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1.

VOORWOORD

Sport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen beleven plezier
aan het kijken naar sport, velen zijn als vrijwilliger actief of dragen op een andere manier hun steentje
bij. Maar sport vertegenwoordigt ook andere waarden die het college hoog in het vaandel heeft:
gezondheid en bewegingsbevordering, meedoen en sociale samenhang, het leren kennen van regels
en het stellen van normen, het mogen presteren en excelleren en trots zijn op de prestaties van
sporters. Daarom wil de gemeente Hellevoetsluis investeren in een sportieve samenleving.
In de laatste gemeentelijke sportnota werd al nadrukkelijk gepleit voor het nut van meer bewegen. Niet
zozeer vanwege toenemende overgewicht – dat was toen nog niet zo’n actueel onderwerp als nu –
maar omdat bewegen gewoon goed is.
In de nieuwe sportnota zullen de thema’s gezondheid, meedoen en presteren een belangrijke rol gaan
spelen. Om mensen aan het bewegen te krijgen is het noodzakelijk dat naast het college van B&W ook
andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk de sport zelf, maar ook de recreatiesector,
het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, de fitnessbranche en natuurlijk het onderwijs. Het onderwijs is een
onmisbare bondgenoot. Daarom willen wij in het kader van de sportnota afspraken maken om er voor te
zorgen dat leerlingen meer aan sport en bewegen gaan doen. Zowel tijdens schooltijd als daarna.
Samenwerking tussen sport en onderwijs is noodzakelijk om dit te laten slagen.
De nieuwe Sportnota wil sportief bewegen in een breder maatschappelijk kader plaatsen en extra
handvatten aanreiken voor een nog betere bereikbaarheid van onze sportfaciliteiten. In deze startnotitie
wordt de richting voor de komende jaren aangegeven. Vervolgens zal in de sportnota aangegeven
worden hoe de belangrijkste voornemens gerealiseerd kunnen worden.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis
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2.

INLEIDING

Omdat de houdbaarheidsdatum van onze sportnota in zicht komt, is het zaak ons te concentreren op
vervolgbeleid en -acties. Dat begint met een nieuwe gemeentelijke sportnota. Veel van de actiepunten
in de huidige nota zijn inmiddels gerealiseerd of opgenomen in vervolgbeleid, zoals de
Breedtesportimpuls, de BOS-impuls en de Wijkspeelplannen.
Met deze startnotitie willen we de kaders aangeven voor een nieuwe sportnota. In de sportnota moeten
in ieder geval de nog lopende regelingen worden opgenomen. Verder dient er aansluiting gezocht te
worden bij de sportambities van dit college en natuurlijk bij de kabinetsnota ‘Tijd voor Sport’ en het
uitvoeringsprogramma ‘Samen voor de Sport’.
Het sportbeleid zal zich vooral gaan richten op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen.
Daarvoor dient de sport voldoende toegerust te zijn.
In aansluiting op het strategisch collegeplan en de topprioriteiten 2006 t/m 2010, zullen ‘gezond leven’,
‘actief meedoen’ en ‘presteren’ de centrale thema’s gaan vormen. Met de nieuwe sportnota zullen we
middels sport de uitdaging aangaan om een gezondere en sportievere samenleving te krijgen en
maatschappelijke samenhang te bevorderen.
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3.

