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Inleiding

Voor u ligt het beleidskader Sport 2016 - 2019 ‘Sport is meer dan bewegen’. Dit beleidskader is door ons opgesteld in samenwerking
met Stichting Sportservice Veenendaal (verder te noemen Sportservice Veenendaal). Bij de totstandkoming van het beleidskader zijn
diverse beleidsterreinen (waaronder jeugdbeleid, gezondheidsbeleid, Wmo-beleid en wijkgericht werken) en de sportverenigingen
betrokken.

Dit beleidskader geeft de richting aan voor het sportbeleid voor

Maar sporten en bewegen gaat niet alleen over lid zijn van een

de komende 4 jaren. Onze ambitie is de focus van het sportbe-

sportvereniging, een bezoek aan de sportschool of het wekelijks

leid in deze periode te leggen op een zestal pijlers, waaronder

rondje hardlopen. Het gaat ook over een gezonde levenshou-

het sociaal domein en het wijkgericht werken. Daarnaast wordt

ding. Je zoveel mogelijk te voet of per fiets verplaatsen en niet

het succesvolle bestaande beleid voortgezet. Verder wordt,

met de auto. Sporten en bewegen is meer dan zorgen voor

binnen kaders, meer ruimte geboden aan sportorganisaties.

goede binnen- en buitensportaccommodaties. Het omvat ook vei-

Hierbij valt te denken aan het verkrijgen van meer inkomsten uit

lige en goed bereikbare voorzieningen in de openbare ruimte.

reclame, het (meer) inzetten van de eigen accommodatie voor
ander gebruik en de inzet door sportverenigingen binnen het

De rol van de gemeente is regisserend. Dat wil zeggen dat de

sociaal domein en de wijk.

gemeente faciliteert, stimuleert en waar nodig ondersteunt.

We proberen zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewe-

De uitvoering van het sportbeleid is sinds 1 januari 2012 in

gen te krijgen. Dit is ontzettend belangrijk ter bevordering van

handen gelegd van Sportservice Veenendaal. De verzelfstandi-

de ontwikkeling, participatie en gezondheid van onze inwo-

ging van de sport heeft geleid tot meer ruimte voor slagkracht,

ners. Daarom faciliteren en stimuleren we als gemeente sporten

meer ondernemingszin, meer creativiteit en meer bedrijfsmatige

en bewegen in het beleid, in samenhang met diverse andere

afwegingen. De afgelopen jaren is op de sport fors bezuinigd.

beleidsterreinen. De private sport- en beweegsector (commerciële

Desondanks is er sprake van kwalitatief goede sportaccommoda-

sportaanbieders) vormt hierin een belangrijke aanvulling. Het

ties en een uitstekend sport- en beweegaanbod voor de inwoners

onderwijsveld speelt een belangrijke rol waar het betreft het van

van Veenendaal. Het is Sportservice Veenendaal gelukt om het

jongs af aan sporten en bewegen. Onze gemeente kent een

sportproduct in stand te houden en daar waar mogelijk zelfs te

goede spreiding van voorzieningen. Daarmee is de mogelijkheid

verbeteren of uit te breiden.

te kunnen sporten en bewegen altijd dichtbij en maakt het de
gemeente aantrekkelijk om te wonen, werken of verblijven.
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Bestaand beleidskader sport
Met het beleidskader Sport 2012 - 2015 ‘Veenendaal: Fit &
Vitaal‘ is ingezet op:
•

Sportstimulering, waarbij de focus heeft gelegen op jeugd,
senioren, mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke
beperking en wijken en buurten met een lage sportparticipatie.

•

Ondersteuning van de sportverenigingen, waarbij met name
ondersteuning heeft plaatsgevonden in advisering van de
verenigingen, organiseren van themabijeenkomsten, uitvoeren van de Brede Impuls Combinatiefuncties en het verstrekken van jeugdsportsubsidies.

•

Beheer en exploitatie van het zwembad, de binnen- en
buitensportaccommodaties.

Via de jaarverslagen is aan de gemeenteraad inzicht gegeven
in de behaalde resultaten. Deze lijn wordt doorgetrokken in het
nieuwe beleidskader.

Leeswijzer
Na de Inleiding volgt de basis voor het nieuwe sportbeleid.
Vervolgens worden de landelijke ontwikkelingen & trends op het
terrein van de sport benoemd waarna een beschrijving van de
diverse pijlers volgt. Het nieuwe beleidskader eindigt met een
opsomming van de huidige subsidiemogelijkheden en de financiële context voor de uitvoering van het sportbeleid. Tenslotte volgt
een overzicht van de geplande activiteiten gekoppeld aan een
meerjarenplanning.
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De basis voor het sportbeleid
De algemene doelstelling van de gemeente Veenendaal is het bevorderen van breedtesport en het scheppen van mogelijkheden
voor sport en bewegen. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Daarom is het beleid van de gemeente op het volgende gericht:

nota’s en de transities binnen het sociaal domein. Steeds vaker

•

Het creëren van een sport- en beweegaanbod voor de Veen-

wordt daarin verwezen naar en een link gelegd met sportbeleid1.

endaalse bevolking, zodat een ieder zoveel mogelijk naar

Ook op lokaal niveau vinden steeds meer verbindingen plaats

voorkeur en mogelijkheden aan sport kan deelnemen.

tussen sport en het jeugdbeleid, de Wmo en wijkgericht werken.

Het bevorderen van de breedtesport stelt individuen en/of

Sport is een kansrijk middel dat kan worden ingezet om beleids-

groepen in staat om een hoog niveau te bereiken. Hiervoor

doelen op deze terreinen te realiseren. Sport is geen vervanging

zorgen wij voor voldoende kwalitatief goede sportaccommo-

van specialistische zorg, maar kan wel worden gezien als een

daties.

kansrijke aanvulling hierop. Tal van goede voorbeelden en initia-

Het aanbieden van een sport- en beweegaanbod voor alle

tieven laten zien dat sport een goed aangrijpingspunt biedt.

•

•

inwoners van Veenendaal als basis voor een gezonde en

Focus sportbeleid

actieve leefstijl.

Om invulling te geven aan de hierboven genoemde doelstellin-

Bestuurlijke context sport

gen binnen de geschetste bestuurlijke- en beleidsmatige context

In het raadsprogramma ‘De Kracht van Veenendaal 2014 -

ligt de focus van het sportbeleid voor de komende jaren op

2018 ‘ staat het volgende opgenomen:

onderstaande pijlers:
1.

Sportstimulering / ondersteuning

“Sport heeft een preventieve functie en stimuleert

2.

Sport binnen het sociaal domein

naast de sociale ook de emotionele en fysieke ontwik-

3.

Wijkgericht werken

keling van in het bijzonder jeugd en jongeren. Het

4.

