Sportief Samen Leven in Maarssen
Een masterplan voor de sport in Maarssen periode 2007-2012
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1.

Inleiding

1.1 Waarom een Masterplan in Maarssen?
Een aantal sportverenigingen drong er begin 2006 bij de gemeente op aan om tot een meerjaren
beleidsplan te komen voor de sport in Maarssen.
Ook de Sportraad Maarssen onderkende de noodzaak tot een gemeentelijke beleidsvisie op de
sport te komen, niet alleen vanwege de onderhoudssituatie van de sportaccommodaties maar
ook vanwege diverse actuele ontwikkelingen in de samenleving. Daartoe bracht de Sportraad
eind 2005 de notitie “Een kans voor Open Doel” (beleidsaccenten voor een meerjaren
sportbeleid) uit.
In het raadsprogramma voor de periode 2006-2010 is het opstellen van een zgn. Masterplan voor
de sport als actiepunt opgenomen. Het belang van sport wordt in dit raadsprogramma (“Trots op
Maarssen”) onderschreven. In hoofdstuk 7 van het raadsprogramma worden als drie speerpunten
voor het gemeentelijke sportbeleid benoemd:
• Stimuleren van de deelname aan sport.
• Ondersteunen en betrekken van sportverenigingen.
• Onderhoud en de kwaliteit van de sportaccommodaties.
Het masterplan wat voor u ligt geeft uitwerking aan dit actiepunt in het raadsprogramma.
De volgende drie onderwerpen zullen in dit Masterplan aan de orde komen:
• het onderhoud van de sportaccommodaties
• innovatieve ontwikkelingen
• de maatschappelijke functie van de sport
1.2 Doel en reikwijdte van het masterplan.
Via dit masterplan wordt het beleid van de gemeente Maarssen op het gebied van sport en dan
vooral gericht op de maatschappelijke rol van sportverenigingen, het onderhoud en beheer van
de (buiten)sportaccommodaties en de innovatieve ontwikkelingen vastgelegd voor de periode
2007-2012. Deze periode, die zich uitstrekt over de huidige collegeperiode, is gekozen om
duidelijkheid op de langere termijn te creëren. Het masterplan moet voor alle partijen (gemeente,
sportraad en de sportverenigingen) in de komende jaren een basis zijn voor een sportbeleid met
een breed draagvlak onder sportverenigingen. Gezamenlijk kan op die manier gewerkt worden
aan een gezonde toekomst voor de sport in Maarssen. Het Masterplan is het basisdocument voor
de periode 2007-2012 om ook de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het
Masterplan in de meerjarige gemeentebegrotingen beschikbaar te stellen. Hoewel in dit
masterplan verhoudingsgewijs veel aandacht besteed wordt aan de buitensportverenigingen is dit
masterplan zeker ook voor de binnensportverenigingen van belang.
1.3 Het proces.
Het realiseren van een masterplan is via een interactief proces tot stand gekomen. In juli 2006
vond een startbijeenkomst plaats waarvoor alle sportverenigingen waren uitgenodigd. Hierin werd
een aftrap gegeven onder leiding van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) om
te komen tot input voor het Masterplan. Tijdens deze bijeenkomst werd een begeleidingsgroep
gevormd die als klankbord diende bij de totstandkoming van het plan. Het masterplan is in nauwe
samenwerking met de afdeling Openbare werken (hoofdstuk 4, Onderhoud) tot stand gekomen.
Tevens heeft er intern afstemming plaatsgevonden binnen de afdeling Samenleving om de
integraliteit tussen verschillende beleidsvelden (jeugd, senioren, gehandicapten, gezondheid,
minderheden) en de sport te verwezenlijken. Op 8 februari vond er een informatiebijeenkomst
plaats waarvoor alle sportverenigingen waren uitgenodigd en waarin reactie gegeven kon worden
op het masterplan. De uitvoering kan, na vaststelling door de gemeenteraad, vanaf 2007
plaatsvinden via het opstellen en uitvoeren van een jaarplan. Zie 3.5 waar een conceptjaarplan
voor 2007 wordt gegeven.

Sportief Samen Leven in Maarssen

3

Afhankelijk van de behoefte en actuele ontwikkelingen kan per jaar ook gekozen worden voor
een specifieke thematische benadering, bijvoorbeeld extra aandacht voor jeugd, senioren etc.
Het Masterplan zal via o.a. het jaarplan jaarlijks gemonitord en eventueel bijgesteld moeten
worden in goed overleg met de Sportraad en de sportverenigingen.
1.4 Opbouw Masterplan
Na de inleiding van hoofdstuk 1 geeft hoofdstuk 2 de visie, de strategische doelen en de
uitgangspunten aan. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt respectievelijk de maatschappelijke rol van
de sportverenigingen en het onderhoud en beheer van de sportaccommodaties beschreven.
Aan het onderwerp innovatie wordt in beide hoofdstukken aandacht geschonken.
Per hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de trends en ontwikkelingen, de huidige situatie,
de ambities en doelstellingen, de actiepunten en de planning en financiën. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 5 de communicatie aan de orde gesteld.

2.

Visie, strategische doelen en uitgangspunten

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat steeds minder mensen regelmatig bewegen, dat overgewicht
toeneemt en dat hieruit voorkomende (welvaarts) ziekten in aantal toenemen. Sport heeft op dit
terrein een belangrijke preventieve functie. Ook op sociaal terrein speelt sport een belangrijke rol.
Sport is een bindende factor in de samenleving.
In de kabinetsnota “Tijd voor Sport” (voor de periode 2006-2010) wordt de “sportieve
samenleving” geïntroduceerd met de volgende kenmerken:
• Goede sportaccommodaties niet alleen aan de rand van de stad.
• Sportieve leefstijl.
• Sport fungeert als ontmoetingsplaats, verschillen in opleiding, religie, politieke voorkeur, kleur
of seksuele geaardheid worden overbrugd.
• Moderne sportvereniging zoekt partners op in de maatschappij en biedt nieuwe diensten aan
(vergroten maatschappelijke rol).
• Professionalisering zonder daarbij de vrijwilligers uit het oog te verliezen.
• Gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk terugdringen door verantwoorde begeleiding, goede
materialen, voorlichting en veilige accommodaties.
2.1 Visie op sport en bewegen
Een sportieve Maarssense samenleving
De gemeente Maarssen hecht er groot belang aan dat alle inwoners, ongeacht hun fysieke
mogelijkheden, in staat zijn om een sport- of bewegingsactiviteit te kunnen beoefenen. De
Maarssense samenleving moet een sportieve samenleving worden waarbij speciale aandacht
moet worden geschonken aan het aspect gezondheid en aan de doelgroepen jeugd, ouderen en
gehandicapten. De Maarssense sportverenigingen zijn daarin een belangrijke partner voor de
gemeente met een belangrijke (maatschappelijke) rol.
Een maatschappelijke rol voor sportverenigingen
Sportverenigingen vervullen reeds een maatschappelijke rol door het aanbieden en organiseren
van sportactiviteiten voor jong en oud. In het kader van dit masterplan wordt onder de
maatschappelijke rol tevens verstaan dat de sportverenigingen een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke doelen van de gemeente Maarssen en bereid zijn om deze rol actief te
vervullen, binnen en buiten de vereniging. In deze beleidsperiode staan conform het
raadsprogramma 2006-2010 de volgende maatschappelijke doelen centraal:
• “Het bevorderen van maatschappelijke participatie van bepaalde doelgroepen zoals
jongeren, allochtonen, mensen met een laag inkomen en gehandicapten”.
• Daarnaast zijn een goed seniorenbeleid, vrijwilligersbeleid, welzijn en gezondheidszorgbeleid en kinderopvangbeleid (buitenschoolse opvang) van belang.
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Kortom; een beleid wat er op gericht is om iedereen actief te laten deelnemen aan de (activiteiten
van) de samenleving.
Onder invulling van de maatschappelijke rol wordt tevens verstaan dat sportverenigingen
meehelpen aan een optimale exploitatie en bezetting van de accommodatie. Daardoor wordt
immers efficiënt omgegaan met maatschappelijk geld en kapitaalvernietiging voorkomen.
Om haar maatschappelijke rol goed te kunnen spelen, zal de sportvereniging “‘midden in de
samenleving moeten staan” en een gezonde bedrijfsvoering moeten hebben (d.w.z. financieel en
organisatorisch op orde).
Het waarmaken van de maatschappelijke rol van sportverenigingen betekent dat er
raakvlakken zijn met een aantal beleidsterreinen als o.a. jeugdbeleid, ouderenbeleid,
gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid en minderhedenbeleid. Sportverenigingen houden zich
uiteraard in eerste instantie bezig met hun kernactiviteit “sportbeoefening”. Om hun maatschappelijke rol goed in te vullen zullen zij samenwerkingsrelaties moeten aangaan met
instellingen op de eerdergenoemde beleidsterreinen en hun traditionele sportaanbod moeten
vernieuwen en aanpassen aan de veranderende vraag en behoefte van de samenleving.
De rol van de gemeente
De gemeente stimuleert, ondersteunt en faciliteert sportverenigingen om hun maatschappelijke
rol te vervullen via onder andere projectfinanciering en facilitering in de vorm van personele inzet
van de sportconsulent en waar nodig de inzet van deskundigheid op bepaalde beleidsonderdelen
en taken (bijv. ouderen- en jeugdbeleid). Facilitering door het beschikbaar stellen van kwalitatief
goede en voor sportverenigingen betaalbare sportvoorzieningen. Daarbij zal onderscheid
gemaakt worden tussen de verenigingen die hun maatschappelijke rol wel willen vervullen en de
verenigingen die deze rol niet willen vervullen. De verenigingen die maatschappelijk actief willen
zijn maar onvoldoende in staat of toegerust zijn om deze rol te vervullen zullen extra ondersteund
worden. Verenigingen die niet maatschappelijk actief willen zijn, krijgen uiteraard geen extra
ondersteuning.
De rol van de Sportraad
De Sportraad speelt een belangrijke rol in het lokale sportbeleid vanwege haar kennis van het
lokale sportaanbod en haar adviesfunctie op het sportbeleidsterrein en adviestaak ten aanzien
van het budget groot onderhoud. De Sportraad zal dan ook nauw betrokken worden bij de
uitvoering van het sportbeleid via monitoring van het masterplan en de voorstellen tot evt.
bijstelling van het beleid.
2.2 Strategisch kader
In het raadsprogramma worden als speerpunten voor het sportbeleid in de komende periode
genoemd:
• het ondersteunen en betrekken van sportverenigingen,
• het stimuleren van de deelname aan sport.
• Het onderhoud en de kwaliteit van de sportaccommodaties.
Op basis van deze speerpunten wordt het volgende strategische doel voor de gemeente in de
periode 2007-2012 geformuleerd:
Door middel van een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid bevordert de
gemeente Maarssen zowel de deelname aan sport als de kwaliteit van het sportaanbod in
verenigingsverband en binnen anders georganiseerde verbanden (buurt, onderwijs,
welzijnsinstellingen en commerciële sportaanbieders). Het uiteindelijke doel is dat zo veel
mogelijk Maarssenaren aan sport doen en dat er sprake is van een sportieve Maarssense
samenleving!
Hoewel de ongeorganiseerde sport ook een bijdrage levert aan dit doel wordt in dit masterplan
het accent gelegd bij de georganiseerde sport.
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Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn van belang:
• Sportverenigingen zijn voor de gemeente belangrijke partners bij het realiseren van het
gestelde doel.
• Uitgangspunt is dat sportverenigingen primair een organiserende en uitvoerende rol
hebben.
• De gemeente heeft een initiërende, ondersteunende en faciliterende rol.
• Het onderwerp privatisering van de binnensportaccommodaties inclusief het zwembad
wordt inhoudelijk in dit masterplan niet aan de orde gesteld maar komt, naar verwachting
in de loop van 2007, in een afzonderlijke beleidsnotitie aan de orde.
• De huidige sportaccommodaties worden beschouwd als het basisvoorzieningenniveau
waarbij de gemeente, voorzover niet sprake is privatisering, zorg draagt voor een
voldoende kwalitatief onderhoud.