SPORT - HEDEN EN VERLEDEN

3.1. Sportnota ‘Sport voor een vitale gemeente’

Met de sportnota uit 1999 heeft de gemeente Hellevoetsluis door middel van voorwaardenscheppend,
stimulerend en ondersteunend beleid ingezet op het bevorderen van de georganiseerde
sportbeoefening. De in de nota genoemde beleidsvoorstellen zijn grotendeels in nauwe samenwerking
met het voorzittersoverleg sport uitgevoerd. Er zijn namelijk sportinvesteringssubsidieregelingen
ontwikkeld, sportverenigingen kunnen gebruik maken van Stichting Waarborgfonds Sport,
sportaccommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief meegegaan met de tijd, er kwamen aangepaste
tarieven voor sportverenigingen, er zijn gebruikersoverleggen ingesteld voor
binnensportaccommodaties, er zijn subsidieregelingen ontwikkeld ten behoeve van milieu en veiligheid,
sportverenigingen kunnen de onroerendzaakbelasting vergoed krijgen, sportverenigingen kunnen
gebruik maken van de Ecotax, verenigingen kunnen gebruik maken van de jeugdsportsubsidieregeling,
minder draagkrachtige inwoners kunnen gebruik maken van het sport- en cultuurfonds en middels de
inzet van de Breedtesportimpuls, de BOS-impuls en het organiseren van Sportverkiezingen is er verder
invulling gegeven aan het sportbeleid.
Er is in de afgelopen periode ook veel aandacht geweest voor de exploitatie en kwaliteit van
sportvoorzieningen. Sinds de renovatie en uitbreiding van het sportcomplex ‘De Eendraght’ in 1997 is
de exploitatie van alle binnensportaccommodaties ondergebracht bij Sportfondsen Hellevoetsluis B.V..
Dit op basis van een vijfjarige exploitatieovereenkomst. Het resultaat is dat de accommodaties
deskundig worden geëxploiteerd, waardoor de accommodaties meegegaan zijn met de tijd. Om de
exploitatie rond te krijgen, verstrekt de gemeente Hellevoetsluis jaarlijks een exploitatiesubsidie. Dit op
basis van een vijfjarenovereenkomst. Opgemerkt dient te worden dat Sportfondsen Hellevoetsluis B.V.
een van de beste exploitaties van Sportfondsen Nederland N.V. laat zien.
3.2. Breedtesportimpuls ‘Sport in een vitale gemeente’(BSI)

Na het overtuigen van het ministerie van VWS in 2001, is de gemeente Hellevoetsluis in 2002 gestart
met de Breedtesportimpuls. De Breedtesportimpuls heeft een vijftiental projecten voortgebracht
waaronder een viertal vergoedingsregelingen; ‘De Sportklas’, ‘Kies voor Hart en Sport’, ‘Ren je Rot’,
‘Straatsport’, ‘Topscore’ en ‘Plus Sport’. De Breedtesportimpuls, waaronder ook onze sportconsulent,
heeft bijgedragen aan een versterking van de lokale infrastructuur. Sport is ingezet als middel om een
bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en ter versterking van de
algemene lokale sociale infrastructuur. De Breedtesportimpuls heeft een bereik van 5.000 deelnemers,
een 20-tal sportaanbieders en alle basisscholen. Zo’n 25 sportverenigingen maken gebruik van de
verschillende vergoedingsregelingen.
De resultaten zijn jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd in de voortgangsrapportage
Breedtesportimpuls ‘Sporten in een vitale gemeente’. In afwachting van de nieuwe sportnota, wordt de
tijdelijke stimuleringsregeling Breedtesport gecontinueerd tot en met 2008.
3.3. Buurt, Onderwijs en Sportimpuls ‘Move’(BOS-impuls)

Met de inzet van de BOS-impuls in de wijken ‘Kooistee’ en ‘Hellevoetsluis-West’ (periode 2007 t/m
2010) wil de gemeente Hellevoetsluis het welzijn van de doelgroep 4 t/m 18 jaar bevorderen. Tevens
willen we asociaal gedrag tegengaan door het aanleren van respectvolle omgangsvormen, zodat in de
wijk een veilig en plezierig klimaat ontstaat. De overlast van jongeren in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar
willen we tegengaan door het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding: het organiseren van
(sport)activiteiten voor en door jongeren. Ook hebben we ons gericht op de gezondheidssituatie onder
kinderen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar. We bevorderen de gezondheid door het stimuleren van sport
en bewegen en door gezonde eet- en leefgewoonten.
De uitvoering van het project is ondergebracht bij stichting PUSH. De resultaten van het eerste jaar,
zullen in het eerste kwartaal van 2008 bekend worden gemaakt.
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3.4. Fundamenten voor de toekomst

Met de uitvoering van de sportnota, Breedtesportimpuls en de BOS-Impuls is er een gedegen basis
voor de toekomst gelegd. Nu er meer accenten gelegd gaan worden om sport vooral te gaan benutten
voor maatschappelijke doelen, zal er extra aandacht moeten komen voor sport. Daarmee wordt bedoeld
dat de gemeente Hellevoetsluis vindt dat sport nu extra aandacht moet hebben, zowel van burgers,
maatschappelijke organisaties als van de overheid zelf.
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4.

