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uitvoeringsprogramma

Sport en bewegen 2018-2019

1. Doelstellingen sportbeleid

Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking voor 2018 en 2019 van de beleidsnota Sport en bewegen
2018-2021, “Samen in beweging”.
Visie en ambities
Sporten in Harderwijk is leuk en geeft plezier en energie. Sport is van waarde voor iedere inwoner en
de stad als geheel. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle inwoners van Harderwijk kunnen sporten.
Daarvoor hebben wij de volgende visie opgesteld:
“Harderwijk is een sportieve gemeente waarin voor iedereen ruimte is om te
sporten en te bewegen. Wij stimuleren alle inwoners om met plezier een leven
lang te sporten en te bewegen”
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Wij werken deze visie uit aan de hand van drie overkoepelende ambities:
l Stimuleren van sporten en bewegen voor een gezonde en actieve leefstijl
l Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden
l Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen
Uitvoeringsagenda
In deze uitvoeringsagenda wordt per ambitie aangegeven welke activiteiten uitgevoerd worden en
welke acties ondernomen worden. Hierbij worden soms activiteiten benoemd vanuit andere beleidsterreinen, die ook bijdragen aan de ambities van de sportnota. Dit is een dynamische uitvoeringsagenda voor twee jaar. Deze agenda wordt, indien nodig tussentijds, maar in ieder geval na twee jaar
geëvalueerd en afhankelijk van de ontwikkelingen aangepast.
Monitoring en evaluatie
Binnen dit uitvoeringsprogramma wordt aandacht besteed aan de monitoring en evaluatie. De activiteiten zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd en geëvalueerd.
Aangezien inzet op sporten en bewegen vooral preventieve doelen dient, moeten wij ons wel realiseren
dat de maatschappelijke effecten niet binnen enkele jaren zichtbaar zijn. Investeren in meer sporten en
bewegen levert gezondheidswinst op en dus resultaten op langere termijn. De rol van de gemeente is
daarin voornamelijk faciliterend, stimulerend en verbindend. De sportaanbieders, het onderwijs en diverse
organisaties spelen een grote rol in het behalen van de gestelde doelen.

Ondanks het feit dat preventie moeilijk te meten is, kiezen we er toch voor om te werken met een aantal
doelstellingen om het beweeggedrag inzichtelijk te maken. Die bekijken we dan over de langere termijn.
Ons gezamenlijke hoofddoel voor de komende periode is dat meer mensen gestimuleerd worden
om te sporten en te bewegen. Dit geldt voor zowel jong als oud en kan in zowel georganiseerd als
ongeorganiseerd verband. Daarvoor hanteren wij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), die
gemeten wordt via de bestaande monitoren van de GGD.
De monitoren van de GGD worden voor de verschillende leeftijdscategorieën niet gelijktijdig uitgevoerd. De totale evaluatie van de effect doelstelling voor deze periode kan om die reden medio 2022
gereed zijn (uitkomsten Kindermonitor van 2021).
In 2021 voldoen meer inwoners van de gemeente Harderwijk aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (NNGB*) dan in 2011. Dit betekent dat meer mensen sporten en bewegen.
A. In 2021 voldoet 76% van de kinderen tot 12 jaar in Harderwijk aan de NNGB
(een stijging van 6% t.o.v. 2009)
B. In 2019 voldoet 19% van de jongeren tot 18 jaar in Harderwijk aan de NNGB
(een stijging van 6% t.o.v. 2011
C. In 2020 voldoet 65% van de volwassenen tot 64 jaar in Harderwijk aan de NNGB
(een stijging van 7% t.o.v. 2012)
D In 2020 voldoet 72% van de ouderen vanaf 65 jaar in Harderwijk aan de NNGB
(een stijging van 3% t.o.v. 2010)
*

NNGB kinderen/jongeren= dagelijks één uur ten minste matig intensief lichamelijk actief, hiervan minimaal twee maal per week
activiteiten die gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).

