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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding

De gemeenteraad en sportverenigingen geven aan behoefte te hebben aan nieuw helder beleid en
een nieuw afwegingskader voor investeringen in de sport in Wassenaar. Dit is de rede voor het
opstellen van de sportnota “Sport is voor iedereen” 2016 – 2020.
De gemeente Wassenaar vindt het belangrijk dat haar inwoners gezond leven. Sportbeoefening
maakt daar een groot deel van uit. Sport staat niet alleen aan het fundament van een goede
gezondheid, maar ook aan de basis van een actief en georganiseerd verenigingsleven met vele
vrijwilligers. Sport verbindt mensen door het plezier, de passie en de energie. Het is deze
intrinsieke waarde die sport maakt tot een van de krachtigste middelen om de gehele Wassenaarse
samenleving te vitaliseren en te verbinden, op tal van vlakken. Sport biedt bij uitstek kansen om
mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden
werelden. Sport inspireert, spreekt innovatieve vermogens aan en heeft positieve effecten op de
leefbaarheid, de band van bewoners met elkaar en het gezondheidsniveau.

In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 van 16 mei 2014 en de uitwerking daarvan heeft het college
aangegeven dat hij gedurende deze coalitieperiode extra geld wil investeren in sport dat daarvoor,
samen met de sportverenigingen en het Wassenaars Sportcontact, een nota sportbeleid zal worden
opgesteld:

Sport
Sport vinden we belangrijk voor een gezonde leefstijl voor jong en oud. Incidenteel willen we hier
daarom extra investeren. Daarom stellen we een nota sportbeleid op, samen met de sportverenigingen
en het Wassenaars Sportcontact. Hierin wordt aandacht besteed aan:


Het stimuleren dat meer kinderen gaan sporten;



De mogelijkheid om kunstgras aan te leggen op sportvelden;



Subsidieverstrekkingen aan verenigingen op basis van meerjarige afspraken en beleids- en
investeringsplannen, waarbij we het traject van subsidieaanvraag vereenvoudigen;



Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen, bijvoorbeeld als het gaat om het
delen van accommodaties;



Het multifunctioneel gebruik van sportfaciliteiten, onder andere in relatie tot de Brede School;



Antipest- en antidiscriminatiebeleid;



De relatie met de drie decentralisaties;



De mogelijke renovatie en het beter gebruik van de sporthallen aan de dr. Mansveltkade.
Bron: Coalitieakkoord 2014 – 2018 d.d. 16 mei 2014
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Sport
Wat zegt het coalitieakkoord ?
Sport vinden we belangrijk voor een gezonde levensstijl voor jong en oud. Incidenteel willen we hier
daarom extra in investeren. Daarom stellen we een nota sportbeleid op, samen met de
sportverenigingen en het Wassenaars Sportcontact.
Beoogd maatschappelijk effect
Een gezonde leefstijl voor jong en oud in Wassenaar.
Doelstellingen


Het stimuleren dat iedereen gaat sporten;



Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen, bijvoorbeeld als het gaat om
het delen van accommodaties;



Het multifunctioneel gebruik van sportfaciliteiten, onder andere in relatie tot de Brede School
stimuleren;



Versterking van de positie van het Wassenaars Sportcontact als partner in het ontwikkelen
van sportbeleid.

Acties/maatregelen/plan van aanpak
Er wordt in 2016 een nota sportbeleid opgesteld samen met de sportverenigingen en het Wassenaars
Sportcontact, die invulling geeft aan de doelstellingen en waarin tevens de volgende onderwerpen
worden uitgewerkt:


De mogelijkheid om kunstgras aan te leggen op sportvelden;



Subsidieverstrekkingen aan verenigingen op basis van meerjarige afspraken en beleids- en
investeringsplannen, waarbij we het traject van subsidieaanvraag vereenvoudigen;



Antipest- en antidiscriminatiebeleid;



De relatie met de drie decentralisaties;



De mogelijke renovatie en het beter gebruik van de sporthallen aan de dr. Mansveltkade.

Planning (uitvoering en gerealiseerd)
2015 Dialoog met sportwereld en inventarisatie wensen. Eventuele verzoeken voor kunstgrasvelden
worden conform afspraken in behandeling genomen.
2016 Opstellen nota en meerjarig investeringsprogramma. Eind 2016 start uitvoering.
Financiën
Planvorming past binnen bestaande middelen. Uitvoering is afhankelijk van te maken keuzes.

Bron: Uitwerking van het Coalitieakkoord 2014 – 2018 d.d. 16 september 2014
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1.2

Waarom nieuw sportbeleid ?

Op dit moment kent Gemeente Wassenaar geen actueel sportbeleid. Er zijn echter genoeg
ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven, zoals de transformatie binnen het sociaal domein en
het recent geactualiseerde jeugdbeleid, waaraan sport een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
Tevens zijn een aantal sportaccommodaties sterk verouderd en daardoor toe aan verbetering,
renovatie of zelfs nieuwbouw. Ook dienen overeenkomsten in lijn worden gebracht met de
vereisten gesteld vanuit de Wet Markt en Overheid.
Daarnaast verkeerde tot voor kort een aantal van de huidige natuurgrasvelden, vooral die bij
Sportvereniging Wassenaar (S.V. Wassenaar), in een constante slechte staat, wat werd
veroorzaakt door de hoge waterstand in Wassenaar. Wethouder Zweerts de Jong heeft in de
commissievergadering van 13 januari 2015 gevraagd of deze problemen vooruitlopend op nog vast
te stellen beleid konden worden aangepakt. Hierop werd door de commissie positief gereageerd en
de raad heeft in haar vergadering van 18 mei 2015 besloten tot financiering van de aanleg van 3
kunstgrasvelden bij sportvereniging Blauw-Zwart en S.V. Wassenaar, alsmede vervanging van de
toplaag van een hockeykunstgrasveld bij omnisportvereniging De Kieviten. Het project is inmiddels
succesvol afgerond.