Sportaccommodaties

uitgangspunt is dat sport voor iedereen bereikbaar is.

5.

Samenwerking - lokaal en regionaal

Van verenigingen verwachten we dat zij maatschappe-

6.

Ruimte voor prestatiesport

lijke betrokkenheid tonen en zich inzetten voor
activiteiten in de wijk en de buurten rond de vereni-

Uitvoering van het sportbeleid

ging. Deze activiteiten zijn gericht op de bevordering

Het nieuwe beleidskader heeft een globaal karakter. Over de

van de gezondheid en sociale samenhang of dragen

uitvoering van het sportbeleid binnen en waar mogelijk tussen

bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen.

de genoemde pijlers worden jaarlijks met Sportservice Veenen-

Het betrekken van verenigingen bij de decentralisaties

daal prestatieafspraken gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om

in het sociale domein is hierbij uitgangspunt.

naar behoefte in te spelen op actuele ontwikkelingen. Zo nodig

De gemeente ondersteunt de sportverenigingen door,

worden andere accenten gelegd. De voorwaarden waaronder

binnen de mogelijkheden, meer ruimte te geven voor

de afspraken worden gemaakt, zijn vastgelegd in de algemene

het verkrijgen van inkomsten en door het meedenken

subsidieverordening Veenendaal. Voor de uitvoering van activitei-

over kostenverlagingen”.

ten betrekt Sportservice Veenendaal diverse maatschappelijke
organisaties, waaronder de sportverenigingen en het onderwijs-

Beleidsmatige context sport

veld.

De afgelopen jaren is sport langzaam meer in beeld gekomen
bij andere sectoren. We zien bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen sportorganisaties enerzijds en instellingen op
het terrein van de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg en
onderwijsinstellingen anderzijds. Daarmee is er meer aandacht
gekomen voor de maatschappelijke, participatieve, pedagogische en gezondheidswaarde van sport en bewegen voor jeugd.
Die waarde wordt steeds breder onderschreven en dat is ook

1

terug te zien in landelijke gezondheids-,onderwijs- en jeugd-

Paul Duijvestijn “Sport als onderdeel van het jeugdbeleid” 14 november 2014

7

Beleidskader Sport 2016-2019

Landelijke ontwikkelingen & trends

Relevante landelijke ontwikkelingen & trends zijn:

1. Beleidsbrief Sport ‘Sport en Bewegen in Olympisch perspectief‘2
In mei 2011 heeft het kabinet de hoofdlijnen voor het sport- en

wil een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig

beweegbeleid voor de komende kabinetsperiode bekend ge-

is, dat bovendien veilig en toegankelijk is.

maakt. In de ‘Beleidsbrief Sport ‘ zijn deze hoofdlijnen voor de
periode 2012 - 2016 vastgelegd.

Binnen deze prioriteit wordt veel belang gehecht aan:
•

Vanuit de visie op sport en bewegen wordt er in deze beleids-

School en sport: het kabinet streeft naar meer sporten en
bewegen op en rond scholen voor primair-, voortgezet- en

brief een aantal terreinen genoemd waar dit kabinet het verschil

beroepsonderwijs en

wil gaan maken en die aansluiten bij het lokale sportbeleid van

•

Gehandicaptensport: de sportdeelname van mensen met

de gemeente Veenendaal. In de ‘Beleidsbrief Sport ‘ worden

een beperking blijft nog steeds ver achter in vergelijking met

meerdere terreinen benoemd, wij beperken ons voor het be-

mensen zonder een beperking. Het kabinet zet zich in voor

weeg- en sportbeleid voor onze gemeente tot de onderstaande

de verdere ontwikkeling van de gehandicaptensport, met

terreinen.

name in combinatie met het speciaal onderwijs en revalidatiecentra.

Sport en bewegen in de buurt
Sport en bewegen draagt bij aan sociale- en educatieve doelein-

Om te toetsen of het ingezette beleid ook doelmatig en efficiënt

den zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het

is, is voorzien in een eindevaluatie van het programma ‘Sport

leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie,

en bewegen in de buurt’. De resultaten hiervan worden in 2017

maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

opgeleverd, net als de effectmeting van de buurtsportcoaches.

Het kabinet hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis

Om die reden wordt het huidige programma met 2 jaar verlengd

voor een gezonde en actieve leefstijl en zet in op verschillende

tot en met 2018.

terreinen. De ambitie is dat er voor iedere Nederlander die dat
2

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport – ‘Beleidsbrief Sport’ 19 mei 2011
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Sporten en bewegen als basis voor een gezonde
leefstijl

gezond gewicht en zijn de motorische vaardigheden van kinde-

Met voldoende sporten en bewegen wordt een basis gelegd

sporten en bewegen hebben bovendien een positieve invloed op

voor een actieve en gezonde leefstijl. De vijf speerpunten (roken,

de leerprestaties, weerbaarheid en (psycho)sociale en motorische

schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie) in

ontwikkeling van kinderen.

ren de laatste twee decennia aanzienlijk verslechterd. Voldoende

het landelijk gezondheidsbeleid worden vastgehouden, maar de
focus ligt vooral op bewegen. De verwachting is dat de regering

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen (vanaf 55 jaar) neemt

ook in de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid (verschijnt

de komende jaren explosief toe. Het kabinet wil ouderen in staat

vermoedelijk eind 2015) de genoemde speerpunten handhaaft.

stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Blijven sporten en
bewegen zijn hierbij onmisbaar om verergering van bepaalde

Sporten en bewegen tijdens iedere levensfase

ziekten en aandoeningen te voorkomen. Maar sportdeelname

Sporten en bewegen zijn van grote waarde in iedere levensfase,

kan ook een gunstig effect hebben op de sociale participatie van

maar zijn met name van groot belang voor de jeugd. Op dit

ouderen en depressie en isolement tegengaan.

moment haalt minder dan de helft van de jeugd (4 -18 jaar) de
beweegnorm3. Daarnaast heeft één op de zeven kinderen geen

2. Meer bewegen tijdens en na schooltijd4
In het Bestuursakkoord voor het primair onderwijs wordt aange-

te verhogen. Bewegingsonderwijs is breed op te vatten: denk

geven dat kwalitatief goed bewegingsonderwijs in combinatie

aan diverse bewegings- en sportactiviteiten, waaronder gymles-

met een rijk buitenschools aanbod belangrijk is voor de motori-

sen, spellessen en sportdagen. Elke leerling is gebaat bij mini-

sche ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het ontwik-

maal twee lesuren bewegingsonderwijs per week. Wenselijker is

kelen en behouden van een gezonde en actieve leefstijl, ook op

om te streven naar minimaal drie lesuren per week. In Europees

latere leeftijd.

verband wordt een minimum van drie lesuren aan de lidstaten
aanbevolen en ook de Koninklijke Vereniging van Leraren Licha-

De ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

melijke Opvoeding (KVLO) wijst op dit belang. Kwalitatief goed

schap en de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair

bewegingsonderwijs begint met een bevoegde (vak)leraar voor

onderwijs) is dan ook om de kwaliteit en de kwantiteit van het

de groep.

bewegingsonderwijs op scholen de komende jaren substantieel

3. Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein5
De transformatie in het sociaal domein vraagt om participerende
en zelfredzame burgers. Om dat te bereiken staat sport en
bewegen niet bij iedere gemeente op het netvlies. Een beknopte
onderbouwing in dit beleidskader laat zien dat de sport- en
beweegsector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in het sociaal domein.
Voor een aantal voorbeelden waarop sport en bewegen een
bijdrage kan leveren in het sociaal domein wordt verwezen naar
pijler 2, Sport binnen het sociaal domein.