*

NNGB volwassenen/senioren= minstens vijf dagen per week een half uur matig inspannend actief.
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Kinderen - tot 12 jaar (Kindermonitor)
			

Harderwijk

Harderwijk

Noord

NOG

					Veluwe
			

2009

2013

2013

Beweegt 7 uur of meer per week* 			

70%

73%

74%

2013
80%

Is lid van een sportvereniging			

62%

64%

60%

70%

Is inactief**			

7%

4%

4%

3%

*Er wordt niet specifiek gevraagd naar de NNGB, maar hoeveel kinderen minimaal 7u/wk bewegen .
** inactief is minder dan 3 uur bewegen per week

Jongeren – 13 t/m 18 jaar (EMOVO)
			

Harderwijk

Harderwijk

Noord

NOG

					Veluwe
			

2011

2015

2015

2015

Voldoet aan NNGB			

13%

17%

17%

18%

Beweegt tenminste 5 dagen per week 1 uur		

27%

47%

52%

56%

Is lid van een sportvereniging		

65%

64%

62%

69%

Harderwijk

Noord

Volwassenen – 19-64 jaar (Volwassenen- en ouderenmonitor)
Harderwijk Harderwijk
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Harderwijk

Harderwijk

NOG

						Veluwe

Voldoet aan NNGB

Totaal

19-34 jr

34-49 jr

50-64 jr

Totaal

Totaal

Totaal

2012

2016

2016

2016

2016

2016

2016

58%

58%

54%

72%

63%

62%

64%

Sport minimaal 1x per week

53%

66%

57%

48%

59%

56%

60%

Is inactief*

8%

8%

7%

5%

6%

7%

5%

*inactief – beweegt op geen enkele dag minimaal 30 minuten matig intensief

Ouderen – vanaf 65 jaar (Volwassenen- en ouderenmonitor)
H’wijk
H’wijk
H’wijk
H’wijk
Noord
						Veluwe
		
Totaal
65-74 jr
75+
Totaal
Totaal
		 2010
2016
2016
2016
2016

Totaal
2016

Voldoet aan NNGB		

69%

81%

57%

69%

72%

73%

Sport minimaal 1x per week

40%

23%

34%

33%

37%

13%

4%

20%

13%

11%

32%

Is inactief*		

*inactief – beweegt op geen enkele dag minimaal 30 minuten matig intensief

N-Veluwe – deelregio van Noord-Oost Gelderland, bestaande uit 6 gemeenten
NOG – GGD regio Noord-Oost Gelderland, bestaande uit 22 gemeenten

NOG

9%

2. Uitvoeringsprogramma 2018-2019
2.1. Het stimuleren van sporten en bewegen voor een gezonde en actieve leefstijl
ac t i v i t e i t e n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

werkgevers

voorjaar 2018 overlegstructuur

Harderwijk Actief
n

Samenwerking:
> Formaliseren organisatiestructuur voor samenwerking

l

en gezamenlijke activiteiten. Verbinding met andere

Harderwijk Actief

organisaties en professionals.
n

Positionering:
> Ontwikkelen plan van aanpak Harderwijk

l

voorjaar 2018 plan van aanpak

l

voorjaar 2018 website

> Ontwikkelen huisstijl met afspraken voor de toepassing.

l

voorjaar 2018

> Ontwikkelen van 1 kalender met activiteiten onder de

l

najaar 2018

Actief met gezamenlijke visie en doelstellingen.
> Ontwikkelen gezamenlijke website met gekoppelde
social media kanalen.
n
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Profilering:

merknaam Harderwijk Actief

Sport en bewegen voor Jeugd
n

Kennismaken met sport:
> Sportwijzer

sportaanbieders

> Koningsspelen

Harderwijk Actief

jaarlijks

aantallen
deelname

> Schoolschaatsen

activiteiten

> Sportkaravaan
> Nationale Sportweek
> Clinics scholen
> Aansluiten bij evenementen
n

n

Combi-coaches:
Onderwijs PO (i.c.m. brede school)

2,6 fte

werkgevers

Buurtsport

1,0 fte

Harderwijk Actief

Landstede / beweegteams

0.4 fte

JOGG / Gezonde Leefstijl

0,6 fte

structureel

uitvoerings
programma
voorjaar 2019

Jeugdsportfonds:
JSF en Zwemfonds

structureel

aantallen
deelnemers
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ac t i v i t e i t e n

n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

onderwijs

voorjaar

vastgestelde

Harderwijk Actief

2018

visie Brede

Bewegingsonderwijs:
Vanuit het beleidsterrein onderwijs, wordt het brede

l

school beleid herijkt.