1.3

Doelstelling

Doelstelling van de nieuwe sportnota is om actueel beleid te maken op de functie van sport en hier
invulling aan geven binnen de gemeente. Uit verschillende studies is gebleken en geconcludeerd
dat je leven lang blijven bewegen en sporten van groot belang is.
Sport neemt een steeds belangrijkere functie in de samenleving in. De vragen die we willen
beantwoorden is hoe we sport kunnen inzetten voor het behalen van gemeentelijke
beleidsdoelstellingen zoals gezondheid en sociale cohesie, de rol van de vereniging in de huidige
samenleving en de relatie tot de transformatieopgave in het sociaal domein.
Uitgangspunt van de nieuwe sportnota is dat iedereen in Wassenaar kan sporten en hoe de
gemeente dit kan bevorderen door te sturen op een integrale manier van samenwerken tussen
scholen, verenigingen, de combinatiefunctionarissen (Talentum) en de sportaccommodaties op het
gebied van sport. De geformuleerde uitgangspunten in het coalitieakkoord 2014-2018
”Vernieuwen, verbinden, vertrouwen” zijn hiervoor leidend.
Verder zal de nota een doorkijk geven naar de toekomst en hiermee de kaders aangeven voor
toekomstige beleidsontwikkelingen, inclusief voorstel voor investeringen in sport, op het gebied
van de volgende onderwerpen:
1. Sportstimulering voor iedereen
2. Het verenigingsleven
3. De ongeorganiseerde sport
4. Het accommodatiebeleid
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1.4

Hoe is de sportnota tot stand gekomen

De sportnota is van de inwoners van Wassenaar voor de inwoners van Wassenaar. Het college
heeft hiervoor met zoveel mogelijk belanghebbenden gesproken, gediscussieerd en input gevraagd.
Dit is op verschillende manieren gebeurd.
Eind 2014 is er een enquête rondgestuurd aan de sportverenigingen waarin een eerste
kennismaking en verkenning met elkaar is gemaakt. Vragen als ”waar hebben de verenigingen
vraag naar”, ”met wie werkt u samen” en ”wat verwacht u van de gemeente” zijn hierbij aan bod
gekomen.
Naar aanleiding hiervan heeft er op 15 april 2015 in het Sterrenbad een eerste kick-off sportnota
plaatsgevonden. Een druk bezochte avond waar de uitkomsten van de enquête zijn gepresenteerd
en bediscussieerd. Tevens is ernaar aanleiding van diverse stellingen informatie bij de aanwezigen
opgehaald.
Naar aanleiding van deze verzamelde informatie is de startnotitie sportnota opgesteld. Deze is
vastgesteld op 21 september 2015. In de startnotitie zijn 4 beleidsthema’s benoemt welke de basis
vormen voor het nieuwe beleid. Op basis van deskresearch, onderzoeksgegevens en eigen
onderzoek hebben we onderzocht hoe we oplossingen kunnen bieden aan de vragen die er liggen.
Hiervoor heeft er een tweede sportbijeenkomst plaatsgevonden op 7 december 2015 bij BlauwZwart. Tijdens deze bijeenkomst zijn de, op basis van de onderzoeken, oplossingsrichtingen
gepresenteerd en is er een verdiepingsslag gemaakt op de vastgestelde beleidsthema’s.
Tussendoor heeft de wethouder diverse sportverenigingen bezocht en met hen gesproken. Zo is de
wethouder bijvoorbeeld eigenhandig en samen met het platform gehandicapten een aantal
sportverenigingen langsgegaan om de toegankelijkheid te testen en te bespreken. Is er goed
samengewerkt met het Wassenaars sportcontact en is er een werkgroep “nieuwe sporthal”, als
initiatief vanuit de verenigingen zelf, ontstaan en aan de slag gegaan.
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2 Sport in Wassenaar
2.1

Wassenaar als sportdorp

Wassenaar is een écht sportdorp ! Je kunt er in verenigingsverband veel verschillende sporten
beoefenen bij een grote veelzijdigheid aan sportverenigingen. Op de 6237 ha ( land en water ) die
Wassenaar groot is kunnen de ca. 26.500 inwoners daarnaast nog gebruik maken van een divers
aanbod van sportscholen ( bijvoorbeeld: fitness, yoga, (kick)boksen, judo en aerobics), ballet,
dans, denksport, zweefvliegen, paardensport en verschillende vormen van watersport. Tevens
beschikt Wassenaar over een mooi geoutilleerd zwembad die aan alle moderne eisen van vandaag
voldoet. Verschillende (commerciële) aanbieders hebben daarbij ook een specifiek sport- en
beweegaanbod gericht op senioren, gezondheid & overgewicht, zwangerschap en revalidatie. Ook
zijn er in Wassenaar veel goede mogelijkheden om ongeorganiseerd te sporten en/of te bewegen.
Voorbeelden hiervan zijn de vele fiets- en wandelpaden door de prachtige natuurgebieden, de
duinen, het strand en de diverse trapveldjes met een voetbalkooi of basketbalring.

2.2

Percentage sporters neemt af met de leeftijd

Van de kinderen in Wassenaar ( t/m 18 jaar ) sport tussen de 78 en 94% bij een sportvereniging
(zie figuur 1). Dit is hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Het percentage kinderen
dat buiten school of sportvereniging sport ( bijvoorbeeld voetballen of skaten op straat) is bij de 4
t/m 11-jarigen vergelijkbaar hoog met het percentage dat sport bij een sportvereniging rond de
87%. Onder de 12 t/m 18-jarigen is dit iets lager; gemiddeld sport 84% van deze groep op school
of bij een sportvereniging en 79% buiten school en vereniging om. Ook onder volwassenen (19 t/m
64 jaar) is het percentage dat minimaal één dag in de week sport vrij hoog in Wassenaar (66%).
Na het 65e jaar neemt het percentage sporters af met de leeftijd, tot 26% bij 85-plussers.
2.3

Wassenaar 2014-2025

In de periode 2014 – 2025 wordt voor Wassenaar een bevolkingsstijging verwacht van het aantal
senioren (65+). Hierdoor neemt de grijze druk toe in Wassenaar. In heel Nederland wordt er
overigens de komende jaren een stijging van het aantal senioren verwacht. Dit zal resulteren in
een grijze druk van 38% in 2025 in Nederland. Voor Wassenaar geldt een percentage van 41%.
Wassenaar wordt daarmee een gemeente met een zeer hoge grijze druk in vergelijking met
Nederland.
De komende jaren zal Wassenaar dus steeds meer vergrijzen. Hiermee zal in het nieuwe beleid
rekening moeten worden gehouden. Figuur 1 laat zien dat sportdeelname met het oplopen van de
leeftijd afneemt. De focus zal daarom in het nieuwe beleid moeten komen te liggen op de oudere
Wassenaarder. Uiteraard blijft de jeugd ook belangrijk. Immers, het is van belang dat een ieder
van jong tot oud blijft bewegen.
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2.4