OVERHEID EN SPORT

4.1. Kabinetsnota ‘Tijd voor Sport’

Miljoenen mensen doen aan sport omdat het leuk is. Miljoenen anderen genieten van het kijken naar
sport. Maar sport is en kan meer. Het kabinet streeft de komende jaren naar een sportieve samenleving
waaraan iedereen kan deelnemen en waarin waarden en normen als fair play gemeengoed zijn. In de
nota ‘Tijd voor Sport’, beschrijft het kabinet aan de hand van drie overkoepelende thema’s ‘Meedoen’,
‘Bewegen’ en ‘Presteren’ de hoofdlijnen van het sportbeleid in de periode 2006 – 2010.
Gezond door sport
Meer sporten en bewegen dragen bij aan een betere gezondheid. Om dat doel te bereiken komt het
kabinet onder meer met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.
Meedoen door sport
Om het voor meer mensen mogelijk te maken om elkaar via de sport te ontmoeten en mee te doen aan
maatschappelijke activiteiten zet het kabinet in op een aantal projecten rond opvoeden, het versterken
en waarden en normen het vernieuwen van het lokaal sportaanbod en een integrale buurtaanpak en
school.
Sport aan de top
De Nederlandse sportsector zet zich in voor een top-tien notering van de beste sportlanden ter wereld.
Het kabinet ondersteunt dit en maakt zich sterk voor een goed klimaat voor de topsporter in Nederland.
Het gaat om talentherkenning en -ontwikkeling, het Stipendium voor de topsporter, coaches aan de top,
het tegengaan van dopinggebruik en tenslotte de organisatie van topsportevenementen en de realisatie
van topsportaccommodaties in Nederland.
De ambitie van het kabinet is dat 90% van de leerlingen op scholen dagelijks kunnen sporten en
bewegen binnen en buiten de schooluren. Hiertoe moet worden samengewerkt met sportverenigingen
en andere partners. Door de sportsector en gemeenten moet worden geïnvesteerd in
combinatiefuncties voor brede scholen, met name in de sport in relatie tot onderwijs en naschoolse
opvang. Het aantal van deze functies wordt met 2.500 fte’s uitgebreid om onder andere 3.000
sportverenigingen te versterken met het oog op hun maatschappelijke functie. Het kabinet wil gemeente
hierbij om een structurele bijdrage vragen opdat een gezamenlijke investering ontstaat. Voor 2008 stelt
het kabinet € 16,9 miljoen beschikbaar. De impuls komt in 2008 ten goede aan de G31, met voorrang
voor de 40 ‘krachtwijken’ van minister Vogelaar.
Voorts wil het kabinet het bewegen stimuleren en inactiviteit tegengaan met extra aandacht voor de
jeugd. Voor 2008 is € 10,3 miljoen beschikbaar voor het Nationale Actieplan Sport en Bewegen. Deze
middelen worden beschikbaar gesteld aan alle partijen in de verschillende sectoren, die een bijdrage
kunnen leveren aan de doelstellingen.
De keuze van het Rijk om middelen op lokaal niveau in te zetten is terecht. De thans beschikbare
middelen voor de combinatiefuncties brede scholen en sport zijn niet afdoende om de gestelde ambities
te verwezenlijken. Niettemin ondersteunen wij het streven van het kabinet, onder voorwaarde dat vanaf
2009 alle gemeenten in aanmerking kunnen komen voor een structurele bijdrage.
Ook gemeenten erkennen het belang van sporten en bewegen ter bevordering van de gezondheid. De
vele lokale experimenten bevestigen de centrale rol die de gemeente hierbij inneemt. Het Rijk erkent
deze rol en stelt middelen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen aan gemeenten beschikbaar
om gemeentelijke initiatieven op dit terrein te ondersteunen. Daarnaast is en blijft het
sportaccommodatiebeleid de basis voor succesvol lokaal sportbeleid.
4.2. Uitvoeringsprogramma ‘Samen voor de Sport’

