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VOORWOORD
Voor u ligt de beleidsnota Sporten en Bewegen van de gemeente Soest. Deze beleidsnota
formuleert de visie, uitgangspunten en doelstellingen van het integraal sport- en beweegbeleid
voor de komende 4 jaar. Dit beleidskader gaat onderdeel uitmaken van de programmabegroting en
wel van programma 8 Sport, recreatie, kunst en cultuur.
Er is een toenemende belangstelling voor sport. Niet alleen nationaal maar ook lokaal valt te
bespeuren dat sport wint aan populariteit. Dat is ook niet zo verwonderlijk want sporten - en
bewegen - kent vele voordelen. Sport kan een bijdrage leveren aan het verminderen van
maatschappelijke problemen. Nieuw is dat het onderwerp bewegen ook een plek heeft gekregen
binnen deze nota. Bewegen is naast een doel op zich een eerste opstap naar sporten. Als mensen
die niet actief zijn, besluiten om niet te gaan sporten maar ze bewegen wel minimaal 30 minuten
per dag, dan is er al een wereld gewonnen.
Het uitgangspunt van deze beleidsnota is behoud van het goede en verbeter daar waar mogelijk.
Veel dingen blijken in de praktijk immers goed te gaan. Succesvol bestaand beleid willen we
daarom behouden en verankeren. Zo scoren we in vergelijking met andere gemeenten goed daar
waar het de sportdeelname van onze inwoners betreft. Deze mooie score willen we vasthouden de
komende jaren en het liefst nog iets verhogen. Op sommige onderwerpen hebben we ons beleid
iets aangepast of nieuw beleid op ontwikkeld. Nieuw is bijvoorbeeld dat we sporttalenten willen
ondersteunen. Bij afwegingen ten aanzien van behouden en verbeteren houden we rekening met
maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen uit “het veld”.
Met het gros van de sportverenigingen in Soest goed het goed. Zo goed zelf dat als gevolg van
stijging van ledenaantallen er wensen zijn om de bestaande capaciteit uit te breiden. Deze wensen
lopen uiteen van een nieuw (kunst)grasveld tot een geheel nieuwe accommodatie. Uit het
gevoerde overleg met de diverse partijen tijdens de voorbereidende fase op deze beleidsnota bleek
de behoefte aan een houvast daar waar het gaat om de vraag wie komt wanneer waarvoor in
aanmerking. Daarom wordt in deze beleidsnota een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van
concrete “afwegingsnormen”. De uidaging waar we voor stonden bij het schrijven van deze nota
was dan ook om een afwegingskader te formuleren dat als toekomstig handvat kan fungeren om te
komen tot prioriteitsstelling daar waar het gaat om de sportwensen. In deze beleidsnota is daarom
getracht een aantal afwegingsnormen c.q. -criteria te formuleren die als hulpmiddel kunnen dienen
om te komen tot het maken van keuzen. Uiteindelijk hebben we moeten constateren dat het gaat
om ‘subjectieve afweging van objectieve criteria’ waarbij de gemeenteraad het laatste woord heeft.
De raad dient in de eindfase een beslissing te nemen over de ingediende sportaanvragen en dient
deze te wegen op maatschappelijk nut. Na vaststelling van deze beleidsnota wordt aan de hand
van de in deze nota genoemde beleidskaders (afwegingskaders om te komen tot prioriteitstelling)
in een uitvoeringsnotitie de investeringsopgave met betrekking tot de gemeentelijke
sportaccommodaties voor de komende jaren neergelegd. In deze notitie wordt ook nader ingegaan
op de financiële vertaling die voortvloeit uit deze beleidsnota. Op deze manier weten alle partijen
waar ze de komende jaren aan toe zijn.
Behorend bij deze beleidsnota is er een notitie opgesteld met achtergrondinformatie en een
uitvoeringsprogramma. In de achtergrondnotitie wordt nader ingegaan op maatschappelijke
ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen in de sport zelf. Daarnaast wordt een stand van zaken
weergegeven van de sportsituatie in onze gemeente: hoe staat het met de sportverenigingen en
hoe is de sportdeelname van onze inwoners. Bij het formuleren van het beleid zoals u dat zult
aantreffen in deze beleidsnota is rekening gehouden met deze informatie.
Met deze beleidsnota willen wij onze ambities op sportgebied kenbaar maken. De nota geeft de
hoofdlijnen aan van het beleid voor de komende jaren. Voor ieder afzonderlijk knelpunt zult u in
deze nota geen oplossing vinden. U kunt in deze nota wel onze visie, uitgangspunten en doelstellingen op het gebied van sport en bewegen vinden. Deze visie geeft houvast bij besluitvorming. Verder zult u bij het lezen van deze nota merken dat deze nota geen dichtgetimmerd
verhaal is maar ruimte laat om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Zoals een team ook
dient te anticiperen op ontwikkelingen gedurende een wedstrijd zo is het ook met deze nota. De
kaders dienen als uitgangspunten. In de praktijk dient er ruimte te zijn om op ontwikkelingen te
anticiperen.
Laten we samen gaan voor een sportief Soest!
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SAMENVATTING SPORT- EN BEWEEGBELEID 2009-2012
Na het vaststellen van de vorige sportnota in 1999 is er veel geïnvesteerd in de sport. Met name is
er een impuls gegeven aan het stimuleren van onze inwoners om te gaan sporten. Al deze
investeringen hebben hun vruchten afgeworpen: veel inwoners van onze gemeente doen aan sport.
We zijn nu bijna tien jaar verder sinds het verschijnen van de vorige sportnota. Naar onze mening
de hoogste tijd om te kijken waar al deze investeringen ons hebben gebracht en wat we op de
sportagenda voor de komende jaren dienen te zetten. Immers, maatschappelijke ontwikkelingen
en ontwikkelingen in de sport zelf zijn aan verandering onderhevig. Met als vertrekpunt een
analyse van de huidige sportsituatie in Soest is aan de hand van verschillende pijlers, die in de
verschillende hoofdstukken van deze beleidsnota verder zijn uitgewerkt, het sportbeleid zoals we
dat de komende jaren willen (uit)voeren weergegeven.
Van consultatie naar uitvoering
Om te komen tot deze beleidsnota is een kaderstellende notitie opgesteld die besproken is met
verschillende partijen. De uitkomsten van deze consultatie zijn meegenomen bij het opstellen van
deze beleidsnota. Deze nota bevat de uitgangspunten, de kaders, van het beleid voor de komende
jaren. In het uitvoeringsprogramma dat behoort bij deze beleidsnota is een overzicht opgenomen
van de projecten en activiteiten die concreet uitgevoerd gaan worden de komende jaren en die
bijdragen aan het verwezenlijken van de in deze beleidsnota genoemde doelstellingen. Na
vaststelling van deze beleidsnota zal in een investeringsoverzicht de financiële opgave ten aanzien
van de sportinfrastructuur worden neergelegd.
Geen eiland
Sportbeleid is integraal beleid; sport maakt steeds meer integraal onderdeel uit van de samenleving zoals wij die heden ten dage hebben. Met het inzetten van sport als middel kunnen
maatschappelijke problemen worden verminderd. Investeren in sport is dan ook investeren in de
maatschappij.
Integrale visie
Het inzetten van sport als middel om problemen te verminderen maakt onderdeel uit van onze visie
voor de komende jaren. Dit omdat sport een bijdrage kan leveren aan een goede leefbaarheid en
samenhang in onze lokale samenleving. Sport en bewegen hebben positieve aspecten voor zowel
het individu als de samenleving. Ze dragen bij aan een goede sociale structuur van onze gemeente
(bieden mensen de mogelijkheid anderen te ontmoeten), hebben positieve effecten op de leefstijl
en hiermee op de gezondheid van onze inwoners en sporten en bewegen zijn belangrijke wijzen
van vrijetijdsbesteding. Omwille van deze maatschappelijke betekenissen en functies willen wij
investeren in sport en bewegen.
Sportief Soest
De uitkomsten van de Verenigingpeiling (2008) en het sportdeelnameonderzoek (2008), zoals die
zijn weergegeven in de aparte achtergrondnotitie, tonen aan dat het met sportverenigingen en de
sport-deelname van onze inwoners goed gesteld is. Het merendeel van de sportverenigingen weet
zich goed staande te houden in de dynamische context waarin zij dienen te opereren. Nog steeds
groeit ieder jaar het totaal aantal leden van de sportverenigingen. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat de groei ieder jaar kleiner wordt en dat er ook verenigingen zijn die met een daling van
het ledental worden geconfronteerd. Uit het sportdeelnameonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
sporten die men solistisch kan beoefenen populair zijn. Fitness laat bijvoorbeeld een grote toename
van beoefenaars zien. Ook hardlopen en wandelen zijn populair. Mensen kunnen dit doen wanneer
het hun uitkomt en dat past goed in de trend van individualisering. Voor veel mensen is sport niet
automatisch gekoppeld aan wekelijks sporten, verenigingslidmaatschap en deelname aan training
of competitie. Sport is één van de vele manieren om je vrije tijd mee te vullen. We zien dat sporten
en bewegen steeds vaker ingepast dienen te worden in het drukke bestaan van mensen. Werkgevers kunnen hier bijvoorbeeld op in springen en tijdens werktijd hun werknemers de gelegenheid
geven om te sporten. Een fitte samenleving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid
maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Op dit moment doet in onze gemeente 86% van de jeugd
aan sport, 90% van de jongeren, 75% van de volwassenen en 70% van de senioren. Dit zijn mooie
sportdeelnamecijfers die op of boven het landelijke gemiddelde zitten.
Behouden wat is opgebouwd
De goede zaken uit de Breedtesport- en BOS-impuls van de afgelopen jaren nemen we voor de
komende jaren mee. Sportinitiatieven die in dit kader zijn uitgevoerd hebben erin geresulteerd dat
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de sportdeelnamecijfers op of boven het landelijke gemiddelde liggen. Deze score willen we de
komende jaren nog iets verhogen door op de ingeslagen wegen te blijven doorgaan. Inwoners aan
het sporten krijgen is soms een langdurig proces.
Zoveel mogelijk Soesters doen aan sport en bewegen
In onze visie heeft sport(en) onze inwoners veel te bieden. Onze inwoners hiertoe stimuleren heeft
dan ook een belangrijke plek gekregen in deze nota. Nieuw in ons beleid is dat we ons de komende
periode ook richten op het beweeggedrag van onze inwoners. We willen het beweeggedrag van
onze inwoners bevorderen omdat bewegen gezondheidseffecten heeft en het de opstap is naar
sporten. Door meer als in het verleden de (potentiële) sporter en zijn vraag als uitgangspunt te
nemen en met een gericht sportaanbod willen we ervoor zorgen dat onze inwoners in een zo vroeg
mogelijk stadium in aanraking komen met sporten en bewegen. In de beginjaren van iemands
leven worden immers de fundamenten gelegd voor het toekomstig sport- en beweeggedrag.
Mensen zijn nooit te oud om te sporten en te bewegen. Ook voor ouderen hebben sporten en
bewegen positieve effecten op hun leven. Daarom proberen we met het aanbieden van allerlei
sport- en beweegprojecten ook ouderen aan het sporten/bewegen te krijgen én te houden. Voor
alle leeftijdscategorieën streven we derhalve naar een passend aanbod dat aansluit bij hun
wensen. Dit wil niet altijd zeggen dat wij als gemeente zelf dit aanbod verzorgen; commerciële
sportaanbieders kunnen dit ook heel goed. Iedere inwoner dient de kans te hebben om te kunnen
sporten en bewegen. Met gerichte ondersteuning, zowel qua financiën als qua aanbod, willen we
drempels beslechten waar onze inwoners deze ervaren. Extra aandacht zullen we geven aan
sporten in de buurt en het ontwikkelen van een naschools sportaanbod. In 2012 dienen onze
inspanning als resultaat te hebben dat meer mensen meer sporten en bewegen.
Goede en volwaardige sportaccommodaties
Onze gemeente beschikt over een breed en divers aanbod van sportaccommodaties: van een
atletiekbaan tot een zwembad. We willen ervoor zorgen dat de gemeentelijke sportaccommodaties
in een goede staat verkeren en voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Op dit moment zijn we
bezig om een aantal nieuwe sportaccommodaties te realiseren. Hiermee hopen we dat de
sportverenigingen die hier gebruik van gaan maken weer jaren vooruit kunnen met hun
sportvoorzieningen. Daarnaast starten we een aantal haalbaarheidsstudies naar onder andere een
skeelerbaan in onze gemeente en de vervanging/nieuwbouw van binnensportaccommodaties. Naar
aanleiding van de discussie over wel of geen topsport in onze gemeente kiezen we ervoor om niet
te investeren in topsportaccommodaties. We kiezen ervoor om te investeren in de breedtesport
(-accommodaties). Hierbinnen streven we naar volwaardige accommodaties waar topsporters
uiteraard wel gebruik van kunnen maken. Voor topsportspecifieke sportaccommodaties zullen zij
echter moeten uitwijken.
De vele sportwensen en de beperkte financiële middelen maakt dat we binnen ons accommodatiebeleid duidelijke keuzen moesten maken. Wij gaan niet meer investeren in sportaccommodaties die
ook prima door commerciële aanbieders gerealiseerd en geëxploiteerd kunnen worden. In
hoofdstuk 5 hebben wij een aantal sporten aangewezen waarvan wij vinden dat de sportaccommodatie hiervan prima door anderen gerealiseerd kan worden. Daarnaast hebben wij een aantal
sporten benoemd waarvan de sportaccommodatie in regionaal verband bezien dient te worden.
Door deze duidelijke keuzen te maken, blijft er ruimte over voor de andere sporten. Duidelijke
keuzen dienen er ook gemaakt te worden met betrekking tot de vele sportwensen die er zijn. Een
belangrijk issue hierbinnen is hoe te komen tot keuzen. Om de gemeenteraad te helpen om
dergelijke keuzen te maken, hebben we in hoofdstuk 5 een aantal afwegingskaders opgesteld die
de gemeenteraad een houvast kan bieden. Immers, het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist
over de sportwensen.
Na het vaststellen van deze beleidsnota en de hierin opgenomen kaders, zullen we in een aparte
uitvoeringsnotitie nader ingaan op de investeringen ten aanzien van onze sportaccommodaties en
de overige sportwensen.
Sportaanbieders
Sportaanbieders zien wij als belangrijke partners als het gaat om het sport- en beweeggedrag van
onze inwoners. Eerder hebben we geconstateerd dat steeds meer inwoners er de voorkeur aan
geven om individuele sporten als fitness te beoefenen. Voor sportverenigingen betekent deze
ontwikkeling onder andere dat zij de concurrentie aanmoeten met de commerciële sportaanbieders,
die aanbieder zijn van de individueel te beoefenen sporten. Voor ons betekent deze ontwikkeling
dat we enerzijds de sportverenigingen dienen te ondersteunen in deze ‘omslag’ en anderzijds
dienen we meer de samenwerking en afstemming met de commerciële sportaanbieders te zoeken.
Zo willen wij hen vaker betrekken bij onze sportstimuleringsactiviteiten. Sportverenigingen kunnen
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een belangrijke rol vervullen als het gaat om de sociale infrastructuur en de leefbaarheid in wijken.
Wij vinden dan ook dat de sportverenigingen meer zichtbaar dienen te zijn in onze wijken. Zo
kunnen zij bijvoorbeeld een rol spelen als het gaat om het sportaanbod voor kinderen tijdens en na
schooltijd. Wij willen de verenigingen hierin ondersteunen. De inzet van een combinatiefunctionaris
behoort hiertoe tot de mogelijkheden.
Topsport
Hierboven hebben we al aangegeven niet specifiek te willen investeren in topsportaccommodaties.
Nieuw is dat we de sporttalenten die we hebben in onze gemeente willen ondersteunen. We willen
geld beschikbaar stellen om jaarlijks de begeleiding van 10 talentvolle sporters mogelijk te maken.
Samenwerking en overleg
Voor het uitvoeren van ons beleid hebben we de hulp nodig van verschillende partijen. Eerder
stelden we al dat sportbeleid integraal beleid is. Samenwerking en samenhang nemen hier een
belangrijke plaats in. Sportbeleid komt steeds meer tot stand in sportnetwerken, zowel lokaal als
regionaal. Naast overleg op lokaal niveau willen we de komende periode ook meer regionale
afstemming zoeken; we dienen elkaars kernkwaliteiten te benutten en te kijken waar wie van
toegevoegde kan zijn. Breed investeren vraagt om een brede blik.
Naar een gezonde financiering
Met sportbeleid is veel geld gemoeid. Het in stand houden en onderhouden van de gemeentelijke
sportaccommodaties kost veel geld. Een groot deel van de inkomsten komt uit de passe-partoutbijdragen van de sportverenigingen. Het passe-partoutsysteem zoals wij dat nu kennen, willen wij
de komende jaren handhaven. In de voorbereidingen op deze nota is gebleken dat dit systeem nog
op draagvlak kan rekenen. Bovendien zien wij op dit moment ook geen noodzaak om dit systeem
aan te passen of te verlaten: het is een relatief eenvoudig systeem waarbinnen de solidariteit
ervoor zorgt dat iedereen in Soest kan sporten. We willen hier benadrukken dat het systeem geen
doel op zich is maar een instrument ter realisatie van ons sport- en beweegbeleid.
Eerder is al gewezen op de vele sportwensen. Om onze sportvoorzieningen op een goed niveau te
houden en aan de wensen tegemoet te kunnen komen, is een bijdrage van de sportverenigingen
aan het realiseren van de gevraagde sportvoorzieningen vrijwel onontkoombaar. Hierbij denken wij
aan een bijdrage tussen de 10-15% van het investeringsbedrag. Op deze manier werken we samen
aan (het behouden van) een goede sportinfrastructuur in onze gemeente en kunnen we invulling
geven aan de ambities bij de verschillende sportverenigingen. De komende periode gaan we dit
verder uitwerken en zullen we met een nader voorstel hieromtrent komen.
Middels een subsidie kunnen sportverenigingen een bijdrage krijgen in onder andere de kosten van
het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten en het aanschaffen van sportmaterialen. Wij
stellen voor om een nieuwe subsidieregeling hieraan toe te voegen. Het organiseren van
(top)sportevenementen kan van toegevoegde waarde zijn voor onze inwoners en gemeente.
Daarom willen wij partijen die dergelijke evenementen willen organiseren hierin ondersteunen.
Tot slot
In deze beleidsnota is de sportagenda voor de toekomst opgenomen. De komende periode willen
we samen met onze partners werken aan het in stand houden en het verbeteren van de sportinfrastructuur in onze gemeente. De samenhangende en integrale kaders hiervoor zijn in deze nota
aangegeven. We gaan voor een sportief Soest!
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1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

Het huidige sportbeleid is vastgesteld in 1999. De samenleving is in beweging. Sportbeoefening
wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de samenleving en in de sport zelf. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot ander sport en beweeggedrag. Nu 10 jaar na vaststelling van het
huidige beleid wordt het tijd om dit beleid te herijken.
Tijdens het vaststellen van het huidige sportbeleid in 1999 is aangegeven dat het sportbeleid op
bepaalde onderdelen nog nader uitgewerkt diende te worden en te worden vastgelegd in aparte
deelnotities. In plaats hiervan is in de praktijk een pragmatische aanpak gehanteerd, waarbij met
de wensen uit “het veld” zoveel rekening is gehouden en – daar waar mogelijk – zoveel mogelijk
wensen zijn gehonoreerd. De keerzijde hiervan was, dat sommigen een handvat misten. Tijdens
een interactieve ontmoeting met het veld op 12 juni 2008 werd dit bezwaar naar voren gebracht.
In deze beleidsnota willen we deze onderwerpen alsnog een plek geven.
Verder constateren we dat sportverenigingen de nodige “wensenlijstjes” hebben. Nu is het voor
verschillende partijen niet altijd duidelijk wie op basis waarvan recht heeft op wat. Hierin willen we
duidelijkheid scheppen. In deze nota zullen we de beleidsuitgangspunten neerleggen en in een
aparte uitvoeringsnotitie willen we de investeringsopgave voor de komende jaren neerleggen.
Tenslotte bestaat er de behoefte aan meer transparantie omtrent de financiën die gemoed zijn met
het sportbeleid en wat men hiervoor terug krijgt c.q. kan verwachten. Het sportbeleid legt een
aanzienlijk beslag op de financiële middelen van de gemeente. Jaarlijks investeren we gemiddeld
circa € 75 per inwoner in sport. Op grond van begrotings- en investeringsvolumes willen we de tot
nu toe gemaakte, voorgenomen en toekomstige keuze onderbouwen door een breed gedragen
visie.
Er zijn dus diverse redenen om het huidige sportbeleid tegen het licht te houden en te bezien of
het geactualiseerd of aangepast dient te worden. Deze nota vormt daarbij het beleidskader. Om in
sporttermen te blijven: deze nota is bedoeld om het speelveld aan te geven.