3.

De Maatschappelijke rol van de sport

3.1 Ontwikkelingen en trends
In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen en trends benoemd welke van invloed zijn op
de positie en rol van de sportvereniging. Immers, de rol die de sportvereniging van oudsher
speelde is aan verandering onderhevig.
• De samenleving verlangt tegenwoordig niet alleen maar sportieve prestaties van een
vereniging, maar ook een betrokkenheid richting de maatschappij. In ruil voor subsidies en
sponsoring verlangt de samenleving ook een tegenprestatie. Verschillende maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals individualisering, de opkomst van commerciële sporten en een
terugtrekkende overheid, liggen hieraan ten grondslag. Echter, het vervullen van die
maatschappelijke rol vraagt van de vereniging een extra inspanning. NOC*NSF ziet de
oplossing vooral in een ‘moderniseringslag’ of ‘professionaliseringslag’ van de verenigingen.
Eén van de belangrijkste speerpunten hierbij is betaald kader. Door het aanstellen van
verschillende betaalde verenigingsmanagers en het professionaliseren van de technische
staf wil het NOC*NSF de sportvereniging klaar maken voor de toekomst. Een dergelijke
professional moet echter niet de vrijwilliger vervangen, maar juist ondersteunen. Het
vrijwilligerskader is namelijk één van de belangrijkste peilers in het verenigingsleven en
onmisbaar, óók in een moderne sportvereniging.
• De overheid zet de sport in als middel om een bijdrage te leveren aan de oplossing van
allerlei maatschappelijke doelen. Het beleid van de rijksoverheid (Kabinetsnota Tijd voor
Sport, september 2005) is gericht op de volgende doelen:
o Mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun gezondheid (gezond door sport).
o Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke
activiteiten (meedoen door sport).
o Mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels.
o De topsport in Nederland wordt bevorderd als symbool van ambitie, als bron voor
inspanning en voor ons nationale imago in binnen – en buitenland.
• Landelijke en lokale overheden zetten steeds meer in op het stimuleren van een gezonde en
actieve leefstijl van burgers. Sporten en bewegen, al dan niet bij een sportvereniging, vormen
hier een wezenlijk onderdeel van. Burgers worden opgezocht en gestimuleerd in zogeheten
‘settings’ waar zij vaak komen: wijk, school, sport(vereniging), zorg en arbeid. De
beweegnorm van minimaal een half uur per dag voor volwassenen en één uur voor jeugdigen
wordt als norm gepromoot.
• Er wordt steeds breder onderkend dat er voor sportverenigingen een grote markt is onder de
inactieve burgers van ons land. Het kan dan gaan om grote groepen ouderen, chronisch
zieken en allochtonen. Door een, vaak in samenwerking met gemeente of sportbond
ontwikkeld, specifiek aanbod kunnen deze groepen aan de verenigingen gebonden worden.
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Op scholen kunnen nagenoeg alle jeugd en jongeren bereikt worden. Uit het
bewegingsonderwijs alleen halen zij echter onvoldoende beweging. Daarom wordt er steeds
meer aandacht besteed aan andere mogelijkheden: het organiseren van naschoolse
activiteiten in samenwerking met sportorganisaties en het beter benutten van de sport- en
speelruimtes in en om de school. Actieve gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol.
De afgelopen jaren is er toenemende aandacht gekomen voor het belang van bewegen
binnen opvangorganisaties, veelal in relatie tot bewegingsarmoede en overgewicht. Het
percentage kinderen met overgewicht stijgt snel.
Het aantal brede scholen neemt nog steeds toe. Kinderen en ouders kunnen in de brede
school terecht voor een combinatie van zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, opvang en
hulpverlening. De mogelijkheden voor sport(verenigingen) worden nog niet altijd volledig
onderkend. Hier liggen nog kansen.
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Deze
wet verplicht gemeenten burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te
nemen. Sport en bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te
participeren. Daarnaast kan sport en bewegen prima aansluiten bij de WMO als middel om
maatschappelijke doelen te bereiken.
Steeds meer gemeenten en verenigingen knopen relaties aan met het bedrijfsleven. Niet
alleen meer voor directe sponsoring, maar meer vanuit het oogpunt van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Zo verbinden bedrijven hun naam aan maatschappelijke
activiteiten op sportgebied, leveren ze een bijdrage aan fondsen met sportief oogmerk of
leveren zij kennis die sportverenigingen in hun dagelijkse ‘bedrijfsvoering’ kunnen inzetten.
Mede onder invloed van het beleid van het ministerie van VWS komt er steeds meer
aandacht voor intersectoraal werken. De regeling Buurt, Onderwijs, Sport is hiervan een goed
voorbeeld. Voorheen gescheiden sectoren werken in toenemende mate samen om
gezamenlijk maatschappelijke problemen aan te pakken. Sport is hierbij vaak een geschikt
middel. Het zgn. beweegmanagement doet zijn intrede waarbij getracht wordt structureel
gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring en faciliteiten.

3.2 De huidige situatie in Maarssen
Sport in verenigingsverband
Maarssen kent ca. 20 sportverenigingen waarmee er een relatie wordt onderhouden ten behoeve
van een sportstimuleringsproject, jeugdsportsubsidie of een sportaccommodatie. Een breed scala
van sporten wordt in verenigingsverband beoefend. De verenigingsmonitor (zie bijlage) geeft
hiervan een goed beeld. Via deze tweejaarlijkse monitor wordt de ontwikkeling van de
georganiseerde sport in Maarssen zo goed mogelijk gevolgd. Dat zijn dan ook over het algemeen
deze 20 verenigingen die via een enquête de gegevens aanleveren voor de verenigingsmonitor.
Niet met alle sportverenigingen wordt echter vanuit de gemeente ook daadwerkelijk contact
onderhouden. Het totale aantal sportverenigingen ligt op ca. 50 sportverenigingen variërend in
sport (buitensport, zaalsport en denksport) en in omvang. De gegevens van de monitor moeten
dan ook met deze kanttekening beoordeeld worden.
Sport buiten verenigingsverband
Naast het sporten in verenigingsverband sporten veel mensen zelfstandig, bijvoorbeeld
hardlopen, zwemmen in Bisonsport of skeeleren. Maar ook de commerciële sportorganisaties
vallen hieronder. In Maarssen zijn ook enkele commerciële sportorganisaties (sportscholen,
fitnesscentra en dansscholen) gevestigd.
Rol van de sportraad
De Sportraad Maarssen is een formeel door de gemeente ingesteld adviesorgaan met 9 leden
waarvan er 6 namens sportverenigingen en 3 leden op persoonlijke titel zitting hebben.
De Sportraad heeft een formele taak ten aanzien van de advisering over het jaarlijkse
gemeentelijk budget voor groot onderhoud en is actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering
van het sportbeleid. In de bijlagen is het jaarverslag 2005 van de Sportraad opgenomen wat een
goed beeld geeft van de diverse ontplooide activiteiten.