3

Nederlandse Norm Gezond Bewegen – voor kinderen 5
dagen per week min. 60 minuten bewegen

4

Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs – 10 juli
2014

5

Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen – “Kracht van
sport en bewegen in het sociaal domein” 2015
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Pijler 1

Sportstimulering / ondersteuning
Algemeen

aangesloten bij het Nationaal Olympisch Comité * Nationale

In zijn algemeenheid richt het sport- en beweegaanbod zich

Sport Federatie (NOC*NSF) - zijn verdeeld over Nederland

op iedere inwoner van Veenendaal. Vangnetten voor minder

en dus ook binnen de gemeente Veenendaal. Deze informatie

draagkrachtige inwoners zijn hiervoor aanwezig via het minima-

geeft zicht op onder meer het percentage van de Veenendaalse

beleid (de zogenaamde ‘geld terug regeling ‘ en de ‘geld terug

bevolking die een lidmaatschap heeft bij een sportvereniging,

regeling extra ‘ voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar) en het

waarbij ook op wijkniveau ingezoomd wordt. Dit geeft relevante

Jeugdsportfonds Veenendaal. Deze regelingen worden ingezet

informatie voor de inzet van interventies in wijken in Veenendaal

voor het lidmaatschap bij sportverenigingen en de zwemles.

(zie hiervoor ook pijler 3).

Kennis- en Informatie Systeem Sport (KISS)6

Onderstaand geven wij de belangrijkste uitkomsten vanuit de

Binnen het KISS wordt op detailniveau aangegeven hoe alle

KISS rapportage.

leden van de sportverenigingen - waarvan de sportbonden zijn

Vergelijking ledenpercentage gemeente Veenendaal en Nederland (2014)
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Toelichting
Het ledenpercentage in de gemeente Veenendaal vergeleken met
het ledenpercentage van Nederland. Over de hele bevolking
genomen is het ledenpercentage in Nederland 26,0%. In de
gemeente Veenendaal betreft dit 23,3%.

Ambitie
Onze ambitie is dat het ledenpercentage in Veenendaal gelijk
wordt aan het ledenpercentage in Nederland. Het blijven investeren in sportbeleid is vanuit dit oogpunt noodzakelijk.
6

KISS rapportage gemeente Veenendaal – peiljaar 2014

– datum rapportage 21 augustus 2015
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Stimulering

andere instellingen. De ingezette lijn van de afgelopen beleids-

Binnen onze samenleving zijn er groepen die, naast het reguliere

periodes wordt voortgezet. Succesvolle activiteiten worden

aanbod, extra ondersteuning nodig hebben om van het sport- en

gehandhaafd en nieuwe activiteiten worden, daar waar nodig,

beweegaanbod gebruik te kunnen maken. Deze ondersteuning

ingezet. Indien hiervoor (extra) budget nodig is, moet dit gevon-

richt zich voornamelijk op ouderen, jongeren, gehandicapten,

den worden binnen de bestaande financiële kaders.

chronisch zieken, allochtonen en buurten / wijken. Voor specifieke doelgroepen is er een breed aanbod. Hierbij wordt sport

In navolging van het Bestuursakkoord voor het primair onderwijs

enerzijds als middel gebruikt om de leefbaarheid te vergroten en

willen we in Veenendaal komen tot meer bewegen tijdens en

anderzijds om inwoners kennis te laten maken met diverse takken

na schooltijd. In overleg met het onderwijsveld wordt in deze

van sport. Het sportaanbod wordt verzorgd in samenwerking

beleidsperiode bekeken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is

met de sportverenigingen, scholen (o.a. activiteiten in het kader

te komen tot een andere visie op bewegingsonderwijs.

van de Brede Impuls Combinatiefuncties / Buurtsportcoach) en

Trend ledenpercentage in de gemeente Veenendaal (2012, 2013, 2014)
2014
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Toelichting

Ondersteuning

Een vergelijking van het totaal ledenpercentage per leeftijdscate-

Sportaanbieders worden ondersteund in het uitvoeren van het

gorie in 2012 (25,3%), 2013 (23,6%) en 2014 (23,3%) in de

sportbeleid en om de rol van de sportvereniging zo goed moge-

gemeente Veenendaal.

lijk te kunnen vervullen. Dit is onder andere mogelijk door de inzet van de Brede Impuls Combinatiefuncties, subsidieregelingen,

Geconstateerd wordt, dat het ledenpercentage met name in de

goede, beschikbare en betaalbare accommodaties, een goede

leeftijdscategorie 14-19 jaar vanaf 2012 afneemt. Een verklaring

(sport)infrastructuur, het sportloket van Sportservice Veenendaal

hiervoor is dat door de economische crisis veel lidmaatschappen

en facilitaire ondersteuning.

bij verenigingen zijn opgezegd. Hierbij betreft het vooral het beoefenen van een tweede sport. Met name de tennisverenigingen
hebben hierdoor veel leden verloren. De afname van de belangstelling voor de tennissport is ook een landelijke trend. Het beeld
voor Veenendaal, wat betreft het verloop van de ledenaantallen,
wijkt niet af van wat we landelijk zien. Verder is een verklaring
voor de afname van het ledenpercentage dat veel jongeren op
een leeftijd rond de 15 jaar kiezen voor een andere invulling van
hun vrije tijd. Vaak wordt voor werken (als weekendbaan) of een
ongeorganiseerde manier van sporten (gebruik van sportschool)
gekozen.
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Pijler 2

Sport binnen het sociaal domein
De decentralisatie van langdurende zorgtaken en jeugdzorg van Rijk naar de gemeente geeft de sport- en beweegsector in
Veenendaal kansen om een nog nadrukkelijker rol te spelen in het sociaal domein.