1.2

Opbouw beleidsnota

De opbouw van deze beleidsnota is als volgt. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op
de sterke en zwakke punten van het huidig sportbeleid. Hoofdstuk 3 gaat in op de gemeentelijke
sportvisie voor de komende jaren. De hierop volgende hoofdstukken, te weten 4 tot en met 8,
gaan nader in op hoe we onze visie uitwerken en wat we willen realiseren. Dit doen we aan de
hand van verschillende pijlers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op de financiën. Het
uitvoeringsprogramma en een notitie met achtergrondinformatie over relevante ontwikkelingen en
de sportsituatie in Soest zijn separaat bij deze beleidsnota gevoegd.

1.3

Totstandkoming

Deze beleidsnota is op een interactieve wijze tot stand gekomen. In de voorbereidende fase om te
komen tot deze sportnota zijn een startnotitie en een kaderstellende notitie opgesteld. Via een
Sportconferentie met vertegenwoordigers van
sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en
onderwijsinstellingen is van gedachten gewisseld over
het te voeren sportbeleid. Daarnaast heeft er met de
gemeenteraad een kaderstellende bijeenkomst
plaatsgevonden. Vervolgens is er een concept
beleidsnota opgesteld die de inspraak is ingegaan.
Naar aanleiding van de inspraakreacties is een
Inspraaknotitie opgesteld. De Inspraaknotitie en de
concept beleidsnota zijn besproken door de
gemeenteraad. De concept beleidsnota is naar
aanleiding van deze bespreking in de gemeenteraad en
op basis van de Inspraaknotitie aangepast.
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2 DE SPORTIEVE UITDAGING VOOR SOEST
2.1

Inleiding

Sportbeleid is geen nieuw beleid. Sinds 1999 betekent Soester sportbeleid werken aan versterking
van de sportinfrastructuur, het inzetten van sport als middel om de lokale sociale infrastructuur te
versterken en het leggen van dwarsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen. Hierbinnen
is er sterk ingezet op het stimuleren van onze inwoners om aan sport te doen.

2.2

Sterke en zwakke punten

Wanneer we kijken naar het sportbeleid zoals wij dat de afgelopen jaren hebben gevoerd, dan
kunnen we hiervan een situatieanalyse maken, een zogenaamde SWOT-analyse. Deze analyse gaat
in op sterke en zwakke punten van het huidige sportbeleid. Daarnaast worden belangrijke kansen
en bedreigingen in kaart gebracht. Onderstaande tabel geeft deze elementen voor onze gemeente
weer. De tabel is opgesteld op basis van informatie die verkregen is in de voorbereidende fase met
betrekking tot het opstellen van deze nota en op basis van uitkomsten van het sportdeelnameonderzoek en de Verenigingspeiling (zie hiervoor de separaat toegevoegde achtergrondnotitie).
Tabel 1: SWOT-analyse sportbeleid gemeente Soest

Sterktes
De sportdeelname ligt in onze gemeente
hoger dan het landelijke gemiddelde;
Integrale afstemming met andere
beleidsterreinen als jeugd- en gezondheidsbeleid;
Relatief gezien zijn er veel sportvoorzieningen in onze gemeente aanwezig in
vergelijking met andere gemeenten;
Gunstige ligging ten opzichte van wat
grotere gemeenten met een breed
sportaanbod;
De aanwezigheid van een overkoepelend
orgaan dat de sportverenigingen
vertegenwoordigt en de goede
verstandhouding met deze Sportfederatie;
Verenigingen zien de toekomst positief
tegemoet;
Politieke betrokkenheid.
Kansen
De Wmo legt de nadruk op ontmoeten. Sport
biedt inwoners de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten;
Het opzetten van een jeugdsportfonds
waarop jongeren een beroep kunnen doen
om contributies en lesgeld vergoed te
krijgen;
Via buurtsportactiviteiten kunnen jongeren
met een achterstand bereikt worden;
Groeiende aandacht bij bedrijven en
zorgverzekeraars voor bewegen;
Verder vormgeven van de maatschappelijke
rol van sportverenigingen;
Na- en buitenschoolse en buurtactiviteiten
bieden kansen voor sport en bewegen;
Mogelijkheden om de sportvoorzieningen in
te zetten voor ander gebruik en meerdere
doelgroepen;
Regionale afstemming ten aanzien van
beleid en (top)sportevenementen.

Zwaktes
Vrijwilligersproblematiek bij verenigingen;
Inwoners in de leeftijdscategorie 19-40 jaar
zijn minder vaak lid van een sportvereniging
in vergelijking met landelijke cijfers
(18% in Soest en landelijk 27%);
De sportdeelname van nieuwe Nederlanders
en mensen met een beperking blijft achter;
Op populaire tijden is de capaciteit van
binnensportaccommodaties ontoereikend;
Beperkt aantal vakleerkrachten
bewegingsonderwijs op basisscholen;
Goede randvoorwaarden voor topsport zijn
niet of beperkt ingevuld in onze gemeente;
Geringe participatie in regionaal overleg;
Structurele communicatie naar derden. Nu
vindt communicatie vaak incidenteel plaats,
bijvoorbeeld n.a.v. een project.

▪

Bedreigingen
Het succes van sportstimuleringsprojecten
zorgt voor een druk op de beschikbare
capaciteit met als mogelijk gevolg wachtlijsten dan wel ledenstop;
Sportruimte dient te concurreren met
woningbouw;
Sport en bewegen concurreert met andere
vormen van vrijetijdsbesteding (toenemende
druk op vrije tijd). Afhaken jongeren door
andere vrijetijdsinvulling;
Een deel van de volwassenen geeft aan om
financiële redenen niet te sporten;
Toenemende druk op vrijwilligers;
Kritische sportconsumenten shoppen
veelvuldig. Sommige verenigingen
worden o.a. hierdoor geconfronteerd met
daling aantal leden;
Onvoldoende financiële middelen om alle
wensen van de sportverenigingen te kunnen
honoreren;
Toenemende regeldruk.
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3 VISIE, VERBREDING EN GEMEENTELIJKE ROL
3.1

Visie 2009-2012

In het vorige hoofdstuk hebben we aan de hand van een SWOT-analyse gekeken naar de
sportsituatie in onze gemeente. Aan de hand van deze analyse, de input uit de voorbereidende fase
en trends en ontwikkelingen zoals beschreven in de achtergrondnotitie staan we voor een aantal
uitdagingen de komende jaren. Aan de hand hiervan en hetgeen we willen bereiken de komende
jaren, kunnen we een vertaalslag maken naar een visie. Onze visie op het sportbeleid voor de
komende jaren is:
Zoveel mogelijk inwoners bewegen of doen aan sport omdat bewegen en sporten positieve
effecten hebben. Het liefst doen zij dit een heel leven lang. Inwoners dienen dagelijks minimaal
30 minuten te bewegen. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom willen wij vooral de jeugd
stimuleren om te gaan bewegen en sporten. Goede sportaccommodaties kunnen hier een
bijdrage aan leveren. Omdat sport twee gezichten kent, zetten we sport ook in als middel om
maatschappelijke problemen aan te pakken en te investeren in leefbaarheid en samenhang.
Sportverenigingen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We streven naar een
sportaanbod dat past bij een middelgrote gemeente zoals wij dat zijn. Dit betekent dat het niet
reëel is dat we alle sportfaciliteiten binnen onze eigen gemeente hebben of kunnen realiseren;
het kan zijn dat voor specifieke sportwensen uitgeweken dient te worden naar omliggende
gemeenten. In 2012 hopen we dat onze inspanningen erin hebben geresulteerd dat het
sportklimaat in onze gemeente is verbeterd, dat meer mensen meer bewegen en sporten en de
sportinfrastructuur voldoet aan de gestelde (sporttechnische) eisen en de wensen
van onze sportende en bewegende inwoners.

3.2

Waarom investeren in sport(beleid)?

Sport is een lastig te omschrijven begrip. Sport definiëren leidt tot het uitsluiten van activiteiten
waarvan anderen zeggen dat ze wel als sport beschouwd dienen te worden. In de praktijk is
meestal wel duidelijk wat onder sport(en) verstaan wordt. De maatschappelijke betekenis van
sport staat voor ons niet ter discussie. De instrumentele waarde van sportbeoefening is immers
groot. Sporters voelen zich gezonder en leven gezonder dan niet-sporters. Sporters hebben minder
gezondheidsklachten en minder chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld diabetes. Wekelijks
nemen vele Soesters deel aan sportactiviteiten, op verschillende niveaus en met verschillende
motieven. Sporten is een belangrijke bron voor ontspanning: niet alleen voor de sporter maar ook
voor vrijwilligers en toeschouwers (sport als vrijetijdspraktijk). Plezier staat hierbij dikwijls voorop.
Naast sporten als doel kan sport ook ingezet worden als middel. Hierbij wordt sport ingezet om
bepaalde maatschappelijke vraagstukken aan te pakken c.q. te realiseren. Zo wordt tijdens het
sporten aandacht besteed aan aspecten als samenwerken en het overbrengen van waarden en
normen. Geleerd wordt dat winnen en verliezen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Op deze
manier werkt sport aan de persoonlijke ontwikkeling (zelfvertrouwen) van mensen. Sport kan ook
ingezet worden om mensen met elkaar in contact te brengen ter bevordering van integratie, om
mensen uit hun sociaal isolement te halen, om binding met en leefbaarheid van de samenleving te
bevorderen (gemeenschapsgevoel), om ongewenste vrijetijdsbesteding (vandalisme en overlast)
terug te dringen en om de emancipatie van bepaalde groepen te bevorderen. Investeren in sport is
dus investeren in de samenleving. Sport zorgt voor sociale binding dwars door alle lagen van de
bevolking heen. Op termijn kunnen investeringen in sport worden terugverdiend doordat de
sportwereld direct of indirect kan bijdragen tot het voorkomen of terugdringen van (dure)
maatschappelijke problemen. Anno 2009 hoort sport niet alleen thuis op de sportvelden maar ook
in de wijken en op (school)pleinen. (Top)sportevenementen kunnen een gemeente nadrukkelijk op
de kaart zetten. Gezien de maatschappelijke functie en betekenis van sport en gezien de sociale en
individuele belangen die er leven ten aanzien van sport, willen wij investeren in sport.

3.3

Twee begrippen: sport en bewegen

Hierboven werd al aangegeven dat sport zich moeilijk laat afbakenen en definiëren. Een definitie
die veel gebruikt wordt is de definitie zoals het W.J.H. Mulier Instituut die heeft geformuleerd.
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Deze luidt:
“Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch
verband maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een al dan niet in de eigen woonplaats gesitueerde - ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op
een manier die is gerelateerd aan voorschriften en gebruiken die in internationaal verband ten
behoeve van prestaties met een competitie- of wedstrijdelement in de betreffende activiteit of
verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn gekomen.”
Bovenstaande definitie is een brede en veelomvattende definitie. In het vervolg van deze
beleidsnota zullen we sport voornamelijk beschouwen als een lichamelijke activiteit met een
recreatief of competitief element met als doel het verbeteren van de fitheid en/of gezondheid,
prestaties of waarbij het plezier in het sporten voorop staat.
Het begrip ‘bewegen’ kan ook heel breed worden opgevat. Met bewegen wordt in deze nota
lichamelijk activiteit bedoeld. De lichamelijke activiteit, de hoeveelheid lichaamsbeweging, kan
uitgedrukt worden in aantal minuten lichamelijke activiteit per dag, te weten de beweegnorm. De
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft een algemeen advies omtrent bewegen en
gezondheid, verschilt per leeftijdsgroep en is voor volwassenen vastgesteld op minimaal 5 dagen in
de week 30 minuten matig intensief bewegen en voor de jeugd op dagelijks een uur matig intensief
bewegen. Bewegen, lichamelijke activiteit, kan in diverse vormen: van zwemmen tot wandelen en
van buiten spelen tot op de fiets naar school/werk.

3.4

De elementen van onze visie

3.4.1 De pijlers van ons beleid
Wanneer we kijken naar de uitdagingen voor de sport in Soest (SWOT-analyse) en onze visie, dan
kunnen we een aantal pijlers onderscheiden aan de hand waarvan we ons beleid kunnen opbouwen. Deze pijlers, die in de volgende hoofdstukken verder worden uitgewerkt, zijn:
1. het creëren van een doorlopende sport- en beweeglijn: in elke levensfase kunnen sport en
bewegen van toegevoegde waarde zijn en bieden gunstige perspectieven om oud te worden;
2. sportaccommodaties: sportaccommodaties scheppen de voorwaarden voor sportbeoefening;
3. sportaanbieders: sportaanbieders spelen met hun aanbod een belangrijke rol als het gaat om
het sporten en bewegen in onze gemeente;
4. de betaalbaarheid van de sportinfrastructuur (in relatie tot de kwantiteit, kwaliteit en
diversiteit).
3.4.2 Een verbreding van ons beleid: focus op bewegen
Lichamelijke inactiviteit vormt één van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid.
Inactiviteit kan bijdragen aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en het optreden van
chronische aandoeningen. Onze samenleving is de afgelopen decennia steeds meer geëvolueerd tot
een sedentaire samenleving. Bewegen hoort niet meer tot onze natuurlijke activiteiten. In ons
gewone dagelijkse leven zijn flinke lichamelijke inspanningen vrijwel verdwenen. We brengen een
groot deel van de dag vaak zittend door. Zo kijken we veel televisie, zitten we veel achter de
computer en om op het werk te komen kiezen we nog vaak de auto of het openbaar vervoer.1
Verontrustend is dat bijna 1 op de 2 jeugdigen in Soest niet voldoende lichaamsbeweging heeft
volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Bewegingsarmoede in combinatie met
een ongezonde leefstijl (vet eten, roken en overmatig alcohol drinken) leiden tot gezondheidsproblemen. Met één of twee avonden sporten in de week wordt de dagelijks inactiviteit hiermee
niet gecompenseerd. Er dient meer aandacht te komen voor de dagelijkse portie bewegen.
Bewegen is goed voor de gezondheid en bewegen is vaak een eerste opstap naar sporten. Daarom
willen we naast de aandacht voor sport(deelname) ook aandacht gaan schenken aan het
beweeggedrag van onze inwoners.
3.4.3 De twee gezichten van sport
Was vroeger het beoefenen van sport een doel op zichzelf, tegenwoordig wordt sport ook steeds
meer ingezet als middel/instrument om doelen die buiten de sport liggen te realiseren.

1

Het aantal uur lichamelijke inactiviteit bedraagt gemiddeld 6,5 uur per etmaal. Bron: OBIN-cijfers, 2005
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Sport als doel
Bij sport als doel gaat het om een zinvolle vrijetijdsbesteding. In het kader hiervan wordt er naar
gestreefd om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten (en bewegen) te krijgen. Sportaanbieders
kunnen hieraan bijdragen door te zorgen voor een veilige sfeer op de verenigingen en goede
trainers die de sporters de nodige vaardigheden kunnen leren.
Sport als middel
In dit kader wordt sport ingezet als middel om maatschappelijke problemen te verminderen.
Maatschappelijke problemen kunnen liggen op de volgende beleidsterreinen:
lokaal gezondheidsbeleid: In de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 staat dat wij streven
naar ‘een gezonde inwoner’. We willen gezond gedrag bevorderen en een ongezonde leefstijl
tegengaan. Naast aandacht voor alcohol-, rook- en psychosociale problematiek willen we
inzetten op meer bewegen. Te weinig bewegen, verkeerd eten en overgewicht hebben een
relatie met elkaar. Het hebben van overgewicht gaat gepaard met risico’s als cardiovasculaire
aandoeningen, diabetes type 2 en klachten aan het bewegingsapparaat.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): een belangrijk element dat centraal staat
in de Wmo is ‘ontmoeten’. Mensen dienen mee te doen aan de samenleving. Sporten bij
sportverenigingen biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Met partners op het
gebied van zorg en gezondheid werken we aan beleid voor onder andere mensen met een
beperking, mensen met overgewicht en mensen in een achterstandspositie.
Jeugdbeleid: centraal in het jeugdbeleid staat het bieden van kansen en het voorkomen van
achterstanden. Sport biedt de jeugd ontplooiingskansen.
Ouderenbeleid: sporten en bewegen kunnen er aan bijdragen dat ouderen zich langer gezond
voelen en kunnen voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement komen.
3.4.4 Nieuwe beleidsrichtingen
Naast het continueren van bestaand beleid willen we ook een aantal nieuwe ‘beleidsrichtingen’
inslaan. Nieuw is
dat we ons ook willen richten op het beweeggedrag van onze inwoners in plaats van alleen op
het sportgedrag zoals eerder aangegeven;
dat we de (potentiële) sporter als uitgangspunt nemen. Lag voorheen de focus nog sterk op de
sportvereniging, nu willen we de (vraag van de) sporter centraal stellen en hoe we tegemoet
kunnen komen aan zijn/haar wensen en behoeften op sport- en beweeggebied (een
doorlopende beweeglijn realiseren);
dat we uitgaan van een gezamenlijke verantwoordelijk. Niet alleen wij hebben een rol en
verantwoordelijkheid als het gaat om het sport- en beweeggedrag van onze inwoners maar ook
anderen hebben hierin een rol zoals werkgevers, zorgverzekeraars en bovenal de inwoner zelf;
dat we de talenten in onze gemeente willen ondersteunen;
dat we van de sportverenigingen ook een financiële bijdrage willen gaan vragen daar waar het
gaat om het realiseren van bepaalde sportvoorzieningen. De komende periode gaan we dit
verder uitwerken met het veld en we zullen met een apart voorstel hierop terugkomen;
dat we ons meer willen richten op de anders georganiseerde sport en de ongebonden sport.
3.4.5 Gemeentelijke rol
Gezien de positieve effecten die ermee gemoeid zijn, willen wij er voor zorgen dat zoveel mogelijk
inwoners van onze gemeente sporten en voldoende bewegen. In eerste instantie willen wij een
voorwaardenscheppende rol vervullen om bewegen en sporten in onze gemeente mogelijk te
maken. Hierbij kan gedacht worden aan het verlenen van subsidies en zorgen voor goede
sportaccommodaties. Die inwoners die niet sporten of onvoldoende bewegen willen we stimuleren
om wel te gaan sporten en meer te gaan bewegen. Indien dat nodig is zullen we aanvullend,
sturend en initiërend optreden. Wij hechten aan overleg over het te voeren beleid. Samen met
sportverenigingen en andere partners zullen we dan ook overleggen over ons beleid en de invulling
van onze rol.
Als gemeente wordt ons wel eens verweten dat we teveel bezig zouden zijn met ruimtelijke
ordening (bouwen). Met deze beleidsnota willen we uitdragen dat we niet alleen ambitie hebben op
het gebied van ruimtelijke ordening maar dat we ook aandacht hebben voor het cement dat de
samenleving bij elkaar kan houden, namelijk sport en bewegen. Een aantrekkelijk leefklimaat
bestaat immers uit meer dan aantrekkelijke woningen.
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4 EEN DOORLOPENDE SPORT- EN BEWEEGLIJN
4.1

Wat is een doorlopende ‘sport- en beweeglijn’?

Zoals in het onderwijs wordt gesproken over een doorlopende leerlijn zo streven we als gemeente
een ‘doorlopende sport- en beweeglijn’ na.2 Een doorlopende leerlijn is een meerjarig onderwijsprogramma over verschillende leerjaren en verschillende schooltypes (basisonderwijs en
voortgezet onderwijs) en is de basis voor het concept een leven lang leren. Een doorlopende sporten beweeglijn houdt in dat er een passend en aansluitend sportaanbod is voor inwoners in de
verschillende fasen van hun leven. Samen met de sportaanbieders willen wij een sportaanbod in
onze gemeente creëren dat past in de filosofie van een leven lang sporten en bewegen.
In het onderwijs doen kinderen al op vroege leeftijd mee aan educatieve programma’s die
doorlopen in de eerste twee groepen van de basisschool, de zogenaamde
voor- en vroegschoolse educatie. Voor sport geldt ook dat hoe eerder
mensen in aanraking komen met sport hoe groter de kans is dat zij geen
achterstanden ten aanzijn van hun sport- en beweeggedrag c.q. deelname
oplopen. Het fundament voor sport- en beweeggedrag wordt dan ook in de
eerste paar jaar van iemands leven gelegd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
de juiste bewegingsvaardigheid. In deze fase is kennismaking met
sport(activiteiten) het belangrijkste. Babyzwemmen biedt onze jongste
inwoners de mogelijkheid om al vroeg te wennen aan het water.
Kaboutervoetbal biedt de jeugd de mogelijkheid om al in een vroeg stadium kennis te maken met
aspecten van het voetbal. Ook voor ouderen dient er een aantrekkelijk sportaanbod te zijn zodat zij
kunnen blijven sporten en bewegen tot op hoge leeftijd.
Zoals het onderwijs ook rekening houdt met de beperkingen en mogelijkheden van leerlingen zo
dienen de sportvereniging dit ook te doen. Specifiek kan hier gedacht worden aan de groep
mensen met een beperking. In het onderwijs zien we dat wanneer leerlingen afhaken dit in veel
gevallen gebeurt na de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Analoog kunnen we
ten aanzien van de sport deze ‘breekpunten’ ook onderscheiden, bijvoorbeeld de overstap van
junioren naar senioren. In het leven van jongeren komt er een punt dat andere interesses en
onderwerpen een grotere rol in hun leven gaan spelen dan sporten en er voor zorgen dat sporten
naar de achtergrond verdwijnt of helemaal van het toneel verdwijnt. Met een aantrekkelijk aanbod
dienen wij en de sportverenigingen ervoor te zorgen dat deze categorie niet afhaakt.
Centraal in de doorlopende sport- en beweeglijn staat de sportoriëntatie met daarbij aandacht voor
een gezonde leefstijl. We streven erna om bij mensen een positieve bewegingsattitude te
ontwikkelen zodat mensen tot op hoge leeftijd sporten en bewegen. Hierna zullen we ingaan op
enkele doelgroepen en aspecten van ons stimuleringsbeleid. Voor meer achtergrondinformatie over
de doelgroepen zoals sportdeelnamecijfers wordt verwezen naar de achtergrondnotitie.