Sportief Samen Leven in Maarssen

7

De Sportraad ziet het als één van haar eerste en belangrijkste doelstellingen om de sport- en de
bewegingsstimulering van de Maarssense bevolking als uitgangspunt te nemen voor de toekomst
(zie de nota “Een kans voor Open Doel”).
Breedtesportimpuls
In 2002 is de BSI-project (breedtesportimpuls) van start gegaan. Voor de uitvoering van de BSI is
begin 2002 een sportconsulent aangetrokken. Dit project loopt af in december 2007.
In het kader van de BSI wordt een beroep gedaan op sportverenigingen om uitvoering te geven
aan projecten. De BSI in Maarssen richt zich op 5 pijlers, te weten:
o Verenigingsondersteuning en vrijwilligersbeleid.
o Sportstimulering jeugd.
o Stimulering seniorensport.
o Stimulering sport en bewegen voor gehandicapten.
o Buitenschoolse opvang en sportvereniging.
Deze 5 pijlers zijn er allemaal op gericht om de verenigingen en de sportinfrastructuur in
Maarssen te versterken.
Inmiddels zijn op alle pijlers activiteiten ontwikkeld waarbij er inmiddels jaarlijks een aantal
activiteiten voor de jeugd (o.a. clinics, sportpas, project Kies voor hart en sport) en de senioren
(diverse GALM-groepen) plaatsvindt. Ook is een buitenschoolse opvang gerealiseerd bij de
korfbalvereniging OVVO en zijn plannen voor een dergelijke voorziening bij de hockeyvereniging
in ontwikkeling. Verenigingsondersteuning vindt incidenteel plaats en de activiteiten op het gebied
van sport en bewegen voor gehandicapten komen in regionaal verband maar moeizaam van de
grond.
BOS impuls
In 2005 is het BOS-project van start gegaan (een rijksregeling gericht op projecten in de Buurt,
het Onderwijs en de Sport). Dit project richt zich op de doelgroep jongeren tussen 11 en 17 jaar.
Veel van deze jongeren recreeren op straat of op trap- en sportveldjes. Op sommige locaties leidt
dat tot overlast. Andere groepen jongeren staan op bruggetjes en fietstunnels en vormen alleen
al door hun aanwezigheid in groepsverband een bedreiging voor passanten. Uit de Maarssense
veiligheidsmonitor 2004 blijkt dat groepen jongeren en scooters de grootste oorzaken van
onveiligheidsgevoelens zijn. Veel van deze jongeren haken ook af bij de reguliere
sportverenigingen.
De doelstellingen van dit project zijn:
1. Het bieden van naschoolse sportactiviteiten voor jongeren in de buurt.
2. Het laten kennismaken met diverse soorten van sportbeoefening in samenwerking met
de desbetreffende sportverenigingen
3. Het toeleiden van jongeren naar reguliere verenigingen of hen geïnteresseerd maken
zodat ze zelf of via de school activiteiten gaan organiseren.
4. Het stimuleren van arrangementen tussen school, sportverenigingen, wijkcommissies,
jongerenwerk en politie in de diverse wijken.
Activiteiten die ontwikkeld worden om de doelstellingen te bereiken zijn:
• sportactiviteiten in de buurt aanbieden voor jongeren die normaal niet aan dergelijke
sporten deelnemen om ook te voorkomen dat jongeren zich vervelen.
• ontwikkelen van alternatieve lidmaatschappen door verenigingen voor jongeren.
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3.3 Ambities en doelstellingen
Ambities
• Vanaf 2008 na afloop van de BSI, zal het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid zich
(blijven) richten op de volgende onderdelen en aandachtsgroepen :
o Verenigingsondersteuning en vrijwilligersbeleid.
o Sportstimulering jeugd.
o Stimulering seniorensport.
o Stimulering sport en bewegen voor gehandicapten.
o Buitenschoolse opvang en sportvereniging.
o De doelgroep allochtonen.
o Mensen met een laag inkomen.
• Realiseren van een vernieuwend sportaanbod met ook sportactiviteiten overdag (tijdens
schooltijden) voor degenen die overdag tijd hebben.
• Samenwerking (zowel incidenteel als structureel via samenwerkingsverbanden) tussen
sportverenigingen, Sportraad, onderwijs- en welzijnsinstellingen bevorderen.
• Ondersteuning van sportverenigingen via de inzet van de sportconsulent bij de invulling
van de maatschappelijke rol en een professionalisering van het kader waarbij de
consulent voor een nader te bepalen aantal uren en periode gedetacheerd kan worden
bij een sportvereniging.
• Met elke sportvereniging een convenant afsluiten waarin beschreven staat op welke wijze
de vereniging haar maatschappelijke rol invult en waarin beschreven staat welke
consequenties dat heeft voor zowel vereniging als gemeente.
Doelstelling
• Er is aan het einde van deze planperiode (2012) sprake is van een sportieve Maarssense
samenleving met:
o Kwalitatief goed onderhouden en betaalbare sportaccommodaties.
o Een gevarieerd aanbod van activiteiten etc. om iedere inwoner van Maarssen in
staat te stellen aan de beweegnorm (voor volwassenen minimaal een half uur en
jeugdigen een uur per dag bewegen) te voldoen met minimaal 3 sportactiviteiten
overdag op de sportparken Daalseweide en Fazantenkamp.
o Sportverenigingen die hun maatschappelijke rol invullen en daartoe ook, waar
noodzakelijk, ondersteund worden. Om dit te bereiken zal met minimaal 10
verenigingen een convenant worden afgesloten.
o Een stijging van het totaal aantal sportbeoefenaren in georganiseerd verband
(sportverenigingen) in Maarssen van tenminste 10% ten opzichte van het
vergelijkbare aantal sportbeoefenaren in de Verenigingsmonitor 2005.
3.4 Actiepunten
Gemeente:
Algemeen:
• Inventariseert de sportdeelname via de tweejaarlijkse verenigingsmonitor om de
sportdeelname van de Maarssenaren te meten waarbij ook een vergelijking plaatsvindt
met landelijke cijfers.
• Verleent financiële ondersteuning van sportprojecten en kadervorming via
projectsubsidies zoals BSI en BOS en gemeentelijk budget (flexibel ouderenbudget en
jeugdbudget).
• Zet ambtelijke capaciteit in (regie en advies) op onderdelen van projecten.
• Zet de Vrijwilligersvacaturebank in en, waar mogelijk ook regelingen via sociale zaken,
om vrijwilligers en/of technisch kader te werven en in te zetten voor de sportvereniging.
• Neemt initiatief om externe subsidies, bijvoorbeeld vanuit VWS of van de Provincie, te
verwerven waarmee de sport in Maarssen versterkt kan worden (zoals bijvoorbeeld de
BOS-subsidies/proeftuinsubsidies en subsidies op het gebied van accommodaties).
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•

•
•
•

Neemt initiatief om potentiële samenwerkingspartners (scholen, bedrijven, welzijns- zorgen onderwijsinstellingen en andere partners) bij elkaar te brengen, evt. per maatschappelijk thema, om tot de gewenste vernieuwing en verbreding van sportaanbod met nieuwe
doelgroepen te komen.
Stimuleert en initieert activiteiten gericht op de doelgroep allochtonen.
Stimuleert en faciliteert de Sportraad Maarssen om jaarlijkse thema-avonden te
organiseren gericht op verenigingsbestuurders waarbij ingespeeld wordt op de actualiteit
en de behoefte.
Draagt zorg voor goed onderhouden en voor sportverenigingen betaalbare
sportaccommodaties.