Vanaf 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO-

Gezonde- en vitale inwoners hebben een directe relatie met een

beleid), het participatiebeleid en het jeugdbeleid een verant-

zorg- en/of hulpvraag. Meer inwoners van de gemeente Veenen-

woordelijkheid van de gemeente. Deze decentralisatie is voor

daal in de onderste, groene balk houdt in dat er minder vraag is

alle partijen een enorme uitdaging. De sport- en beweegsector

naar maatwerkvoorzieningen (paarse balk) of intramurale zorg

kan een bijdrage leveren aan het succes van deze grootscheepse

/ zorg met verblijf, hetgeen ook een kostenreductie met zich

beleidstransitie. Binnen Veenendaal moeten creaties tot stand

meebrengt. Hier ligt een nadrukkelijke link met het beleidskader

worden gebracht en verder worden uitgebouwd die bijdragen

Wmo Veenendaal 2016 - 2019, als het gaat om de Wmo bin-

aan het realiseren van doelstellingen op beleidsterreinen zoals

nen het sociaal domein.

veiligheid, gezondheid, onderwijs, cultuur, ruimtelijke ordening
en sociale cohesie. De decentralisatie gaat weliswaar niet over
sport en bewegen, maar de sector kan hieraan een waardevolle
bijdrage leveren. In de onderste 2 geledingen van de zorgpiramide, zie onderstaand, kan sport een grote rol spelen. In de
bovenste 2 geledingen speelt sport een beperkte rol.

Intramurale
zorg: zorg met
verblijf

Maatwerkvoorzieningen
(niet vrij toegankelijk,
gemeente geeft hier een
beschikking voor af)

Algemene voorzieningen
(voor iedereen toegankelijk en vaak gericht
op preventie en lichte ondersteuning

Gezonde en vitale wijk: positief en gezond
opgroei- en opvoedklimaat in dagelijkse leefomgeving
(sociaal netwerk en basisvoorzieningen)
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Voorbeelden in het sociaal domein waarop sport en bewegen een bijdrage kan leveren7
De professionals: sport- en beweegaanbieders
vervullen een spilfunctie in de wijk.

Jeugdzorg: sport en bewegen dragen bij aan
gezond opgroeien.

Sport- en beweegaanbieders hebben veel persoonlijke contacten.

Sport en bewegen bij kinderen draagt bij aan de fysieke en men-

Zij kennen mensen van verschillende generaties, domeinen en

tale ontwikkeling van kinderen en heeft een grote pedagogische

achtergronden. Daarom kunnen zij een belangrijke verbindende

waarde. Bij jeugd kan sport en bewegen onderdeel zijn van een

rol vervullen en een waardevolle partner zijn voor het sociale

behandelplan binnen de jeugdhulpverlening.

wijkteam.

Financiën: inzet op een gezonde vitale wijk,
voorkomt escalatie van problemen en daarmee
inzet van duurdere zware zorg.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
sport- en beweegprogramma’s kunnen gespecialiseerde zorg beperken of effectiever maken.

Sport en bewegen kan leiden tot een kostenbesparing. Dat komt

Sport en bewegen is gezond. Het verlaagt de kans op aandoe-

voornamelijk door het preventieve aspect. Bijvoorbeeld door

ningen, sociaal isolement en sociaal emotionele klachten. De

sport en bewegen in te zetten als middel om ziekte te voorko-

inzet van sport- en beweegprogramma’s kan bijvoorbeeld bij ou-

men.

deren bijdragen aan het veilig en zelfstandig in eigen omgeving
kunnen blijven wonen, waardoor intramurale zorg niet nodig is
of uitgesteld wordt. Neem als voorbeeld de beweegprogramma’s
Groninger Actief Leven Model (GALM) of Meer Bewegen voor
Ouderen (MBvO).

7

Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) –
Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein
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Kansen voor de sport

Doelstellingen van samenwerking vanuit het jeugdbeleid zijn:
•

Bij jongere kinderen wordt gericht op het bevorderen van

•

Veense kinderen spelen minder vaak buiten dan hun leeftijds-

•

Het ontwikkelen van een doorgaande leer- en ontwikkelings-

Recent zijn de volgende beleidskaders vastgesteld die een na-

een gezonde ontwikkeling

drukkelijke link hebben met het sportbeleid:
•

Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014 - 2017

•

Wmo Veenendaal 2016 - 2019  ‘Stimuleren en ondersteunen’

lijn door onder meer het in inrichten van Integrale Kindcen-

•

Integrale jeugdbeleid 2016 - 2019  ‘De kracht van onze

tra

genoten in Midden Nederland

jeugd’

•

Dit biedt kansen om vanuit het nieuwe beleidskader voor de

wijk

sport beleidsdoelen binnen het sociaal domein met elkaar te

•

verbinden.
•
Terugdringen van het alcoholgebruik door jongeren

•

Voorkomen van eenzaamheid van ouderen

Kinderen en jeugdigen in Veenendaal moeten zich gezond
kunnen ontwikkelen

Doelstellingen vanuit het lokaal gezondheidsbeleid zijn:
•

De jongste Veenendalers spelen meestal nog in de eigen

Het vroegtijdig signaleren van (dreigende) problemen bij
jeugdigen

De verbinding tussen deze beleidsvelden is zelfredzaamheid
en participatie. Mensen die deelnemen aan de maatschappij

Doelstellingen vanuit de Wmo zijn:

voelen zich gezonder. Andersom maakt een goede gezondheid

•

Vanuit de groep zelfredzame bewoners wordt ingezet op

deelname aan de maatschappij juist weer mogelijk. De verdere

toename van het aantal inwoners dat participeert in de buurt

uitwerking maakt onderdeel uit van de jaarlijks te maken presta-

en dat zich vrijwillig inzet

tieafspraken over de uitvoering van het sportbeleid.

•

Het versterken van de eigen kracht van inwoners door bieden van vroegtijdige, lichte (financiële) ondersteuning in de

Indien hiervoor (extra) budget nodig is, moet dit gevonden wor-

wijk

den binnen de bestaande financiële kaders van het sportbeleid.

•

Passende interventies voor jongeren tot 27 jaar

•

Wmo-uitvoering binnen het sociaal domein
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Pijler 3

Wijkgericht werken
Sport en bewegen draagt bij aan sociale- en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren
over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie, maar ook aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

De inrichting van buurten en wijken kan grote invloed hebben op

de buurt‘ is om deelname aan sport- en beweegactiviteiten in de

het sport- en beweeggedrag en daarmee op de gezondheid van

wijk zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het optimaal benutten

mensen en de cohesie en leefbaarheid van buurten. Belangrijke

van beschikbare ruimtes en accommodaties is een belangrijk

determinanten voor het sport- en beweeggedrag van bewoners

onderdeel om deze ambitie te kunnen realiseren.

zijn onder andere de aanwezigheid van groen, speelplekken,
parken met trimbanen en oefenvoorzieningen, winkels in de

De inzet van de buurtsportcoach en combinatiefunctionarissen

buurt en de verkeersveiligheid.

speelt hierbij een belangrijke rol. Ook in deze beleidsperiode
wordt ingezet op wijken met een laag percentage sportdeelname

De strekking van het landelijk programma ‘Sport en bewegen in

en een lage statusscore.