4.2

Waarom investeren in een doorlopende sport- en beweeglijn?

4.2.1 Inleiding
In elke levensfase heeft sporten/bewegen iets waardevols toe te voegen. Zo valt er gezondheidswinst te boeken en speelt het een belangrijke rol in het ontmoeten van andere mensen. Daarnaast
ontlenen mensen plezier en ontspanning aan het sporten en bewegen. Sporten en bewegen bieden
gunstige perspectieven om gezond oud(er) te worden. Zo is bewezen dat beweegprogramma’s voor
ouderen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. We beogen
mensen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
Doel hiervan is deze personen te interesseren voor regelmatige sport- en beweegdeelname. Onze
inzet hierbij is om onze inwoners zo vroeg mogelijk aan het bewegen en sporten te krijgen om zo
een goede basis te leggen voor een levenlang sporten.
Belangrijk is te beseffen dat het letterlijk in beweging krijgen van inactieven een grote opgave is.
Dit gaat met kleine stapjes (letterlijk soms met vallen en opstaan) en vergt een forse investering
2

Sommige gemeenten spreken in dit kader over een leven lang sporten dat gebaseerd is op het Long-Term
Athlete Developement programma (LTAD) dat zich richt op het algemene raamwerk van de ontwikkeling van
sporters met speciale aandacht voor motorische en psychische ontwikkeling.
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en volharding. Het gaat hier om gedragsbeïnvloeding en dat is niet eenvoudig. Via kennismakingsprojecten komen mensen voor het eerst in aanraking met sport/bewegen. Belangrijk is dat deze
kennismakingprojecten een vervolg krijgen (inbedding) anders zijn de voorgaande inspanningen
vruchteloos. Bij deze kennismakingscursussen is het van belang om aansluiting te zoeken bij de
belevingswereld van de verschillende doelgroepen.
Het stimuleren van onze inwoners om ze aan het sporten te krijgen heeft in de loop van de jaren
vruchten afgeworpen. Onze sportdeelnamecijfers liggen dan ook op of boven landelijke
gemiddelden. In dit licht kiezen wij ervoor om het ingezette sportstimuleringsbeleid zoals dat onder
de Breedtesport- en BOS-impuls in gang is gezet te continueren.
4.2.2

Van inactief naar veelzijdig bewegen

In paragraaf 3.4.2 zagen we dat lichamelijke inactiviteit een belangrijke risicofactor voor de
gezondheid is. Bewegen kent allerlei voordelen. Zo kan het op verschillende gebieden een rol
spelen:
mensen gaan zich beter voelen (bewegen geeft meer energie en vergroot het
uithoudingsvermogen);
mensen gaan er beter uitzien (bewegen helpt bij het verbranden van calorieën);
mensen zijn productiever (bewegen vergroot het fysieke uithoudingsvermogen);
mensen voelen zich gezonder (lichaamsbeweging helpt botontkalking voorkomen en
vermindert het risico op hart- en vaatziekten en diabetes);
bewegen is vaak een eerste opstap naar sporten (door op een plezierige manier kennis te
maken met beweegactiviteiten kunnen er belangrijke stappen gezet worden naar meer
structurele vormen, te weten sporten; hetzij binnen sportverenigingen hetzij op andere
manieren).
Investeren aan de voorkant van beleid (mensen aan het bewegen krijgen) voorkomt kosten aan de
achterkant van beleid (bijvoorbeeld kosten van gezondheidszorg en improductiviteit van
werknemers).
Bewegen kan in de vorm van sporten of in andere vormen. Bewegen is dus meer dan sporten.
Bewegen slaat op alle vormen van lichamelijke activiteit; van traplopen tot het lopen van een
marathon. We spreken van sport als het bewegingsvormen betreft waarbij het op de een of andere
manier om prestatie gaat. Hierbij hoeft het niet altijd om winnen of verliezen te gaan maar kan het
ook gaan om een persoonlijke verbetering van een prestatie. Zo kan een stukje wandelen
beschouwd worden als bewegen. Joggen, waarbij het gaat om een zekere prestatie in de zin van
een bepaalde afstand af leggen en het liefst nog binnen een bepaalde tijd (=prestatie), kan
beschouwd worden als sport. In gezinnen waar geen sprake is van een ‘sportcultuur’ zullen ouders
hun kinderen minder snel stimuleren om aan sport te doen. Daarom willen we ook inzetten op het
beweeggedrag van mensen. Naast het stimuleren van mensen om aan sport te doen, willen ook
inzetten op veelzijdig bewegen. Veelzijdig bewegen kan in de vorm van buitenspelen, tuinieren en
vaker de fiets nemen naar het winkelcentrum in plaats van de auto.3 Mensen die nu inactief zijn,
bijvoorbeeld vaak de auto nemen in plaats van de fiets, willen we bewust maken van hun
leefpatroon.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft een algemeen advies omtrent bewegen en
gezondheid, verschilt per leeftijdsgroep en is voor volwassenen vastgesteld op minimaal 5 dagen in
de week 30 minuten matig intensief bewegen en voor de jeugd op dagelijks een uur matig intensief
bewegen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 67% van de jongens en 78% van de meisjes onder de
18 jaar niet voldoen aan de NNGB en dat slechts 55% van de bevolking van achttien jaar en ouder
voldoende beweegt. In Soest haalt 53% van de kinderen op de basisscholen de beweegnorm; per
basisschool verschilt dit echter. Van de jongeren in Soest denkt 79% hieraan te voldoen en van de
volwassen denkt 66% hieraan te voldoen.4 Gemiddeld is de sportdeelname van de jeugd (8-12
jaar) in onze gemeente 86%. We zien dat er kinderen op de basisscholen zijn die deelnemen aan
sport maar kijkend naar de score ten aanzien van de beweegnorm, toch een leefstijl hebben
3

Hierbij gaat het om Non-Exercise Activity Thermogenesis (NEAT): alle fysieke en onbewuste inspanningen die
iemand gedurende een dag levert.
4
Bron: Onderzoek sportdeelname gemeente Soest, 2008. In het kader van dit onderzoek is het dagelijks
lichamelijke activiteitenpatroon van mensen niet gemeten. In plaats hiervan is aan de respondenten zelf
gevraagd een inschatting te maken van hun beweeggedrag.
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waarbij ze te inactief zijn. Zo willen we aandacht schenken aan bewustwording bij ouders ten
aanzien van het beweeggedrag van hun kinderen. Hier is een nauwe relatie weggelegd met het
lokaal gezondheidsbeleid van onze gemeente waarbij wordt ingezet op een gezonde leefstijl, waar
voldoende bewegen onderdeel van uit maakt.
Tot nu toe werden vooral sportverenigingen ingezet om mensen te activeren. Uit de praktijk blijkt
dat dit sportaanbod niet altijd aansluit bij de behoeften van de doelgroep inactieven. We zien
bewegen en sporten niet langer het unieke domein is van sportverenigingen. Bewegen en sporten
gebeurt tegenwoordig overal: in sportaccommodaties, op scholen, op pleintjes in de wijken, bij de
sportvereniging en via sporten zoals fietsen en skaten. Een sportaanbod voor de groep inactieven
dient laagdrempelig te zijn en toegankelijk te zijn voor iedereen.
Hoe willen we mensen aan het bewegen krijgen?
deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). De inzet hiervan is sterk
gericht op bewustwording. Hierbij kan gedacht worden aan de landelijke campagne 30 minuten
bewegen;
Kies je Sport;
Schoolzwemmen;
WhoZnext;
GALM-activiteiten;
Club Extra;
Het creëren van veilige fiets- en wandelpaden;
Aanleg en behoud speelveldjes/speelruimte in de wijken
Stimuleren van een sportarrangement na schooltijd.
Veel van de hierboven beschreven stimuleringsprogramma’s en activiteiten worden tweeledig
ingezet; enerzijds worden ze ingezet om inwoners meer aan het bewegen te krijgen (van inactief
naar bewegen) en anderzijds worden ze ingezet om inwoners (meer) aan het sporten te krijgen en
te houden (van bewegen naar duurzame sportdeelname). Verderop in dit hoofdstuk zullen we
onder de noemer van ‘een doorlopende sport- en beweeglijn’ meer aandacht schenken aan het
beweeg- en sportgedrag van de inwoners en de genoemde stimuleringsprogramma’s en
activiteiten. Hierbij zullen we een onderscheid maken naar verschillende doelgroepen om beter
maatwerk te kunnen leveren. Om maatwerk te kunnen leveren is het van belang om voor
verschillende doelgroepen verschillende stimuleringsstrategieën in te zetten.

4.2.3

Strategie stimulering

Wij hechten grote waarde aan stimulering van sporten en bewegen vanwege de positieve effecten
daarvan voor de bewoners (o.a. gezondheidsaspecten en andere maatschappelijke effecten). Ten
aanzien van sportstimulering valt het volgende op te merken:
•
sport- en beweegstimulering begeven zich steeds nadrukkelijker op andere maatschappelijke
terreinen en werken daarmee samen met andere beleidsterreinen zoals onderwijs,
gezondheidszorg en welzijn;
•
sport- en beweegstimulering richten zich op steeds meer doelgroepen zoals jeugd, ouderen,
nieuwe Nederlanders en chronisch zieken;
•
sport- en beweegstimulering houden zich met een steeds breder pallet van sport en
beweegaanbieders bezig: georganiseerde sport, commerciële sport, bewegingsonderwijs,
sporten in de wijken etc.
Samengevat: we zien een andere en bredere inhoud, meer doelgroepen, nieuwe klanten en een
gevarieerder aanbod. Dit heeft voor de gemeente een aantal gevolgen c.q. omslag in het denken:
•
van een generiek aanbod naar maatwerk (per doelgroep en zelf per wijk);
•
samenwerken met nieuwe partners van buiten de bestaande netwerken.
Het stimuleringsbeleid dat wij willen voeren richt zich op alle inwoners van onze gemeente. Hierbinnen worden verschillende doelgroepen onderscheiden: een indeling in leeftijdscategorieën en in
specifieke doelgroepen die extra aandacht verdienen (zie hoofdstuk 4.3). De groepen willen we via
diverse ‘kanalen’ bereiken. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld de sportverenigingen die de inwoners
bedienen die lid zijn van een sportvereniging (zie hoofdstuk 6) en richten we ons rechtstreeks tot
de individuele sporters, de potentiële sporters en de mensen die onvoldoende bewegen. Hierbij
besteden we ook aandacht aan sporten in de wijk, sporten/bewegen in de openbare ruimte en de
relatie onderwijs-sport/bewegen. De strategie die we hierbij willen hanteren is de volgende:
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Strategie jeugd en jongeren
in een vroeg stadium kinderen “sportief” maken;
voorkomen van negatieve ervaringen met sport (op basisscholen en verenigingen);
signalering op de basisschool van kinderen die niet meekunnen (motorische screening);
meer de nadruk leggen op spel en minder op prestatie/competitie.
Strategie sportstimulering volwassenen:
inspelen op de behoefte van volwassenen om zelf het moment van sporten/bewegen te
bepalen (bijvoorbeeld een huisvrouwencompetitie door de weeks);
meer de nadruk leggen op het gezelligheidsmotief dan op het prestatie-element.
Strategie sportstimulering senioren
verenigingen stimuleren om met een aangepast aanbod te komen. Bijvoorbeeld 7x7 competitie
op een kleiner veld ontwikkelen om voetbal aantrekkelijk te houden voor senioren. Ook kan
hier gedacht worden aan bijvoorbeeld seniorenhockey;
Door middel van een fittest de senior te laten zien hoe hij/zij er conditioneel voorstaat. Veel
commerciële sportaanbieders en zorgverzekeraars bieden een dergelijke test.

4.3

Wat willen we bereiken?
In
In
In
In
In
In
In

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

is de sportdeelname van de jeugd in onze gemeente gestegen met 3% t.o.v. 2008;
is de sportdeelname van jongeren in onze gemeente gestegen met 2% t.o.v. 2008 ;
is de sportdeelname van volwassen in onze gemeente gestegen met 5% t.o.v. 2008 ;
is de sportdeelname van senioren in onze gemeente gestegen met 3% t.o.v. 2008;
voldoen 10% meer van de inwoners aan de NNGB dan in 2008;
heeft 90% van de allochtone kinderen een zwemdiploma A;
hebben wij belangrijke stappen gezet om een doorgaande lijn te realiseren.

4.3.1 Jeugd
Van de jeugd doet 86% aan sport en voldoet 53% aan de NNGB. In deze levensfase staat
kennismaking met sport voorop. De eerste fundamenten voor toekomstig beweeg- en sportgedrag
dienen in deze fase gelegd te worden. Sporten en bewegen dragen bij aan het verbeteren van de
lenigheid, de balans, coördinatie en kracht van kinderen. De mate waarin kinderen sporten en
bewegen hangt af van veel verschillende op elkaar inwerkende factoren. Het gaat om individuele,
sociale en fysieke omgevingskenmerken. Hierbij spelen de individuele motivatie en aanleg een
belangrijke rol.
De komende jaren zetten we in op:
het bevorderen dat de jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking komt met sport en bewegen. Dit
doen we onder andere door activiteiten als Kies je Sport en de Schoolsportagenda;
het bieden van goede mogelijkheden om sporten en bewegen in de eigen buurt aantrekkelijker
te maken door goede sportveldjes en sportbuurtactiviteiten. De inzet van een combinatiefunctionaris behoort hierbij tot de mogelijkheden.
4.3.2

Jongeren

Binnenboord houden is het motto van het beleid ten aanzien van de doelgroep jongeren. Van de
jongeren doet op dit moment 90% aan sport en 79% denkt aan de NNGB te voldoen. Vanaf het
18de levensjaar gaan jongeren hun belangstelling voor sport deels verliezen en gaan meer tijd
besteden aan uitgaan en sociale contacten.5 Jongeren die nu afhaken zijn vaak moeilijk in een
latere fase weer aan het sporten en bewegen te krijgen omdat zij hun vrije tijd anders invullen. De
komende jaren zetten we in op:
samen met de sportaanbieders bevorderen van een sportaanbod dat aansluit bij de wensen
van de jongeren;6
gezamenlijk met de jongeren zelf organiseren van activiteiten als WhoZnext;
een gezonde leefstijl van de jeugd via ons lokaal gezondheidsbeleid. Bewegen neemt
hierbinnen een belangrijke plaats in.
5
6

Jongeren van 12-19 jaar besteden gemiddeld 3,5 uur per week aan sport en 20-34 jarigen 1,9 uur per week.
Bron: Tijdsbestedingsonderzoek, SCP, 2008.
Uit de Verenigingspeiling blijkt dat jongeren in de leeftijdscategorie 13-18 jaar slecht vertegenwoordigd zijn in
de ledenaantallen van de sportverenigingen.
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4.3.3

Volwassenen

Uit de sportdeelnamecijfers blijkt dat 75% van de volwassenen in Soest aan sport doet en 66%
denkt te voldoen aan de NNGB. Zij sporten veel meer individueel dan bij een sportvereniging.
Individuele sporten als fitness, wandelen en zwemmen, zijn zo populair omdat men zelf kan
bepalen wanneer men wil sporten. Eén van de genoemde redenen om niet aan sport te doen is een
financiële reden. De komende jaren zetten we onder meer in op:
meer bekendheid geven aan het Minimafonds zoals onze gemeente dat kent;7
activiteiten in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen;
zorgen voor goede faciliteiten in de buitenruimte;
gezamenlijk optrekken en het promoten van het (sport)aanbod van andere partijen.
Werkgevers en zorgverzekeraars zien ook steeds vaker in dat sporten en bewegen positieve
effecten hebben voor hun werknemers respectievelijk cliënten. Werkgevers promoten steeds meer
het sporten tussen de middag en stimuleren hun medewerkers om
vooral met de fiets naar het werk te komen. Zorgverzekeraars ontwikkelen in samenwerking met
huisartsen specifieke programma’s zoals Bewegen op recept, de BeweegKuur en PON.8
4.3.4 Senioren (ouderen)
Dé senior of oudere bestaat niet. De levensfase waarin iemand verkeert, wordt door iedereen
anders ervaren. We zien enigszins een paradoxale ontwikkeling: de
levensverwachting heeft zich de laatste anderhalve eeuw verdubbeld
terwijl we juist eerder stoppen met werken en op jongere leeftijd al
tot de “ouderen” worden gerekend. Het landschap van ouderen is
zeker niet grijs. Mensen in de 4de levensfase (60-80 jaar) kunnen
getypeerd worden als gezond, vitaal, actief, vaak vervroegd uit het
arbeidsproces en als het meezit kapitaalkrachtig. Al gelden deze
kenmerken niet voor iedereen. De vrije tijd en de financiële
middelen waarover deze groep beschikt, maakt hen een
aantrekkelijke doelgroep voor de sportaanbieders. Deze groep
schuwt het sportieve element dan ook niet. Achter deze actieve
ouderen zien we de groep ouderen (80+ jaar) die worden
geconfronteerd met lichamelijke en soms ook geestelijke
ongemakken. Mensen in deze fase voelen minder de noodzaak om
mee te doen aan (het drukke bestaan) in de maatschappij. Het
gevaar van eenzaamheid dreigt bij deze groep. We zien dat de
sportparticipatie daalt naarmate men ouder wordt. Meer dan de helft
van de ouderen is onvoldoende lichamelijk actief (i.c. voldoet niet
aan de beweegnorm). Met name na het 75ste levensjaar neemt de
sportdeelname sterk af. We zien ook dat ouderen vaak niet intrinsiek
gemotiveerd zijn om te bewegen. Dit terwijl bewegen toch vele
voordelen kent. Inactiviteit bij ouderen leidt tot fysieke klachten.
Daarnaast kunnen bewegen en sporten ertoe bijdragen dat ouderen
uit hun isolement worden gehaald en andere mensen ontmoeten.
De komende jaren zetten we in op:
het subsidiëren van de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) om sportactiviteiten voor
ouderen te organiseren en ouderen te adviseren ten aanzien van het beweegactiviteiten;
het aanbieden van GALM-activiteiten9 in verschillende wijken;
samen met de sportaanbieders kijken hoe we het aanbod voor deze doelgroep kunnen
verhogen. Gerealiseerd dient daarbij te worden dat ouderen over het algemeen behoefte
hebben aan sport in zorgverband, waarbij (medische) begeleiding een essentieel aspect is.

7

Inwoners met een inkomen tot maximaal 115% van de geldende bijstandsnorm kunnen een vergoeding
krijgen voor kosten die zij maken voor sociaal-culturele activiteiten zoals een cursus of het abonnement op de
bibliotheek. Ook contributie komt in aanmerking voor vergoeding. De maximale vergoeding bedraagt € 103,per rechthebbend gezinslid.
8
Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft als voornaamste doel om zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg voor mensen met
obesitas.
9
Het Groninger Actief Leven Model is een sportprogramma voor mensen tussen de 55 en 65 jaar die weer
sportief actief willen worden.
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4.4

Mensen met een beperking

Het beweeggedrag van mensen met een beperking en/of chronische
aandoening is belangrijk om gezondheidswinst te kunnen boeken.
Positieve effecten liggen op het terrein van het lichamelijk,
psychologisch en sociaal functioneren. Als we bezien dat met de
vergrijzing ook het aantal mensen met een chronische aandoening zal
stijgen, zal deze groep in de toekomst alleen maar groter worden. Op dit
moment kunnen mensen met een beperking al bij een aantal
sportverenigingen in onze gemeente terecht. Daarnaast is er het
Aangepast sporten en Bewegen en biedt het Bentinck Fonds activiteiten
aan. De komende jaren zetten we in op:
het subsidiëren van de Landelijke Stichting Gewoon Sport (LSGS)
dat in onze gemeente een recreatief sportaanbod voor deze
doelgroep verzorgt;
het aanbieden van Club Extra. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die door een motorische
achterstand niet goed mee kunnen komen in de gymles of op de sportvereniging kunnen bij
Club Extra sporten in kleiner groepsverband waarbij er veel persoonlijke aandacht is;
het ondersteunen van sportaanbieders om een geschikt aanbod te creëren voor deze groep.