Verenigingsondersteuning:
• Stimuleert en ondersteunt sportverenigingen in hun functioneren als sportvereniging en
ondersteunt sportverenigingen om hun maatschappelijke rol te vervullen.
• Stimuleert en initieert de onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen.
• Brengt per vereniging, in kaart wat de ondersteuningsbehoefte is, afhankelijk van de
vraag en het aanbod van de eigen sportbond of de ondersteuningsorganisatie
Sportservice Midden Nederland en de vraag of de sportvereniging hun maatschappelijke
rol willen invullen.
• Legt deze ondersteuning van de sportvereniging vast in een convenant waarin ook
beschreven staat op welke wijze elke vereniging bijdraagt aan de realisering van de
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, de activiteiten of projecten in het
kader van de maatschappelijke rol, de wederzijdse verplichtingen (menskracht en
middelen) en de resultaten en de concrete ureninzet en periode van de ondersteuning.
Bijvoorbeeld; inzet op sportprojecten voor jeugd, senioren, allochtone groepen, de
begeleiding in de startfase van sportprojecten, de professionalisering van bestuur en
kader, bundeling van administratieve ondersteuning van verenigingen, aanvraag van
projectsubsidies etc. Keuze van de ondersteuning hangt af van de mogelijkheden van de
betreffende vereniging en behoefte vanuit vereniging en doelgroep(en).
• Sluit met minimaal 10 sportverenigingen een convenant af.
• Start samen met sportvereniging(en) minimaal 2 projecten gericht op allochtone inwoners
van Maarssen.
Sportstimulering Jeugd/School en Sport:
• Continueert een aanbod van laagdrempelige sportactiviteiten voor de jeugd in
samenwerking met verenigingen, onderwijs en buurten (bijvoorbeeld de organisatie van
clinics op basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, de Maarssense sportpas,
sportevenementen met het jongerenwerk, het sportproject Kies voor hart en sport, etc.)
• Ondersteunt de sportverenigingen via de inzet van de sportconsulent (zie
verenigingsondersteuning) en via inzet van projectsubsidies.
• Stelt een jeugdsportfonds in waaruit een financiële ondersteuning geboden wordt aan
kinderen afkomstig uit de lage inkomensgroep teneinde sportbeoefening mogelijk te
maken.
• Stimuleert en initieert samenwerkingsverbanden tussen school en sportverenigingen.
Sport en gezondheid
• Stimuleert en initieert activiteiten gericht zijn op verbeteren van gezondheid in
afstemming met het lokale gezondheidsbeleid.
Stimulering Seniorensport:
• Breidt de sportactiviteiten in het kader van het GALM-project (Groninger Actief Leven
Model) verder uit.
• Stimuleert sportverenigingen om activiteiten te ontwikkelen voor de groep senioren, ook
overdag, en ondersteunt de verenigingen door middel van de inzet van de sportconsulent
(zie verenigingsondersteuning) en via inzet van projectsubsidies.
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Stimulering sport en bewegen voor gehandicapten
• Continueert het regionaal gestarte project waarbij de projectleiding in handen van
Sportservice Midden Nederland ligt en de gemeente een ondersteunende rol vervult
(contact met Maarssense sportverenigingen etc.).
Buitenschoolse opvang en sportvereniging
• Stimuleert sportverenigingen om het huidige aanbod van buitenschoolse sportactiviteiten
door sportverenigingen (1) minimaal op 3 te brengen in 2012, te realiseren via
samenwerking met het onderwijsveld en instellingen voor kinderopvang.
• Ondersteunt sportverenigingen door middel van de inzet van de sportconsulent (zie
verenigingsondersteuning), ambtelijke deskundigheid op het beleidsterrein kinderopvang
en via inzet van projectsubsidies.
Sportverenigingen:
• Erkennen hun maatschappelijke rol en zien het als een gemeenschappelijk belang om de
doelstelling te realiseren.
• Realiseren een vernieuwing en verbreding in het eigen sportaanbod:
In aanbod: Gericht op doelgroepen in het bijzonder voor de doelgroep senioren (onder
het motto “wie de ouderen heeft, heeft de toekomst”) en de jeugd (o.a. buitenschoolse
opvang). Vernieuwing via o.a. een aanbod aan sport overdag, recreatieve competities
voor jeugd, ouders en senioren, instuiven, kennismakingscursussen, clinics etc.
Ook wordt aan de doelgroep minder draagkrachtigen (via o.a. een speciale kortingspas)
en de doelgroep mensen met een beperking aandacht geschonken en vooral ook aan de
groep die (nog) niet actief is.
In nieuwe vormen: Bijvoorbeeld een sport(park)abonnement, knipkaart of centraal
lidmaatschap, gezinslidmaatschap etc. Voor de jeugd van belang in verband met de
sportkeuze maar ook interessant voor de groep senioren die een gevarieerd sportaanbod
wenst.
• Werken aan een professionalisering van de sportvereniging (zowel qua organisatie als
voor het sporttechnische kader) met behoud van de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld:
cursussen en trainingen voor bestuursleden, aantrekken van een betaalde verenigingsmanager etc.
• Realiseren onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. Op termijn zou dit voor
meerdere sportverenigingen tot een verdergaande onderlinge samenwerkingsrelatie
kunnen leiden. Het “samen sterk”-principe t.a.v. onderwerpen als: versterking van
structuur van verenigingen en de samenwerkingsstructuur, kaderopleidingen, centrale
inkoop (o.a. energie) en administratie, ledenwerving, vrijwilligersbeleid, jeugdparticipatie,
projecten op het thema waarden en normen/fair play en privatisering.
• Gaan samenwerkingsrelaties aan voor projecten met andere sportverenigingen,
onderwijs- en welzijnsinstellingen, de wijk, sportbonden en het Provinciaal Steunpunt
Sport. Invulling van wijkfunctie (ontmoeting, recreatie).
• Organiseren gezamenlijke projecten in samenwerking met onderwijs- en welzijnsinstellingen met samenwerkingsrelaties naar zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld projecten in
het kader van volksgezondheid gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht,
bewegingsarmoede (beweegnorm), alcohol- en rookbeleid. Ook gaat het hier om de
kansen voor sport en beweegprojecten die de WMO biedt. Bijvoorbeeld projecten die de
sociale samenhang en leefbaarheid bevorderen waarbij moet worden gedacht aan
activiteiten gericht op ontmoeting, sociaal-culturele activiteiten, sport en het bevorderen
van leefbaarheid en integratie (in het kader van de WMO).
• Nemen initiatief t.a.v. financieringsmogelijkheden voor innovatieve ontwikkelingen via
sponsoring, subsidiemogelijkheden via fondsen etc., PPS-constructies (publieke- en
private samenwerking).
• Sluiten een convenant af met de gemeente waarin duidelijk wordt aangegeven in welke
projecten de vereniging participeert en wat de ondersteuning (menskracht en middelen)
is die de vereniging vanuit de gemeente ontvangt.
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•
•

Nemen de U-pas (een kortingskaart voor de groep lage inkomens) in hun (leden)beleid
op (minimaal 20 sportverenigingen in 2012).
wijzen hun leden op het Jeugdsportfonds en stimuleren dat de daarvoor in aanmerking
komende leden gebruik gaan maken van dit fonds.

3.5 Planning en financiën
De planning voor de diverse gemeentelijke actiepunten van dit hoofdstuk is in een schema gezet
voor het jaar 2007 waarbij het jaar verdeeld is in kwartalen. In het vierde kwartaal van ieder jaar
zal dit schema geactualiseerd moeten worden. Het schema is dus in feite het jaarprogramma.
Voor een activiteiten geldt dat activiteiten het gehele jaar zullen doorlopen. In het schema is dan
alleen het kwartaal ingevuld waarin de activiteit wordt opgestart.
Financiën.
De gemeenteraad heeft via de vaststelling van de gemeentebegroting 2007 naast de reguliere
jeugdsport- en onderhoudsbudgetten de volgende extra budgetten voor de periode 2007-2010
beschikbaar gesteld. Het voor projecten beschikbare geld zal worden besteed aan projecten met
sportverenigingen waarmee een convenant is afgesloten.
Tabel 1
Jaar

2007

Breedtesportimpuls*

35.909

BOS-projecten

2008

2009

2010

22.500

22.500

22.500

Sportconsulent**

55.000

55.000

55.000

55.000

Jeugdsportfonds

5.000

5.000

5.000

5.000

95.909

82.500

82.500

82.500

totaal

Toelichting:
* BSI loopt af in 2007, naast het vermelde bedrag 2007 kan het restant budget BSI van voorgaande jaren benut worden in
2007/2008
** De financiering van de functie sportconsulent wordt voor vier jaar voortgezet om het sportstimuleringsbeleid voort te
zetten c.q. te intensiveren.
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Tabel 2 Jaarplanning 2007
e

1 kwartaal (jan-maart)

Algemeen:

Verenigingsondersteuning:

Stimulering
Jeugdsport/
School en
Sport:

Sport en
gezondheid

Stimulering
Seniorensport

Stimulering
sport en
bewegen voor
gehandicapten

Buitenschoolse
opvang en
sportvereniging

- opzetten
verenigingsmonitor
- initiatief nemen om
externe subsidies vanuit
VWS/Provincie/europa
te verwerven
- overleg starten om
samenwerkingspartners
bij elkaar te brengen
- voorbereiden Nationale
sportweek

- Met min. 6
sportverenigingen
contact leggen om
ondersteuningsbehoefte
te peilen.
- inzet op proeftuin
sportpark Daalseweide
(samenwerking en
professionalisering).
-voorbereiding projecten
gericht op allochtone
inwoners
- instellen van een
jeugdsportfonds
- initiatief nemen voor
samenwerkingsverband
en tussen school en
sportverenigingen
- sportclinic’s, vier
verschillende sporten op
alle 17 basisscholen
- start met sportpasproject
- lokale werkgroep
“flash” campagne
instellen en plan van
aanpak opstellen
-Participatie in opstellen
van nota lokaal
gezondheidsbeleid
e
- opstarten3 Galm
project via werkgroep
- lokale werkgroep
“flash” campagne
instellen en plan van
aanpak opstellen
(sportraad, sportver. +
sportconsulent).
- continueren regionaal
project en uitbreiden met
overige gemeenten
Utrecht-West
- continueren project
OVVO en SKMN,
ondersteuning bieden in
het sportaanbod
- ondersteunen van
brede scholen om te
komen tot een
sportaanbod
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2 kwartaal (april-juni)
- uitzetten
verenigingsmonitor
- inzetten vrijwilligers
vacaturebank om
vrijwilligers en technisch
kader bij verenigingen te
werven
- initiatief nemen om
externe subsidies vanuit
VWS/Provincie/Europa
te verwerven
- overleg om samenwerkingspartners bij elkaar
te brengen
- uitvoeren nationale
sportweek.

e

3 kwartaal (juli-sept.)