Rol van de Gemeente

Wassenaar is een sterke en hechte gemeenschap. Er zit veel denk- en innovatiekracht bij de
inwoners en de ondernemers. Ook beschikken de Wassenaarders veelal over een groot netwerk
waardoor zij zich zeer betrokken zijn bij hun gemeente, woonwijk en bijvoorbeeld de
sportvereniging . Hierdoor heerst er een sterke sociale cohesie wat voor velen een veilig en prettig
woonplezier in Wassenaar oplevert.
Door verschillende oorzaken en invloeden, bijvoorbeeld de decentralisatie van taken van het Rijk
naar de gemeenten, verandert momenteel de samenleving en daar hoort ook een andere
samenwerking tussen de gemeente Wassenaar en Wassenaarse samenleving bij.
De gemeente Wassenaar zal in de toekomst op meerdere terreinen op afstand gaan staan om
daarmee de eigen kracht van de samenleving te vergroten. Hierbij valt onder andere te denken
aan een grotere rol van de samenleving ten aanzien van de instandhouding van maatschappelijke
voorzieningen. Het gaat hierbij om een andere manier van werken, waarbij het versterken van de
eigen kracht van mensen, netwerken en de samenleving als geheel centraal staat en de gemeente
een verbindende en faciliterende rol vervult. En dit geldt ook voor de sport.
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3 Visie en ambitie
Wassenaarse visie op sport
Iedereen in Wassenaar kan sporten ! Hiermee willen we behoren tot de sportiefste gemeenten in
Nederland. De sportaccommodaties in Wassenaar zijn toegankelijk, toereikend, (veilig) bereikbaar
en goed onderhouden. Ontspanning, sociale ontmoeting, gezondheid, sporten en bewegen in de
openbare ruimte en vrijwillige inzet zijn de sleutelwoorden als het gaat over het sport in
Wassenaar. De gemeente en de samenleving werken ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
nauw samen om de gezamenlijke doestellingen en ambities te realiseren.

Sportambitie in Wassenaar
Aan de volgende ambitie wil de gemeente samen met de sportverenigingen, sportcontact en
andere belanghebbenden werken:
Een divers aanbod van sporten, voor alle inwoners toegankelijk met de focus op breedtesport en
kwalitatief goede sportaccommodaties.
Om deze ambitie te realiseren werken we in gezamenlijkheid aan:
Sportstimulering
Verenigingsleven (georganiseerde sport)
Ongeorganiseerde sport
Accommodatiebeleid
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3.1

Sportstimulering

Huidige situatie
Fysieke beperkingen
Voor specifieke doelgroepen wordt er op het gebied van sport al veel verzorgd. Er is specifiek
sport- en beweegaanbod voor jongeren, senioren of voor mensen met een beperking. In de
gemeente Wassenaar is op dit moment voor de meeste doelgroepen voldoende sportaanbod binnen
de gemeentegrenzen.
Voor de inwoners met een beperking is het aanbod binnen de gemeentegrenzen te verbeteren.
Onderzoek heeft laten zien dat door middel van kleine aanpassingen de toegankelijkheid van
sportaccommodaties flink verbeterd kunnen worden. Niet alleen voor de mogelijkheden voor de
sporter worden daarbij verbeterd, maar ook die voor betrokkenheid van ouders en grootouders bij
de sportactiviteiten kunnen verbeterd worden. De mogelijkheden voor toeschouwers met een
fysieke beperking bij wedstrijden of ouders met een beperking voor het begeleiden van hun
kinderen kunnen vaak door kleine aanpassingen op het terrein en in de gebouwen worden
verbeterd.
Voor aanpassingen bij sportverenigingen voor verbetering van de toegankelijkheid is het
Wassenaars sportcontact binnen de gemeente al een belangrijke partij, doordat na opheffing van
het fonds ter bevordering van de gehandicaptensport dit opgegaan is in het Wassenaars
sportcontact.
De grote groep ouderen stopt ook vaak met sporten vanwege fysieke beperkingen. Gebrek aan
uithoudingsvermogen, vaker oplopen blessures e.d. zijn factoren, die meespelen bij ouderen op
niet meer te gaan sporten.
Financiële beperkingen
Uit onderzoek(en) is gebleken dat er diverse redenen zijn waarom mensen niet gaan sporten en/of
bewegen. Het ontbreken van de financiële middelen is een belangrijke hiervan. Dit geldt niet alleen
voor mensen met de echt lage inkomens via een uitkering, maar ook bij bijvoorbeeld mensen met
grote gezinnen, kan de veelvoud aan sportcontributies tot gevolg hebben dat er minder wordt
gesport, dan gewenst. Om te voorkomen dat kinderen van minder draagkrachtige ouders drempels
ervaren om deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten, kunnen ouders eenmaal per
jaar per kind, voor een bijdrage in aanmerking komen. Deze bijdrage is te besteden voor deelname
aan sociale-, culturele- en sportieve activiteiten. De onbekendheid en onduidelijkheid wie er in
aanmerking komt voor een bijdrage zijn mogelijk oorzaken dat er na de opstart weinig gebruik van
werd gemaakt, maar recent zijn er flink wat aanvragen binnen gekomen.
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De factor tijd
Belangrijke andere drempel bij het sporten is de factor tijd. Veel mensen geven aan hier een
gebrek aan te hebben. Dit geldt vooral bij de categorie “jonge gezinnen”, waarbij het combineren
van de zorgtaken met sport als lastig wordt ervaren.
“Koud watervrees”
Daarnaast is voor een grote groep mensen het een grote drempel om aan sport te gaan doen, als
ze dat nog nooit hebben gedaan. Als reden om niet te gaan sporten wordt aangegeven dat het
simpelweg geen gewoonte is, men niemand kent om mee te gaan sporten of niet weten welke
sport leuk te vinden. Hier is, als het ware sprake van “koud watervrees”.
Weinig vernieuwing
In bepaalde leeftijdsgroepen is gebleken dat er veel uitval is; dus die stoppen met sporten.
Sportverenigingen geven aan dat dit duidelijk waarneembaar bij de leeftijdscategorie vanaf 12 -18
jaar. Dit geldt overigens niet alleen voor Wassenaar maar is een landelijke trend. Exacte redenen
zijn niet te benoemen, maar liever iets anders doen met de kostbare tijd en een gebrek aan
vernieuwing en daardoor een gebrek aan motivatie lijkt aanwezig.
De ambitie
Het overkoepelende beleidsuitgangspunt is dat iedereen in Wassenaar toegang tot sporten en
bewegen heeft. Er zijn groepen in onze samenleving voor wie dit nog niet altijd mogelijk is. Dit
geldt met name voor de mensen met een minimum inkomen en de mensen met een beperking.
Drempels, zowel financieel als fysiek, om te gaan sporten worden waar mogelijk weggenomen.
Uitgangspunten
1. Financiële en fysieke drempels om te gaan sporten worden waar mogelijk weggenomen
2. Meer sporters: afname en/of uitval van sporten wordt minder (specifiek voor ouderen,
jongeren van 12 tot 18 jaar en jonge ouders), het stimuleren van niet-sporters om te gaan
sporten en het behouden van de huidige sporters.
Wat gaan we daar voor doen