Het sportprogramma ‘Samen voor de Sport’ is het uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota ‘Tijd voor
Sport’. In dit sportprogramma wordt aangegeven hoe de belangrijkste voornemens uit de sportnota de
komende jaren gerealiseerd worden. Door over een brede linie sportorganisaties, overheden,
onderwijsorganisaties, minderhedenorganisaties, landelijke koepels en onderzoeks- en kennisinstituten
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bij de uitwerking van de voornemens te betrekken, is op een interactieve manier sportbeleid gemaakt.
Dankzij de inbreng van partners uit het veld heeft het sportprogramma ‘Samen voor Sport’ de vorm en
inhoud gekregen die het nu heeft. Er zijn inmiddels met een aantal partners afspraken gemaakt om het
programma uit te gaan voeren. Waar mogelijk worden deze partners ondersteund door
randvoorwaarden te scheppen waarbinnen maatwerk op lokaal niveau en voor de sporter aan de top
geleverd kan worden. Zodoende kan er samengewerkt worden aan een sportieve samenleving.
De nota ‘Tijd voor Sport’ kondigt op onderdelen nieuw beleid aan; het sportprogramma kenmerkt zich
door een nieuwe aanpak. De nieuwe aanpak wordt getypeerd door sturing op resultaat, eenvoud in
opzet, facilitering van partners en rolverdeling en samenwerking.
In de pijlers ‘Bewegen’ en ‘Meedoen’ moeten vooral de lokale sportorganisaties de resultaten uit het
sportprogramma bewerkstelligen: het sportaanbod vernieuwen, samenwerken met scholen en
organisaties voor buitenschoolse opvang, gekwalificeerde scheidsrechters inzetten, bestaande leden
meer laten bewegen en nieuwe leden binnenhalen waaronder allochtone jeugd en inactieven. In de
pijler ‘Presteren’ zijn het vooral de sportbonden en uiteraard de topsporters zelf. Met de nota ‘Tijd voor
Sport’ en het programma ‘Samen voor Sport’ heeft de rijksoverheid de kaders van het beleid bepaald,
maar binnen deze kaders hebben de partners veel ruimte voor een eigen aanpak. Er zijn in het
sportprogramma wel kwaliteitscriteria gesteld, maar er is nooit sprake van een blauwdruk.
Samenwerking tussen partners is op de meeste onderdelen noodzakelijk. Het sportprogramma wil
samenwerking vanzelfsprekend maken. Bij de uitvoering van het sportprogramma ontstaan
partnerships tussen bijvoorbeeld landelijke sportorganisaties en lokale overheden, zorgverleners en de
fitnessbranche, en onderzoeksinstituten en bedrijfsleven.
4.3. Provinciale visie ‘Sport scoort’

In de provinciale visie ‘Sport scoort’ is uitwerking gegeven van het sportbeleid voor de periode 20052008. Tot deze nota was er geen specifiek beleid op het terrein van sport. De provinciale
steunfunctieorganisatie voor de sport, de Sportraad Zuid-Holland, diende jaarlijks haar activiteitenplan
in dat de provincie vervolgens goedkeurde. Daarmee bepaalde de Sportraad grotendeels de
activiteiten. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. Het Collegewerkprogramma geeft richting
aan de ontwikkeling van het provinciale sportbeleid. Met name vindt men dat sport een bijdrage levert
aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Naast de wettelijke taak vanwege de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij de provincie zich verantwoordelijk weet voor de
ondersteuning van het uitvoerend beleid van gemeenten en instellingen, speelt sport een steeds
belangrijkere rol in de sluitende keten: onderwijs, jeugdzorg en algemene voorzieningen voor jeugd. De
provincie vindt het belangrijk om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen (met jongeren als prioriteit)
in Zuid-Holland sportief actief zijn. De provincie wil zich in samenwerking met alle sportaanbieders en
gemeenten inspannen om een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur tot stand te brengen. Men
wil dit bereiken door de komende vier jaar langs vier programmalijnen te werken. Het zijn:
• Versterken van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport;
• Sport, bewegen en gezondheid;
• Sport en ruimte;
• Versterken sportinfrastructuur.
De provincie ziet voor de Sportraad in de toekomst een andere rol en een wijziging van prioriteiten.
Naast de voorlichtings- en adviseringsfunctie zal de Sportraad meer als makelaar tussen de
verschillende partijen en als initiator van nieuwe initiatieven optreden. Vanwege de verlaging van de
subsidie van de Sportraad, kunnen vrijkomende middelen ingezet worden voor breedtesport, in plaats
van topsport. Bovendien worden er geen eenmalige evenementen meer gesubsidieerd, maar wordt er
ingezet op substantiële samenhangende projecten. Verder wordt er geen bijdrage meer geleverd aan
de instandhouding of inrichting van (nieuwe) sportaccommodaties.
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5.