- Uitwerken en versturen
verenigingsmonitor
- inzetten vrijwilligers
vacaturebank om
vrijwilligers en technisch
kader bij verenigingen te
werven

e

4 kwartaal (okt.-dec.)

- potentiële
samenwerkingspartners
bij elkaar brengen
- kampioenendag
organiseren

- Met min. 6
sportverenigingen een
convenant sluiten en in
uitvoering nemen
- thema avond samen
met sportraad
organiseren
- inzet op proeftuin
sportpark Daalseweide

- idem
- inzet op proeftuin
sportpark Daalseweide
- verenigingen wijzen op
mogelijkheid financiële
ondersteuning in
opleiden van kader.

- sportclinic’s uitvoeren
- inventariseren VO
welke clinic’s gewenst
zijn.
- uitvoeren sportpas
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren.

- sportclinic’s VO twee
verschillende sporten op
1 VO school
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren
- project gericht op
overgewicht starten in
Basis onderwijs op 2
scholen

- sportclinic’s
inventariseren behoefte
BO.
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren

- overdragen
avondgroepen Galm 1
en 2 aan
sportvereniging.
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren.

- overname 3
galmproject in gang
zetten via overleg
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren.

- idem

- idem

-Initiëren en stimuleren
van sportactiviteiten
gericht op gezondheid
- Via 3 verenigingen een
sportaanbod creëren
(bv. senioren tennis)
- plan van aanpak Flashcampagne uitvoeren.
- overname door sportvereniging van avondgroepen Galm 1+2
- idem

- continueren project en
stimuleren
sportverenigingen om
aanbod te realiseren
i.s.m. instelling voor
buitenschoolse opvang.
- idem

- idem

-idem
- regionale
sportcongressen samen
met SMN organiseren.

e

- idem
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4.

Onderhoud en beheer van de sportaccommodaties

4.1 Ontwikkelingen en trends op accommodatiegebied
•

•

•

•

Van mono- naar multifunctioneel: Traditioneel zijn sporttakken op accommodatiegebied gescheiden. Iedere vereniging heeft haar eigen voorziening en iedere sportbond
haar eigen reglementen. Door gebrek aan ruimte, behoefte aan samenhang tussen
verschillende sectoren, is een ontwikkeling dat voorzieningen steeds multifunctioneler
worden. Multifunctioneel betekent dat door het mengen van functies de beschikbare
ruimte zo optimaal mogelijk wordt benut.
Dat mengen kan op drie niveaus:
o Van gebruik: Afstemmen en combineren van functies (bijv: kinderopvang in het
clubhuis van de sportvereniging)
o In de ruimte: Door stapelen en combineren van voorzieningen. Bijvoorbeeld:
opkomst van clusters van voorzieningen zoals de sport en zgn.
wellnessboulevards.
o In de tijd: Optimaliseren van dag-, week en seizoensgebruik. Momenteel veel
aandacht voor dagarrangementen waardoor kinderen van ‘s ochtends tot ‘s
avonds een programma wordt geboden.
Sportaccommodaties worden steeds vaker verplaatst van het centrum van de stad
naar de periferie. Onderliggende redenen zijn dat er een toenemende druk ontstaat op
de schaarse ruimte. Sportlocaties zijn dan populair als inbrei-locatie. De sport verhuist
dan van dure grond (hoge grondprijs) naar goedkope grond aan de rand van de stad.
Deze ontwikkeling kan nadelig zijn (bereikbaarheid, veiligheid) maar ook voordelen
opleveren. Wanneer de inkomsten van de duurdere grond terugvloeien naar de sport
kunnen wensen gerealiseerd worden die voorheen niet betaalbaar waren.
Beheer en exploitatie sportaccommodaties: Overheden gaan steeds bedrijfsmatiger
denken en handelen. Economische en maatschappelijk rendement zijn dan belangrijke
criteria. Eén gevolg is dat bijvoorbeeld de lage bezettingsgraad van gemeentelijke
sportvoorzieningen (vooral overdag) kritisch wordt bekeken. Een ander gevolg kan
privatisering zijn. Hoewel de grootste privatiseringsslag voorbij lijkt te zijn, heeft bijna
10% van de verenigingen in Nederland de afgelopen vijf jaar te maken gehad met
privatisering van de accommodatie. In meerdere gemeenten wordt er gewerkt volgens
een constructie waarbij de gebruikers de regie hebben (vereniging of stichting) en de
gemeente een controlerende rol heeft. Dit kan goed gaan, afhankelijk van hoe het
geregeld wordt, maar heel vaak zie je dat men er na een aantal jaren weer van terug
komt omdat de kwaliteit van de accommodaties terug loopt. Op langere termijn dus het
gevaar van kapitaalvernietiging. De oorzaak heeft vaak te maken met enerzijds een
gebrek aan vrijwilligers bij de verenigingen en anderzijds, zoals genoemd, door gebrek
aan technische kennis bij de wel aanwezige vrijwilligers. Hierdoor worden onnodige
wensen aan een aannemer voorgelegd, maar ook werkzaamheden geaccepteerd die niet
naar behoren zijn uitgevoerd. Daarbij is ook het nog van belang welk budget de
vereniging voor het onderhoud beschikbaar heeft. De praktijk laat daarentegen ook zien
dat verenigingen vaak goed in staat zijn om klein onderhoud zelf uit te voeren. Als
eigenaar van de opstallen blijken sportverenigingen goede beheerders te zijn en zorg te
kunnen dragen voor kwalitatief goede clubgebouwen.
Innovatie sportvelden
Opkomst van kunstgras
Nadat de hockeysport en de korfbalsport gewend zijn geraakt aan kunstgras als
ondergrond, worden de laatste jaren steeds meer voetbalvelden uitgevoerd in kunstgras.
Belangrijkste voordelen zijn de ‘bedrijfszekerheid’ (wedstrijden gaan door omdat
weersinvloeden minder belangrijk zijn) en de ruimte efficiënter benut kan worden (hogere
bespelingintensiteit). Ook in de zomerperiode kan het kunstgrasveld benut worden. Bij
ruimtegebrek is kunstgras een optie om een club toch te kunnen laten groeien.
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•

Nadeel is dat de aanlegkosten van kunstgras beduidend hoger zijn dan van natuurgras,
daarentegen zijn de onderhoudskosten beduidend lager.
Ontwikkeling natuurgras
Natuurgras vraagt het jaar rond onderhoud. Om dit onderhoud goed uit te kunnen voeren,
is veel kennis en ervaring nodig. Het onderhoud laat zich in algemene termen prima
benoemen, maar wat een veld op een gegeven moment precies nodig heeft is sterk
afhankelijk van onbeïnvloedbare zaken zoals het weer en van lastig te definiëren zaken
zoals verschillen in bodemkwaliteit tussen diverse velden. Verkeerde keuzes leiden tot
kwaliteitsvermindering, herstel is vaak pas op termijn mogelijk (groeiseizoen,
speelseizoen). Vakkennis en ervaring blijven essentieel. Het beheer van natuurgrasvelden is nog volop in beweging. Momenteel is er bijvoorbeeld veel aandacht voor
nieuwe grasrassen, voor het bodemleven (functie en eisen) en nieuwe machines voor
specifieke toepassingen. Vanwege de korte periode tussen doorzaaien en het begin van
het speelseizoen wordt geëxperimenteerd met voorgekiemd zaad en met combinaties
van zaad en mest. Steeds meer wordt er bekend over de rol van bacteriën, schimmels en
ander klein (on)gedierte in de bodem. Een grasplant groeit pas echt lekker als hij goed
kan samenwerken met het bodemleven dat hem helpt bij de opname van voedingszouten
en water en hem beschermt tegen ziektes. Meer begrip van dit systeem leidt tot
aanpassingen van maatregelen en tot betere velden.
Bij de aanleg van grassportvelden wordt ondermeer gelet op een snelle afvoer van het
regenwater door drainage en zandige toplagen. Dit heeft als nadeel dat er weinig
vochtbergend vermogen in de wortelzone aanwezig is. Na een week met van droogte en
schraal weer moet er daardoor worden beregend. En hoewel de Nederlandse zomers
niet bekend staan om lange droge periodes, zijn deze periodes toch steeds meer de
praktijk. Dit tegenover periodes met heftige regenval. Vanwege de langere
droogteperiodes worden geautomatiseerde beregeningssystemen financieel en
kwalitatief interessant.

