.793 inwoners met een bewoond
woningvoorraad van 37.312 woningen. De bevolking neemt toe tot 102.175 inwoners
in 2021. Bij het huidige woningbouwprogramma kan de 100.000e inwoner eind 2017
begroet worden. De samenstelling van de bevolking wordt evenwichtiger. De
leeftijdscategorie 30-40 jaar is de enige die niet groeit tot 2021. De verwachting is dat
de Helmondse bevolking wat betreft leeftijdsopbouw steeds meer op de Nederlandse
bevolking gaat lijken. De Helmondse bevolking veroudert, maar de vergrijzing is
(nog) geen probleem zoals dat landelijk het geval is. Vanaf 2010 zal het aandeel
inwoners ouder dan 65 jaar toenemen.
In de periode tot 2021 concentreert de woningbouw zich met name in de Binnenstad
en Brandevoort. Dit zijn ook de wijken met de grootste bevolkingsgroei. Brandevoort
groeit uit tot de grootste wijk van Helmond met ruim 19 duizend inwoners. De
bevolking van Stiphout veroudert het meest. Het aandeel 65-plussers neemt toe van
15,4% tot 22,5%. Ook in de jongere wijken zoals Dierdonk, Rijpelberg en zelfs
Brandevoort is de veroudering van de bevolking zichtbaar. Het geeft aan dat het
verouderingsproces onvermijdelijk is, en daarmee ook de veranderende behoefte
aan voorzieningen. De enige wijk waar het aandeel 65-plussers niet toeneemt is
Helmond-Oost. Helmond-Oost heeft een hoge gemiddelde leeftijd (41,3 jaar), maar
zal door de evenwichtige leeftijdsopbouw niet verder verouderen.
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Bevolkingsontwikkeling 2007-2021
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Sportdeelname
In de Inwonersenquête 2004/2005 is het sportdeelnamepercentage van de
Helmondse bevolking voor het laatst gepeild. De volgende conclusies kunnen
worden getrokken.
¾ Van de Helmondse volwassenen sport de helft. Hiermee ligt het aandeel onder
het landelijk gemiddelde. (60%) De sportdeelname onder de Helmondse
bevolking lijkt vanaf de eerste meting in 1997 wel een positieve trend te tonen.
¾ Mannen zijn nog steeds in iets grotere mate sportief actief dan vrouwen. De
sportparticipatie onder vrouwen is wel elk jaar sinds 1997 gestegen.
¾ Van de Helmondse jeugd (6 tot 18 jaar) heeft tweederde in het afgelopen jaar
gemiddeld minimaal een keer per maand gesport (naast de lessen lichamelijke
opvoeding op school). Ook dit aandeel ligt onder het landelijk gemiddelde.
¾ Uit de redenen van mensen om niet sporten blijkt dat het best lastig zal zijn de
participatiegraad te verhogen. Bij volwassenen zijn houdt er niet van, geen tijd en
leeftijd de vaakst genoemde redenen. Mogelijk dat onwetendheid over het
aanbod hier debet aan is. Ouders noemen relatief vaak te hoge kosten waarom
kinderen niet sporten. Dit naast houdt er niet van en geen tijd.
¾ Tweederde van de inwoners van Helmond geeft aan voldoende mogelijkheden te
hebben om de sport te beoefenen die ze willen.
¾ Het ontbreken van een openlucht zwembad en een kwalitatief goed zwembad
worden het vaakst genoemd bij de vraag wat men mist.
¾ De helft van de inwoners van Helmond is (zeer) tevreden met de
sportvoorzieningen in Helmond. Laten we de inwoners die hier geen mening over
hebben buiten beschouwing is driekwart (zeer) tevreden.
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Het aantal sportverenigingen in Helmond blijft redelijk constant. Het aantal sporters
ook. De sportdeelname in de leeftijdscategorie 18-29 jaar daalt.
bron: Inwonersenquête 2004/2005 gemeente Helmond, deel 5: deelname aan sport, afdeling Onderzoek en Statistiek

Landelijke sportgegevens
Uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna 60% van de
bevolking minstens eens per maand aan sport doet. Voor de jeugd tot 19 jaar is dat
getal zelfs meer dan 80%. Gemiddeld besteden wij 2,6 uur per week aan sport en
beweging. 36% Van de bevolking is lid van één van de 27.000 sportverenigingen. Bij
de jeugd is zelfs 60 tot 65% lid van een sportvereniging. De helft van de bevolking
volgt sport wekelijks via radio of TV. Ruim één miljoen vrijwilligers zijn actief in de
sport. Wekelijks gaat het om 2 miljoen uren; omgerekend zijn dat 50.000 fulltime
banen. Bij 16% van de sportverenigingen zijn professionals werkzaam.
Sportaanbod
Breedtesport
Breedtesport kan gezien worden als alle verschijningsvormen van sport, met
uitzondering van professionele sportbeoefening en topsportbeoefening. Binnen de
breedtesport kan een onderscheid gemaakt worden tussen ongeorganiseerde en
georganiseerde sport.
In Helmond zijn er ongeveer 155 sportverenigingen actief en ontvangen 57
sportverenigingen jeugdledensubsidie. Het aantal jeugdleden actief bij
sportverenigingen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien.
Tabel jeugdleden gemeente Helmond

Jaartal
2003
2004
2005
2006
2007

Aantal jeugdleden
6249
6440
6696
7233
7339

Daarnaast zijn er vele clubjes in Helmond actief die niet in competitieverband
sporten, maar juist recreatief sporten en bewegen. Deze clubs huren bijvoorbeeld
een van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
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