VISIE OP SPORTBELEID

Met het sportbeleid wil de gemeente Hellevoetsluis voorwaarden scheppen om te kunnen sporten en
bewegen. De gemeente Hellevoetsluis wil aansluiten bij de doelen die gesteld zijn in de kabinetsnota
‘Tijd voor Sport’.
• Meer mensen sporten en bewegen voldoende en minder mensen zijn inactief;
• Meer sport- en beweegmogelijkheden op en rond school door samenwerking tussen scholen en
sportorganisaties;
• Sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod dat aansluit op de vraag van huidige en
nieuwe leden;
Tevens wil de gemeente Hellevoetsluis in het sportbeleid enkele specifieke wensen ontwikkelen.
Het zijn:
• sportstimulering voor jongeren (in achterstandssituaties), ouderen (incl. 55+) en allochtone
vrouwen;
• het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling tot voldoende en kwalitatief goede
sportaccommodaties;
• het stimuleren van ‘straatsport’ door middel van het aanleggen van zogenaamde multicourts1;
• het positief benaderen van eventuele ontwikkelingen van topsport;
• het verbeteren van het schoolzwemonderwijs;
• de bouw van een multifunctionele sportvoorziening aan de Fazantenlaan;
• de bouw van twee gymzalen (waarvan één in combinatie met een brede school);
• het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van buitensportaccommodaties;
Er wordt onderscheid gemaakt tussen sport als doel en sport als middel. Bij sport als doel gaat het om
zinvolle vrijetijdsbesteding, voorbereiding op of uitvoering van topsport. Bij sport als middel wordt sport
ingezet om doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken, zoals sociale cohesie in buurten en
wijken of een gezonde populatie. Sport is geen op zichzelf staand beleidsterrein. Er zijn raakvlakken
met o.a. ruimtelijke ordening, wijkbeheer, welzijn, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, jongerenbeleid,
ouderen en onderwijs.
In de eerdere hoofdstukken werden het ‘heden en verleden van de sport in Hellevoetsluis, alsmede de
bestuurlijke aandachtspunten in het sportbeleid besproken. Ze vormen het fundament waarop in dit
hoofdstuk aan de hand van de peilers ‘Sportvoorzieningen’, ‘Tarieven en Subsidies’ en ‘Activiteiten’
aangegeven wordt welke richting de gemeente Hellevoetsluis kiest.
5.1. Sportvoorzieningen

Bij de ontwikkeling van sportaccommodaties, zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden, heeft de
gemeente een faciliterende rol en is daarom een belangrijke partner voor sportorganisaties.
Het is van belang dat sportaccommodaties voor iedereen toegankelijk zijn. In beginsel geldt dat de
gebruiker betaalt, maar de gemeente wil niet dat sporten te duur wordt. Daarom wordt er naar gestreefd
om met subsidies de sport betaalbaar te houden.
In de afgelopen periode is er veel gebeurd. De binnensportaccommmodaties zijn ondergebracht bij
Sportfondsen Hellevoetsluis B.V. en zijn met hun tijd meegegaan. In de Ravense Hoek zijn er in het
kader van een multifunctionele accommodatie, een hoogwaardige gymzaal en een speelzaal
bijgebouwd.
Op basis van de ‘Visie Binnensportaccommodaties’ wordt er de komende jaren gewerkt aan het
realiseren van een multifunctionele sportaccommodatie aan de Fazantenlaan. Er wordt een gymzaal
gerealiseerd op het sportpark ‘Entree Bonsenhoek’ en er zal in het kader van de Bredeschool ‘De
Wateringhe’ een gymzaal worden gerealiseerd. Gymzaal ‘De Brandaris’ zal worden afgestoten.
Op het gebied van buitensportaccommodaties is er de afgelopen periode ook het nodige gebeurd.
Onder andere zijn de kleed- en wasruimten bij F.C. Vlotbrug gerenoveerd en uitgebreid (2002). De
1