Een mooi voorbeeld...
Gezond in de Stad (GIDS) wordt ingezet voor verbreding en borging van de ingeslagen integrale
aanpak om de gezondheidsachterstanden in het JES-gebied (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg en
Schrijverspark) te verkleinen en de integrale samenwerking beter te borgen. Centraal in de GIDS
aanpak staan de vijf sporen te weten: participatie, sociale omgeving, fysieke omgeving, gedrag
en vaardigheden en preventie en zorg. De samenwerkingspartners binnen GIDS zijn: Sportservice
Veenendaal, Droomproducties, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Ziekenhuis Gelderse Vallei, de
gemeente Veenendaal, ambassadeurs vanuit de wijk als vertegenwoordigers van de bewoners en
op afroep Veens en de basisscholen.
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Vanuit de KISS rapportage valt onderstaand beeld op wijkniveau
op te maken.

Ledenpercentage in de gemeente Veenendaal: wijkniveau (2014)
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Toelichting
Het ledenpercentage in de gemeente Veenendaal is weergegeven in een ‘ranking’ per wijk. Het betreft het ledenpercentage
voor de hele bevolking per wijk, sporttak overstijgend.

Ledenpercentage (2014) en Statusscore in de gemeente Veenendaal: wijkniveau

Toelichting:

Het huidige sportbeleid zet met de buurtsportcoach (onder meer

Het ledenpercentage per wijk in de gemeente Veenendaal, weer-

het programma ‘Scoren in de wijk ‘) in op de wijken: het Franse

gegeven naast de Statusscore. De Statusscore is ingedeeld in een

Gat en Jan Roeckplantsoen, Engelenburg en Schrijverspark (JES

schaal van 1 t/m 7, waarbij 1 (lichte kleur) een hoge status is en

gebied). De uitkomsten uit de KISS rapportage laten zien dat

7 (donkere kleur) een lage status is.

deze inzet op de juiste wijken wordt gepleegd en ook voor de
komende jaren inzet vraagt.
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Pijler 4

Sportaccommodaties

Algemeen

Benutting sportaccommodaties

Veenendaal heeft goede sportfaciliteiten. De sportaccommodaties

Stichting Sportservice Veenendaal heeft aan de gemeente

moeten aantrekkelijk zijn en blijven.

Veenendaal in juni 2014 met de notitie ‘Behoefte aan binnensportaccommodaties in Veenendaal ‘ aanbevelingen gedaan om

Om het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Veenen-

binnensportaccommodaties efficiënter te benutten. Deze aanbe-

daal te stimuleren, stelt dit eisen aan de sportaccommodaties.

velingen zijn:

Deze eisen zijn:

1.

•

•

Uit te gaan van 26 klokuren (in plaats van 24 klokuren)

De sportaccommodaties voldoen aan de eisen die vanuit het

bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs per accommo-

Nationaal Olympisch Comité * Nationale Sport Federatie

datie. De bezetting van deze accommodatie neemt hierdoor

en/of de betreffende nationale sportbond worden gesteld

toe en leidt daardoor tot lagere lasten voor de gemeente

(kwaliteit en veiligheid).

Veenendaal en Sportservice Veenendaal. Voor de scholen,

Fysieke bereikbaarheid: toegankelijkheid van accommodatie,

in het bijzonder het basisonderwijs, betekent dit dat er een

tijdstip waarop van het aanbod gebruik gemaakt kan worden,

mogelijke wijziging optreedt in de aanvangs- en eindtijden

bereikbaarheid met verschillende vervoersvormen, aanbod

van de lessen bewegingsonderwijs.

voor mensen van verschillende leeftijden, gehandicapten.
•

Geografische bereikbaarheid: centrale locatie, locaties in

De Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente

buurten.

Veenendaal is hierop aangepast. Het onderwijsveld is hiervan

•

Financiële bereikbaarheid: prijs voor deelname, toegang,

op de hoogte gesteld.

•

Psychologische bereikbaarheid: sociale veiligheid, imago.

•

Afgestemd op de wensen en behoeften van (potentiële)

endaal het zwembad De Vallei mee te nemen als accom-

sporters.

modatie waar bewegingsonderwijs gegeven kan worden.

Sport moet mogelijk zijn in zowel georganiseerd als ongeor-

Hiermee neemt de beschikbare capaciteit toe.

benodigde uitrusting.

•

2.

ganiseerd verband.
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3.

Het voortgezet onderwijs te stimuleren extra uren bewe-

noodzakelijk is.

gingsonderwijs te geven. Hierbij kan gekeken worden naar

6.

Het geplande gymnastieklokaal in de wijk Oost (De Groen-

7.

Als de capaciteit in de gemeentelijke binnensportaccom-

nog beschikbare ruimte in bestaande sportaccommodaties

poort) vooralsnog niet te realiseren en dit in 2019 te bezien.

(binnensportaccommodaties, buitensportaccommodaties,

4.

zwembad en sportaccommodaties van sportverenigingen

modaties, inclusief zwembad, niet voldoende is om aan

zoals de korfbalhal en de tennishal).

de vraag te voldoen, dan mogelijk de niet gemeentelijke

Gelet op de datering van het gymnastieklokaal aan De

binnensportaccommodaties (o.a. korfbalhal en tennishal) in

Sterke Arm, de sterk verouderde inrichting, de kosten voor

te zetten voor bewegingsonderwijs. Ook bij nieuwbouwplan-

het verwijderen van asbest, geen behoefte meer aan deze

nen kunnen deze accommodaties worden betrokken.

accommodatie op deze locatie en de bezuinigingen die de

8.

In Veenendaal West rekening te blijven houden met één

9.

Gelet op de komende bevolkingsgroei van de gemeente

gemeente Veenendaal en Sportservice Veenendaal moet re-

sporthal met de specificaties van sporthal West en

aliseren op de exploitatie van sportvoorzieningen deze zaal
op te heffen en niet meer als accommodatie bij Sportservice

Veenendaal, de sportparticipatie binnen Veenendaal en de

Veenendaal in gebruik te geven.

toenemende vraag naar sportaccommodaties die voldoen
aan de eisen die gesteld worden vanuit de sportbonden

De huurovereenkomst tussen de gemeente en Sportservice

/ NOC*NSF voor het spelen van wedstrijden, moeten er

Veenendaal voor deze gymzaal is inmiddels per 1 januari 2016

minimaal vier sporthallen binnen de gemeente Veenendaal

ontbonden.

aanwezig zijn om de huidige en toekomstige vraag te kunnen faciliteren.

5.