4.5

Nieuwe Nederlanders

Sport biedt nieuwe Nederlanders mogelijkheden om zich een plaats in de samenleving te
verwerven. Ervaringen elders in het land laten zien dat de nieuwe Nederlanders soms moeilijk te
bereiken zijn. Met name meisjes en vrouwen - die vaak onder bepaalde voorwaarden zoals alleen
in aanwezigheid van andere vrouwen of niet in de avonduren mogen sporten - zijn moeilijk te
bereiken. Om meer nieuwe Nederlanders aan het sporten en bewegen te krijgen de komende
periode gaan we:
nader onderzoeken welk project we kunnen uitvoeren voor deze doelgroep.
Aanvankelijk zouden we het project ‘Meedoen door Sport’ in onze gemeente gaan uitvoeren.
Dit project zou zich richten op allochtone vrouwen. De aanbieder hiervan, Alleato, heeft ons
recent laten weten dat het project vanwege een tekort aan financiële middelen niet doorgaat.
Wij gaan nu op zoek naar een alternatief project;
themabijeenkomsten organiseren om sportverenigingen te ondersteunen in de omgang met
nieuwe Nederlanders. Op deze manier worden enerzijds nieuwe Nederlanders gestimuleerd om
te gaan sporten en anderzijds worden verenigingen opgeleid om ze op te vangen;
de voordelen van schoolzwemmen meer onder de aandacht brengen.

4.6

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is erop gericht alle leerlingen bekwaam te maken voor blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sporten en hen te helpen bij het komen tot een bewuste keuze
ten aanzien van bewegen. Goed en gevarieerd bewegingsonderwijs is dan ook van belang voor de
motorische ontwikkeling van kinderen. Wanneer we bezien dat ongeveer de helft van de jeugd de
beweegnorm niet haalt en niet iedereen sport, is bewegen en sporten op school meer dan welkom.
Bovendien is landelijk aangetoond dat op scholen met een aantrekkelijk sportaanbod minder
schooluitval plaatsvindt. Sinds september 2005 mogen leraren die vanaf deze datum afgestudeerd
zijn alleen nog maar gymlessen geven aan de groepen 1 en 2. Voor het bewegingsonderwijs in de
hogere groepen is een aparte bevoegdheid nodig. Wij zijn van mening dat in eerste instantie
bewegingsonderwijs een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. Omdat bewegingsonderwijs positieve effecten heeft, willen we de scholen zoveel mogelijk stimuleren en
ondersteunen op dit gebied. Dit doen we door:
leerkrachten bewegingsonderwijs te coachen, zoals we dat de afgelopen jaren op verzoek
hebben gedaan;
screenen van leerlingen van groep 3 van de basisscholen om eventuele motorische
achterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen;
een bijdrage leveren aan het mogelijk maken dat op zoveel mogelijk basisscholen kinderen
dagelijks kunnen sporten - binnen en buiten de schooluren. Dit willen we realiseren door een
bijdrage te leveren aan creëren van verbindingen tussen de school en zijn omgeving. Hierbij
denken wij aan verankering en inbedding van BOS-activiteiten (zie paragraaf 4.8) en sport- en
beweegactiviteiten in en rondom de (brede) school.
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Sport en bewegen zijn goede mogelijkheden voor de daginvulling van de kinderen van deze school.
Door sportaanbieders te betrekken bij de organisatie van de sport- en beweegactiviteiten in en
rondom de school kan de samenwerking en afstemming tussen het onderwijs en de
sportaanbieders worden gestimuleerd. Sportaanbieders kunnen tijdens en na schooltijd het sporten beweegaanbod verzorgen. Op deze manier kunnen leerlingen sporten onder deskundige
begeleiding. De andere kant is dat sportaanbieders op deze manier in contact komen met jonge,
potentiële leden en het de aanbieders een kans biedt om zichzelf te profileren en hun positie
binnen de samenleving (wijk) te versterken. Zij kunnen elkaar dus versterken en gezamenlijk
kunnen zij een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale samenleving. Wij denken dat de inzet
van een combinatiefunctionaris in dit kader van toegevoegde waarde kan zijn (zie paragraaf 4.10).
Samen met partners zoals het onderwijs, BSO-aanbieders en sportverenigingen willen we de
komende tijd nader onderzoeken hoe te komen tot een ‘sportieve daginvulling’ voor kinderen.

4.7

Jeugdsportfonds

Inkomen en opleiding hebben invloed op het sportgedrag van mensen. Het inkomen en de
opleiding van ouders is ook (voor een groot deel) bepalend voor sportgedrag van kinderen. Mensen
met een hoger inkomen en opleidingsniveau doen gemiddeld genomen meer aan sport. Dit heeft
vooral te maken met hun leefstijl (sociaal-culturele factor). Mensen met een hogere opleiding
hechten meer waarde aan sport en zijn ook bereid om hier tijd voor vrij te maken in hun soms
drukke bestaan. Sport beoefenen kost geld. Voor minder draagkrachtige ouders en kinderen speelt
het kostenaspect een rol ten aanzien van de keuze wel of niet te gaan sporten (sociaaleconomische factor). Uit het veld krijgen wij signalen dat sommige kinderen niet in staat zijn hun
contributie te betalen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen
dezelfde kansen dienen te hebben als kinderen uit rijke(re) gezinnen. Het Jeugdsportfonds is een
landelijke opererende organisatie en stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige
wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan
sporten. Het Fonds betaalt de volledige contributie. Daarnaast is er een vergoeding voor benodigde
sportmaterialen beschikbaar. In totaal is er een maximum van € 225,- per jaar per kind
beschikbaar. Deze gelden worden rechtstreeks overgemaakt naar de sportverenigingen óf
intermediairs die voor de betreffende kinderen sportkleding aanschaffen. Aanvragen hiervoor
kunnen alleen worden ingediend door professionele intermediairs zoals docenten en jongerenwerkers. De doelgroep in onze gemeente bestaat uit circa 715 kinderen. De komende tijd gaan wij
onderzoeken of we de gelden die de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
heer Aboutaleb, beschikbaar stelt voor de bestrijding van armoede bij kinderen hiervoor kunnen
worden aangewend of dat financiering via een andere wijze dient te gescheiden.

4.8

Sporten in de buurt

Sporten in de buurt heeft positieve effecten. Zo worden de sociale verbanden in de buurt
bevorderd en heeft het positieve effecten op de leefbaarheid. De inrichting van de straat en wijk
beïnvloedt het sport- en speelgedrag van kinderen en hiermee het beweeggedrag. Bewegingsarme
wijken laten vaak (een cumulatie van) problemen zien ten aanzien van werkloosheid, inkomen en
veiligheidsgevoelens. Een ‘groene wijk’ biedt dan ook op vele punten voordelen. Aantrekkelijke
speel- en sportplekken in een wijk, die uitnodigen tot gebruik, bevorderen het beweeggedrag van
kinderen. Daarnaast is bekend dat jongeren die bezig zijn met sporten zich niet zo snel schuldig
maken aan overlast en vernieling. Ten aanzien van sporten in de buurt gaan we de komende
periode het volgende ondernemen:
In het kader van actualisatie van het gemeentelijk Speelruimtebeleidsplan in 2009 gaan we
bezien of extra speel- en sportplekken noodzakelijk zijn, waar ze eventueel gerealiseerd
kunnen worden en of we trapveldjes/playgrounds/courts kunnen inpassen in de (bestaande)
infrastructuur;
Activiteiten van de sportbuurtwerker uitbreiden. In 2006 en 2007 hebben wij als gemeente in
het kader van deze BOS-impuls een sportbuurtwerker ingezet in de wijk Smitsveen. Het
resultaat hiervan was dat de overlast in de wijk afnam en dat de sportparticipatie van de jeugd
in de wijk is toegenomen. Door in eerste instantie de activiteiten in een vertrouwde omgeving
aan te bieden (op school) wordt contact gelegd met de doelgroep en wordt de basis gelegd
voor uitbreiding naar naschoolse buurtactiviteiten. De inzet van een combinatiefunctionaris ten
aanzien van sporten in de buurt vinden wij een optie die de moeite waard is van het nader
onderzoeken.
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4.9

Sporten in de openbare ruimte

Bij volwassenen in onze gemeente is alleen ongeorganiseerd sporten het meest voorkomende
verband waarin gesport wordt (35%).10 (Hard)lopen, wandelen en mountainbiken zijn populaire
sporten die worden beoefend door onze inwoners. Kenmerk van deze sporten is dat zij in de
openbare ruimte beoefend worden. Zo hebben we met de Soesterduinen en het uitgestrekte bos en
heidegebied dat direct grenst aan Soesterberg unieke stukjes natuur in onze gemeente. Dit biedt
mogelijkheden tot sportief recreëren. Daar waar sport en recreatie de ruimte krijgen, dragen ze
maximaal bij aan een leefbare samenleving. Veilige fietsroutes zorgen er eerder voor dat mensen
de fiets pakken om boodschappen te doen en naar hun werk en school te gaan. In het
buitengebied van Soest zijn diverse (gemarkeerde) wandelroutes te vinden. Zo is bijvoorbeeld de
Koninklijke weg, een wandelroute die Paleis Noordeinde in Den Haag, via Paleis Soestdijk in Baarn,
verbindt met Paleis Het Loo in Apeldoorn een bijzonder wandelpad dat door onze gemeente gaat.
Het pad is bijzonder omdat het ook geschikt is voor mensen met een beperking. In het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat onder andere het gemeentelijk beleid ten
aanzien van onderwerpen als het openbaarvervoer en de fiets(routes).
Bij de inrichting van onze openbare ruimte proberen we – in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het de wens aan zoveel mogelijk groen om te sporten, spelen, bewegen en
recreëren. We zijn ons ervan bewust dat (stijgende) grondprijzen en ruimteclaims voor
woningbouw, verkeer en vervoer en bedrijvigheid concurreren met wensen op het gebied van een
beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (economische motieven). Belangen dienen
gewogen te worden.

4.10 Combinatiefuncties
We zijn van mening dat het inzetten van één of meerdere combinatiefunctionarissen van
meerwaarde kan zijn. Vanuit de invalshoek sport geredeneerd zijn belangrijke doelen dat de
combinatiefunctie de sportverenigingen versterkt en het sport- en beweeggedrag van mensen
bevordert. De komende tijd gaan wij ons hierin verder verdiepen en zullen we kijken of we
partners kunnen vinden om een dergelijke functie te realiseren. Een denkrichting is om in de
toekomst een combinatiefunctionaris aan te stellen in Soesterberg. Uit het onderzoek naar de
sportdeelname in onze gemeente blijkt dat de sportdeelname in Soesterberg net iets onder het
gemeentelijk gemiddelde ligt. Toekomstplannen voor Soesterberg gaan uit van een bevolkingsgroei
van het dorp. Een combinatiefunctionaris kan een bijdrage leveren aan een sterke verenigingsinfrastructuur in Soesterberg en kan de verenigingen ondersteunen hoe om te gaan c.q. zich voor
te bereiden op nieuwe leden c.q. hoe potentiële leden binnen te halen. Tijdens de begrotingsvergadering van november 2008 is een amendement inzake combinatiefuncties aangenomen.11
Resumerend
Het ingezette sportstimuleringsbeleid zoals we dat de afgelopen jaren hebben uitgevoerd zullen we
grotendeels continueren. Naast de aandacht voor sportdeelname zullen we nu ook aandacht gaan
schenken aan het beweeggedrag van onze inwoners. De beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van
het aanbod aan sportfaciliteiten speelt een rol bij de keuze om wel niet te gaan sporten. Met name
de jongeren van de 21ste eeuw nemen niet altijd meer genoegen met de sportfaciliteiten uit de
vorige eeuw. Een aantrekkelijk sportaanbod is een instrument om mensen meer aan het sporten en
bewegen te krijgen. Ons beleid is er op gericht om onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium
in aanraking te brengen met sporten en bewegen. Veder zetten we in op een aanbod in de wijken.

10

Kinderen geven nog steeds de voorkeur aan sport in verenigingsverband (82%) gevolgd door nietgeorganiseerd (pleintje, zwemmen, schaatsen) met 33%.
11
Er is voor 2009 geld beschikbaar gesteld voor 1 medewerker gedurende tenminste een half jaar.
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5 SPORTACCOMMODATIES
5.1
5.1.1

Inleiding
Waarom investeren in sportaccommodaties?

Om onze inwoners de mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten en bewegen zorgen wij als
gemeente voor sportaccommodaties (overdekte en onoverdekte).12 Daarnaast zijn er particulieren
(verenigingen, ondernemers etc) en commerciële sportaanbieders die over sportaccommodatie
beschikken. Zij dragen de kosten hiervan zelf. Met goede accommodaties (en een aantrekkelijk
sportaanbod) bindt je als gemeente inwoners aan je. We zien echter ook dat grote steden als
Amersfoort en Utrecht binnen relatief korte tijd te bereiken zijn. Onze inwoners kunnen ook
gebruik maken van de sportfaciliteiten die deze en andere omliggende gemeenten bieden. Daarom
zullen we onze inwoners soms ook verwijzen naar deze faciliteiten in plaats van deze sportfaciliteiten zelf in onze eigen gemeente te willen hebben c.q. nieuw te moeten realiseren.
We streven naar goede sportaccommodaties die voldoen aan de daarvoor gestelde normen. We
streven hierbij om de sportaccommodaties multifunctioneel in te zetten en kijken naar de
afstemming tussen sportvoorzieningen en wijkgerichte voorzieningen. Bij de sportverenigingen
zijn er diverse wensen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van hun sportaccommodatie en sportvelden. Diverse partijen geven aan op dit moment een afwegingskader te missen
aan de hand waarvan deze aanvragen beoordeeld kunnen worden. In dit hoofdstuk zullen we
daarom hier uitgebreid aandacht aan besteden en met voorstellen voor afwegingskaders komen
aan de hand waar nieuwe en uitbreidingsaanvragen beoordeeld kunnen worden en hierbinnen
prioriteiten gesteld kunnen worden. De beschikbaarheid van financiën en draagvlak spelen hierbij
een belangrijke rol. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag en aanbod van buitenen binnensportaccommodaties in onze gemeente. In de uitvoeringsnotitie zullen we een
meerjareninvesteringsplan neerleggen ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties.
5.1.2

Accommodatiebeleid algemeen

Onder accommodatiebeleid wordt verstaan de aanleg, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. Het op peil houden van de gemeentelijke sportaccommodaties is een belangrijke
gemeentelijke taak. Het meeste geld dat in het kader van sport wordt uitgegeven gaat naar
accommodaties (circa 90%).
De toekomstige behoefte aan sportaccommodaties wordt beïnvloed door de volgende factoren:
1. de absolute ontwikkeling van de bevolking in Soest (leeftijdsopbouw);
2. de sportdeelname (het aandeel van de bevolking dat sport);
3. de wijze waarop mensen sporten (in verenigingsverband en daarmee vooral via de
gemeentelijke accommodaties of ongebonden en gebruik makend van de openbare ruimte
en/of commerciële accommodaties);
4. landelijke trends op het gebied van sport(beoefening);
5. trends of een bepaalde cultuur op het gebied van sport.
De groeidoelstellingen die zijn geformuleerd in het vorige hoofdstuk met betrekking tot het
verhogen van de sport- en beweegdeelname betekenen een extra druk op de sportaccommodaties.
De (groei van sommige) bestaande sporten leggen ook beslag op de capaciteit van sportaccommodaties. Wanneer we kijken naar de ledenaantallen van de binnensportverenigingen13 dan zien
we dat in de periode 2004 tot en met 2006 de ledenaantallen groeiden maar dat in de jaren 2007
en 2008 het ledenaantal daalde (de gemiddelde groei bedroeg over de afgelopen 5 jaar 0,5%). De
buitensportverenigingen groeien sinds 2004 licht, en wel met gemiddeld 2,7% per jaar. Kijkend
naar de individuele sportverenigingen dan zijn er wel verschillen die te maken hebben met
autonome ontwikkelingen: daar waar de één geconfronteerd wordt met een stijging wordt de ander
geconfronteerd met juist een daling. De groei van de buitensportverenigingen betreft voornamelijk

12

Er zijn diverse verschijningsvormen van sportaccommodaties zoals gemeentelijke sportaccommodaties,
commerciële sportaccommodaties, specifieke accommodaties als tennisparken die zowel gemeentelijk als
particulier eigendom kunnen zijn en voorzieningen in de openbare ruimte.
13
Wanneer we het hier hebben over sportverenigingen dan bedoelen we hier die sportverenigingen die
deelnemen aan het passe-partoutsysteem.
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een groei in het aantal jeugdleden. In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de huidige
capaciteit op een aantal sportparken.14
Hoe valt de daling van het aantal leden van binnensportverenigingen te verklaren? Het is ons
bekend dat op populaire uren er een tekort is aan binnensportaccommodaties. Dit geldt met name
voor de dins- en donderdagavonden. Wij hebben echter niet de indruk dat een capaciteitsprobleem
de oorzaak is van de ledenterugloop bij binnensportverenigingen. Ons is niet bekend dat er
binnensportverenigingen zijn die een wachtlijst/ledenstop hebben. De oorzaak dient veel meer
gezocht te worden in een andere invulling van de sportbehoefte. Met name volwassenen kiezen er
steeds vaker voor om ongeorganiseerd, dus buiten sportverenigingen om, te gaan sporten en
bewegen. Hierbij kan gedacht worden aan hardlopen, wandelen en mountainbiken.
Wanneer we kijken naar de verwachte bevolkingsontwikkeling15 voor de komende jaren dan valt
hier geen extra vraag naar capaciteit te verwachten.
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld de voorkeuren in sportgedrag van inwoners,
winnen bepaalde sporten aan populariteit ten koste van andere sporten. Sommige sporten zullen
als gevolg van een gebrek aan animo verdwijnen en hiervoor in de plaats zullen er nieuwe (vormen
van) sporten komen.
Samenvattend
Ten aanzien van de behoefteprognose voor sportaccommodaties geldt:
een toenemende behoefte aan sportaccommodaties als gevolg van sport- en bewegingsstimulering;
op basis van de ontwikkeling van de ledenaantallen bij binnensportverenigingen, valt er geen
extra vraag naar binnensportaccommodaties te verwachten. Wel zijn er knelpunten op
populaire tijden;
op basis van de ontwikkeling van de ledenaantallen bij buitensportverenigingen verwachten we
een lichte groei in de behoefte aan buitensportaccommodaties;
geen behoeftegroei valt te verwachten kijkend naar de bevolkingsprognose;
de trend van ongeorganiseerd sporten en bewegen vraagt om goede sportvoorzieningen in de
openbare ruimte én kan een vermindering van de vraag naar andere sportaccommodatie
betekenen.
Om in de groeiende behoefte aan sportvoorzieningen/-accommodaties voor met name de
buitensport te kunnen voorzien, zijn nadere afwegingen nodig. In het vervolg van dit hoofdstuk
zullen we hier nader op ingaan.
5.1.3

Gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid

Wij streven naar een breed en gevarieerd voorzieningenaanbod om te kunnen sporten en bewegen
in onze gemeente. Hierbij zetten we in op het behouden van het bestaande en daar waar mogelijk
willen we dit uitbreiden. Met het realiseren van sportaccommodaties zijn aanzienlijke bedragen
gemoeid. In een tijd waarin de financiële middelen beperkt zijn, dienen we keuzen te maken. We
kunnen niet meer voor alles verantwoordelijk zijn. In de afweging welke sportaccommodaties we
als gemeente willen ondersteunen (mede-realiseren), hebben we keuzen gemaakt. Ten aanzien
van sportaccommodaties die prima door particulieren of door commerciële sportaanbieders
gerealiseerd kunnen worden omdat deze winstgevend zijn te exploiteren, zien we geen actieve
gemeentelijke bemoeienis meer (zie kolom 2 van tabel 2.1). Een aantal sporten begeeft zich in dit
kader in een grijs gebied. Tennis is hier een voorbeeld van. In sommige gevallen zijn tennisbanen
prima particulier te exploiteren. In onze gemeente zijn hier ook voorbeelden van. In deze situaties
zullen we per geval een standpunt innemen. Daarnaast zijn er sportaccommodaties die heel goed
in regionaal verband gerealiseerd kunnen worden.16 Het aantal sporters en/of de investeringen
maken dat hier regionale afweging meer op zijn plaats is. Ten aanzien van deze
14

In de nog op te stellen meerjarenprognose zal de behoefte voor de komende jaren worden weergegeven.
Hierbij gaan we er van uit dat de groei in Soesterberg pas na 2012 plaatsvindt.
16
Een goed voorbeeld in dit kader is de sportaccommodatie voor motorcross die in samenwerking met de
gemeenten Amersfoort, Leusden en Zeist is gerealiseerd in Amersfoort.
15
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sportaccommodaties willen we de exploitatie-mogelijkheden met de ons omliggende gemeenten
bespreken.
In de onderstaande tabel is aangegeven ten aanzien van welke sport(accommodaties) we wel en
geen verantwoordelijkheid zien ten aanzien van financiering en realisering.17 Gemeentelijke
verantwoordelijkheid betekent in deze context dat de gemeente zich zal inspannen om de
sportaccommodatie voor de betreffende sport te realiseren. Het daadwerkelijk realiseren van de
sportaccommodatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte, de beschikbare financiële
middelen en politieke besluitvorming.
In de eerste kolom van deze tabel staat o.a. ‘zaalsporten’. De gemeente ziet het als haar
verantwoordelijkheid om binnensportaccommodatie te realiseren waar zaalsporten terecht kunnen.
Het gaat hier om die sporten die in principe in de zaal beoefend kunnen worden. Het betreft dus
een brede waaier van basketbal tot volleybal.
Tabel 2.1: Overzicht sporten en verantwoordelijkheid voor sportaccommodatie

Gemeentelijke
verantwoordelijkheid

Geen primaire
gemeentelijke
verantwoordelijkheid

Gemeentelijke
verantwoordelijkheid
maar regionale afweging

Atletiek
Handbal
Handboogschieten
Hockey
Honk- en softbal
Jeu-de-boule
Korfbal
Voetbal
Zwemmen/waterpolo
Zaalsporten

(berg)klimmen
Bowlen en kegelen
Dansen
Darten
Denksporten
Fitness
Paardensport*
Poolbiljart
Skiën
Sjoelen
Squash
Tennis
Zweefvliegen

Golf
Wielersport
Fietscross/MTB**
Motorcross/autocross
Drafsport
Schaatsen***
Skeeleren

* hier wordt een manege bedoeld.
** de gemeente ziet voor zichzelf wel een taak en rol weggelegd daar waar het gaat
om wandel-, fiets- en ruiterpaden.
*** hier wordt een overdekte ijsbaan bedoeld.