4.2 De huidige situatie ten aanzien van de sportaccommodaties
Huidig voorzieningenniveau
De sportaccommodaties in Maarssen liggen redelijk gespreid in Maarssen. Het betreft de
volgende binnensportaccommodaties:
• 1 sporthal met zwembad
• 4 gymnastiekzalen
• 2 sportzalen.
Overige accommodaties:
• 1 verenigingssporthal
• 3 gymnastiekzalen van het Voortgezet Onderwijs
• Enkele commerciële fitnessstudio’s
• Duik- surf- en kanocentrum in recreatiecentrum Maarsseveense Plassen
Maarssen heeft voor veldsporten de volgende accommodaties:
• 3 sportparken ( in Maarssen, Maarssenbroek en Tienhoven) met in totaal 15
grassportvelden voor voetbal, 2 kunstgrasvelden en 1 grassportveld voor korfbal/handbal,
een verenigingssporthal (korfbal en handbal) en 12 tennisbanen.
• 2 tennisparken in Maarssenbroek (in totaal 18 banen plus oefenkooien etc.).
• 1 sportpark voor hockey in Maarssen (drie kunstgrasvelden).
• 1 verenigingsmanege (zowel buiten als binnen) in Maarssen.
• 1 atletiekaccommodatie met een 300 meter (oefen)gravelbaan en een aantal
atletiekvoorzieningen met clubgebouw in Maarssenbroek.
Capaciteit.
Voor de binnensportaccommodaties zijn er capaciteitsproblemen op de gewilde uren (weekdagen
tussen 18.00 en 20.00 uur). Op andere tijdstippen en in de weekenden is er in principe ruimte.
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Bij de buitensportaccommodaties is er sprake van een capaciteitsprobleem op sportpark
Fazantenkamp, hockeypark Oostwaard en sportpark Daalseweide. Bij de gewenste toename van
het aantal sporters zal dit alleen maar urgenter worden.
Accommodatiebeleid in historisch perspectief
In Maarssen is het sportbeleid voornamelijk voorwaardenscheppend geweest via het realiseren
en beheren van accommodaties. De gemeente kent een subsidieregeling voor jeugdsport en een
regeling compensatie OZB voor buitensportverenigingen. Incidenteel wordt voor speciale
evenementen een subsidie verleend. Gelet op de bescheiden hoogte van de huurtarieven, zeker
gezien omliggende gemeenten, kan gesteld worden dat de gemeente hiermee ook voor een
(indirecte) financiële ondersteuning van sportbeoefening zorgdraagt.
Waar de gemeente in de jaren ‘80 nog de beheerder was van (bijna) alle (buiten)
sportaccommodaties is er nu een veel grotere rol voor de verenigingen.
Eigen initiatieven van verenigingen op het gebied van accommodaties zoals: kunstgrasvelden
voor de hockeyvereniging/korfbalvereniging, blaashal voor een tennisvereniging en een eigen
sporthal voor de korfbalvereniging werden ondersteund door de gemeente, veelal in de vorm van
een garantstelling bij een geldlening en/of een bijdrage in de stichtingskosten
Alle verenigingen beheren hun eigen gebouwen (kleedlokalen en kantines). De
tennisverenigingen, de paardensportvereniging en de hockeyvereniging beheren hun velden en
terreinen. De korfbalvereniging beheert haar eigen kunstgrasveld.
Alleen de voetbalverenigingen en de atletiekverenigingen huren hun velden en terrein van de
beherende gemeente. Een aantal taken wordt daarbij wel door deze verenigingen verricht, zoals
het belijnen van de velden, het bestrijden van zwerfvuil, legen papierbakken, klein onderhoud aan
hekwerken en ballenvangers, beheer van eigen lichtinstallaties en sinds 2005, het onderhoud aan
groenvoorzieningen.
In 2005 is onderzocht of het onderhoud efficiënter en goedkoper zou kunnen en of privatisering
daarbij een rol zou kunnen spelen. De conclusie luidde dat het beschikbare budget laag was in
vergelijking tot landelijke gemiddelden. Veel van het werk kan niet door vrijwilligers worden
uitgevoerd bij gebrek aan mankracht, kennis en machines. Ook verenigingen moeten dus het
onderhoud inkopen en er was op dat moment geen reden om aan te nemen dat een vereniging
dit beter en goedkoper zou doen dan de gemeente. Hierom is besloten niet tot privatisering van
het onderhoud van de gemeentelijke sportvelden over te gaan. Ook waren verdere bezuinigingen
op het onderhoud van de baan. Indien (buiten)sportverenigingen perspectieven zien in het
privatiseren van de sportaccommodatie is dit echter bespreekbaar.
In het raadsprogramma 2006-2010 is ten aanzien van het sportcomplex Bisonsport en de
sportzalen opgenomen dat de optie tot privatisering onderzocht gaat worden. Ook hiervoor geldt
dat als sportverenigingen hiertoe privatiseringsopties zien dit onderwerp van overleg is.
Medio 2006 hebben de vijf sportverenigingen op het sportpark Daalseweide in het kader van de
subsidieregeling “Proeftuinen” bij het NOC*NSF de intentie uitgesproken om nauw met elkaar te
gaan samenwerken met het doel een bruisend “familiesportpark voor de toekomst” te realiseren
waarbij er de gehele dag voor iedereen een gevarieerd sportaanbod is. De doelstelling van de
voetbalverenigingen Maarssen en DWSM, de korfbalvereniging OVVO, de tennisvereniging Luck
Raeck en de handbalvereniging MBB/Vechtzoom (met in totaal 2.400 leden) is om tot een
vergaande vorm van samenwerking te komen waarin ook gemeen-schappelijke onderwerpen
zoals onderhoud gezamenlijk aangepakt worden. De projectaanvraag werd recent afgewezen,
echter de wens (en noodzaak) tot vergaande samenwerking op het sportpark blijft actueel.
In de zomer van 2006 werd in samenwerking met een school en kinderopvanginstelling een
subsidieaanvraag in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling multifunctioneel gebruik van
onderwijsaccommodaties ingediend. Het plan hield in dat een gemeenschapsruimte van een
school vergroot zou worden tot een gymnastiekzaal. Helaas werd deze aanvraag afgewezen,
honorering had een flinke capaciteitsuitbreiding voor de kleine zaalsporten betekent waardoor
een capaciteitsprobleem bij de binnensportaccommodaties opgelost kon worden.
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4.3 Ambities en doelstellingen
•
•

•

•
•

Goede kwaliteit en voldoende capaciteit van de basissportaccommodaties d.w.z. voldoen
voorzover van toepassing aan de wedstrijdnormen en zijn veilig, bereikbaar en
toegankelijk.
Goede afspraken tussen buitensportverenigingen en gemeente voor wat betreft gebruik,
beheer en onderhoud van de accommodaties vast te leggen in een overeenkomst waarin
de rechten en plichten zijn beschreven waarbij privatiseringsopties onder voorwaarden
mogelijk zijn.
Optimalisering van het gebruik van de buitensportaccommodaties, naast avond- en
weekendgebruik ook activiteiten overdag tijdens schooltijden dat er toe moet leiden dat er
in 2012 sprake is van een aanbod van sportactiviteiten overdag in Maarssen-dorp en
Maarssenbroek (zowel schoolsport, seniorensport en sport voor andere groepen).
Optimalisering van het gebruik van de binnensportaccommodaties, naast het gebruik
doordeweeks ook weekendgebruik.
Binnensportverenigingen meer betrekken bij het beheer en onderhoud van de binnensportaccommodaties waarbij ook privatiseringsopties onder voorwaarden mogelijk zijn.