Verhard buitensport/spelveldje met omheining, waarop verschillende sportspelen gedaan kunnen worden.
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kleed- en wasruimten bij V.V. Hellevoetsluis zijn gerenoveerd (2002). Het hockeykunstgrasveld bij
Hockeyclub Voorne is vernieuwd (2004). Er zijn twee kunstgrasvoetbalvelden bij V.V. Hellevoetsluis en
F.C. Vlotbrug aangelegd (2007); De voetbalvelden bij V.V. Nieuwenhoorn zijn gerenoveerd (2007). Het
clubhuis bij Tennisvereniging United Service is gerenoveerd (2006). Tevens zijn er verschillende
subsidies verstrekt om accommodatieaanpassingen te doen in het kader van Milieu en Veiligheid en er
zijn garantstellingen verstrekt om onder andere de Honk- en Softbalvereniging te accommoderen
(2005).
Bij de ontwikkeling van vervolgbeleid voor buitensportaccommodaties dient rekening gehouden te
worden met de ingezette verplaatsing van V.V. Nieuwenhoorn. Tevens dient er rekening gehouden te
worden met de aanleg van een multicourt in het kader van een multifunctionele sportaccommodatie aan
de Fazantenlaan.
Voor de toekomst geldt dat de gemeente Hellevoetsluis streeft naar voldoende, kwalitatief goede
sportaccommodaties verspreid over de gemeente, waar de partners vroegtijdig bij de planvorming en
ontwikkeling worden betrokken. Waar mogelijk en wenselijk worden krachten gebundeld in
mulitfunctionele centra, waarbij de ingezette lijn volgens de ‘Visie Binnensportaccommodies’ zal worden
gevolgd. Inspelend op trends en ontwikkelingen en het verzoek van de gemeenteraad zal er ook voor
de buitensportaccommodaties een visie worden ontwikkeld.
Om in de openbare ruimte voldoende, veilige mogelijkheden voor (ongeorganiseerde) sporters te
bieden, zal verdere uitvoering gegeven worden aan de ‘Wijkspeelplannen.
5.2. Tarieven en Subsidies

Om het sporten betaalbaar te houden, worden voor het huren van binnensportaccommodaties aan
sportverenigingen, aangepaste tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven worden aan de hand van
landelijke trends (via Sportfondsen Nederland) bepaald. Deze lijn zal naar de toekomst doorgetrokken
worden en zal ook gaan gelden voor nieuw te ontwikkelen accommodaties.
De voetbalvelden en korfbalvelden worden verhuurd tegen een symbolisch bedrag. In aanvulling hierop
ontvangen de betreffende sportverenigingen een onderhoudsvergoeding om de velden te onderhouden
en een reserve aan te leggen voor groot onderhoud/renovatie. Deze vergoeding is bepaald aan de
hand van de onderzoeksresultaten van ISA-Sport. De afspraken zijn vervolgens vastgelegd in
overeenkomsten met een looptijd van vijf jaar. Omdat het onderhouden van sportvelden niet tot de
kerntaken van sportverenigingen behoort en de onderhoudsvergoeding te krap is om volledig renovatief
onderhoud uit te voeren, zal in de toekomst in overleg met de betreffende sportverenigingen nagegaan
worden of het totale onderhoud in één overeenkomst ondergebracht kan worden, waardoor de
continuïteit en kwaliteit gewaarborgd worden. Mogelijk kan dit een belastingvoordeel opleveren.
Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen zal voor de exploitatie van de binnensportaccommodaties
(zwembad, gymzalen en sporthallen) en de verhuur van ruimten (sportscholen, vergaderzalen en
buurthuizen) Sportfondsen Hellevoetsluis B.V. een belangrijke rol blijven spelen. De overeenkomsten
met Sportfondsen Hellevoetsluis B.V. en Sportfondsen Nederland N.V. zullen steeds voor bepaalde tijd
aangegaan worden. In deze overeenkomst zal ook het exploitatiesubsidie bepaald worden.
In verband met de steeds veranderende sportvraag zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn
voor innovatie en stimulering van nieuwe ontwikkelingen, alsook het opstarten van nieuwe takken van
sport.
Vanwege de veelheid aan subsidieregelingen2, het eindigen van de breedtesportimpuls en gewijzigde
accenten, zal het bestaande sportsubsidiebeleid herijkt worden.
5.3. Activiteiten