5.1.4

Nieuwe sporten en sportvoorzieningen

Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is behouden en zo mogelijk uitbreiden van de bestaande
sportvoorzieningen. We hebben gezien dat sport geen statisch gegeven is maar juist dynamisch.
Als gevolg van diverse ontwikkelingen verdwijnen er sporten en komen er sporten bij. Als
gemeente zien we voor ons zelf geen rol weggelegd daar waar het gaat om het ontwikkelen van
nieuwe sporten. Dit laten we graag aan de sportbonden, de sportverenigingen en het particulier
initiatief over omdat bij hen de sportspecifieke kennis ten aanzien van dit punt ligt. Een belangrijke
vraag in dit kader is wel hoe we om willen gaan met aanvragen voor nieuwe sportvoorzieningen die
er nu nog niet zijn? Aanvragen voor nieuwe sportaccommodatie (inclusief sportvelden) zullen wij
op de volgende aspecten beoordelen:
1.
2.

17

De aanvraag dient betrekking te hebben op een tak van sport die door NOC*NSF wordt erkend
en dient door een Soester sportvereniging te worden gedaan. De sportvereniging dient een
gezonde financiële basis en toekomst te hebben.
Is het mogelijk om de aanvraag bij bestaande sportaccommodaties of andere gebouwen onder
te brengen? Bij sporten die in overdekte accommodatie uitgeoefend kunnen worden, zullen we
bezien of de aanvraag onder te brengen is in één van onze gemeentelijke overdekte
accommodaties waarbij we rekening houden met de wensen van de huidige gebruikers en
normeringen. Verder kan het zijn dat bij bestaande sportaccommodaties sprake is van
overcapaciteit c.q. capaciteit die niet benut wordt. We zullen dan ook bezien of het mogelijk is
om van deze capaciteit gebruik te maken. Wij hebben als streven om accommodaties zoveel

Sportverenigingen die gebruik (moeten) maken van niet-gemeentelijke sportaccommodatie of accommodatie
buiten onze gemeente, kunnen in het kader van hun deelname aan het passe-partoutsysteem een bijdrage
vragen in de kosten hiervan. Hierbij gaat het om individuele afwegingen.
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3.
4.

5.

6.

mogelijk multifunctioneel te gebruiken. Vanuit dit oogpunt zullen we kijken of we in de
bestaande accommodaties de aanvraag onder kunnen brengen
Is er ruimte (grond) beschikbaar of is er ruimte beschikbaar te maken? De inrichting van de
buitenruimte dient het toe te laten dat hier sportaccommodatie gerealiseerd kan worden.
Kan de sportaccommodatie worden gerealiseerd door particulieren of door commerciële
sportaanbieders? In tabel 2.1 is een lijst opgenomen met sporten waarvan wij vinden dat
anderen prima in staat zijn om voor deze sportaccommodatie te zorgen. Als gemeente zullen
we voor deze sporten geen sportaccommodatie realiseren.
Kan de sportaccommodatie in regionaal verband worden gerealiseerd? Sommige aanvragen
lenen zich goed om in regionaal verband naar deze aanvraag te kijken. Dit omdat bijvoorbeeld
de investeringen voor ons als gemeente te hoog zijn, de schaal van onze gemeente zich hier
niet voor leent of de randvoorwaarden voor het beoefenen van deze sport in onze gemeente
onvoldoende zijn ingevuld of in een andere gemeente juist goed zijn ingevuld. In tabel 2.1 zijn
die sporten opgenomen waarvan wij vinden dat deze zich lenen voor een regionale afweging.
Zijn er ‘voldoende’ mensen die gebruik van de sportaccommodatie zullen gaan maken? Een
belangrijk aspect is hoeveel sporters er gebruik zullen gaan maken van de accommodatie. Het
is niet rendabel om een sportaccommodatie nieuw te bouwen voor een beperkt aantal sporters.
Evenmin zullen wij een sportaccommodatie realiseren voor sporten waarvan niet kan worden
aangetoond dat zij blijvend zullen zijn. Als ondergrens zullen wij hanteren dat een vereniging
minimaal het aantal leden dient te hebben dat de betreffende sportbonden hiervoor stellen.

Als de aanvraag bovengenoemde stappen positief heeft doorlopen, dan wordt de aanvraag voor
nieuwe accommodatie opgenomen als nieuw beleid. Dat wil zeggen dat we de aanvraag voorleggen
aan de gemeenteraad met het verzoek om krediet (de benodigde financiële middelen) beschikbaar
te stellen. Dit betekent echter niet automatisch dat de gemeenteraad het gevraagde krediet ook
beschikbaar stelt. De gemeenteraad kan als gevolg van andere politieke prioriteiten besluiten om
het beschikbare geld anders aan te wenden c.q. de aanvraag door te schuiven naar het volgende
jaar.

5.2

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties voldoen aan de gestelde normen (NOC*NSF, ISA Sport en KVLO);
Behouden en zo mogelijk uitbreiden van de bestaande diversiteit aan sportvoorzieningen;
Meer sportvelden en -accommodaties worden ingezet voor sportbuurtactiviteiten en voor
na- en buitenschools sportaanbod;
Meer duidelijkheid creëren bij partijen door het hanteren van afwegingskaders.

5.3

Buitensportaccommodaties

5.3.1

Uitgangspunten

Bij het (uit)voeren van ons accommodatiebeleid hanteren we ten aanzien van de buitensportaccommodaties de volgende uitgangspunten:
Wij dragen zorg voor de aanleg, onderhoud en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties welke goed en veilig te bereiken zijn, ook voor mensen met een beperking;
Verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van sportactiviteiten en
dienen zorg te dragen voor een veilig klimaat waarin leden zich thuis voelen;
Wij ontwikkelen sportaccommodaties op basis van behoeften, waarbij de beschikbare financiële
middelen, politieke keuzen en de hoeveelheid sporters die gebruik zullen gaan maken van de
sportvoorziening een rol spelen;
Bij het instandhouden en realiseren van sportvoorzieningen dienen NOC*NSF, ISA Sport en
KVLO normen als uitgangspunt;
We streven naar het behouden van de bestaande diversiteit aan sportvoorzieningen;
Onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt uitgevoerd op basis het
meerjarenonderhoudsschema;
Onderhoud van de sportvelden wordt uitgevoerd conform het hiervoor geldende opgestelde
programma van eisen;
Daar waar sportvoorzieningen niet meer (volledig) worden gebruikt, kunnen wij als gemeente
hiervoor een alternatieve bestemming aanwijzen;
D.m.v. een beschikbaarstelling wordt aan sportverenigingen toestemming verleend de
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betreffende sportterreinen te gebruiken, conform de voorwaarden van de beschikbaarstelling;
Ten aanzien van het gebruik van terreinen en accommodaties voor zover bij de gemeente in
beheer en exploitatie geldt het Reglement buitensportaccommodaties;
Wij staan terughoudend tegenover privatisering;
Uitbreidingsaanvragen ten aanzien van sportvelden komen pas in aanmerking voor
honorering indien de capaciteit voor drie opeenvolgende jaren met meer dan 50% wordt
overschreden;
Het niveau van de basissportvoorziening is gerelateerd aan het niveau waarop de betreffende
sport wordt beoefend;
De afweging ten aanzien van ligging en spreiding van gemeentelijke sportaccommodaties
zullen we per tak van sport bezien op het moment dat zich dit aandient;
Ingezet wordt op multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties. Hieronder wordt
verstaan dat meerdere partijen gebruik kunnen maken van één en dezelfde accommodatie;
Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad, dat wil zeggen dat de
beschikbare capaciteit zoveel mogelijk wordt benut;
In gemeentelijke sportaccommodaties is in beginsel geen plaats voor commerciële activiteiten.
Dit tegen de achtergrond van de Drank- en Horecawet en om oneerlijke concurrentie
(mededinging) te voorkomen.

5.3.2

18

Afwegingskader uitbreiding bestaande buitensportvoorzieningen

Als sportverenigingen sterk groeien, dient nagedacht te worden over nieuwbouw, uitbreiding of het
hanteren van wachtlijsten c.q. een ledenstop. Om de aanwas van nieuwe leden te reguleren zou
een wachtlijst c.q. ledenstop ingevoerd kunnen worden waarmee een verdere beslag op de
capaciteit kan worden voorkomen. Als gemeente kiezen we er op dit moment niet voor om de
sportverenigingen een wachtlijst c.q. ledenstop in te laten voeren om hiermee de groei te
begrenzen. Wij proberen zoveel mogelijk de groei van sportverenigingen te faciliteren. Hierbij
gelden wel kaders. Als hoofdregel geldt in principe dat uitbreiding van buitensportaccommodatie
gekoppeld is aan uitbreiding van sportvelden.
Sportaccommodatie
Als het om uitbreiding van bestaande sportaccommodatie gaat, zullen we de volgende uitgangspunten hanteren:19
bij verzoeken om uitbreiding baseren wij ons op de normen zoals NOC*NSF en ISA Sport deze
hebben opgesteld.
Sportvelden
Bij uitbreidingsaanvragen ten aanzien van sportvelden hanteren we als uitgangspunten:
de noodzaak tot uitbreiding dient te blijken uit de NOC*NSF en ISA Sport normen;
aanvragen komen pas in aanmerking voor honorering indien de capaciteit voor drie
opeenvolgende jaren met meer dan 50% is overschreden;
uitbreidingsaanvragen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden zullen we voorleggen aan
de gemeenteraad met het verzoek om hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar
te stellen.
5.3.3

Afwegingskader vervanging bestaande buitensportvoorzieningen

Kwaliteit is een belangrijk item als het gaat om vervanging. Van een sportvoorziening mag
verwacht worden dat deze aan de sporttechnische eisen voldoet. Sportvelden, tennisbanen e.d.
laten we op gezette tijden keuren door een onafhankelijk instituut, ISA-Sport. Deze rapportage
dient als basis voor de vervangingsvraag. Voor clubgebouwen e.d. dient het meerjaren
onderhoudsplan als basis. Verdere criteria zijn de prestatie-eisen die aan een gebouw gesteld
worden (bouwkundig, installatietechnisch en ruimtelijk). Daarnaast wordt gekeken naar de
afschrijvingstermijn. Bij vervanging of nieuwbouw wordt wel gekeken of er nog behoefte is aan de
voorziening en of de voorziening multifunctioneel aangewend kan worden.
5.3.4

18
19

Overzicht behoefte en capaciteit sportvelden

In de Achtergrondnotitie zijn overzichten opgenomen met daarin de belangrijkste sportaccommodaties.
Onderhoud aan de sportaccommodaties wordt uitgevoed conform het meerjarenonderhoudsschema.
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Het sportaanbod en de sportdeelname in Soest zorgt voor een claim op ruimte. De vraag naar
sportvelden bij de verschillende sportverenigingen wordt bepaald aan de hand van:
de huidige leden- en teamsamenstellingen van de verenigingen;
de hoeveelheid wedstrijden- en trainingsuren per team;
(toekomstige) ontwikkelingen (landelijk en lokaal) binnen ledenaantallen van sporten en de
beoefening van sporten;
het ambitieniveau van de sportverenigingen.
Onderstaande tabel toont het overschot en tekort aan sportvelden per vereniging in Soest. De
tabel is gebaseerd op het aantal normteams en de regel dat er per 3 wedstrijdvelden 1
trainingsveld beschikbaar dient te zijn. De tabel is gebaseerd op normen die uitgaan van een
gemiddelde veldbelasting. Nu kan het voorkomen dat een sportvereniging behoorlijke ambities
heeft. Deze ambities vertaalt zij in de praktijk door een hogere trainingsintensiteit dan gemiddeld.
Bijvoorbeeld in plaats van 2x per week zullen bepaalde teams nu 3 of zelf 4 keer per week trainen.
Hierdoor ontstaat een gebrek aan trainingsvelden voor de andere teams (verdringingseffect). In dit
kader zullen wij als gemeente niet voor extra veldcapaciteit zorgen. Van sportverenigingen die
hebben uitgesproken een behoorlijke ambitie te hebben, verwachten wij dat zij zelf hier ook een
bijdrage aanleveren. Hierbij geldt wel het uitgangspunt dat het niveau van de sportvoorziening
gerelateerd is aan het niveau waarop de betreffende sport wordt beoefend.
Tabel 2.2: Overschot en tekort aan sportvelden in Soest, situatie seizoen 2008-2009

Sportpark

Vereniging

Aantal
trainings
velden
huidig

Aantal
trainings
velden
norm

verschil

Aantal
wedstrijd
velden
huidig

Aantal
wedstrijd
velden
norm

verschil

Bosstraat-O
Bosstraat-W
Verlengde
Oude
Utrechtseweg
Zonnegloren
Kerklaan

S.O. Soest
v.v. SEC
v.v. Hees

2*
1
0,5

2
1
1

0
0
-/- 0,5

4
1
2

4,33
0,91
1,42

-/- 0,33
+ 0,09
+ 0,58

s.v. VVZ’49
v.v. ‘t
Vliegdorp

1
2**

1
1

0
+1

3
2**

3,45
1,87

-/- 0,45
+ 0,13

totaal
Bosstraat

+ 0,5
MHC

3***

3 kunst

1 kunst

+ 0,02
3***

4,1 kunst

1 kunst

Bron: Afdeling SOW, op basis van de meest recente cijfers (februari 2009).
* = incl. 1 wetra-veld
** = incl. 1 kunstgrasveld
*** = 2 kunstgras en 1 natuurgras

Conclusies
1. wedstrijdcapaciteit VVZ’49 en S.O. Soest en trainingscapaciteit v.v. Hees verdienen aandacht;
2. tekort kunstgrasveld voor hockey.
Toelichting
1. Verenigingen die capaciteit tekort komen, zouden bij andere verengingen die capaciteit
overhebben terecht kunnen. In deze (theoretische) aanname is er sprake van efficiënt gebruik
en zijn er geen tekorten. In de praktijk is het om diverse redenen vaak niet mogelijk om bij
andere verenigingen te trainen c.q. wedstrijden te spelen. Daar waar het wel mogelijk is zullen
we gebruik maken van ‘herschikking’.
2. De voetbalvereniging VVZ’49, S.O. Soest en v.v. Hees worden geconfronteerd met een tekort
aan velden. Wanneer we kijken naar landelijke ontwikkelingen en prognoses (scenario’s) van
de KNVB dan is de verwachting dat het aantal pupillen de komende jaren toe zal nemen.
Tegelijkertijd is de verwachting dat het aantal senioren licht zal dalen (met name op zondag).
Wat betekent dit voor het aantal voetbalvelden in Soest? Als gevolg van de populariteit van het
voetbal onder pupillen zal er per saldo een toenemende druk komen op de velden.
3. Landelijk zien we dat de hockeysport één van de snelst groeiende sporten is. Cijfers van de
hockeybond wijzen op een ledengroei van rond de 4-5% per jaar. Hockeyvereniging MHC heeft
de afgelopen jaren ‘geprofiteerd’ van de populariteitsgroei van de sport. Qua ledenaantal is de
vereniging inmiddels de grootste passe-partoutvereniging. De afgelopen vijf jaar is het
ledenaantal van de vereniging met ruim een derde toegenomen en prognoses gaan er vanuit
dat het ledenaantal blijft groeien. Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig voor het
realiseren van een 3de kunstgrasveld. De verwachting is dat dit veld gebruikt kan worden met
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4.

ingang van het seizoen 2009/2010. Kijkend naar de behoefte van MHC dat hebben zij eigenlijk
op dit moment de behoefte aan nog één kunstgrasveld. De beleidsregels bepalen dat een
sportvereniging in aanmerking komt voor extra capaciteit als de norm 3 jaar lang met 50%
wordt overschreden. Medio 2010 is dit het geval bij MHC en zou de vereniging in aanmerking
komen voor een 4de kunstgrasveld.
Nu het bestuur van v.v. SEC heeft laten weten dat er geen fusie zal plaatsvinden met v.v. Hees
en hiermee v.v. SEC niet ‘intrekt’ bij v.v. Hees dient nagedacht te worden hoe om te gaan met
de capaciteit op de Bosstraat. Uit bovenstaande tabel blijkt dat zowel hockeyvereniging MHC
als voetbalvereniging S.O. Soest te maken hebben met capaciteitstekort. De komende periode
zal nader worden bezien hoe hiermee om te gaan.

Bestaande plannen
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen zijn we bezig een aantal accommodaties nieuw te bouwen
dan wel te verbouwen:
Verplaatsing korfbalvereniging De Eemvogels naar de Henriette Blaeckweg;
Jeu-de-boules en handboogschieten. In de loop van 2009 zal, afhankelijk van het vergunningverleningproces, een gezamenlijke overdekte accommodatie voor jeu-de-boules en
handboogschieten gerealiseerd worden aan de Eemweg.
Nieuw clubhuis voor v.v. ‘t Vliegdorp. Als gevolg van allerlei (wettelijke) procedures is de bouw
van het clubhuis vertraagd. Gehoopt wordt in 2009 te kunnen beginnen.
Herinrichting tennispark Soesterberg. Door de geplande woningbouw voor Abrona aan de
Kerklaan (Soesterberg) dient het tennispark te worden heringericht. Om deze herinrichting
mogelijk te maken zijn een kap-, aanleg-, bouw- en ontgrondingsvergunning aangevraagd bij
respectievelijk de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Als gevolg van allerlei (bezwaar-)
procedures is hier vertraging opgetreden. Verwacht wordt in 2009 hier te kunnen beginnen.
Overig
Privatisering. Landelijk zien we dat geprivatiseerde sportverenigingen dikwijls worden
geconfronteerd met achterstanden ten aanzien van het onderhoud van hun accommodatie.
Onze indruk is dat veel sportverenigingen onderschatten wat er bij komt kijken als je als
vereniging privatiseert. Onder privatiseren verstaan wij hier dat het eigendom (plus
bijbehorende verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud) overgedragen wordt van de
gemeente aan de sportvereniging. Hierbij is het de vraag of de schijnbare voordelen voor de
vereniging opwegen tegen de nadelen in de praktijk (tekort aan financiën, deskundigheid en
tijd). Veel geprivatiseerde sportaccommodaties zijn dan ook in de loop van de tijd weer
teruggevallen naar gemeenten (met soms aanzienlijke achterstanden wat betreft het
onderhoud). Daarom staan wij op dit moment terughoudend tegenover privatisering.
Golf. Hoewel definitieve besluitvorming nog plaats dient te vinden, lijkt het onwaarschijnlijk dat
er een golfbaan gerealiseerd gaat worden op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. Het
concept Ruimtelijk plan geeft aan dat golf niet past in de visie op dit gebied. De komende tijd
willen we in gesprek gaan met partners in de buurt om nader te bezien waar een golfbaan
gerealiseerd zou kunnen worden.
Ons is bekend dat er een vraag is naar skeelergelegenheid binnen onze gemeente. Ten aanzien
van de verantwoordelijkheid voor sportaccommodatie geldt dat het hier gaat om een
gemeentelijke verantwoordelijkheid met regionale afweging (zie tabel 2.1). De komende
periode zullen we een haalbaarheidsstudie hieromtrent uitvoeren met inachtneming van de
afwegingskaders zoals die genoemd zijn in dit hoofdstuk.
Locatiekeuze. In het land zien we dat veel sportlocaties verdwijnen uit de wijken ten koste van
herontwikkelingen. Tegelijkertijd dringt het besef door dat sport de leefbaarheid in de wijk kan
vergroten. Sportveldjes in de wijk sluiten aan bij het streven om meer sporten in de wijk te
organiseren en faciliteren. Bij voorbaat willen we geen uitspraak doen waar we sportvoorzieningen in de toekomst zullen vestigen. We willen per situatie bezien wat de beste
optie is onder de gegeven omstandigheden. Wel streven we ernaar dat sportaccommodaties
(binnen- en buitensport) zoveel mogelijk multifunctioneel worden ingezet. Ook met het
clusteren van voorzieningen proberen we meerwaarde te creëren. Naschoolse opvang in de
buurt van sportvoorzieningen is hiervan een voorbeeld. Door ‘sport-inclusief’ te denken kunnen
mooie voorzieningen voor de inwoners tot stand worden gebracht. Hierbij dient dan wel
aansluiting gezocht te worden bij de dagindeling van mensen: wonen, werken, leren, winkelen
en vrije tijd op een locatie bijvoorbeeld. En met (sport)ruimte voor de (naschoolse) opvang van
de kinderen.
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5.4
5.4.1