In afwachting van het besluit van basisschool De Grondtoon
om de dependance in Veenendaal-West open te houden het

Deze notitie is belangrijke input voor het gemeentelijk accommo-

gymnastieklokaal aan De Langelaar al dan niet te sluiten

datiebeleid.

en de huurders onder te brengen in de overige beschikbare
sportaccommodaties. Om het gymnastieklokaal in Veen-

De mogelijkheid om buitensportaccommodaties nog beter te

endaal Oost / De Veenderij vooralsnog te realiseren om

benutten wordt in deze periode onderzocht. Hierbij worden de

in de behoefte aan binnensportaccommodaties te kunnen

sportverenigingen en het onderwijsveld nadrukkelijk betrokken.

voorzien. Hierbij wordt de aantekening geplaatst dat in
2017 wordt onderzocht of de realisatie ook daadwerkelijk
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Pijler 5

Samenwerking - lokaal en regionaal
Binnen sport en bewegen is het van belang om samen te werken. Sport staat niet op zichzelf, maar maakt onder meer integraal onderdeel uit van beleid op het gebied van openbare orde & veiligheid, sociale samenhang binnen wijken, gezondheid en jeugdbeleid.
In deze beleidsperiode wordt Sportservice Veenendaal uitgedaagd om - binnen dit beleidskader - de aanwezige kennis, ervaring en
expertise in Veenendaal en de regio in te zetten. De inzet in de regio moet in dienst staan van de sport in Veenendaal.

Lokaal wordt er vanuit Sportservice Veenendaal al op diverse terreinen samengewerkt. Hierbij is te denken aan de samenwerking
met scholen, sportverenigingen, binnen de wijken (wijkteams
en bewoners), woningbouwverenigingen, ziekenhuis, praktijken
voor fysiotherapie, welzijnsorganisaties. Dit netwerk kan uitstekend benut worden voor ontwikkeling en uitrol van bestaande- en
nieuwe interventies.
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Pijler 6

Ruimte voor prestatiesport

Hoewel binnen het sportbeleid de focus primair is gericht op breedtesport behoort prestatiesport wel tot de aandachtsgebieden.
Hier gaat namelijk een voorbeeldfunctie vanuit naar de breedtesport. Daarnaast heeft prestatiesport waarde als recreatieobject en is
het belangrijk uit het oogpunt van imagoversterking en promotie van de gemeente Veenendaal. Denk hierbij aan grote sportevenementen als de wielerwedstrijd Arnhem-Veenendaal Classic en de triathlon.

De sportpiramide

Vanuit die breedtesport zien we dat bij verenigingen teams of
individuele sporters zich op nationaal niveau verder ontwikkelen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente de

Topsport

prestatiesport subsidieert. De rol van de gemeente is uitsluitend
faciliterend, dit wil zeggen de verenigingen stimuleren om op
zoveel mogelijke terreinen met elkaar samen te werken.

Prestatiesport

Wat wordt onder prestatiesport verstaan?

Breedtesport

Het gaat hier om teams of individuele sporters die op bovengemiddeld tot hoog nationaal niveau presteren.
Een nieuwe ambitie, welke samen met de sportverenigingen
wordt opgepakt. Breedtesport en prestatiesport versterken elkaar.
Door het slim inzetten van gezamenlijke kennis en ervaring en
het benutten van netwerkorganisaties kost het verwezenlijken van
deze ambitie geen extra financiële middelen. Op deze wijze komen er co-creaties tot stand die leiden tot synergie. Sportverenigingen in Veenendaal die zich ook buiten de gemeente kunnen
profileren en de ambitie van de gemeente Veenendaal ook op
deze wijze uitdragen.
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Subsidies
Om de sportverenigingen in de uitvoering van ons beleid te ondersteunen kunnen zij een beroep doen op de volgende
subsidieregelingen.

Jeugdsportsubsidie

voor het adviseren over sportvoorzieningen, het verrichten van

Sportverenigingen stimuleren om de huidige jeugdleden in de

onderzoek en het keuren van (inter)nationale sportaccommoda-

leeftijd van 4 tot en met 17 jaar te behouden en nieuwe jeugdle-

ties). De kosten van onderhoud aan de kleedunits komen voor

den te werven. De subsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid.

rekening van de sportvereniging.

Promotionele sportactiviteiten

Deze regeling dateert uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Sportverenigingen stimuleren om sport stimuleringsactiviteiten

In deze beleidsperiode vindt een herijking van deze regeling

en/of promotionele sportactiviteiten, die passen binnen het ge-

plaats.

meentelijk sportbeleid, op te starten en uit te voeren.

Borgstelling
Bouw van kleedunits

Het in eigen beheer hebben van een clubaccommodatie wordt

In de lijn van het afgeven van een borgtocht voor de bouw of

vanuit de gemeente Veenendaal gestimuleerd. Om sportvereni-

verbouw van de clubaccommodatie past het financieel ondersteu-

gingen hiervoor in de gelegenheid te stellen moet het borgtocht-

nen van sportverenigingen van het realiseren van extra kleedun-

beleid van de gemeente zo toegankelijk mogelijk zijn. Er wordt

its. De investeringssubsidie bedraagt maximaal € 28.112 en

door de gemeente Veenendaal voor maximaal € 250.000 borg

verenigingen kunnen dit bij de bouw van een nieuwe accommo-

gestaan. Dit geldt ook voor het Waarborgfonds Sport, waardoor

datie éénmalig ontvangen. De verenigingen moeten het verzoek

de sportverenigingen maximaal € 500.000 kunnen investering in

zelf indienen en de kleedaccommodatie ook zelf bouwen. Dit

de eigen clubaccommodatie. In 2015 is dit beleid vastgesteld.

volgens de normen van KIWA ISA Sport (onafhankelijk bureau
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Financiën / uitvoering
Voor de uitvoering van dit sportbeleid is het huidige sportbudget uitgangspunt inclusief het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Dit budget kan
wijzigen indien van (nieuwe) bezuinigingen op de sport sprake is.

In de op 29 oktober 2015 door de raad vastgestelde Pro-

De gemeente heeft een subsidierelatie met Sportservice

grammabegroting 2016 - 2019 zijn voor de uitvoering van

Veenendaal. De bovengenoemde bedragen dienen enerzijds

het sportbeleid in de komende jaren de volgende kaderstel-

ter dekking van de huurlasten voor de diverse sportaccom-

lende bedragen opgenomen:

modaties en anderzijds als bijdragen in de uitvoering van de
sportproducten zwembad, binnensport, buitensport, breedte-

2016

€ 5.643.209

2017

€ 5.763.520

2018

€ 5.822.516

2019

€ 5.882.101

sport en sportstimulering. Daarnaast kunnen de sportverenigingen een beroep doen op de volgende subsidieregelingen:
jeugdsportsubsidie, organisatie sportstimuleringsactiviteiten
en de bouw van extra kleedunits.
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Activiteiten - meerjarenplanning

In bijgaande tabel worden de activiteiten per pijler weergegeven, waarbij globaal staat vermeld in welke periode daaraan uitvoering
wordt gegeven. Deze planning zal de komende jaren de basis zijn voor de implementatieplannen, waarin per kalenderjaar verder
wordt ingezoomd op de onderdelen per activiteit. In de jaarlijkse prestatieafspraken met Sportservice Veenendaal worden de activiteiten benoemd.