3.1.1

Financiële ondersteuning om te kunnen (gaan) sporten verbeteren

Minima tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in het kader van de maatschappelijke participatie
voor volwassenen en kinderen een vergoeding per jaar krijgen voor deelname aan sociale-,
culturele- en sportieve activiteiten.
De gemeente biedt daarnaast via de stichting Leergeld financiële ondersteuning aan mensen met
lage inkomens voor onder andere het kunnen aanschaffen van sportbenodigdheden/-uitrusting. Om
meer mensen in dit kader te bewegen te gaan sporten zal Stichting Leergeld eenmalig extra budget
krijgen.
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Aan deze bovengenoemde mogelijkheden zal door de gemeente samen met de uitvoerende
partners actief bekendheid worden gegeven, zodat iedereen die hiervoor in aanmerking komt ook
daadwerkelijk er gebruik van kan maken.

3.1.2

Financiële mogelijkheden aanbieden om toegankelijkheid te vergroten

We willen wij de toegankelijkheid vergroten van de sportaccommodaties . Niet alleen voor de
sporter, maar ook voor de toeschouwers, begeleiders e.d., zodat tevens een bijdrage wordt
geleverd aan de participatie rondom sportverenigingen. Een mogelijkheid om verenigingen
financieel te ondersteunen is door middel van subsidie De verenigingen worden de mogelijkheid
boden om hun accommodaties ( velden, terrein, kantine ) toegankelijk(er) te maken. Hiervoor
kunnen zij een subsidieaanvraag doen bij het sportcontact Wassenaar. Daarnaast is er een
specifiek verzoek gekomen om het zwembad volledig toegankelijk en bruikbaar te maken voor
mensen met een fysieke beperking.

3.1.3

Mogelijkheden blijven faciliteren voor kosteloos sporten en bewegen

Naast het wegnemen van financiële drempels is het van belang ook de mogelijkheden om te
sporten en te bewegen die er nu zijn voor de inwoners, waar ze zonder kosten voor hen van
gebruik kunnen maken, te blijven faciliteren. Het gaat daarbij om een diversiteit van
mogelijkheden, zoals (extra uren) schoolgym en -zwemmen voor de schoolgaande jeugd, het grote
aanbod aan recreatieve routes voor wandelen, fietsen en paardrijden en de speel- en sportveldjes
in de buurten (zie meer hierover bij het Hoofdstuk Ongeorganiseerde sport).

3.1.4

Diversiteit vergroten door sportaanbod op het strand

Een manier om vooral jongeren meer interesse in sport te geven, is vernieuwing van het aanbod,
met nieuwe uitdagende sporten. Door verenigingen te stimuleren om hun sportaanbod te
verbreden door bijvoorbeeld het strand te gaan gebruiken, kunnen meer mensen worden
“uitgedaagd” om te gaan sporten. Veel sporten kennen al een beach-variant, zoals bijvoorbeeld
volleybal en voetbal. Ook andere sportaanbieders kunnen deze variant gaan aanbieden. Het zou er
zelfs toe kunnen leiden dat er nieuwe sporten zich gaan vestigen in Wassenaar, die er momenteel
nog niet zijn vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld korfbal. We willen hiervoor samen met het
Wassenaars sportcontact en Talentum in gesprek met de verenigingen om deze mogelijkheid uit te
werken. Ook kan gedacht worden aan een “Wassenaarse strandsportdag”, waar een diversiteit van
strandsporten aangeboden wordt (en ook de zeesporten daarbij aanhaken).
3.1.5

Talentum

Reeds een aantal jaren zijn de combinatiefunctionarissen actief in het dorp. Zij bieden een breed
naschools aanbod aan zoals natuur-, techniek-, cultuur- en sportactiviteiten. De gehele
Wassenaarse basisschooljeugd wordt door de combinatiefunctionarissen bereikt met hun
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activiteiten. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd nieuwe ervaringen op te doen, te leren, te
spelen en plezier te maken. Ook komen zij in aanraking met het rijke verenigingsleven waar
Wassenaar over beschikt. Uit de evaluatie is gebleken dat de organisatie van deze activiteiten door
de combinatiefunctionarissen succesvol is. Daarom willen wij hiermee doorgaan en deze ook
uitbreiden voor de jeugd op de middelbare scholen, om iets te doen aan de afname van sporters
in de leeftijdsgroep van 12 – 18 jaar. Door het koppelen van nieuwe uitdagende sporten aan de
middelbare scholen in de gemeente worden voor de jongeren twee drempels lager: de factor tijd
en het gebrek aan uitdaging.

3.1.6

Subsidie voor organiseren van sportactiviteiten voor gehandicapten (jongeren & ouderen)

Zoals al eerder aangegeven vergrijst Wassenaar en doet deze groep in steeds mindere mate aan
sport en bewegen. De focus wordt daarom ook gelegd op deze groep Wassenaarders.
Sportverenigingen kunnen voor subsidie in aanmerking komen als zij, nog niet bestaande
sportactiviteiten, organiseren voor de groep ouderen in Wassenaar. Daarbij kan gekeken worden
naar de grote hoeveelheid van voorbeelden in het land. De Stichting Wassenaarse Ouderen in
Beweging (WOB) kan hierbij mogelijk een belangrijke ondersteunende rol vervullen en ideeën
aandragen. Op hun initiatief is ook recent een ouderenbeweegtoestel geplaatst. Daarnaast wordt
meer bekendheid gegeven dat het voor iedereen met een fysieke beperking mogelijk is om bij een
reguliere sportclub aan te haken en in overleg te bezien hoe men kan meedoen. Als voorbeeld:
Rolstoeltennis kan ook bij de huidige tennisverenigingen. De golfclubs hebben specifieke karretjes
en het zwembad inclusief haar verenigingen willen graag meer mogelijkheden bieden.