Binnensportaccommodaties
Uitgangspunten

Bij het (uit)voeren van ons accommodatiebeleid hanteren we ten aanzien van binnensportaccommodaties de volgende uitgangspunten:
Het primair onderwijs is leidend in de toedeling het gebruik van de gymzalen. De tijden die niet
hiervoor benut worden, zullen wij verdelen onder de andere aanvragen;
De inventaris in de gymlokalen en sportzalen is op orde en van kwalitatief goed niveau;
Jaarlijks vindt er controle en onderhoud plaats van de spel- en sportmaterialen in de overdekte
sportaccommodaties;
Bij de toewijzing van de zaalruimte passen wij zaalruimtecriteria zoals die zijn vastgesteld toe
(zgn. zaalruimteverdeling);
Bij het inroosteren van overdekte sportactiviteiten zullen we een prioritering aanhouden. Op
basis van bovenstaande is deze als volgt: (1) bewegingsonderwijs, (2) binnensport, (3)
welzijnsactiviteiten en (4) overige waarbij aanvragen van Soester verenigingen voorrang
hebben ten opzicht van aanvragen gedaan door derden van buiten Soest en niet commerciële
aanvragen voorrang hebben ten opzicht van commerciële aanvragen;
Er is geen vast beheer met betrekking tot de overdekte sportaccommodaties. In plaats hiervan
is gekozen voor sleutelbeheer;
Het Reglement overdekte sportaccommodaties is van toepassing op het gebruik van overdekte
sportaccommodaties die in beheer en exploitatie zijn van de gemeente;
5.4.2

Afwegingskader uitbreiding bestaande binnensportaccommodatie

Wanneer we kijken naar de binnensporten dan zijn er verschillende takken van sport zoals
basketbal, volleybal gymnastiek/turen, zaalvoetbal, tafeltennis etc. die gebruik maken van de
binnensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties staan ten dienste van alle
binnensporten. Daarnaast kunnen particulieren ook zaalruimte huren. Ten aanzien van extra
capaciteit voor de binnensport zullen we ons baseren op Planologische Kengetallen en gebruik. De
Planologische Kengetallen hanteren een draagvlak van 1 sporthal per 20.000 inwoners
(minimumvariant) of 1 sporthal per 15.000 inwoners (maximumvariant).
5.4.3

Afwegingskader vervanging bestaande binnensportaccommodatie

De gemiddelde levensduur van een overdekte sportaccommodatie wordt gesteld op circa 40 jaar.
Als een accommodatie deze leeftijd heeft bereikt, komt de vraag in beeld of de accommodatie
vervangen dient te worden. Vervanging kan in de praktijk betekenen renovatie of nieuwbouw.
Belangrijke elementen bij de vraag of een bestaande binnensportaccommodatie wordt vervangen
of niet zijn;
de vraag (behoefte) aan binnensportaccommodatie;
staat van onderhoud;
kosten van renovatie en kosten van nieuwbouw;
beschikbare financiële middelen;
sporttechnische eisen/normen (voldoet de accommodatie nog wel aan de huidige eisen die
sportbonden stellen aan binnensportaccommodatie);
herbestemming: is de grond bijvoorbeeld nodig voor woningbouw.
5.4.4

Overzicht behoefte en capaciteit binnensportaccommodaties

Met de realisatie van de dubbele gymlokaal in Smitsveen, die als één geheel kan worden gebruikt,
heeft het bewegingsonderwijs een impuls gekregen. De zaal voldoet aan de nieuwste normen en
hiermee wordt gehoopt weer enkele jaren vooruit te kunnen. Als deze gymlokaal niet wordt
gebruikt voor bewegingsonderwijs, kan het ingezet worden voor andere sportactiviteiten. Op dit
moment kennen wij de volgende overdekte sportaccommodaties:
Tabel 2.3: Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Lokatie
Beukendal
Bunt
Paulus Potter

Soort
sporthal
sportzaal
gymlokaal

stichtingsjaar BVO in m2*
1969
1973
1976

1232
448
252
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Orlando
Idea (voorheen C III)
Banninghal
Spleaure Centrum
Smitsweg

gymlokaal (dubbel)
Sportzaal
sporthal
sporthal
gymlokaal (dubbel)

1979
1979
1987
1991
2008

504
448
1232
1440
699

Bron: Afdeling SOW, 2008.
* BVO = bruto vloeroppervlak

Diverse takken van sport zoals basketbal, gymnastiek/turnen, volleybal, zaalvoetbal, tafeltennis etc
maken gebruik van de overdekte sportaccommodaties. Om de behoefte aan ruimte voor
binnensport te bepalen zullen we derhalve gebruik maken van draagvlakcijfers voor sporthallen
zoals die in de Planologische Kengetallen staan vermeld.
Tabel 2.4: Behoefteberekening sporthallen 2008 en 2020 middels draagvlakmethode

Item
Aantal inwoners
Benodigd aantal voorzieningen
Huidig aantal voorzieningen
Overschot/tekort
Aantal inwoners
incl. groei Soesterberg**
Benodigd aantal voorzieningen
Huidig aantal voorzieningen
Overschot/tekort in 2020

2008
minimum
45.559

2008
maximum
45.559

2020
minimum
45.103

2020
maximum
45.103

2,28
3
5*
+ 0,72

3,04
3
5*
- 0,04

2,26
3
5*
+ 0,74

3,01
3
5*
- 0,01

47.803.

47.803

2,39
3
(5 incl.
sportzalen)
+ 0,61

3,19
3
(5 incl.
sportzalen)
- 0,19

Bron: Planalogische Kengetallen
* inclusief sportzalen
** maximale groei met 2700 inwoners (= extra groei van 6296 inwoners in 2008 naar circa 9000 in 2020).

Conclusie
1. de huidige sporthallen en –zalen kunnen de komende jaren de vraag opvangen.
Toelichting/overig
Overschotten zijn relatief. Uit de praktijk blijkt dat op populaire uren er een tekort is aan
binnensportaccommodaties. Met name de dins- en donderdagavonden van 19.00 uur – 22.00
uur zijn populaire tijden. Omdat de vraag het aanbod overschrijdt, dienen we hier keuzen te
maken; helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen. Op dit moment kiezen we er niet
voor om extra binnencapaciteit te realiseren om de knelpunten op de populaire tijden weg te
nemen. Deze extra capaciteit wordt in de rest van de week onvoldoende benut om de
investering enigszins rendabel te maken. We proberen nu de huidige capaciteit zo goed en
efficiënt mogelijk te verdelen om de knelpunten te bestrijden. In sommige gevallen dienen
verenigingen naar elders uit te wijken;
Lasenberg. Naast de bouw van een nieuwe school worden 2 gymzalen voor het bewegingsonderwijs gerealiseerd in 2009/2010;
Uit de Verenigingspeiling blijkt dat ten aanzien van de gemeentelijke overdekte accommodaties
‘voldoet aan eisen deze tijd’ en ‘bereikbaarheid’ aandachtpunten zijn. In ons beleid zullen we
hier aandacht aan schenken. Deze aspecten zullen we laten meewegen in de ‘toekomstdiscussie’ over de overdekte sportaccommodaties (zie hieronder);
De gemiddelde levensduur van een overdekte sportaccommodatie wordt gesteld op 40 jaar.
Vanuit deze invalshoek bezien wordt volgend jaar de vraag actueel wat we met Beukendal
moeten. Mogelijke opties zijn: renoveren of nieuwbouw. Als we overgaan tot nieuwbouw, doen
we dat op dezelfde locatie of kiezen we voor een andere locatie. Of vinden we dat de
gebruikers over de overgebleven overdekte sportaccommodaties verdeeld dienen te worden?
Op korte termijn zal een (haalbaarheids)studie hieromtrent worden gestart;
Voldoende fitnesscentra. Kijkend naar de sportdeelname in onze gemeente dan zien we dat een
groeiend aantal inwoners aan fitness doet in onze gemeente. Wanneer we kijken naar de
behoefte aan fitnesscentra dan blijkt het volgende. Een norm is 1 fitnesscentrum per 11.000
inwoners (Middelkamp, 1999). Dit zou voor Soest een behoefte betekenen aan 4,14
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fitnesscentra. Op dit moment zijn er 11 fitnesscentra in onze gemeente. Dit aanbod is (ruim)
voldoende om aan de (toekomstige) vraag te voldoen;
Denksportcentrum. Al jaren bestaat er de wens bij denksportverenigingen het hebben van een
denksportcentrum in de gemeente Soest. Tot op heden is er geen geschikte locatie voor
een dergelijk centrum gevonden. In tabel 2.1 van deze sportnota hebben we vastgelegd dat we
zelf geen accommodatie voor denksporten zullen realiseren. Het initiatief tot een denksportcentrum laten we over aan anderen. Wel zijn we bereid tot het meedenken naar een geschikte
oplossing.

5.5
5.5.1

Prioriteitstelling nieuwe aanvragen/wensen
Shortlist

In het voorjaar van 2008 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de ‘sportwensen’ in onze
gemeente. De wensen waren zeer divers en varieerden van de aanvraag voor een nieuw veld tot
de nieuwbouw van een sporthal. De wensen komen voort uit onder andere de ambities van
verenigingen, groei van ledenaantallen en de ontwikkeling van ‘nieuwe’ sporten en het sportgedrag
van menen (zie tabel 2.5). In de Begrotingsvergadering van 6 november 2008 is nader besloten
over de aanvragen. De gehonoreerde aanvragen staan in tabel 2.6.
Tabel 2.5: Overzicht sportwensen

Categorie
sportstimulering
Niet-overdekte
accommodaties
Overdekte
accommodaties
overig
totaal

bedrag
€ 163.890
€ 4.544.350
€ 4.825.000
€ 21.420
€ 9.554.660

Bron: Afdeling SOW, februari 2008.
Tabel 2.6: Gehonoreerde sportaanvragen tijdens begrotingsvergadering november 2008

Vereniging
Landelijke Stichting
Gewoon Sport
Sylvestercross
Tennisvereniging LTC
Atletiekvereniging
Pijnenburg
Hockeyvereniging
MHC
v.v. Hees
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Item
Project aangepast sporten

bedrag
3.500

garantstelling
Oefenkooi + mini tennisbaan
Uitbreiding middenterrein met o.a.
hinkstap
kunstgrasveld

5.000
34.350
250.000

Kunstgrasveld*
Ondersteuning sportverenigingen in
omgang met allochtone leden
Middels themabijeenkomsten ouderen
voorlichten over het nut van bewegen
Club Extra
Schrob/zuigmachine
Totaal investeringen

416.000
476.000
2.000
7.000
1.500
21.500
€ 1.216.850

Bron: Afdeling SOW, 2008.
* = afhankelijk van ontwikkelingen met betrekking tot de fusie met v.v. SEC

5.5.2

Prioritering: het Soester-model

In de paragraaf hierboven hebben we geconstateerd dat er vele wensen zijn. Daarnaast kan het
voorkomen dat sportverenigingen gelijktijdig een aanvraag indienen om in aanmerking te komen
voor een nieuwe sportvoorziening of uitbreiding van het huidige. Als geconstateerd wordt dat op
basis van de diverse afwegingskaders de aanvragen voor honorering in aanmerking komen (o.a.
wordt getoetst aan NOC*NSF en ISA normen), aan welke aanvraag dient dan prioriteit te worden
gegeven als de financiële middelen niet toereikend zijn om alle aanvragen te honoreren? Getracht
is om een methodiek te ontwikkelen om aanvragen tegen elkaar te kunnen ‘afwegen’. We noemen
dit het Soester-afwegingsmodel om prioriteiten te kunnen stellen. We stellen voor om de komende
periode met onderstaande punten ervaring op te doen in het stellen van prioriteiten. Afhankelijk
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van de uitkomsten zullen we de prioritering wel of niet aanpassen. Het gaat om de volgende
criteria:
1.

2.

3.

aanvragen voor sportvoorzieningen die multifunctioneel gebruikt gaan c.q. kunnen worden (dus
naast sport ook inzetbaar voor het onderwijs en welzijn zoals naschoolse en wijkactiviteiten)
gaan voor aanvragen die niet multifunctioneel aangewend kunnen worden. Het multifunctioneel
inzetten van voorzieningen heeft een groter maatschappelijk nut.
sportverenigingen die maatschappelijk actief zijn (bijvoorbeeld participatie in of organisatie van
wijkactiviteiten) krijgen voorrang boven sportverenigingen die dat niet zijn. Wij vinden het
belangrijk dat sportverenigingen zichtbaar(der) zijn in wijken; zij hebben immers veel te
bieden (zie paragraaf 6.3);
aanvragen die ook ten goede komen aan sportstimuleringsactiviteiten gaan voor aanvragen die
geen bijdrage leveren aan sportstimulering(sactiviteiten). We streven ernaar om zoveel
mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen (zie hoofdstuk 4). Sportvoorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze doelstellingen willen we
daarom voorrang geven boven die aanvragen voor sportvoorzieningen die hier geen bijdrage
aanleveren maar voor slechts een beperkt aantal inwoners ingezet kunnen worden

In laatste instantie zal gekeken worden naar het ledenaantal van de aanvragers. Aanvragers met
de meeste leden krijgt dan een hogere prioriteit omdat meer inwoners (sporters) gebruik kunnen
maken van de sportvoorziening (maatschappelijk rendement van de investering).

5.6

Commerciële sportaccommodaties

Niet alleen landelijk maar ook binnen onze gemeente zien we dat commerciële sportbeoefening
steeds populairder wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een groeiend aantal
inwoners dat aan fitness doet. Het aantal fitnesscentra in onze gemeente is de afgelopen jaren dan
ook (sterk) gestegen. Anno 2009 kennen wij in Soest 11 fitnesscentra. Daar waar het om
sportaccommodatie voor commerciële sportaanbieders gaat, willen wij hen faciliteren hierin door
middel van het voeren van een voorwaardenscheppend ruimtelijk ordeningbeleid. Dat wil zeggen
dat wij bestemmingplantechnisch zoveel mogelijk onze medewerking zullen verlenen aan
initiatieven.

5.7

Kunstgrasvelden

Technische ontwikkelingen maken dat kunstgras een sterke ontwikkeling doormaakt en sterk in
opkomst is. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer sportbonden hun leden zullen
verplichten om op kunstgrasvelden te sporten. Kunstgras maakt een intensiever gebruik mogelijk
waardoor ‘sportieve herbestemming’ kan worden toegepast. Dit principe houdt in dit kader in dat
grasvelden worden vervangen door kunstvelden. Daardoor is intensiever gebruik mogelijk, kunnen
verenigingen met minder ruimte toe en kan het overschot worden gebruikt voor een andere
aanwending. Daar waar verenigingen geconfronteerd worden met een tekort/overschot, willen we
in eerste instantie verenigingen zelf stimuleren om elkaar op te zoeken en samenwerkingsverbanden aan te gaan daar waar dit mogelijk is. Zo lijken bijvoorbeeld de voetbalverenigingen
SEC en Hees elkaar gevonden te hebben. Daar waar een veldbezetting zeer minimaal is, zullen we
kijken of we velden kunnen herschikken of een andere (alternatieve) bestemming kunnen geven
aan dit veld.
In het rapport ‘Kwaliteitszorg kunstgras’ van ISA Sport wordt geconstateerd dat van de 52
kunstgras voetbalvelden die in 2001 en 2002 zijn aangelegd nu nog maar 1 voldoet aan de
sportfunctionele normen zoals die destijds in 2001 zijn gesteld. Het zijn vooral de
schokabsorberende vermogens en de balrolvermogens die niet meer voldoen. Dit rapport
concludeert verder dat na 5000-6000 speeluren een kunstgras voetbalveld ‘sportfunctioneel’
versleten is. Goed onderhoud kan de levensduur van een veld verlengen maar een nuancering is op
zijn plaats. Met het aanleggen van kunstgrasvelden zijn relatief hoge investeringen gemoeid.
Hiertegenover staat dat een kunstgrasveld meer mogelijkheden biedt. Zo biedt het een hogere
bespelinggraad en maakt het sporten gedurende het hele jaar in principe mogelijk. Wanneer we
echter zien dat kunstgrasvelden na 6 a 7 jaar al niet meer aan de gestelde normen voldoen terwijl
de afschrijvingsperiode op 10 jaar wordt gesteld en we nemen hierbij in afweging dat
kunstgrasvelden een sterke ontwikkeling doormaken (de velden van vandaag kunnen morgen al
weer verouderd zijn), maakt dat we niet elk veld dat aan vervanging toe is willen vervangen door
een kunstgrasveld. Als vervanging of nieuwe aanleg van een veld zich voordoet, zullen we bezien
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of een kustgrasveld dan de meest rendabele, efficiëntste en toekomstgerichte investering is. Daar
waar sportbonden een kunstgrasveld verplicht stellen, zullen we zoveel mogelijk in deze
ontwikkeling meegaan, mits de financiën dit toelaten.

5.8

Zwembad

Het hebben van een zwemvoorziening binnen de gemeente vinden wij belangrijk. De eerste
beginselen van zwemvaardigheid worden hier geleerd, (zwem)verenigingen kunnen hier terecht
voor beoefening van sport en het bad is een (laagdrempelige) voorziening voor recreatie en
ontspanning. Als gemeente zijn wij eigenaar van het sportcentrum aan de Dalweg waar het
zwembad deel van uitmaakt. Het zwembad heeft circa 865 m2 aan zwemwater en meer dan
70.000 bezoekers per jaar. Sinds januari 2002 exploiteert SRO dit sportcentrum (Spleasure
Centrum). De exploitatie-overeenkomst met SRO loopt t/m 31-12-2011. In 2010 zullen we de
overeenkomst evalueren. Op basis van deze uitkomsten zullen we bezien of we de exploitatieovereenkomst zullen verlengen.

5.9

Afstemming vraag en aanbod: conclusies op hoofdlijnen

Een goede sportinfrastructuur levert een bijdrage aan het creëren van goede mogelijkheden voor
onze inwoners om te gaan sporten en bewegen. Veranderingen in de sportbehoefte en –
sportdeelname maken dat de sportverenigingen geconfronteerd kunnen worden met
ledenstijgingen. Nagedacht dient dan te worden over nieuwbouw (op dezelfde locatie of elders),
uitbreiding of het invoeren van wachtlijsten c.q. een ledenstop. Het gebruik van sportaccommodaties kan onderzocht worden aan de hand van de zogenaamde planningsnormen die door
onder andere het NOC*NSF gehanteerd worden. Door het aantal daadwerkelijk aanwezige
voorzieningen te vergelijken met het aantal dat volgens de norm minimaal aanwezig dient te zijn,
kan een uitspraak worden gedaan over capaciteit en over de benutting. Op deze manier kan in
kaart worden gebracht waar de knelpunten liggen. In de tabellen 2.2 en 2.4 hebben we dit voor de
buitensport respectievelijk binnensportaccommodaties gedaan.
In zijn algemeenheid zijn de volgende punten ten aanzien van het accommodatiebeleid van belang:
rekeninghoudend met de plannen voor Soesterberg (toename bevolking) is de verwachting dat
er in de toekomst (> 5 jaar) een druk komt te liggen op de sportvoorzieningen;
door sportstimuleringsactiviteiten groeit de sportvraag en dit kan in sommige gevallen zorgen
voor een druk op de huidige capaciteit;
steeds meer inwoners sporten (alleen) ongeorganiseerd. In hoeverre dit invloed heeft op de
ledenaantallen bij sportverenigingen is nu nog moeilijk te zeggen. We zien ook een
ontwikkeling dat steeds meer mensen meerdere sporten (al dan niet in verenigingsverband)
beoefenen;
voetbal, hockey, hardlopen, tennis en fitness populaire sporten zijn. De komende jaren wordt
verwacht dat deze sporten populair zullen blijven;
uit onder andere het onderzoek sportdeelname is de verwachting dat een belangrijk deel
van het sport- en beweeggedrag de vorm zal aannemen van joggen, wandelen en fietsen. De
uitdaging ligt hier in het openbare gebied door kwaliteitsverbetering van de (bestaande)
voorzieningen;
de komende periode dient er nader onderzoek plaats te vinden naar de toekomst van enkele
binnensportaccommodaties;
een belangrijk thema de komende periode is het multifunctioneel inzetten van bestaande
voorzieningen c.q. het clusteren van voorzieningen;
de meerwaarde van kunstgrasveld ligt daar waar ‘sportieve herbestemming’ toegepast kan
worden en intensief gebruik.
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6 BEWEEG- EN SPORTAANBIEDERS
6.1

Partners

In onze gemeente zijn meer dan 75 sportaanbieders waaronder sportverenigingen en commerciële
sportaanbieders. Beweeg- en sportaanbieders zijn belangrijke (mede)spelers als het gaat om het
beweeg- en sportgedrag van mensen. Een aantrekkelijk aanbod kan een bijdrage leveren aan een
hoge deelname. Veel sportstimuleringsinitiatieven worden dan ook in samenwerking met de
sportaanbieders georganiseerd zoals bijvoorbeeld Kies je Sport. Als middelgrote gemeente kennen
wij een relatief breed sportaanbod met een grote diversiteit. Op de gemeentelijke website en in de
gemeentegids is het sportaanbod opgenomen. Daarnaast is er een Sport- en beweeggids (20072008) uitgebracht waarin het sportaanbod in onze gemeente is opgenomen. In dit hoofdstuk zullen
we nader aandacht schenken aan sportverenigingen en aan de overige sportaanbieders.