De ‘levensloop‘ van de activiteiten (inclusief deelactiviteiten) kent
globaal de volgende fasen:
1.

de fase van ontwerp en voorbereiding, onder te verdelen in
a. een nadere verfijning van de doelen, een (nadere)
omschrijving van het resultaat en de daaraan te stellen
eisen;
b. eventueel onderzoek;
c. een eventuele pilotfase en
d. overige voorbereidingen.

2.

de fase van realisatie
a. het invoeren of uitvoeren van.

3.

de fase van nazorg
a. het inbedden in de organisatie en
b. het gebruiken/beheren/onderhouden/evalueren/bijsturen en verfijnen.
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Pijler 1: Sportstimulering / ondersteuning
School & Sport - basisscholen
Succesvol kennismakingsprogramma op scholen, waarbij sportverenigingen onder schooltijd kinderen kennis laten maken met sport
en kinderen op bezoek komen bij de vereniging. Door combinaties te maken met de sportbuurtcoach bereikt dit programma ca.
3.300 basisschoolleerlingen per jaar.

2016

2017

2018

2019

1. Uitvoering programma basisscholen

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3

School & Sport - voortgezet onderwijs
Tijdens het programma (S)coolrunning maken leerlingen van het voortgezet onderwijs (2de klas) kennis met hardlopen. Naast het trainen van looptechnieken i.s.m. VAV ontdekken zij wat inspanning doet met je lichaam. Hier is o.a. in de lessen biologie ook aandacht
voor. Het programma wordt afgesloten met deelname aan loopevenement. Aan het programma nemen jaarlijks ca 1.200 leerlingen
deel.

2016

2017

2018

2019

1. Aanbod sport- en beweegaanbod

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3

Algemene Sportieve Vorming (Extra)
Speciaal programma voor kinderen (basisschoolleeftijd) met gedragsproblemen, motorische achterstand, overgewicht of niet weten
welke sport het beste bij hen past. Per week, gedurende 40 weken, worden hier ca. 80 kinderen mee bereikt.

2016

2017

2018

2019

1. Aanbod

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3

Sporten met een beperking (Sport Extra)
Sport extra biedt sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke functiebeperking, zoals rolstoeltennis of fitness. Wekelijks nemen hier ca. 27 personen aan deel. Daarnaast worden sportverenigingen ondersteund om dit aanbod
binnen de vereniging te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn het G-voetbal, G-hockey en badminton.

1. Specifiek sport- en bewegingsaanbod
2. Extra impuls aanbod
3. Evaluatie
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2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

1-2

2

2

2

3

3

3

3
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Sport en bewegen voor senioren (Meer Bewegen voor Ouderen en Galm)
Met deze beweegactiviteiten voor ouderen (vanaf 55+) worden wekelijks circa 350 deelnemers bereikt. De activiteiten worden zowel
in gymzalen als in het zwembad gegeven.

2016

2017

2018

2019

1. Voortzetting bestaand aanbod

2

2

2

2

2. Kaderscholing

2

2

2

2

3. Evaluatie

3

3

3

3

Bewegen in dagbestedingscentra
In dagbestedingscentrum Over het Spoor en De Oase in Veenendaal verzorgt Sportservice Veenendaal wekelijks de beweegactiviteiten. Deelname per week varieert totaal tussen de 25-30 deelnemers.

2016

2017

2018

2019

1. Voortzetting bestaand aanbod

2

2

2

2

2. Kaderscholing

2

2

2

2

3. Evaluatie

3

3

3

3

Combinatiefunctionarissen / buurtsportcoach
Er wordt 8,2 fte ingezet op scholen voor basisonderwijs (vakleerkracht), bij sportverenigingen (combinatiefunctionarissen) en in de
wijk (sportbuurtcoach). Door het leggen van verbindingen worden er op school en buiten schooltijd sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Er zijn tot 2019 voldoende middelen voor de inzet van genoemde 8,2 fte. Uiterlijk in 2018 wordt bezien hoe de financiering na 2019 kan plaatsvinden.

2016

2017

2018

2019

1. Aanstellingen bij scholen - sportverenigingen

2

2

2

2

2. Ondersteuning sportverenigingen

3

3

3

3

3. Inzet buurtsportcoach

2

2

2

2

4. Evaluatie

3

3

3

3

Jeugdsportfonds
Onder het motto ‘alle kinderen moeten kunnen sporten‘ ondersteunt het Jeugdsportfonds gezinnen waarvoor het financieel niet mogelijk is om de kinderen lid te laten zijn van een sportvereniging of te leren zwemmen. Hier is een toename in het aantal aanvragen te
zien. In 2012 waren er 207 toekenningen. In 2013 waren dit er 213, in 2014 waren er 234 toekenningen en in 2015 zijn er 313
aanvragen toegekend.

2016

2017

2018

2019

2-3

2-3

2-3

2-3

2. Werven donateurs

2

2

2

2

3. Evaluatie

3

3

3

3

1. Coördinatie
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Sportloket / deskundigheidsbevordering verenigingen
•

Sportservice Veenendaal is het loket voor ondersteuningsvragen (o.a. verenigingsbezoek)

•

Themabijeenkomsten actuele onderwerpen (o.a. energie, alcohol, veilig sportklimaat).

•

Accommodatiebezoeken

•

Netwerkbijeenkomsten (o.a. politiek, sportverenigingen)

2016

2017

2018

2019

1. Ondersteuningsaanbod

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3
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Pijler 2: Sport binnen het sociaal domein
Sport trajecten
Binnen Veenendaal moeten creaties tot stand worden gebracht en verder worden uitgebouwd die bijdragen aan het realiseren van
doelstellingen binnen het sociaal domein. De decentralisatie gaat weliswaar niet over sport en bewegen, maar de sector kan hieraan
een waardevolle bijdrage leveren.