3.1.7

Verenigingen uitdagen om meer sporters binnen te krijgen, die weinig tijd hebben of “koud
watervrees”

Verenigingen kunnen worden uitgedaagd om na te denken over mogelijkheden om iets te doen
voor de mensen, die weinig tijd hebben om te sporten, zoals de categorie jonge ouders. Tijdens de
bijeenkomst bij Blauw-Zwart zijn er al diverse voorbeelden naar voren gekomen en ervaringen
uitgewisseld:


een strippenkaart, om niet vast te hoeven zitten aan een jaarcontributie en wekelijkse
verplichtingen , maar ook zo nu en dan te kunnen sporten als er tijd is,



sporten voor ouders, terwijl de kinderen elders op het terrein sporten,



een voetbalteam bestaande uit 22 spelers, zodat niet elke week aanwezigheid noodzakelijk
is om mee te draaien in de competitie.

Daarnaast zijn er diverse ideeën geopperd om mensen over te halen te gaan sporten. Het
aanbieden van kennismakingsprogramma sport, met meerdere verenigingen tegelijkertijd,
bijvoorbeeld in de “maand van de Wassenaarse sport” zou een idee zijn om uit te werken,
vergelijkbaar met de kennismakingsprogramma’s met sporten, die Talentum aanbiedt voor
scholieren.
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Gebleken is dat het organiseren van een bijeenkomst met alle Wassenaarse sportverenigingen en
het aandragen van voorbeelden al heel goed werkt, om de verenigingen uit te dagen hierover na te
denken. Het organiseren van “een sportcafé” hiervoor, bijv. 4 keer per jaar is daarbij een goed
middel. Dit kan de gemeente samen met sportcontract Wassenaar organiseren. Het uitnodigen van
deskundige en motiverende sprekers is daarbij een goede stimulans.
Doelstellingen
Doelstelling
3.1.1 St. Leergeld ondersteunt meer jeugdige sporters t/m 18 jaar.
3.1.1 Bekendheid geven aan mogelijkheden via Stichting Leergeld voor sport.
3.1.2De gemeente stimuleert het verbeteren van de toegankelijkheid op en bij
sportaccommodaties met behulp van het Wassenaars Sportcontact.
3.1.2 Toegankelijker maken van het zwembad.
In samenwerking met sportcontact en charitatieve instellingen en de gemeente gaan we het
doelgroepenbad volledig toegankelijk maken.
3.1.3 Om de huidige mate van sportdeelname te behouden worden de mogelijkheden voor
zwemonderwijs en extra gymonderwijs gehandhaafd evenals het op orde houden en vernieuwen
van de verschillende speelterreinen en trapveldjes.
3.1.4 Samen met het Wassenaars Sportcontact en Talentum, verenigingen stimuleren nieuwe
initiatieven te ontwikkelen, zoals strandsportactiviteiten, en deze ook aanbieden via Talentum.
3.1.6 We stellen via het subsidiebeleid de mogelijkheid om subsidies te verstrekken voor het
organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking (jongeren en ouderen).
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3.2

Verenigingsleven (georganiseerd)

Huidige situatie
Om een breed en gevarieerd aanbod aan sport te hebben en er voor iedereen een mogelijkheid is
om te sporten/bewegen zijn goed georganiseerde verenigingen nodig, die beschikken over
kwalitatieve en toegankelijke accommodaties. Dit zijn onderwerpen die ook prominent naar voren
kwamen uit het gehouden enquête onderzoek onder de Wassenaarse sportverenigingen.
Men kan in Wassenaar de volgende sporten georganiseerd bedrijven:
Aerobics, aquagym, badminton, bowls, bridge, cheerleading, cricket, fietsen (recreatief), fitness,
golf, handbal, hardlopen, hengelsport, hockey, honk- en softbal, japanse vechtsporten,
(kust)zeilen, nordic-walking, onderwatersport, paardensport, petanque, polo, schaken, schieten,
surfen, tafeltennis, tennis, turnen, varen, vliegen, voetbal, volleybal, wandelen, yoga en
zwemmen.
In hoofdstuk 4.4 worden de accommodaties nader toegelicht.
De ambitie
Sportverenigingen zijn het cement van de samenleving. Sport wordt niet langer uitsluitend als doel
(vrijetijdsbesteding) maar steeds vaker als middel ingezet. Als middel om bijvoorbeeld een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie, de leefbaarheid van de woonomgeving, de
gezondheid, sociale activering en integratie van specifieke doelgroepen. Dit dient te gebeuren in
een veilig sportklimaat. Hiervoor zijn (financieel) gezonde verenigingen nodig met goed
georganiseerde besturen. Ook onderlinge samenwerking is hierbij een belangrijk onderdeel.
Uitgangspunten
1. De gemeente werkt vanuit haar faciliterende en verbindende rol nauw samen met de
sportverenigingen en het Wassenaars sportcontact
2. Verenigingen worden gestimuleerd om hun accommodatie multifunctioneler en/of
efficiënter te gebruiken binnen het sociaal domein
Wat gaan we daar voor doen
3.2.1

Versterken van de samenwerking

Om de diversiteit van het sportaanbod in stand te houden zal de gemeente samenwerking op
verschillende niveaus versterken, initiëren en/of faciliteren. In eerste instantie zal de gemeente de
samenwerking met de omliggende gemeenten versterken. Samen met de gemeenten in de regio
zal de gemeente ambities en plannen op het gebied van sport delen. Doel hiervan is om enerzijds
kennis te delen en anderzijds om gedeelde wensen samen te kunnen oppakken. Daarnaast wil de
gemeente nauwer samenwerken met het Wassenaars sportcontact. Zo kan het sportcontact
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uitstekend fungeren als spreekbuis voor de verenigingen richting gemeente en vice versa, maar
ook als bindende factor voor het verenigingsleven. Dit bijvoorbeeld door het organiseren van
bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld sportcafés waarbij gezamenlijke vraagstukken kunnen worden
besproken en de onderlinge samenwerking worden gezocht en van elkaar geleerd kan worden.
Hiervoor willen we het Wassenaars sportcontact een jaarlijkse subsidie toekennen om deze rol te
kunnen uitvoeren.
3.2.2