Met de Breedtesportimpuls (BSI) en de Buurt, Onderwijs en Sportimpuls (BOS) is er een goede basis
gelegd om verder te kunnen gaan met het effectueren van de nieuw te stellen doelen. De projecten

2 Jeugdsportsubsidie, sportinvesteringssubsidie, subsidie milieu en veiligheid, subsidie ondersteuning van onvoorziene
activiteiten, subsidie deskundigheidsbevordering, onderhoudsubsidie, exploitatiesubsidie, subsidie onroerend zaak belasting
en sport- en cultuurfonds.
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binnen de BOS-impuls en de succesvolle projecten van de BSI die aansluiten bij de nieuwe
doelstellingen kunnen worden voortgezet in het nieuwe sportbeleid.
De (subsidie)regelingen die ontwikkeld worden in het kader van de Kabinetsnota “Tijd voor Sport” en
het uitvoeringsprogramma “Samen voor de Sport”, zullen zoveel mogelijk ingezet worden om de nieuwe
projecten en activiteiten haalbaar te maken.
5.4. Budgettaire kaders

De huidige middelen binnen de gemeentebegroting, zoals vastgelegd in de begroting 2008 en de
Meerjarenbegroting 2007-2010, vormen in eerste instantie de kaders van het sportbeleid. Extra
ontwikkelingen dienen als beleidsoptie te worden verantwoord. Hiermee worden de verschuivingen en
accentontwikkelingen binnen bestaand beleid aangevuld. Daar waar sport zich beweegt op de andere
gemeentelijke beleidsterreinen gelden uiteraard de begrotingsposten van die terreinen.
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6.

PARTICIPATIE EN PLANNING

Voor een goede realisatie van een sportnota volgen hier enkele belangrijke aanvullende voorwaarden.
6.1. Partners

(Maatschappelijke) partners die bij de verdere uitwerking van deze startnotitie nauw betrokken moeten
worden zijn o.a:
• Voorzittersoverleg Sport (overkoepeling sportverenigingen)
• Scholen Basisonderwijs
• Scholen Voortgezet Onderwijs
• Stichting Welzijn Schiedam (SWS)
• Stichting PUSH
• Sportservice Zuid-Holland
• GGD
• Careijn
6.2. Interactieve participatie

Zowel bij de beleidsvorming als bij de uitvoering van het beleid wordt gestreefd naar een zo groot
mogelijke participatie van de partners. Als onderdeel van de participatie zal er een ‘Sportdebat’
georganiseerd worden door het Voorzittersoverleg Sport.
6.3. Offerte

Op basis van deze startnotitie zullen er offertes opgevraagd worden bij ‘Hopman Andres Consultants
B.V.’, ‘Sportservice Zuid-Holland’ en ‘BMC’.
6.4. Procedure en planning

November 2007
December 2007
Januari 2008

Februari t/m april 2008
Mei 2008
Juni 2008
Juli 2008

Offertes opvragen voor het opstellen van een Sportnota
Startnotitie Sportnota in het College
Startnotitie in Adviesraad Welzijn
Startnotitie naar externe partners
Bespreking in Commissie WWR
Informerend in Commissie ZWO
Uitwerken sportnota en inbreng interactieve participatie
Sportnota in het College
Bespreking in Commissie WWR
Bespreking in Adviesraad Welzijn
Sportnota in de Raad

Startnotitie Sportnota Hellevoetsluis pag: 13

Bijlage 1
Lijst met gehanteerde afkortingen

BOS
BSI
B&W
Ecotax
FC
FTE
G31
ISA
SFH
SFN
SWS
VV
WMO
WWR

Tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport
Tijdelijke stimuleringsregeling Breedtesport
Burgemeester en Wethouders
Regulerende energiebelasting
Football club
Fulltime-equivalent
31 grootste Nederlandse gemeenten naar inwonertal
Instituut voor Sportaccommodaties
Sportfondsen Hellevoetsluis B.V.
Sportfondsen Nederland N.V.
Stichting Welzijn Schiedam
Voetbalvereniging
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wonen, Werk en Recreatie