4.4 Actiepunten
Gemeente (buitensportaccommodaties):
• Handhaaft de huidige locaties van de sportvoorzieningen waarbij:
a. Er twee kunstgrasvelden voor voetbal (sportpark Fazantenkamp en sportpark
Daalseweide) gerealiseerd zullen worden om het capaciteitsprobleem op te lossen.
b. Er voor de realisatie van kunstgrasvelden met betrokken verenigingen een convenant
wordt afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over de financiële bijdrage van
de gemeente en de participatie van de verenigingen in projecten en activiteiten in het
kader van de maatschappelijke rol van de verenigingen.
c. Voor de atletieksport de huidige atletiekvoorziening gehandhaafd blijft als oefenaccommodatie en de vereniging voor de training en wedstrijden op een 400 meter
kunststofbaan de in de directe nabijheid (Leidsche Rijn) gelegen atletiekaccommodatie zal moeten benutten. De investering van minimaal € 2 miljoen (cijfers
gem. Utrecht) voor een baan met C-status in Maarssen is financieel gezien
momenteel niet verantwoord en toekomstige investeringen zullen bezien worden in
het licht van lokale mogelijkheden en regionale ontwikkelingen.
d. Er voor de atletiekaccommodatie in overleg met het verenigingsbestuur
voorzieningen getroffen zullen worden om de openbare toegankelijkheid te beperken
en de daaruit voortvloeiende vandalismeschade te voorkomen.
• Werkt in overleg met sportverenigingen aan een oplossing van aantoonbare capaciteitsproblemen van de sportaccommodatie en verleent daar waar mogelijk medewerking aan
innovatieve plannen van de sportverenigingen. Bijvoorbeeld; de door de Maarssense
Hockeyvereniging gewenste uitbreiding van de hockeyaccommodatie waarbij
uitgangspunt is dat dit door de vereniging zelf wordt gerealiseerd en gefinancierd. Over
een oplossing van het parkeerprobleem vindt overleg plaats met het verenigingsbestuur.
• Draagt zorg voor een kwalitatief goed onderhoud van de buitensportaccommodaties en
onderzoekt de opties tot een btw-besparing (bijv. via een beheerstichting).
• Benut de mogelijkheden voor aanvullende en ondersteunende onderhoudswerkzaamheden door inzet van gedetineerden (na een succesvolle proefperiode in 2006) en
participatiebanen (via Sociale Zaken).
• Voert periodiek (bijvoorbeeld 3-jaarlijks) in nauwe samenwerking met de Sportraad
Maarssen een knelpuntenanalyse uit betreffende de technische staat, de veiligheid
(sociaal en fysiek), bereikbaarheid en toegankelijkheid waarbij de uitkomsten
meegenomen zullen worden in de meerjaren onderhoudsplanning.
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•
•

•

Stelt het benodigde investeringsbudget voor groot onderhoud buitensportaccommodaties
in de periode 2007-2012 beschikbaar om de noodzakelijke veldrenovaties uit te kunnen
voeren en bepaalt jaarlijks in overleg met de Sportraad de uit te voeren werkzaamheden.
Actualiseert de huurvoorwaarden, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over de
verantwoordelijkheden van vereniging en gemeente en die geformaliseerd worden via de
huurcontracten. Hierbij kan ook worden vastgelegd dat een grotere inzet door vrijwilligers
leidt tot een (financieel) voordeel voor de betrokken vereniging.
Ondersteunt innovatieve plannen van sportverenigingen via :
o Een gemeentegarantie voor een lening.
o De benodigde vergunningen waarbij er voldoende ruimte wordt geboden voor
evenementen van sportverenigingen.
o het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van een eenmalige financiële
bijdrage voor renovatie of innovatie van de sportaccommodatie.
o Het verlenen van een structurele bijdrage bestaande uit het onderhoudsbudget
voor betreffende accommodatie.
o De inzet van ambtelijke expertise o.a. ruimtelijke planning, technische
ondersteuning en gegevens ten behoeve van de onderbouwing.

Gemeente (binnensportaccommodaties):
• Onderhoudt de binnensportaccommodaties op voldoende kwalitatief niveau waaronder
ook het schoonmaakonderhoud begrepen wordt.
• Realiseert, gegeven de prognoses voor wat betreft de leerlingenaantallen in het
onderwijs, geen uitbreiding van nieuwe accommodatie. Wel worden initiatieven van
organisaties en binnensportverenigingen ondersteund betreffende het realiseren van een
uitbreiding (bijvoorbeeld in het kader van een brede school) of een eigen accommodatie
door een sportvereniging c.q. het onder voorwaarden zelf gaan exploiteren of verwerven
van het eigendom van bestaande gemeentelijke accommodaties door een
sportvereniging1.
• Ondersteunt innovatieve plannen van binnensportverenigingen via :
o Een gemeentegarantie voor een lening.
o De benodigde vergunningen waarbij er voldoende ruimte wordt geboden voor
evenementen van sportverenigingen.
o Het onder bepaalde voorwaarden verstrekken van een eenmalige financiële
bijdrage voor renovatie of innovatie van de sportaccommodatie.
o Het verlenen van een structurele bijdrage bestaande uit het onderhoudsbudget
voor betreffende accommodatie.
o De inzet van ambtelijke expertise o.a. ruimtelijke planning, technische ondersteuning en gegevens ten behoeve van de onderbouwing (o.a. capaciteit en
behoefte).
• Betrekt de binnensportverenigingen via een structureel jaarlijks overleg bij het opstellen
van het gebruiksrooster waarbij de bezettingsgraad en het ruimtegebrek op de populaire
uren in de avond geanalyseerd worden. De intentie is om gezamenlijk tot een verdeling
te komen waarbij sportverenigingen zoveel mogelijk in één zaal kunnen trainen en ook
beter gebruik (d.w.z. ook op andere tijdstippen) van de accommodatie wordt gemaakt.
• Actualiseert afhankelijk van de uitkomsten van het privatiseringsonderzoek de
huurvoorwaarden, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van vereniging en gemeente en die geformaliseerd worden via de huurcontracten.
Hierbij kan ook worden vastgelegd dat een grotere inzet door vrijwilligers leidt tot een
(financieel) voordeel voor de betrokken vereniging.

1

Voor deze gemeentelijke binnensportaccommodaties geldt dat deze primair gebouwd zijn voor het
onderwijsgebruik (het “gymnastiekonderwijs”). Dergelijke ontwikkelingen zullen het onderwijsgebruik niet in
de weg mogen staan.
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•

Voert een onderzoek uit naar de staat van het totale gemeentelijke vastgoed (inclusief de
binnensportaccommodaties) en stelt op basis daarvan vast welke evt. aanpassingen aan
de bestaande accommodaties noodzakelijk zijn.
Neemt in op basis van een onderzoek een besluit over de toekomstmogelijkheden van
het sportcomplex Bisonsport in relatie tot de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen
inclusief de privatiseringsoptie.

•

Sportverenigingen:
• Nemen initiatief voor innovatieve ontwikkelingen ten aanzien van uitbreiding/vernieuwing
en optimalisering gebruik van accommodatie (kunstgrasvelden, trainingshal,
trimparkoers, jeu de boulesbanen, activiteiten overdag, kantine beschikbaar stellen voor
denksporten etc.) en onderhoud.
• Leveren als binnensportverenigingen een bijdrage aan het jaarlijks op te stellen
bezettingsrooster voor de binnensportverenigingen waarbij een optimale bezetting
uitgangspunt is.
4.5 Planning en financiën
Via de vaststelling van de begroting 2007 is voor het masterplan (groot onderhoud
sportaccommodaties) voor de komende vier jaren extra budget beschikbaar gesteld. Er is sprake
van een restant budget 2006 vanwege het feit dat er in overleg met de sportverenigingen een pas
op de plaats is gemaakt ten aanzien van het groot onderhoud. Hiermee rekening houdende en
het structurele groot onderhoudsbudget van ca. € 32.000,-- betekent dit dat voor het groot
onderhoud de volgende budgetten beschikbaar zijn:
Tabel 3
Jaar

2007

beschikbaar vanuit "oude"
raadsbudget *
restant regulier budget 2006
**

2008

2009

2010

€ 78.000
€ 17.000

beschikbaar regulier budget

€ 32.000

€ 32.000

€ 32.000

€

nieuw raadsbudget,
masterplan

32.000

€ 200.000

€ 130.000

€ 80.000

€ 100.000

Totaal budget:

€ 327.000

€ 162.000

€ 112.000

€ 132.000

* te besluiten raad 26 februari 2007
** te besluiten bij de behandeling van de jaarrekening 2006
Voorts heeft de gemeenteraad een investeringsbudget voor innovatie (kunstgras- voetbalvelden)
beschikbaar gesteld.
Tabel 4
Jaar

2007

Innovatie

2008

2009

€200.000

€200.000

2010

Toelichting:
De besteding van dit investeringsbudget zal afhankelijk zijn van de door de sportverenigingen in te dienen bedrijfsplan
voor realisering van een kunstgrasveld waaruit moet blijken wat de investering van de vereniging is.