Deskundigheidsbevordering

Goed bestuurde sportverenigingen zijn belangrijk voor een divers sportaanbod in Wassenaar.
Gezonde verenigingen hebben in ieder geval een heldere lange termijn visie, beleidsplannen en
duidelijke verantwoordelijkheids- en rolverdeling binnen het bestuur en richting de
vrijwilligersorganisatie. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de mate van “gezondheid” van
de vereniging en het benoemen van adequate bestuurders. De gemeente wil de verenigingen die
daar behoefte aan hebben wel (financieel) ondersteunen op het gebied van
deskundigheidsbevordering. Dit gaan we regelen en mogelijk maken binnen het subsidiebeleid.
3.2.3

Stimuleren van een veilig sportklimaat

Een belangrijk onderdeel van sporten is dat dit in een veilig sportklimaat gebeurd. Verenigingen
zorgen voor goede en betrouwbare trainers en begeleiders. Verenigingen kunnen hiervoor gratis
via het NOC*NSF voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als
gemeente kunnen we hiervoor als vraagbaak functioneren. Bang om gepest te worden mag geen
drempel zijn om te gaan sporten. Verenigingen beschikken daarom over een antipest- en
antidiscriminatiebeleid en instrueren de trainers en begeleiders hierover. Tevens hebben zij een
signaalfunctie op het moment dat de omgeving van het sportterrein onveilig lijkt.
3.2.4

Sportverenigingen krijgen een rol binnen het sociaal domein

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel belangrijke welzijnstaken vanuit de rijksoverheid
gedecentraliseerd gekregen. De gemeente is daardoor, nog meer dan voorheen, verantwoordelijk
voor het welzijn van al haar inwoners. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben we zowel
professionele organisaties als de vrijwilligers organisaties nodig. Sportverenigingen krijgen daarmee
een belangrijke sociaal maatschappelijke rol binnen de samenleving. Om de verenigingen hiermee
bekend te laten worden is de gemeente samen met de organisatie “de Sportbank” en Blauw-Zwart
een pilot gestart. Kern van deze pilot is dat de vereniging het clubhuis van de toekomst is. Door
middel van een buurtscan rondom de vereniging wordt in kaart gebracht of en waar de sociale
vraagstukken zitten. Daar waar gewenst en mogelijk zal onderzocht worden in hoeverre de andere
sportvereniging hierop een antwoord kan bieden. De resultaten van de pilot zullen gedeeld worden
met sportverenigingen en ze zullen worden gestimuleerd ook zelf initiatieven op dit gebied te
ondernemen.
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Doelstellingen
Doelstelling
3.2.1 Met regiogemeenten wordt er samengewerkt op het gebied van sport om ambities en
plannen te delen.
3.2.1 Subsidie mogelijkheid voor het Wassenaars sportcontact voor het organiseren van
“sportcafés”
3.2.2 Sportverenigingen hebben adequaat en goed opgeleid kader. Hiervoor ontvangen zij
ondersteuning van de gemeente
3.2.3 Er bestaat een veilig sportklimaat bij de sportverenigingen.
3.2.4 Door het uitvoeren van de Pilot “Clubhuis als buurthuis van de toekomst” krijgen wij
inzicht hoe de sportverenigingen een grotere rol in het sociaal domein kunnen spelen
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3.3

Ongeorganiseerde sport

Huidige situatie
Inwoners van Wassenaar hebben voldoende toegang tot openbare sportvoorzieningen in
Wassenaar. Onder openbare sportvoorzieningen verstaan we een voorziening om te kunnen
sporten/bewegen in de openbare ruimte (trapveldjes, basketbalveldjes, trimroutes, wandel- en
fietspaden, strand, duinen en water, etc.). Naast deze voorzieningen beschikt Wassenaar ook over
veel paardrijdroutes, die samen een fraai netwerk vormen.
De ambitie
Deze mogelijkheid tot sporten en bewegen buiten verenigingen om willen we graag behouden en
zelfs uitbreiden waar mogelijk, omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale cohesie, gezonde
leefstijl, betere school- en werkprestaties, de identiteit van de buurt, citymarketing en participatie.
We willen hiermee de huidige groep mensen die ongeorganiseerd sporten nog meer mogelijkheden
bieden en de groep mensen die dit nog niet doen faciliteren en motiveren om dit wel te gaan doen.
Daarnaast is het intensiever gebruiken van de huidige buitensportvoorzieningen een streven; niet
alleen door de sportverenigingen. Veel sportvoorzieningen zijn een groot deel van de dag
ongebruikt, terwijl nieuwe kunstgrasvelden veelvuldig gebruik prima kunnen ondergaan. Het
openstellen van deze voorzieningen voor spelende jeugd bijvoorbeeld vergroot het sport- en
spelaanbod voor ongeorganiseerde sport.
Uitgangspunten
1. Buitensportvoorzieningen worden beschikbaar gesteld voor alle inwoners om te kunnen
sporten
2. In de openbare ruimte zijn voldoende kwalitatieve mogelijkheden om te sporten en/of te
bewegen, zoals trap- basketbalveldjes, trim- wandelpaden, fietspaden, voetbalkooi,
gebruik van het strand- en duingebied, etc.