Schoolbeleid
Samen met het onderwijs onderzoeken of het brede
school beleid in meer wijken ingezet kan worden. Daarbij
wordt van scholen een financiële bijdrage gevraagd.
n

Doelgroep 13-18 jarigen:
> Samen met jongeren, onderwijs en sportaanbieders

l

sportaanbieders

opstellen plan van aanpak voor 2018-2019 voor activi-

jongeren

teiten en communicatie. Daarbij wordt zoveel mogelijk

NOC-NSF

gebruik gemaakt/aangesloten bij huidige evenementen

Harderwijk Actief

najaar 2018

plan van aanpak

2018

aantallen

en activiteiten.
> Buddyproject met en voor jongeren van het Morgen-

l

Morgencollege/

college en statushouders, om samen te participeren in

ISK

de maatschappij

sportaanbieders

plan van aanpak
voor vervolg
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Sport en bewegen voor volwassenen
n

Kennismaken met sport:
Sportwijzer voor volwassenen en senioren

n

sportaanbieders

jaarlijks

aantallen

Met behulp van de combi-coach bedrijvenkring (0.15

bedrijfsleven

2018

fte) bedrijven stimuleren activiteiten te ontwikkelen voor

JOGG

uitvoeringsprogramma

gezonde werknemers. Gemeente Harderwijk geeft goed

Harderwijk Actief

najaar 2018

plan van aanpak

structureel

uitvoeringsprogramma

Sport op de werkvloer:

voorbeeld door inzet op vitale werknemers

Sport en bewegen voor senioren
n

Kennismaken met sport:
Samen net ouderen. Zorgdat, sportaanbieders en

l

sportaanbieders

ouderenbonden opstellen plan van aanpak voor

ouderbonden

2018-2019 voor activiteiten en communicatie

ZorgDat
Harderwijk Actief

n

Combi-coaches:
Combi-coach senioren 0,3 fte

ZorgDat
Harderwijk Actief

n

voorjaar 2019

Actieve en Gezonde Leefstijl Senioren:
> sportwijzer voor volwassenen/senioren,

sportaanbieders

> Bewegen Op Recept uitzetten in de wijk Stadsdennen,

ZorgDat

> Beweegwijzer voor senioren met een overzicht van het

GSF

beweegaanbod
> mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering voor
verenigingen.

2018

aantallen
deelnemers

ac t i v i t e i t e n

n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

Leefstijlinterventies:
> ProMuscle

Zorggroep NW-Veluwe

aantallen

> Eet- en Beweegmonitor.

ZorgDat

deelnemers

Sport en bewegen voor inwoners in kwetsbare situaties
n

Impuls aangepast sporten:
> Aanstellen regionaal coördinator, die een actieplan voor

l

de komende jaren opstelt.

regio-gemeenten

2018-2019

actieplan regio

2018

bereik uniek

Grenzeloos Actief
Harderwijk Actief

> Bijdrage voor sportaanbieders die aangepast sporten
aanbieden.
> Aansluiten bij landelijk loket Uniek Sporten

l

sporten
n

Combi-coaches:
Speciaal onderwijs

1,0 fte

werkgevers

Maatschappelijke Zorg

0,2 fte

Harderwijk Actief

structureel

programma

LVB (licht verstandelijk beperkten) 0,1 fte
n

uitvoeringsvoorjaar 2019

Kennismaken met sporten:
> Veluwe Games
> Meewerken aan integrale klankbordgroep met sport-

l

aanbieders en maatschappelijke organisaties hoe sport

ketenpartners

jaarlijks

MZ

2018

sportaanbieders

als middel ingezet kan worden voor inwoners in kwetsbare situaties.

Algemeen
n

Communicatie
> Uitgeven nieuwsbrief Sportnieuws

sportaanbieders

structureel

sportaanbieders

voorjaar 2018 communicatieplan

> Media kanalen sport
> Brochure “Sportieve verjaardagsfeestjes”
> Promotie en ondersteuning lokale evenementen
> Jaarkalender sportaanbod
> Communicatie JOGG
> Meerjarig communicatieplan opstellen voor beter

l

bereik doelgroepen
n

Samenwerking
> faciliteren en organiseren overlegstructuren met

onderwijs

onderwijs, sportaanbieders, Harderwijk Actief en andere

Harderwijk Actief

organisaties.

sportaanbieders
organisaties

uitvoeringsprogramma
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2.2.

Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden

ac t i v i t e i t e n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

structureel

uitvoering

2018-2019

uitgifte boekje

aantallen/
deelnemers

Verenigingsondersteuning
n

Verenigingsondersteuning:
> Vraaggericht verenigingsondersteuning
> Uitwerken inzet Sport in Sociaal Domein en subsidie-

l

mogelijkheden in een informatieboekje
n

sociaal domein
sportaanbieders

Thema-avonden:
> Faciliteren en organiseren themabijeenkomsten.

sportaanbieders

1x per jaar

> Faciliteren en organiseren sportplatform als onderdeel

overige
organisaties

1x per jaar

van een meerjarig plan van themabijeenkomsten, door
verenigingsondersteuner in samenwerking met een
wisselend projectteam.
n
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Deskundigheidsbevordering:
> Subsidiemogelijkheden voor deskundigheids-

structureel

aanvragen

bevordering.
> Organiseren van trainingen in het kader van een

deelnemers

Veilig Sportklimaat.

Open Club
n

Verenigingstrajecten:
Uitvoeren plan van Aanpak per sportcluster

sportvereniging

2018-2019

organisaties
n

Inzetten sport in sociaal Domein:
Uitwerken pilot met Zwart-Wit en SDV voor participatie.

n

plan van aanpak
per sportcluster

l

Zwart-Wit \ SDV

voorjaar 2018 inzet
aantal personen

l

domein ruimte

eind 2018

vastgestelde
visie

2018

sportpark
manager
Parkweg
Hierden

Gebruiksmogelijkheden accommodaties:
Onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden en bestemmingsplannen van de sportaccommodaties voor uitvoe-

sportvereniging

ring van Open Club.
n

Inzet sportparkmanager:
> aanstellen van een betaalde sportparkmanager op de

l

Parkweg, indien mogelijk met provinciale subsidie
> aanstellen van een betaalde sportparkmanager sport-

provincie
verenigingen.

l

organisaties

2019

park Hierden
> Plan van aanpak voor andere sportclusters.
n

l

eind 2019

plan van aanpak
overige
sportclusters

2018

monitor

Sportaanbiedersmonitor
Monitor voor alle sportaanbieders

sportaanbieders

ac t i v i t e i t e n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

Talentontwikkeling
n

Huldigingen sporters en talenten:
jaarlijks

Met de jaarlijkse sporthuldigingen geven wij aandacht

aantal sporters

aan bijzondere sportprestaties en talentvolle jeugd.
n

Deskundigheidsbevordering:
Onderzoeken welke ondersteuning de gemeente kan

l

bieden op het gebied van talentontwikkeling.

topsport

voorjaar 2018 plan van aanpak

Gelderland
sportaanbieders

n

Topsportevenement:
Ondersteunen en stimuleren van initiatieven voor (top)

sportaanbieders

sportevenementen.

sportbonden

2.3.

Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen

Sportaccommodaties

11
n

n

Bezetting binnensportaccommodaties:
Er wordt gewerkt aan een efficiëntere bezetting van alle

stichting Rumels

sportaccommodaties.

verenigingen

2018

1x per 2 jaar
capaciteits
onderzoek
binnen/
buitensport

Voorjaar

Evaluatie
huurovereenkomsten

Sportclusters / multifunctioneel gebruik buitensportaccommodaties:
> Evaluatie van nieuwe huurovereenkomsten, die afgeslo-

l

sportvereniging

2018

ten zijn in 2016 met de buitensportverenigingen.
> Ontwikkeling sportcluster Slingerbos met velden en

l

n

verenigingen

2018-2019

Slingerbos

accommodatie
Subsidieregeling:
Evalueren en actualiseren van de subsidieregeling “eenma-

Najaar

l

2018

lige investeringen in sportaccommodaties”.

vastgestelde
regeling

Inrichting openbare ruimte
n

Openbare ruimte:
> Stimuleren van het betrekken van sport in de inrichting

domein ruimte

van recreatieve openbare ruimte, zoals Drielanden
Harderweide, trimbaan en Groot Sypel
> Het inrichten van een aantal routestructuren door
Harderwijk en Hierden, met betrekking tot bijv.

l

domein ruimte

2019

inwoners

hardlopen en skeeleren. Daarbij gebruik maken van
innovatieve ontwikkelingen
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ac t i v i t e i t e n

/

ac t i e s

nieuw

pa r t n e r s

planning

m o n i to r i n g

Duurzaamheid
n

Sportaccommodaties:
Voor de sportaccommodaties die in eigen bezit zijn, wordt

volgens
onderhouds
plannen

momenteel gewerkt aan het verduurzamen van de gebouwen. Dit gebeurt op natuurlijke vervangingsmomenten.
n

Subsidieregelingen:
Informeren verenigingen over regelingen.

aantallen
monitoren

n

Deskundigheidsbevordering:
> Het organiseren van een thema-avond duurzaam-

12

l

sportvereniging

heid, waarin een inventarisatie plaats vindt waar de

duurzaamheid

gemeente hulp en ondersteuning kan bieden.