2016

2017

2018

2019

1. Bepalen op welke terreinen aanbod

1

-

-

-

2. Ontwikkelen aanbod

1

1

-

-

3. Implementatie sport trajecten

2

2

2

2

4. Evaluatie

3

3

3

3
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Pijler 3: Wijkgericht werken
Gezond in de stad (projectgeld beschikbaar tot en met 2017)
Gezond in de Stad (GIDS) wordt ingezet voor verbreding en borging van de ingeslagen integrale aanpak om de gezondheidsachterstanden in het JES-gebied (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg en Schrijverspark) te verkleinen en de integrale samenwerking beter
te borgen. Centraal in de GIDS aanpak staan de vijf sporen te weten: participatie, sociale omgeving, fysieke omgeving, gedrag en
vaardigheden en preventie en zorg. De samenwerkingspartners binnen GIDS zijn: Sportservice Veenendaal, Droomproducties, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Ziekenhuis Gelderse Vallei, de gemeente Veenendaal, ambassadeurs vanuit de wijk als vertegenwoordigers van de bewoners en op afroep Veens en de basisscholen.

2016

2017

2018

2019

1. Uitvoering van projectplan

2

2

-

-

2. Evaluatie

3

3

3

-

Scoren in de wijk
Een initiatief van onder meer de gemeente Veenendaal, Sallandse Wegenbouw, Patrimonium Bouwvereniging en Sportservice
Veenendaal. Jongeren (lagere school leeftijd) vanuit krijgen diverse sport- en beweegactiviteiten aangeboden. De kinderen moeten
eerst punten verdienen door activiteiten voor de buurt te organiseren. De sportbuurtcoach speelt hierin een belangrijke rol. Wekelijks
worden ca. 80 kinderen bereikt.

2016

2017

2018

2019

1. Voortzetting bestaand aanbod

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3

Sportbuurtwerk
Door Sportservice Veenendaal zijn diverse sportleiders opgeleid. Zij verzorgen in alle weekenden instuifmomenten in drie sportzalen
in het Franse Gat, Zuiderkruis en De Palmen Grift. Wekelijks nemen hier totaal ca. 80 kinderen aan deel.

2016

2017

2018

2019

1. Voortzetting bestaand aanbod / coördinatie

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3

Beweegkriebels
De sportbuurtcoach is opgeleid voor het geven van de cursus beweegkriebels. Dit is een beweegaanbod voor kinderen in de leeftijd
0-4 jaar. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met bewegen kan vroegtijdig motorische achterstanden worden
gesignaleerd.

2016

2017

2018

2019

1. Voortzetting bestaand aanbod / coördinatie

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3
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Pijler 4: Sportaccommodaties
Beheer en exploitatie
•

Verhuur van sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven

•

Zorgen voor voldoende kwalitatieve- en kwantitatieve sportaccommodaties in Veenendaal voor bewegingsonderwijs, sport en
bewegen

•

Het goed onderhouden en beheren van de sportaccommodaties in Veenendaal.

Binnensport en zwembad
•

Zwembad De Vallei (incl. buitenbad, ligweide)

•

Sporthal De Vallei

•

Sporthal West

•

Sporthal Rembrandt

•

Sporthal Oost

•

Gymnastieklokaal Trommelaar

•

Gymnastieklokaal Binnenronde

•

Gymnastieklokaal Gouverneurslaan

•

Gymnastieklokaal Kofschip

•

Gymnastieklokaal Langelaar

•

Gymnastieklokaal Larikslaan

•

Gymnastieklokaal Panorama

•

Gymnastieklokaal Zoete Inval

•

Gymnastieklokaal Zuiderkruis

•

Gymnastieklokaal Goudmos

•

Gymnastieklokaal De Vallei

Buitensport
•

Sportpark Panhuis

•

Sportpark Spitsbergen

•

Sportpark De Groene Velden

•

Tennispark Ruisseveen

•

Wielerbaan Waardgelder

•

Tennispark Dennenlaan

1. Beheer en exploitatie
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2016

2017

2018

2019

2-3

2-3

2-3

2-3
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Pijler 5: Samenwerking - lokaal en regionaal
Delen van kennis, ervaring en expertise in regio
Sport(beleid) staat niet op zich. Het is van groot belang kennis, ervaring en expertise met andere actoren op dit terrein te delen.
Sport maakt integraal onderdeel uit van beleid op aanverwante terreinen (zoals openbare orde en veiligheid, gezondheid en
jeugdbeleid). De komende jaren worden hiervoor de mogelijkheden onderzocht. Ook andere samenwerkingsrelaties behoren tot de
mogelijkheden.

2016

2017

2018

2019

1. Aanbod

2

2

2

2

2. Evaluatie

3

3

3

3
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Pijler 6: Ruimte voor prestatiesport
Sportgala
Jaarlijks in januari worden er verkiezingen gehouden voor de sportman, sportvrouw, sporttalent jongens en meisjes, sportploeg,
jeugdsportploeg, sportvrijwilligers en sportlid van verdienste.

1. Voortzetting bestaand aanbod

2016

2017

2018

2019

2-3

2-3

2-3

2-3

Prestatiesport
Het faciliteren, ondersteunen en verbinden van sportaanbieders/sportverenigingen daar waar het gaat om beoefenen van
prestatiesport.

1. Faciliteren/ondersteunen verenigingen
2. Evaluatie
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2016

2017

2018

2019

1-2

2

2

2

3

3

3

3

Beleidskader Sport 2016-2019

Subsidies
Jeugdsportsubsidie
Voor de leden van 4 tot en met 17 jaar ontvangen de sportverenigingen jaarlijks subsidie met als doel hen te ondersteunen in het
werven en behouden van jeugdleden. Gemiddeld wordt er jaarlijks voor 6.100 jeugdleden subsidie verstrekt.

Promotionele activiteiten
Sportverenigingen stimuleren om sport stimuleringsactiviteiten en/of promotionele sportactiviteiten, die passen binnen het gemeentelijk sportbeleid, op te starten en uit te voeren. Jaarlijks worden circa 20 subsidies hiervoor verstrekt.

Kleedunits
De investeringssubsidie bedraagt maximaal € 28.112 en verenigingen kunnen dit bij de bouw van een nieuwe accommodatie éénmalig ontvangen. De regeling wordt in deze periode herzien.

Borgstelling
Er wordt door de gemeente Veenendaal voor maximaal € 250.000 borg gestaan. Dit geldt ook voor het Waarborgfonds Sport,
waardoor de sportverenigingen maximaal € 500.000 kunnen investering in de eigen clubaccommodatie. In 2015 is dit beleid
vastgesteld.

2016

2017

2018

2019

1. Jeugdsportsubsidie

2

2

2

2

2. Promotionele sportactiviteiten

2

2

2

2

1-2

1-2

2

2

4. Borgstelling

2

2

2

2

5. Evaluatie

3

3

3

3

3. Bouw van kleedunits / herijking regeling
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Financiën / uitvoering
Voor de uitvoering van dit beleid is het sportbudget in de Programmabegroting 2016 - 2019 uitgangspunt. Dit is inclusief het door
het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van de Brede Impuls Combinatiefuncties.

2016

2017

2018

2019

1. Binnen bestaande financiële kaders

2

2

2

2

2. Evaluatie / verantwoording

3

3

3

3
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