Wat gaan we er voor doen
3.3.1

Buitensportvoorzieningen nog meer toegankelijk maken voor alle inwoners van Wassenaar

Er is een trend te zien waarin sportvelden en –parken steeds meer en beter benut worden. Daar
waar sportvelden voorheen op weekenddagen en doordeweekse dagen overdag onbenut bleven, is
tegenwoordig meer en multifunctioneel gebruik wenselijk. Als gemeente willen we hier de komende
jaren een bijdrage aan leveren door te onderzoeken waar we een meer ‘open-parken beleid’
kunnen voeren, zodat inwoners de gelegenheid hebben om ieder moment van de dag gebruik
kunnen maken van alle openbare sportvoorzieningen die er zijn. Bij het afsluiten van nieuwe
overeenkomsten met gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties gaan we met hen in
gesprek op welke manier we dit ‘open-parken beleid’ kunnen realiseren. Daar waar het private
sportvoorzieningen betreft gaan we ook in gesprek met de verenigingen en organisaties om ideeën
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uit te wisselen over mogelijkheden voor het betrekken van de buurt bij de sportvoorziening. Een
win-winsituatie is zeker mogelijk.
3.3.2

Vergroten van de sportgelegenheid in de openbare ruimte

De mogelijkheden om te kunnen sporten in de openbare ruimte willen wij behouden en waar
mogelijk vergroten. Ook de kwaliteit van de voorzieningen moet door regelmatig onderhoud op peil
blijven, om het gebruik te stimuleren. Hierbij valt te denken aan de sportveldjes met
sportvoorzieningen zoals een voetbalkooi, basketbalring of klim- en klautervoorzieningen. Maar ook
wandel- en fietspaden en een trimroute met erlangs bijvoorbeeld calisthenicsvoorzieningen: op
krachttraining gerichte toestellen voor de openbare ruimte. Sportmogelijkheden en –voorzieningen
die voor iedereen toegankelijk en uitnodigend zijn en waar jong en oud en elkaar ontmoeten. Een
concreet verzoek van een groep actieve ATB’ers in Wassenaar voor een ATB route door het
duingebied wordt samen met Dunea onderzocht.

Doelstellingen
Doelstelling
3.3.1 Sportvelden en –parken worden meer en beter benut voor een bredere doelgroep.
3.3.1 Met sportverenigingen willen we het multifunctionele gebruik van de sportvoorzieningen
bespreken en zo de buurten er meer bij te betrekken.
3.3.2 Onderzoeken van de mogelijkheid tot aanleg van een ATB-route in samenwerking met
Dunea
3.3.2 Aanleg trimroute(s) in overleg met wijk- en buurtverenigingen.
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3.4

Accommodatiebeleid

Huidige situatie
Om mensen te stimuleren om te gaan of te blijven sporten is het van belang dat de
sportaccommodaties kwalitatief goed (onderhouden) zijn. Recentelijk heeft de gemeente nog
incidentele investeringen gedaan om het duurzame kwaliteitsniveau en toekomstbestendigheid
van gemeentelijke sportaccommodatie te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn de reeds gemaakte
investeringen in de kunstgrasvelden van SV Wassenaar, Blauw-Zwart en de Kieviten. Door
natuurgras te vervangen door kunstgras wordt ook een antwoord gevonden op de ruimtelijke en
functionele beperkingen. De intensiteit van de bespeelbaarheid van kunstgras is hoger dan
natuurgras en daarmee wordt de capaciteit verhoogd.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat sporthal de Schulpwei een gedateerd gebouw is dat nodig
gerenoveerd moet worden of vervangen door nieuwbouw. Het pand voldoet niet (meer) aan de
wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers van de sporthal in Wassenaar en grootschalig
onderhoud (vervanging van het dak) is sowieso noodzakelijk. Het pand is al afgeschreven.
Er is een initiatief ontstaan vanuit de verenigingen voor het organiseren van een werkgroep om de
mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuwe sporthal. Dit onderzoek gaat ook in op de
mogelijkheden tot een goede exploitatie en de relatie met bestaande accommodaties zoals de
gemeentelijke gymzalen. Ook de gemeentelijke gymzaal aan de Burmanlaan is namelijk toe aan
renovatie als ook de sporthal van de Kieviten (eigen ontwikkeling).
De gemeente heeft daarnaast verschillende verzoeken ontvangen om incidentele investeringen te
doen ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn verzoeken van
de tennisverenigingen, jeu de boules, paardensportvereniging en het zwembad. Om de
verschillende verzoeken goed te kunnen beoordelen dient er onderscheid te worden gemaakt
tussen gemeentelijke en niet gemeentelijke accommodaties.
De ambitie
Kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties zijn belangrijk om het sporten
aantrekkelijk te maken en daarmee de sportstimulering en –deelname te verhogen. De gemeente
wil daarom daar waar noodzakelijk en gewenst incidenteel investeren om zodoende de capaciteit
van de voorzieningen en de kwaliteit te garanderen.
Daarnaast is, zoals in het hoofdstuk Verenigingsleven al besproken, het breder inzetten van de
huidige sportvoorzieningen een ambitie. De sportvoorzieningen kunnen niet alleen worden gebruikt
voor sport zelf, maar de kantines kunnen voor een veelheid van activiteiten worden gebruikt: voor
het ontmoeten, voor vergaderen, en dergelijke. Veel sportvoorzieningen zijn een groot deel van de
dag ongebruikt.
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Uitgangspunten
1. Nieuwe initiatieven op het gebied van sportvoorzieningen worden in eerste instantie
getoetst op basis van de reeds aanwezige sportvoorzieningen en –aanbod binnen de
gemeente en regio.
2. De gemeente wil onder voorwaarden incidenteel investeren in accommodaties om
duurzaam het kwaliteitsniveau en toekomstbestendigheid te verhogen
3. Sportaccommodaties breder benutten
Wat gaan we er voor doen
3.4.1

Regionale afstemming

Om zorg te kunnen dragen dat iedereen sport, blijft of gaat sporten is het belangrijk dat er een
breed gevarieerd aanbod aan sport mogelijkheden aanwezig is. Echter, het is niet mogelijk om
ieder initiatief te kunnen ondersteunen. Voorwaarden waaraan nieuwe initiatieven worden
beoordeeld zijn de ruimtelijke- en financiële mogelijkheden, levensvatbaarheid, bestaand aanbod in
de regio of de toekomstige initiatieven daarvoor. De gemeente blijft hiervoor op lokaal en regionaal
niveau in gesprek met de omliggende gemeenten.
3.4.2

Incidentele investeringen in het verbeteren van de kwaliteit van sportaccommodaties