Veluwe duurzaam

voorjaar2018

thema-avond

najaar 2018

plan van aanpak

3. Uitwerking financiën
Huidig budget
Jeugdsportsubsidie
Bestemd voor activiteiten voor jeugdleden. Berekend naar het aantal in Har-

28.000,-

derwijk wonende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar (1 januari van het jaar van aanvraag). Voor subsidie komen in aanmerking sportverenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan, en in Harderwijk zijn gevestigd.
Sportbeleid:
-

Activiteiten: o.a. sportkaravaan, schoolschaatsen, clinics

-

verenigingsondersteuning: o.a. sportplatform, bijeenkomsten, ondersteu-

32.000,-

ning nieuwe verenigingen
-

stimuleren doelgroepen, o.a. maatschappelijke zorg, 13-18 jarigen, aangepast sporten

-

Harderwijk Actief promotie en communicatie

-

evaluatie en monitoring

-

onderzoek

13
Doelgroepen:
-

Aangepast sporten (bijdrage voor sportaanbieders)

-

Sportwijzer

-

Actieve Leefstijl senioren

-

Koningsspelen

4.500,12.500,4.500,17.500,-

t/m 2021

Overig:
-

Talentontwikkeling (ondersteuning verenigingen)

-

Open Club bijdrage

-

Huldigen sporters

4.000,15.000,6.000,-

uitvoeringsprogramma
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Harderwijk Actief - combi-coaches
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Functie
Fte
Ontvangen
Werkelijk
Gemeentelijke
Bijdrage
		 Rijks-bijdrage
betaald
subsidie
derden
			
vanuit de
bijdrage		
			
regeling
Drielanden / Stadsdennen
2
40.000
50.896
50.896		
Brede school
Bewegingsonderwijs
Wittenhagen/Stadsweiden
1.6
32.000
35.200
in subsidie
18.000
beschikking
Naschools aanbod				
Bewegingsonderwijs
Cultuur
2
40.000
41.724
in subsidie		
beschikking		
				
Speciaal onderwijs
1
20.000
22.000		
33.000
Landstede beweegteams
0.4
8.000
8.800		
13.200
Buurtsportcoach Senioren
0.3
6.000
6.600
in subsidie		
beschikking		
				
Maatschappelijke Zorg
0.2
4.000
4.400
6.600		
Bedrijven gezonde werkvloer
0.15
3.000
3.300
3.200		
Buurtsportcoach LVB (0,1 FTE)
0.1
2.000
2.200
in subsidie		
beschikking		
				
Coördinator
0.4
8.000
38.400			
Sportverenigingen*
0.85
17.000
18.700			
(nog in te zetten 2018)
Totaal

9.0

180.000				

Tekort in
regeling
jaarlijks
10.896*

3.200

1.724
2.000
800
600
400
300
200
30.400
1.700

52.220

* Gebaseerd op oude afspraken van 50/50%

Toelichting:
Ontvangen Rijksbijdrage: De rijksregeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’ dekt 40%, uitgaande van € 50.000 per jaar per 1,0
fte (t.w. € 20.000,00 per 1,0 fte).
Werkelijk betaald vanuit de regeling: In Harderwijk gaan wij uit van een normjaarbedrag van € 55.000 per 1,0 fte.
Gemeentelijke subsidie/bijdrage: Er wordt gebruik gemaakt van bestaande gemeentelijke subsidies, als de combi-coach
bijdraagt aan de realisatie van specifieke gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Bijdrage derden: Overige deelnemende organisaties die een bijdrage leveren.
Tekort: Er ontstaat een tekort in het budget van de regeling door:
-

Vanaf 2011 is de regeling niet geïndexeerd en wordt er nog steeds uitgegaan van een normbedrag van € 50.000 per jaar.
Dit komt niet overeen met de werkelijke uitgaven.

-

Er wordt niet voorzien in cofinanciering van de noodzakelijke functie van de coördinator.

Deze tekorten zijn tot nu toe uit de rijksbijdrage gefinancierd omdat nog niet alle fte volledig waren ingevuld.
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