6.2

Wat willen we bereiken?
Terugdringen van vrijwilligerstekorten bij sportverenigingen;
Sportverenigingen zijn meer zichtbaar in de wijken/buurten van Soest en werken meer samen
met het onderwijs en andere partners om het sportaanbod in de wijk en tijdens en na schooltijd invulling te geven;
De knelpunten zoals door sportverenigingen genoemd in de Verenigingspeiling zijn verminderd;
Faciliteren van commerciële sportaanbieders;
Meer sportaanbod in de wijken;
Meer samenwerkingsinitiatieven met de overige sportaanbieders.

6.3

Sportverenigingen

Gemiddeld genomen is 2 op de 5 inwoners van onze gemeente lid van een sportvereniging. In een
maatschappij waarin veel instituties aan betekenis verliezen en organisaties mede als gevolg van
de ontzuiling hun oorspronkelijke identiteit of hun achterban hebben verloren, zijn het de
sportverenigingen die nog redelijk overeind zijn gebleven. Sportverenigingen hebben de
samenleving veel te bieden. Lid zijn van een sportvereniging kent vele voordelen: je leert er
andere mensen kennen (participatie en integratie), samen met anderen werk je aan je conditie
(gezondheid), het lidmaatschap kan aanzetten tot vrijwilligerswerk (actief burgerschap) en het
biedt een platform om te excelleren als individu (ontplooiingsmogelijkheden). Sportverenigingen
kunnen een belangrijke rol vervullen in het overdragen van waarden en normen. Daarnaast kan er
aandacht worden besteed aan aspecten van een gezonde leefstijl. Een verantwoord alcohol- en
rookbeleid bij verenigingen biedt hiervoor handvatten. Wij onderkennen het belang van
sportverenigingen (als vrijwilligersorganisaties) die bij uitstek geschikt zijn om, met sport als
voertuig, maatschappelijke doelen te bereiken.
Sportverenigingen zijn actief in een dynamische
omgeving. De wens tot modernisering van
sportverenigingen is van alle tijden. Door hun aanbod
aan te passen aan (potentiële nieuwe) doelgroepen
zoals ongebonden sporters, zappende jeugd en
ouderen kunnen zij hun ledenaantal op peil houden.
Sportverenigingen dienen bewust te zijn dat er
sporters zijn die gemotiveerd worden door bewegen en
ontmoeten, maar niet geïnteresseerd zijn in presteren
of het meedoen aan competities. Voor hen moeten er
mogelijkheden zijn om aan recreatieve sportbeoefening binnen de vereniging te doen. Verder zien
wij graag dat verenigingen de komende jaren zich
nadrukkelijk(er) richten op bepaalde groepen inwoners die relatief weinig aan sport doen, zoals
ouderen, mensen met een beperking en nieuwe Nederlandse vrouwen en meisjes zodat hun
sportdeelname in 2012 is gestegen.
Vertegenwoordigers van sportverenigingen zijn het uithangbord van hun vereniging. Zij vervullen
een voorbeeld voor met name jeugdleden. Van verenigingsbesturen verwachten wij dat zij hierin
hun rol en verantwoordelijkheid nemen. In de samenleving zien we een toenemende bewustheid
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van een gezonde en verantwoorde levensstijl. Wij onderschrijven het belang van gezondheid voor
onze inwoners en willen de sportverenigingen stimuleren om het onderwerp ‘gezondheid’
nadrukkelijk op hun sportagenda te zetten en een plek te geven in hun verenigingsbeleidsplannen.
Diverse organisaties kunnen verenigingen ondersteunen in onder andere het opzetten van een
verantwoord alcoholbeleid.
In de achtergrondnotitie hebben wij aan de hand van de Verenigingspeiling gekeken naar de stand
van zaken bij de sportverenigingen in onze gemeente. In zijn algemeenheid kan gezegd worden
dat de sportverenigingen er goed voorstaan. Belangrijke aandachtspunten zijn vrijwilligers, leden
(werving en behoud) en de accommodatie in relatie tot groei van de sportvereniging. Samen met
de sportverenigingen en de Sportfederatie willen we de komende tijd bezien hoe we nader invulling
gaan geven aan de uitkomsten van de Verenigingspeiling. In de toekomst willen we de
Verenigingspeiling opnieuw afnemen om te bezien wat op dat moment de stand van zaken is bij
verenigingen.
6.3.1

Vrijwilligersproblematiek

We zien de tendens dat in sportbeoefening de mensen meer zappen. Steeds meer mensen sporten
buiten een vereniging om of hebben juist twee sporten (verenigingen). Als gevolg hiervan en door
toenemende verplichtingen van mensen, beschikken mensen over steeds minder tijd om
vrijwilligerswerk te doen. De kwaliteit van de vrijetijdsbesteding wordt daarom steeds belangrijker
en keuzes worden goed afgewogen. Het doen van vrijwilligerswerk concurreert met andere
activiteiten op de ‘vrijetijdsmarkt’. Uit het sportdeelnameonderzoek blijkt dat 23% van de jongeren
en 17% van de volwassenen aan vrijwilligerswerk doet. Sportverenigingen gaven in de
Verenigingspeiling aan dat zij met een tekort aan vrijwilligers kampen. Bij de kleine verenigingen
heeft 1 op 10 sportverenigingen een tekort aan vrijwilligers, bij de middelgrote verenigingen is dit
1 op 6 en alle grote verenigingen geven aan een tekort aan vrijwilligers te hebben. Kijkend naar
het aantal jongeren en volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, dan lijkt een enorm potentieel niet
benut te worden. Een andere potentiële groep vrijwilligers zijn de ouderen. Het aandeel ouderen in
onze gemeente neemt toe (vergrijzing). Deze groep mensen kan als vrijwilliger van waarde zijn
voor de verenigingen; zij beschikken over veel kennis en ervaring en hebben vaak een uitgebreid
netwerk. Met het wegvallen van een arbeidsrelatie hebben zij tijd die ze anders kunnen
aanwenden. Hun expertise en tijd kunnen zij ten gunste van de sportverenigingen inzetten. In dit
kader kunnen we spreken van verzilvering in plaats van vergrijzing. Een speerpunt de komende
jaren zal de aandacht voor vrijwilligers zijn. Naast de gemeente zijn er diverse partijen die
verenigingen hierin kunnen ondersteunen zoals de sportbonden, Sportservice Midden-Nederland,
het Vrijwilligersloket en de Sportfederatie. Daarnaast is de inzet van een combinatiefunctionaris in
dit kader ook een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de vrijwilligersproblematiek bij
verenigingen in 2012 is verminderd.
6.3.2

Zichtbaarder in de wijk: het oppakken van de maatschappelijke rol

Sportverenigingen zijn belangrijk voor de sociale infrastructuur en de leefbaarheid in wijken. Vanuit
deze gedachte vinden wij dat de sportverenigingen zichtbaarder in de wijken dienen te zijn. Van
met name de wat grotere sportverenigingen verwachten wij dat zij meer invulling gaan geven aan
hun rol als maatschappelijk ondernemer. Hiermee wordt bedoeld dat verenigingen vanuit hun
invalshoek een rol en bijdrage kunnen spelen aan het verminderen van maatschappelijke
problemen (op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, naschoolse opvang of overlast in de wijk).
Sommige verenigingen zijn al actief in hun buurt. Anderen hebben bijvoorbeeld tijdens de
Sportconferentie aangegeven dit te willen. Samen met het onderwijs kunnen sportverenigingen een
rol vervullen in het sportaanbod in de wijk, tijdens schooltijd en na schooltijd. We dienen echter
niet te vergeten dat plezier voorop dient te staan bij het beoefenen van sport. Verder heeft niet
elke vereniging de ambitie om een rol in de wijk te spelen. We beseffen ook dat niet elke
vereniging toegerust is om hun maatschappelijke rol in te vullen. Die verenigingen die aangeven
wel een rol te willen vervullen of verenigingen waarvan wij vinden dat zij potentie hebben om een
rol te vervullen willen we stimuleren en begeleiden om invulling aan deze rol te geven. We
verwachten niet dat alles in één keer goed zal gaan; met vallen en opstaan en leren van de fouten
kunnen we echter een eind komen. Bij versterking van sportverenigingen in dit kader is het
voornaamste doel om sportverenigingen in staat te stellen maatschappelijke taken uit te voeren.
Verschillende partijen en instanties kunnen ons en de sportverenigingen van dienst zijn met
cursussen en advies.
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6.3.3

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen staan er niet alleen voor. Naast ondersteuning door sportbonden en koepelorganisaties, Sportservice Midden-Nederland, het Vrijwilligersloket en de Sportfederatie kunnen de
sportverenigingen ook terecht bij de gemeente. Wij willen de sportverenigingen stimuleren,
begeleiden en ondersteunen in de ontwikkelingen waarmee ze maken hebben en krijgen. Onder
andere in het kader van het gevoerde Breedtesportbeleid van de afgelopen jaren heeft de
sportcoördinator de sportverenigingen ondersteund. Zo is er onder andere gewerkt aan
deskundigheidsbevordering via cursussen en zijn verenigingen geïnformeerd over landelijke en
provinciale ontwikkelingen. Dit willen wij continueren. In overleg met de verenigingen zullen we
bezien of de inzet van een combinatiefunctionaris om verenigingen te versterken tot de
mogelijkheden behoort. Een voorbeeld van een ondersteuningsproject is het project ‘De
sportvereniging’. Door middel van het organiseren van themabijeenkomsten op sportverenigingen
worden verenigingen ondersteund in de omgang met allochtone leden. Op deze manier worden
enerzijds nieuwe Nederlanders gestimuleerd om te gaan sporten en anderzijds worden
verenigingen klaargestoomd om deze leden op te vangen.

6.4

Overige sportaanbieders

Naast de aandacht voor sportverenigingen hebben we ook aandacht
voor de overige sportaanbieders. Bij deze laatste groep gaat het om
een brede waaier: van sportschool tot manege. Deze aanbieders
kunnen een belangrijke rol spelen door te voorzien in de behoefte van
veel inwoners om niet op gezette tijden te hoeven trainen en spelen.
Van de jeugd sport 19% bij een commerciële aanbieder, van de
jongeren 18% en van de volwassenen 27%. Kijkend naar landelijke
cijfers en prognoses dan is de verwachting dat het aandeel van de
commerciële sportaanbieders toe blijft nemen. In onze gemeente is het voornamelijk de
(fitnessende) jeugd die zorgt voor de groei van het aandeel sporten bij een commerciële
sportaanbieder. Flexibiliteit van deze aanbieders speelt een grote rol in deze groei.
Bovenstaande ontwikkeling vereist een andere benadering van sport(aanbieders) dan alleen de
benadering op de ‘traditionele’ sportvereniging. Voor ons betekent dit dat we onze blik meer dienen
te verleggen. Naast de samenwerking met de sportverenigingen dienen we vaker de samenwerking
te zoeken met de anders georganiseerde sport. Ten aanzien van onze sport- en beweegstimuleringsactiviteiten zullen we meer afstemming en zo mogelijk samenwerking zoeken met de
anders georganiseerde sport.

6.5

Sportevenementen

Sportevenementen stellen inwoners in staat elkaar in een aansprekende omgeving te ontmoeten,
bieden inwoners de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met sport en
kunnen een belangrijke bron van ontspanning zijn (recreatie). Daarnaast dragen sportevenementen naar onze mening bij aan de profilering van onze gemeente als een sportieve,
levendige gemeenten met een aantrekkelijk sportklimaat voor in de eerste plaats onze eigen
inwoners en daarnaast voor partijen op sportgebied zoals sportbonden, sponsoren etc. Op dit
moment kennen we niet een uitgewerkte subsidieregeling op basis waarvan subsidie verstrekt kan
worden voor het organiseren van evenementen. Voorgesteld wordt om een subsidieregeling in dit
kader in te voeren om zo de organisatie van (top)sportevenementen aantrekkelijker te maken door
een bijdrage te leveren kosten die hiermee gemoeid zijn (zie ook hoofdstuk 7). Naast dat we zelf
willen investeren in (het organiseren van) sportevenementen, verwachten we van het bedrijfsleven
ook een bijdrage en een organisatorische inzet van sportaanbieders.
Resumerend
Sport- en beweegaanbieders vinden we belangrijke partners in het kader van ons sport- en
beweegbeleid. De aanbieders kunnen een bijdrage leveren aan een actieve, gezonde en veilige
gemeente. We nemen waar dat de aanbieders worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals een kritische sportconsument die graag shopt ten aanzien van
zijn/haar sportgedrag en steeds vaker zelf wil bepalen wanneer en hoe hij of zij sport. Het hebben
van een open houding bij aanbieders is dan belangrijk. Wij willen sportverenigingen ondersteunen
in de opgaven waar zij voor staan. Tegelijkertijd willen we meer samenwerking zoeken met de
overige sportaanbieders. Dit om te komen tot een goed samenspel in onze gemeente.
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7 TOPSPORT(BELEID)
7.1

Wat is topsport?

Tot topsport worden die sportorganisaties en/of sporters gerekend die uitkomen in het hoogste
officiële competitieverband in de desbetreffende tak van sport, alsmede de talentvolle jonge
sporters die deel uitmaken van nationale jeugd- en seniorenselecties, volgens de opvatting van
NOC*NSF. Om de top te kunnen behalen beschouwen topsporters hun sportbeoefening steeds
vaker als primaire tijdsbesteding. Er wordt wel eens gezegd dat sporters minimaal 10.000 uur
getraind moeten hebben om topsport te kunnen bedrijven. Een maatschappelijke carrière en het
bedrijven van topsport staan vaak op gespannen voet met elkaar. Het beoefenen van topsport is
afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van (top)sportvoorzieningen en –
faciliteiten zoals trainingsaccommodaties en sportspecifieke begeleiding. Ook aspecten als
wetenschappelijke flankering, de bereidheid van het bedrijfsleven (sponsoren) om te investeren en
ondersteuning van de (lokale) overheid bepalen het topsportklimaat.

7.2

Waarop zetten we in?
20

Tot dusver voeren we geen topsportbeleid. Incidenteel hebben wij evenementen in dit kader
ondersteund zoals bijvoorbeeld het NK dammen dat in 2007 in onze gemeente heeft
plaatsgevonden. Wij ondersteunen de Sylvestercross die jaarlijks in onze gemeente wordt
gehouden middels een garantiesubsidie. Ten aanzien van topsport(beleid) willen we voorstellen:
Kiezen voor investeren in breedtesport;
Talenten te ondersteunen;
(de organisatie van) topsportevenementen ondersteunen;
het komen tot regionale afstemming op het gebied van topsport.
7.2.1

Investeren in breedtesport

Wanneer we bezien dat voor veel mensen in onze gemeente fitheid en gezelligheid belangrijkere
motieven zijn om te gaan sporten dan presteren zullen we ons niet gaan richten op het voeren van
een topsportbeleid. Hier komt bij dat de randvoorwaarden om te kunnen spreken van een goed
topsportklimaat in onze gemeente onvoldoende zijn ingevuld dan wel in potentie aanwezig zijn. Wij
kiezen ervoor om te investeren in sport voor iedereen: breedtesport derhalve. Deze lijn past in de
lijn die de meeste bezoekers hebben aangegeven tijdens een bijeenkomst over topsportbeleid.21 De
conclusie van deze avond was dat wij ons in eerste instantie dienen te richten op de basis: de
aanwezigheid van goede sportaccommodaties op basis waarvan eventueel verder geborduurd kan
worden. Door middel van ons accommodatiebeleid willen we werken aan het realiseren van
volwaardige sportaccommodaties in onze gemeente, waarvan ook talentvolle sporters kunnen
profiteren.
7.2.2

Talentondersteuning

Tijdens de hierboven genoemde bijeenkomst over topsport werd wel aandacht gevraagd voor de
talenten in onze gemeente. In onze gemeente zijn een aantal talentvolle sporters die - al dan niet
in teamverband - goed aan de weg timmeren met hun sport. De ontwikkeling en begeleiding van
talentvolle sporters willen we ondersteunen. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor anderen
(wisselwerking topsport-breedtesport) en kunnen niet-actieve inwoners stimuleren om te gaan
bewegen en sporten. Op dit moment ondersteunt de Vereniging Sport Utrecht (VSU) sporters/
talenten die een topsportstatus hebben. De VSU is onderdeel van het Olympisch Netwerk Midden
Nederland. De ondersteuning behelst individuele begeleiding en een topsportpas. Individuele
begeleiding bestaat uit persoonlijke, professionele, maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van
de sporter. De topsportpas geeft onder andere recht op korting bij fitnesscentra, sportwinkels,
medische keuring e.d. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht betalen nu voor talenten uit de
20

Onder topsportbeleid wordt verstaan beleid dat gericht is op buitengewoon getalenteerde sporters en
topsportondersteunende organisaties met als doel het creëren van omstandigheden waardoor de bedoelde
sporter(s) in staat worden gesteld hun talenten verder te ontplooien, hun maatschappelijke positie veilig te
stellen en daarmee tevens de maatschappelijke waarde van hun prestaties te vergroten. Bron: Mulier.
21
Deze avond werd gehouden op 17 oktober 2007.
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regio, ook voor talenten uit Soest. De provincie en de gemeente Utrecht hebben echter
aangegeven dit niet meer voor sporters uit Soest te willen doen. De VSU ondersteunt momenteel 8
Soester sporters met de T2 status en 1 Soester sporter met de S2 status.22
Voor het jaar 2009 en verder heeft de VSU onlangs een Topsportpakket opgesteld. Dit pakket
bestaat uit deelname aan het talentenfonds, individuele begeleiding van topsporters en talenten uit
de gemeente en ondersteuning van sportverenigingen in de gemeente. Uit het talentenfonds kan
voor talenten onder andere worden gefinancieerd reis- en/of verblijfkosten van een trainingsstage
of toernooi het buitenland, medische keuring en een topsportpas waarmee korting kan worden
verkregen bij sportzaken, fitnesscentra en sportfysiotherapeuten.
Om de begeleiding van talenten uit onze gemeente in de toekomst te kunnen continueren stellen
wij voor om deel te nemen aan het Topsportpakket. Hiermee kan de huidige ondersteuning worden
gecontinueerd. De waarde van dit pakket bedraagt € 700,- per talentvolle sporter. Voorgesteld
wordt om maximaal 10 talentvolle sporters (met IT, NT, Belofte of ON-status) die wonen in Soest
jaarlijks voor deze ondersteuning in aanmerking te laten komen. Op basis van talent, potentie en
prestaties selecteert de VSU jaarlijks de sporters die voor ondersteuning in aanmerking komen. Als
‘tegenprestatie’ verwachten wij van de geselecteerde sporters dat zij een positieve bijdrage leveren
aan het stimuleren van mede-inwoners om te gaan bewegen en sporten en dat zij hun sport in een
positief daglicht brengen.
7.2.3

Topsportevenementen

Wij zijn van mening dat topsportevenementen en de hieraan gekoppelde side-events van betekenis
kunnen zijn voor onze gemeente. Topsportevenementen zijn die evenementen met minimaal een
landelijke uitstraling. Bijvoorbeeld de organisatie van een
Nederlands kampioenschap. Deze evenementen zetten onze
gemeente op de kaart (promotionele waarde), zijn een
uitbreiding van de recreatiemogelijkheden, kunnen een
economische spin off betekenen (bestedingen) en kunnen als
stimulans dienen voor inwoners om ook te gaan sporten en
bewegen (inspiratiewaarde). Samenwerking met lokale
ondernemers is hierbij belangrijk om dergelijke evenementen
financieel mogelijk te maken. Op de sportverenigingen wordt
een beroep gedaan om dit met organisatorisch mankracht te
ondersteunen. Het bundelen van krachten met diverse gemeenten kan mogelijkheden bieden voor
het gezamenlijk organiseren van topsportevenementen. Wij stellen voor om een subsidie in te
stellen die initiatieven in dit kader financieel te ondersteunen. Deze subsidie is zowel beschikbaar
voor het organiseren van topsportevenementen als ‘ gewone’ sportevenementen (zie hiervoor ook
hoofdstuk 6.5).
7.2.4

Regionale samenwerking

(Intergemeentelijke) samenwerking is wenselijk en soms noodzakelijk om redenen van efficiency
en professionele uitvoering van taken en activiteiten. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken dan
alleen (synergie-effecten). Topsport(beleid) is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor
samenwerking met derden; samenwerking met partners binnen onze gemeente alsmede samenwerking met onze naburige gemeenten. Het organiseren van topsportevenementen vereist vaak
een bovenlokale aanpak. Zo kan een wielerwedstrijd door meerdere gemeenten plaatsvinden.
Resumerend
De voorwaarden om van een topsportvriendelijke gemeente te spreken zijn bij ons onvoldoende
ingevuld. Zo zijn op dit moment onze accommodaties ontoereikend. Om het predikaat van een
topsportvriendelijke gemeente te krijgen dienen er vele (dure) investeringen gedaan te worden. Op
dit moment kiezen wij er voor om vooral te investeren in de breedtesport. Vanuit hier kunnen we
verder bouwen. De ontwikkeling van talenten vinden wij belangrijk; we zetten dan ook in op
talentondersteuning door het instellen van een talentenfonds. Daarnaast maken we geld vrij om
initiatieven op het gebied van het organiseren van topsportevenementen te ondersteunen.
Dergelijke evenementen hebben een positieve uitstraling voor onze gemeente (city-marketing) en
kunnen een stimulans (spin-off) betekenen voor de breedtesport. Verder willen we meer met onze
22

Onder S2 en T2 status vallen die sporters (senioren en junioren) die tenminste tot de beste van hun regio
behoren en die deelnemen aan competities/toernooien op het hoogste landelijke niveau.
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naburige gemeenten gaan overleggen wat we voor elkaar kunnen betekenen op dit onderwerp en
wat we eventueel gezamenlijk kunnen organiseren c.q. realiseren.