In het volgende overzicht de reguliere exploitatiebudgetten voor de binnen- en
buitensportaccommodaties (begroting 2007).
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Tabel 5
Jaar

lasten

baten

saldo

toelichting

Binnensportaccommodaties

€ 2.162.000

€ 736.000

€ 1.426.000

sportterreinen

€

€

€

341.000

36.000

305.000

Exploitatie
zwembad, sporthal
en gymnastiek- en
sportzalen. Incl.
personele lasten en
overhead
Iincl. personele
lasten en overhead

Toelichting onderhoud:
Binnensport.
De vermelde budgetten betreffen het normaal dagelijks onderhoud. De voor het groot onderhoud
van de gymnastiekzalen en sportzalen noodzakelijke budgetten, op basis van meerjaren
onderhoudsplannen, worden gefinancierd uit de gemeentelijke reserve onderwijshuisvesting. Dit
is een algemene reserve waarin niet specifiek budget is gereserveerd voor de
binnensportaccommodaties. Het groot onderhoud van het sportcomplex Bisonsport op basis van
een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan wordt hieruit niet gefinancierd en de daarvoor
noodzakelijke budgetten moeten apart beschikbaar worden gesteld.
Buitensport.
In tabel 6 is de financiële planning opgenomen van de diverse werkzaamheden in het kader van
groot onderhoud en innovatie. Jaarbedragen op basis van een gemeentelijke prioriteitstelling. De
precieze planning van de werkzaamheden wordt na advies van de buitensportcommissie van de
Sportraad bepaald. Van belang daarbij is ook de vraag welke velden eventueel omgebouwd
worden naar een kunstgrasveld.
Tenslotte is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de (jaarlijkse) begrotingsbedragen voor groot
onderhoud. In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden in het kader van
groot onderhoud welke in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Over de prioriteiten 2007
wordt overleg gevoerd met de werkgroep buitensportaccommodaties van de Sportraad, een
verschuiving binnen de beschikbare budgetten is mogelijk.
Tabel 6 Financiële planning
kosten

2007

2008

2009

2010

2011***

Sportpark Daalseweide:

€ 104.550

€ 88.950

€ 116.950

€ 115.200

€

Atletiekbaan
Zwanenkamp:

€

0

€

2.500

€

€

€ 127.500

Sportpark Fazantenkamp

€

81.500

€ 104.500

€

Sportpark Tienhoven

€

61.500

€

€

Totale kosten

€ 247.550

€ 195.950

€ 182.450

€ 130.700

€ 24.755

€ 19.595

€ 18.245

€ 13.070

€ 327.000

€ 162.000

€ 112.000

€ 132.000

Totaal beschikbaar

€ 351.755

€ 181.595

€ 130.245

€ 145.070

Over / tekort**:

€ 104.205

-€ 14.355

-€ 52.205

€

€ 200.000

€ 200.000

0

0
65.500
0

€
€

0
15.500
0

€
€

0

21.500
0

dekking
10% eigen bijdrage
sportverenigingen *
Uit het raadsprogramma
(zie tabel 3)

14.370

innovatie
Beschikbaar t.b.v.
kunstgrasvelden

* De 10% eigen bijdrage door sportverenigingen in het kader van renovaties aan accommodaties is een
voortzetting van het huidige beleid dat door de sportraad is besloten.
** In de raadsperiode 2007-2010 zal er een voordeelsaldo ontstaan van € 52.015,** De financiering voor 2011 zal betrokken worden in de meerjarenbegroting van 2011 en verder.
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Toelichting:
•
Bedragen inclusief BTW.
•
Er is sprake van een fictief tekort omdat uitgegaan wordt van bestaande accommodatie en twee veldrenovaties
niet nodig zijn door aanleg van kunstgrasvelden.
•
Voor de jaren 2011 en verder dient nog extra budget beschikbaar gesteld te worden (nieuwe raadsperiode).
Tabel 7 Planning werkzaamheden periode 2007-2010
sportpark

Veld

Omschrijving

Daalseweide

2
5
4
10
11
10
handbalveld
alle

Fazantenkamp

1
3
pupillenveld
trainingsveld
alle

Tienhoven

Trainingsveld
Alle

Zwanenkamp

300 meterbaan
kogelstootacc.

Volledige renovatie
Idem
Renovatie toplaag
Extra onderhoud en renovatie
idem
veldverlichting
idem
halfautomatische beregening
Verhardingen en hekwerken (voorzover van toepassing)
Renovatie
Idem
Idem
idem
halfautomatische beregening
Verhardingen en hekwerken (voorzover van toepassing)
Renovatie
halfautomatische beregening
Verhardingen en hekwerken (voorzover van toepassing)
Renovatie
Idem
Verhardingen en hekwerken (voorzover van toepassing)

Toelichting:
•
Betreft een voorlopige planning (inzichten 2006) waarover overleg met de Sportraad plaatsvindt teneinde de
prioriteiten 2007 te bepalen. In het planningschema is geen rekening gehouden met innovatieve projecten als
kunstgrasveld.
Tabel 8 Jaarplanning 2007
Buitensport
- Sportpark
Daalseweide
- Sportpark
Fazantenkamp
- Sportpark
Zwanenkamp
- Sportpark
Tienhoven
- Sportpark
Oostwaard

e

1 kwartaal (jan-maart)

- Opstellen bestek
- Offertetraject projecten
- Advies Sportraad

e

2 kwartaal (april-juni)

- Besluitvorming
- Uitvoering

e

e

3 kwartaal (juli-sept.)

4 kwartaal (okt.-dec.)

- inspectie

- evaluatie met sportver.
en Sportraadwerkgroep
- opstellen afrekening
- afrekening t.k.n. naar
Sportraad

- Start nieuw rooster
- bezettingsgraad in
beeld

- Evaluatie nieuw rooster
- bezettingsgraad in
beeld

- Actualiseren
huurvoorwaarden en
huurcontracten
Richtinggevend besluit
over de toekomst incl.
de privatiseringsoptie
voor Bisonsport en ov.
acc.

- Besluitvorming
huurvoorwaarden en
contracten

- Actualiseren
huurvoorwaarden
- Opstellen
huurcontracten
Binnensport
- Opstellen
conceptrooster
- Overleg over concept
met sportverenigingen/
Sportraadwerkgroep
- Opstellen
huurcontracten
- Actualiseren
huurvoorwaarden en
huurcontracten
Onderzoek naar de
toekomst van Bisonsport
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5.

Communicatie

Om de gestelde doelen te bereiken is een goede communicatie tussen de verschillende partners
noodzakelijk. Dat geldt in de eerste plaats voor de verschillende spelers op het “Maarssense
sportveld” d.w.z. de sportverenigingen onderling, de Sportraad en sportverenigingen en de
sportverenigingen, Sportraad en gemeente. Daarnaast is de communicatie tussen deze spelers
en de overige instellingen (welzijns- en onderwijsinstellingen) van belang.
Hoewel iedere speler daarin haar eigen verantwoordelijkheid heeft, wil de gemeente vanuit haar
voorwaardenscheppende rol bevorderen dat er een optimale communicatiestructuur ontstaat.
Kijkend naar de communicatie tussen gemeente en sportverenigingen zorgt de gemeente er in de
eerste plaats voor dat het voor sportverenigingen (en Sportraad) duidelijk is voor welke zaken
men bij wie bij de gemeente moet zijn. De gemeentelijke website en ook de website van de
Sportraad Maarssen zijn daarvoor belangrijke communicatiemiddelen, die beter dan nu het geval
is ingezet kunnen worden.
De Sportraad Maarssen functioneert als adviesorgaan en heeft tevens een klankbordfunctie voor
de sportverenigingen. De negen Sportraadleden functioneren ieder als contactpersoon voor een
aantal sportverenigingen. Elke contactpersoon zal minimaal 2x per jaar met een sportvereniging
contact hebben waardoor er wederzijds informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. Voor
sportverenigingen is het daarnaast altijd mogelijk om de openbare vergaderingen van de
Sportraad te bezoeken om evt. knelpunten aan te kaarten.
Ook de sportverenigingen zelf zullen meer dan voorheen met elkaar moeten communiceren om
gemeenschappelijke zaken te bespreken. Dit kan zowel per sporttak als per locatie plaatsvinden.
Bijvoorbeeld; een communicatie tussen de vier Maarssense voetbalverenigingen onderling en
tussen de drie grote Maarssense tennisverenigingen en/of per locatie, bijvoorbeeld een overleg
tussen de gebruikers van het sportpark Daalseweide.
Voor de binnensportverenigingen zal het jaarlijkse gebruiksrooster van de sportzalen als vast
agendapunt voor dit overleg kunnen dienen. Onderlinge afstemming van de zaalruimtewensen en
knelpunten kunnen daardoor al door de verenigingen zelf geïnventariseerd en mogelijk opgelost
of voorkomen worden. De commissie binnensport van de Sportraad is daarbij ook een
overlegpartner.
De communicatie tussen Sportraad en gemeente vindt periodiek plaats via onder andere de
vergaderingen van de Sportraad waar beleidsmedewerker en/of sportconsulent aanwezig zijn en
incidenteel ook de portefeuillehouder sport. Daarnaast via individuele contacten op ambtelijk en
bestuurlijk niveau.
5.1 Actiepunten
• De gemeente zorgt er voor dat het voor sportverenigingen (en Sportraad) duidelijk is voor
welke zaken men bij wie bij de gemeente moet zijn via de gebruikelijke communicatiekanalen (website, informatiebrief etc.).
• De Sportraad onderhoudt jaarlijks contact met alle Maarssense sportverenigingen om op
de hoogte te blijven van het wel en wee van de sportverenigingen en ook (wederzijds)
informatie te verschaffen over vereniging en Sportraad.
• Buitensportverenigingen dragen zorg voor een structureel overleg met elkaar in de
situatie van meerdere gebruikers van één sportpark en/of meerdere sportverenigingen
per tak van sport.
• De binnensportverenigingen dragen zorg voor een jaarlijks overleg waarbij in ieder geval
het jaarlijkse gebruiksrooster voor de binnensportaccommodatie als vast agendapunt
dient.
• De gemeente en de Sportraad Maarssen onderhouden frequent contact met elkaar over
het sportbeleid en de aan de Sportraad opgedragen taken.
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