Om de binnen- en buitensportaccommodaties op een kwalitatief goed peil te houden voor de
inwoners en daarmee te stimuleren dat men blijft of gaat sporten, wil de gemeente de komende
jaren incidenteel investeren in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de accommodaties, zo
blijkt uit het coalitieprogramma. Hier is al een start mee gemaakt door de aanleg en vernieuwing
van kunstgrasvelden bij Blauw-Zwart, SV Wassenaar en de Kieviten. Doordat de kunstgrasvelden
intensiever kunnen worden bespeeld wordt de capaciteit verhoogd en zullen de verenigingen niet
aanlopen tegen ruimtelijke problemen qua uitbreiding en zijn de velden bruikbaar, ook bij de
nattere weersomstandigheden.
Daarnaast hebben zijn nog verschillende andere verzoeken kenbaar gemaakt ter verbetering van
de kwaliteit van de accommodatie of (mede)financiering daarvan. Momenteel liggen er nog
verzoeken van de tennisverenigingen, jeu de boules en de paardensportvereniging. Het betreft
hier verzoeken van zowel gemeentelijke als van niet gemeentelijke accommodaties. Om de
beoordeling daarvan nu en in de toekomst goed en eerlijk te beoordelen is het noodzakelijk om
daarvoor beleid uit te werken. Hiervoor zal een toetsingskader worden opgesteld.
3.4.3

Mogelijkheid onderzoeken van een nieuwe sporthal

Sporthal De Schulpwei (Dr. Mansveltkade 1) is circa 45 jaar oud en verkeert op technisch gebied in
een matige staat. De meeste installaties zijn er bij de bouw in geplaatst maar wel altijd
onderhouden. De installaties zijn dus verouderd, maar functioneren nog wel. Bepaalde onderdelen
van het gebouw zijn aan vervanging toe. Andere onderdelen van de installatie passen niet bij het
gebruik van de sporthal. De luchtverwarming blaast de sporthal in, waar bij het beoefenen van
19

bepaalde sporten hinder wordt ondervonden.
De dakafwerking is in zeer slechte staat en zou op korte termijn vervangen moeten worden. Ook
de gevelbeplating zou aangepakt moeten worden; hierbij dient echter rekening gehouden te
worden met een vrijwel zeker asbesthoudende coating. Bij de dak werkzaamheden dienen ook
werkzaamheden aan de gevelranden plaats te vinden; dit raakt dan ook de problematiek rondom
de asbesthoudende coating.
Het interieur en de douche- en kleedruimten zijn duidelijk gedateerd. Vernieuwing zal gepaard
gaan met vernieuwingen aan rioleringen e.d.
Samengevat is de sporthal een gedateerd gebouw die een forse renovatie nodig heeft of
nieuwbouw.
Gelet op bovenstaande is langer uitstel van het onderhoud geen optie en dient derhalve een
herbezinning plaats te vinden over de toekomst van de sporthal. Theoretisch is een drietal opties
denkbaar:
1. slopen en de huidige gebruikers/activiteiten elders huisvesten
2. renovatie/volledige upgrade van de huidige sporthal zodat weer sprake is van een volwaardige
sporthal die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving
3. vervangende nieuwbouw
Renovatie brengt forse kosten met zich mee en zal nog steeds geen optimaal resultaat opleveren,
gelet op:


Multifunctioneel gebruik



Energetische kwaliteit



Kosten van beheer en onderhoud



Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een fysieke beperking

Daarom wordt door de werkgroep Sporthal gestart met het project Nieuwbouw sporthal
Wassenaar. In de eerste verkennende fase, de initiatieffase, zal het gebruik van de huidige
sporthal, de sporthal van de Kieviten en de gymzaal aan de Burmanlaan onder andere tegen het
licht worden gehouden en zullen varianten worden uitgewerkt met betrekking tot de kosten van
bouw en exploitatie. Voor het zorgvuldig uitwerken van varianten binnen afzienbare tijd en het
voor kunnen leggen aan de raad ter besluitvorming (keuze van een variant voor verdere
uitwerking) is inhuur van expertise gewenst. Een projectteam zal worden gevormd, waar de
werkgroep vanuit de sportverenigingen, hun inbreng bij zullen hebben.
3.4.4

Overdragen beheer en onderhoud

Passend bij de terugtrekkende rol van de overheid zal de verantwoordelijkheid voor het beheer,
onderhoud en vervanging bij de sportverenigingen worden gelegd.
De gemeente wil daar waar mogelijk het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties
overdragen aan de verenigingen. Verenigingen worden daarmee verantwoordelijk voor hun eigen
accommodaties. Een goed moment om dit te doen is wanneer de gemeente incidenteel heeft

20

geïnvesteerd in verbetering van de accommodatie. Voorbeeld hiervan is de aanleg van de
kunstgrasvelden. Er worden daarvoor nieuwe overeenkomsten afgesloten, waarbij ook een slag
gemaakt kan worden in eenduidigheid aan brengen in de contracten en tevens deze in
overeenstemming brengen met de eisen gesteld vanuit de Wet Markt en Overheid.
3.4.5

Intensiever gebruik van sportaccommodaties

Door te investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties willen we
bewerkstelligen dat er intensiever van gebruik wordt gemaakt. Kunstgrasvelden bijvoorbeeld zijn
bij uitstek geschikt om multifunctioneel te gebruiken. Buiten de sportactiviteiten waarvoor de
velden zijn aangelegd kunnen ook scholen, welzijnswerk, Talentum, andere verenigingen of
buurtactiviteiten op plaatsvinden. Door het verhogen van de gebruiksintensiteit is een beter
exploitatieresultaat te behalen. Hierover maken we contractueel afspraken met de verenigingen,
daar waar er sprake is van huur van de gemeente. Ook bij private sportparken wil de gemeente
stimuleren dat het sportpark breder wordt ingezet. Bijvoorbeeld door het sportpark open te stellen
voor buurtactiviteiten of als rustplek voor een voorbijgaande wandelaar of fietser.
De gymzalen, die veelal in eigendom en beheer zijn bij de scholen, kunnen, zo is het beeld, ook
intensiever worden benut. Hierover zal in overleg worden getreden met de scholen.
Doelstellingen
Doelstelling
3.4.1 Nieuwe initiatieven worden bezien in het licht van de bestaande regionale mogelijkheden.
Hiervoor participeert de gemeente in regionale overleggen.

3.4.2 We stellen kaders op om incidentele investeringen te kunnen doen om gemeentelijke en
private sportverenigingen continuïteit en innovatie te kunnen bieden.
3.4.3 Er wordt onderzoek gedaan naar efficiënter gebruik van de huidige sporthallen en naar de
mogelijkheid om deze te vernieuwen. De raad krijgt hiertoe een voorstel.
3.4.4 Contractueel overdragen van beheer en onderhoud van de accommodaties na investering
gemeente
3.4.5 Multifunctioneel en intensiever gebruik van zowel gemeentelijke als niet gemeentelijke
sportaccommodaties stimuleren
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