8 OVERLEG EN COMMUNICATIE
8.1

Overleg

Wij willen ons beleid zoveel mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften die er zijn in de
samenleving. We zullen daarom de maatschappelijke dialoog met de omgeving aangaan om achter
deze wensen en behoeften te komen. Voor veel van onze plannen hebben we de medewerking van
derden nodig. Met onze (lokale) partners willen we dan ook regelmatig overleg voeren. Het voeren
van een integraal sport- en beweegbeleid maakt dit ook noodzakelijk. De komende periode zetten
we in op:
lokaal overleg met de Sportfederatie;
regionaal overleg met onder andere Sportservice Midden-Nederland.
8.1.1

Lokaal overleg

Met de Sportfederatie, de vertegenwoordiger van de sportverenigingen in onze gemeente, hebben
we een goede relatie. Over diverse onderwerpen vindt overleg plaats. Via deze Sportfederatie krijgt
de sport zelf een stem. Over het te voeren sportbeleid willen we met de Sportfederatie in gesprek
blijven. Als belangenbehartiger kunnen zij vanuit hun rol een bijdrage leveren aan het sportbeleid
in onze gemeente.
8.1.2

Regionaal overleg

Naast lokaal overleg vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn en betrokken te zijn bij
sportinitiatieven en –aangelegenheden in de regio. Zo zijn we benieuwd wat we in regioverband
voor elkaar kunnen betekenen op gebieden als topsport en aangepast sporten. In dit kader kiezen
voor het uitbreiden van ons sportnetwerk. Een regionale partner is bijvoorbeeld Sport Service
Midden-Nederland.

8.2

Communicatie

Communicatie neemt in de sportwereld een centrale plaats in. Een coach wil zijn aanwijzingen
overbrengen op zijn/haar speler(s). Spelers hebben ook behoefte aan instructies ten aanzien van
hun spel. Daarnaast zijn spelers op zoek naar informatie over concurrenten, innovatieve
ontwikkelingen op hun sportgebeid en willen ze op de hoogte blijven van relevante spelregelwijzigingen. Het beleidsveld sport is een dynamiek beleidsveld. Tal van nieuwe ontwikkelingen zijn
gaande. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijkheid van de inzet van combinatiefunctionarissen, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het
ingevoerde rookverbod). Als gemeente hechten wij ook grote waarde aan het communiceren. Zo
willen we bijvoorbeeld onze partners informeren over projecten en activiteiten waarmee we bezig
zijn, willen we ingaan op relevante wet- en regelgeving voor sportverenigingen en willen we
sportaanbieders een podium bieden om informatie kwijt te kunnen. We willen de volgende twee
‘instrumenten’ inzetten om te communiceren:
Nieuwsbrief
Om onze sportpartners op de hoogte te houden en te brengen van allerlei ontwikkelingen willen we
een nieuwsbrief gaan uitbrengen. Vooralsnog is het de bedoeling dat deze nieuwsbrief twee keer
per jaar zal verschijnen. Na een jaar zullen we gaan evalueren hoe onze partners deze nieuwsbrief
waarderen. Afhankelijk van deze uitkomsten zullen we dan besluiten om de nieuwsbrief wel/niet te
continueren.
Sportgids
Vorig jaar heeft de gemeente een Sportgids uitgebracht waarin het sportaanbod in onze gemeente
is samengebracht. Wij denken dat een sportgids een hulpmiddel kan zijn om mensen op weg te
helpen een sport(vereniging) te kiezen. In de toekomst, te beginnen in 2009, willen we daarom de
sportgids tweejaarlijks gaan uitgeven.
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8.3

Sportgala

Mensen die een bijzondere prestatie
hebben geleverd of zich op een andere
manier verdienstelijk hebben gemaakt
voor de sport, willen we jaarlijks in het
zonnetje zetten. Tijdens het Sportgala
wordt blijk geven van deze waardering.
Tijdens dit gala wordt de uitslag van de
sportverkiezing bekend gemaakt. Hier
worden onder andere individuele
sporters van het jaar gekozen in
verschillende categorieën, sportploeg
van het jaar en wordt een prijs
uitgereikt voor de vrijwilliger van het
jaar. Op dit moment ondersteunen we
de Sportfederatie in de organisatie van
deze happening. Financieel willen we
jaarlijks hieraan bijdragen.

8.4

Sportuitwisseling

Tweejaarlijks is er de sportuitwisseling met de gemeente Soest in Duitsland waarbij de ene keer er
een sportieve krachtmeting plaatsvindt in onze gemeente en de andere keer in Duitsland. De
laatste editie vond plaats in het weekend van 13-15 juni 2008 in Duitsland. Meer dan 150 sporters,
van diverse takken van sport, deden hieraan mee. De sportuitwisseling vindt plaats in het kader
van de stedenband en beoogt onder andere de kennis en begrip van elkaars samenleving te
bevorderen.

8.5

Monitoren en evalueren

Om te kijken of de juiste dingen doe en of we de dingen die we doen juist doen, zullen we op
gezette tijden onze inzet evalueren en bezien waar we precies staan ten aanzien van de uitvoering
van initiatieven en projecten en de doelstellingen die we ons gesteld hebben. Aan de hand hiervan
kunnen we eventueel tussentijds het beleid. Hierbij zullen we aansluiten bij de planning- en
controlcyclus zoals wij die kennen. Gezien de dynamiek van het beleidsveld sport willen we over 4
jaar kijken of herijking van de bestaande visie c.q. nota noodzakelijk is.
Resumerend
Het voeren van een integraal sport- en beweegbeleid dat aansluit bij de behoeften en wensen van
sporters en sportaanbieders vereist overleg, afstemming en samenwerking met diverse partijen,
zowel lokaal als regionaal. Sportbeleid komt heden ten dage tot stand in sportbeleidsnetwerken.
Wij willen een belangrijke speler zijn in deze netwerken.
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9 FINANCIERING
9.1

Inleiding

Een zeer groot deel van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan gemeentelijke
sportaccommodaties en het onderhoud hiervan. Sportverenigingen die aangesloten zijn bij het
gemeentelijk passe-partoutsysteem betalen jaarlijks een vast bedrag (bijdrage) per lid aan de
gemeente. Voor het gebruik van sportvoorzieningen hoeft vervolgens niet betaald te worden.
Tarieven en subsidies zijn instrumenten binnen het sportbeleid waarmee wij sturing kunnen geven
aan onze doelstellingen. Door het verlenen van subsidies en door sportvoorzieningen laagdrempelig
te houden in de vorm van lage tarieven, willen wij de sportparticipatie van onze inwoners
bevorderen. In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op de financiën die gemoed zijn met het
sportbeleid.

9.2

Wat willen we bereiken?
Een goed gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties door gunstige tarieven;
Inwoners, sportaanbieders etc. ondernemen meer initiatieven op het gebied van
sportstimulering en het organiseren van (top)sportevenementen omdat onze subsidiemogelijkheden dit aantrekkelijk(er) maakt;
Een gezonde financiële situatie.

9.3

Uitgaven

Tabel 3.1: Overzicht inkomsten en uitgaven aan sport (x € 1.000)

Item
Binnensport
Buitensport
Overig sport
totaal
Per inwoner

baten
521
209
50
780
17

2006
lasten
2263
1320
324
3907
86

saldo
- 1742
- 1111
- 274
- 3127
- 69

baten
606
226
64
896
20

2007
lasten
2.338
1.325
390
4053
89

saldo
-1.732
-1.099
- 326
- 3157
- 69

baten
531
218
749
16

2008
lasten
2472
1977
345
4794
105

saldo
- 1941
- 1759
- 345
- 4045
- 89

Bron: afdeling Financiën, Programmabegroting 2009-2012, 2008.

9.4
9.4.1

Inkomsten
Passe-partoutsysteem

Een groot deel van de inkomsten die de gemeente ontvangt in het kader van het sportbeleid komt
van de sportverenigingen die zijn aangesloten bij het passe-partoutsysteem. De wijze waarop
tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties tot stand komen en de hoogte hiervan verschilt
sterk per gemeente. Elke gemeente kan dit in principe naar eigen inzicht inrichten.23 In 1979 is het
passe-partoutsysteem in onze gemeente ingevoerd. Het systeem houdt in dat de verenigingen,
organisaties en individuen jaarlijks een vast bedrag (bijdrage) per lid betalen aan de gemeente.
Voor het gebruik van sportvoorzieningen hoeft vervolgens niet betaald te worden (bijvoorbeeld
zaalhuur). Deelname aan het passe-partoutsysteem betekent niet dat dit recht geeft op een eigen
accommodatie. Als binnen de gemeentelijke accommodaties geen ruimte gevonden kan worden
dan kan men een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van
huur van accommodatie van derden. Dergelijke verzoeken zullen individueel bekeken worden.
De passe-partoutbijdragen gebruiken wij voor het onderhouden van de sportvoorzieningen in onze
gemeente. Het passe-partouttarief in onze gemeente is niet kostendekkend; de uitgaven aan de
gemeentelijke sportaccommodaties zijn hoger dan de (huur-)opbrengsten (zie tabel 3.2). We willen
de tarieven op een aanvaardbaar niveau houden om zo het bewegen en beoefenen van sport zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Het tarievenbeleid is nader uitgewerkt in het rapport tarifering.
23

Mogelijke grondslagen zijn: historische ontwikkeling, dekkingspercentage van de kostprijs, gebruiksmogelijkheden en functionaliteit van de accommodatie en regionale afstemming.
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In deze sportnota kiezen wij er niet voor om een gedifferentieerd passe-partouttarief te gaan
hanteren. Er kan bijvoorbeeld gedifferentieerd worden naar jeugdleden en volwassen leden en naar
sportverenigingen met en zonder eigen kantine. Dat voor jeugdleden een ander bedrag gaat gelden
doet afbreuk aan de solidariteitprincipe dat ten grondslag ligt aan het systeem. Op dit moment zien
wij nog geen noodzaak om dit te veranderen.
Uit de Verenigingspeiling blijkt bovendien dat ten opzichte van landelijke cijfers de jeugd tot 12
jaar goed vertegenwoordigd is binnen verenigingen; dit behoeft op dit moment geen extra impuls.
In het laatste geval kan er een ongezonde druk op de kantine-inkomsten komen te liggen met als
mogelijk gevolg een alcoholschenkbeleid dat in strijd is met de Drank- en horecawetgeving en een
gezonde leefstijl van mensen. Dit vinden wij onwenselijk. Bovendien leveren verenigingen al een
bijdrage van 50% aan het realiseren van het stichten van een kantine. Het huidige systeem is een
relatief eenvoudig systeem. Aanpassingen doen daar afbreuk aan.
Tabel 3.2: Overzicht inkomsten en uitgaven aan sport in 2007

Item
Inkomsten uit passe-partout
Uitgaven aan sport
verschil
Dekkingspercentage

2006
€ 308.405
€ 3.907.000
€ 3.598.595
8%

2007
€ 315.792
€ 4.053.000
€ 3.737.208
8%

2008*
€ 321.440
€ 4.794.000
€ 4.472.560
7%

Bron: afdeling Financiën, 2008
* schatting op basis van schatting ledenaantal

9.4.2

Ontwikkeling passe-partoutbedrag

Op basis van indexering worden de tarieven jaarlijks aangepast. Tot 2004 kende het passepartouttarief een redelijk gelijkmatig verloop. In de 2004 t/m 2006 is het tarief extra verhoogd met
€ 3,- om trend te kunnen houden met de gestegen sportuitgaven. Zie voor de uitgaven tabel 3.1.
Grafiek 1: Overzicht verloop passe-partoutbijdrage

Ontwikkeling passe-partout bijdrage
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Bron: Afdeling SOW

Voor het jaar 2009 bedraagt het passe-partouttarief € 42,50. De afgelopen periode zijn we
geconfronteerd met stijgende kosten ten aanzien van onze sportaccommodaties. Met name de
kosten van energie en bouwmaterialen zijn gestegen. Het onderhoud aan de sportaccommodaties
is per saldo de afgelopen jaren gestegen.
Om onze sportaccommodaties in een goede staat te laten verkeren, zien we ons genoodzaakt om
het passe-partouttarief – naast de jaarlijkse indexering – de komende jaren extra te verhogen met
€ 2,-. Tot deze verhoging is eerder dit jaar al besloten. Voor de volledigheid hieronder een
overzicht van de het passe-partouttarief voor de komende jaren.
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Tabel 3.3: Overzicht ontwikkeling passe-partouttarief

jaar
2008
2009
2010
2011
2012

tarief
€ 39,20
€ 42,50
€ 45,99
€ 49,60
€ 53,34

Bron: afdeling SOW, 2009

9.5

Wie betaalt welke sportvoorziening?

In de praktijk blijkt er soms onduidelijkheid te zijn ten aanzien van wie welke sportvoorziening
dient te realiseren (lees: betalen). Welke sportvoorzieningen komen voor rekening van de
gemeente en welke sportvoorzieningen dienen de sportverenigingen zelf te realiseren? De kosten
van bijvoorbeeld een berging ten behoeve van het sportmateriaal, komen die voor rekening van de
gemeente of dienen de verenigingen de kosten van een dergelijke berging te betalen? En hoe zit
het bijvoorbeeld met de kosten van een krachthonk? Het algemene uitgangspunt (basisregel) in
deze is dat de gemeente zorg draagt voor de standaardinrichting van de sportvoorzieningen. De
overige inrichting komt voor rekening van de gebruiker (de sportvereniging). Onder de
standaardinrichting van een sportvoorziening verstaan we die noodzakelijk geachte sport
(gerelateerde) voorzieningen die benodigd zijn voor het uit- c.q. beoefenen van (een bepaalde tak
van) sport volgens algemeen maatschappelijk geaccepteerde sportnormen. Hierbij gaat het zowel
om de buiten- als de binnensport en gemeentelijke en niet-gemeentelijke sportvoorzieningen.24
In het verleden stond in het rapport Basisvoorzieningen die voorzieningen die voor rekening
kwamen van de gemeente en welke voorzieningen voor rekening kwamen van de gebruikers (de
sportverenigingen). Dit rapport dateerde uit 1997 en was toe aan herziening. In samenspraak met
de Sportfederatie is besloten om het rapport te doen komen vervallen en in plaats hiervan aan te
sluiten bij de normen die NOC*NSF, ISA Sport en KVLO25 in dit kader stellen. Deze normen geven
weer wat de standaardinrichting van de diverse sportvoorzieningen dient te zijn. Zowel de
bestaande als nieuw te realiseren sportvoorzieningen dienen aan deze normen te voldoen.
Voordeel van het aansluiten bij deze normen is dat altijd gewerkt wordt met actuele normen.
Indien de eisen aan een sportvoorziening (inrichting) landelijk veranderen dan worden deze nieuwe
eisen opgenomen in de genoemde normen. Op deze manier is het voor iedereen op ieder tijdstip
duidelijk voor welke voorzieningen de gemeente zorg dient te dragen en voor welke voorzieningen
de sportverenigingen zelf zorg dienen te dragen.
Naast dat de inrichting van sportvoorzieningen dient te voldoen aan de genoemde normen dienen
de sportvoorzieningen ook te voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan veiligheids- en milieuvoorschriften en de voorschriften/eisen voortvloeiend uit
een bouwvergunning.

9.6

Naar een eigen bijdrage

In de paragraaf 5.5 hebben we kunnen constateren dat er de nodige wensen zijn op het gebied van
sport. Uit een inventarisatie in februari 2008 bleek dat deze wensen een bedrag vertegenwoordigen
van ruim € 9,5 mln. De gemeentelijke financiële middelen zijn echter maar beperkt. Het stellen van
prioriteiten is hiervan een gevolg. Tot dusver was het in onze gemeente niet gebruikelijk dat
sportverenigingen direct meebetalen aan het realiseren van sportvoorzieningen, met uitzondering
van 50% van de investeringslasten van een sportkantine. De hierboven genoemde sportwensen
stellen ons voor een grote investeringsopgave. Deze investeringsopgave kunnen we niet alleen
dragen. In veel gemeenten is het al gebruikelijk dat sportverenigingen (mee)betalen aan het
realiseren van nieuwe sportvoorzieningen c.q. het renoveren van de sportvoorzieningen. Samen
met sportverenigingen zijn we verantwoordelijk voor goede sportvoorzieningen in onze gemeente.

24

In het Rapport Tarifering zijn afspraken opgenomen omtrent de betaling van OZB, zuiveringsheffing etc. Deze
komen voor rekening van de gemeente.
25
KVLO-normen zijn normen die de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijk Opvoeding heeft opgesteld
ten behoeve van bewegingsonderwijs. Een aantal KVLO-normen is opgenomen in de normbladen van het
ISA als NEN-norm. Het betreft o.a. de normen voor akoestiek, zaalafmeting, daglichttoetreding en belijning.
Tevens zijn de KVLO-normen voor gymnastiekaccommodaties opgenomen in de nieuwe Leidraad
Scholenbouw van de VNG.
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De komende periode willen we dan ook nader bezien of de sportverenigingen in onze gemeente
ook een investeringsbijdrage dienen te betalen. Dit om het niveau van onze sportvoorzieningen op
een kwalitatief goed niveau te houden. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van tussen de 1015% van het investeringsbedrag. Zonder deze eigen bijdrage van sportverenigingen kunnen we
aanzienlijk minder plannen realiseren en gaat het ten koste van de sportinfrastructuur. Samen met
‘het veld’ gaan we dit de komende periode uitwerken en zullen we dit apart ter besluitvorming voor
gaan leggen.

9.7

Subsidies

Op dit moment kennen wij de volgende subsidieregelingen:
kleine sportvoorzieningen;
Schoolsporttoernooien;
Sportstimuleringsactiviteiten;
Kadervorming vrijwilligers.
In de praktijk blijkt dat de voorwaarden m.b.t. sportstimulering verschillend en niet altijd even
helder zijn geformuleerd. We zullen bezien of de subsidieregelingen gebundeld en meer helder
geformuleerd kunnen worden.
Wij zijn van mening dat (top)sportevenementen een goede stimulans kunnen zijn om mensen aan
het bewegen en sporten te krijgen. Daarom willen wij hiervoor ook subsidie beschikbaar stellen die
het organiseren van evenementen en topsportevenementen makkelijker dient te maken. Op deze
manier willen wij ons ook meer profileren als sportieve gemeente met een aantrekkelijk
sportklimaat voor onze inwoners. Na instemming met deze beleidsnota zullen wij hiervoor nadere
criteria ontwikkelen.

9.8

Financiële vertaling nieuw sportbeleid 2009-2012

Veel uitgaven op het gebied van sport liggen al vast. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
de (onderhouds)kosten van gemeentelijke sportaccommodatie. De realisatie van deze beleidsnota
kan grotendeels gefinancierd worden uit de reeds bestaande reguliere beschikbare middelen. In
deze beleidsnota wordt ook een aantal nieuwe punten voorgesteld waar op dit moment geen
dekking voor is. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van onderzoek zoals het herhalen
van de Verenigingspeiling en het Sportdeelnameonderzoek. In een aparte uitvoeringsnotitie zullen
we de investeringen met betrekking tot de sportaccommodaties, de sportwensen en de nieuwe
items voortvloeiend uit deze beleidsnota neerleggen. Tevens zullen we bestuderen of een
investeringsfonds gewenst is daar waar het gaat om de sportwensen en de investeringen in de
sportinfrastructuur waar we de komende jaren voor staan. Wanneer we inzicht hebben in de totale
investeringsopgaven voor de komende jaren, kunnen we ook een betere afweging maken daar
waar het gaat om de mogelijke invoering van een investeringsfonds.
Resumerend
Tarieven en subsidies beschouwen wij als effectieve instrumenten om onze doelstellingen op sporten beweeggebied kracht bij te zetten. Hierbij streven we ernaar om tarieven op een aanvaardbaar
niveau te houden. Door middel van subsidiëring willen we sportinitiatieven stimuleren. Door het
vragen van een eigen bijdrage bij het realiseren van sportwensen kunnen meer sportwensen
gerealiseerd worden hetgeen de sportinfrastructuur in onze gemeente ten goede komt. Samen
wordt gewerkt aan een sportief Soest.
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