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Sport- en beweegbeleid 2010-2014

Inleiding
Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. 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. De sport is volop in beweging. Bij het sporten gaat
het niet meer enkel en alleen om het verbeteren van de eigen prestatie of het triomferen
over anderen, maar juist om de gezondheid, fitheid, beleving en gezelligheid. Het gaat
dus om sportief bewegen, wat uiteraard ook consequenties heeft voor het sportbeleid.
Om die reden wordt in deze notitie gesproken over sport- en beweegbeleid.
In Millingen aan de Rijn heeft de Breedtesportimpuls (BSI) ervoor gezorgd dat in de
periode 2002 tot en met 2007 nieuwe vormen van sport zijn geïntroduceerd en enkele
nieuwe initiatieven zijn ontplooid die structureel aan de verrijking van het sportieve palet
hebben bijgedragen.
Tot op heden ontbreekt echter concreet sport- en beweegbeleid. Vanwege het aflopen
van de Breedtesportimpuls is het nu tijd om projecten en initiatieven om te zetten naar
structureel beleid.
Met deze nota gericht op sport en bewegen wil de gemeente Millingen aan de Rijn
vastleggen wat zij de komende periode op sportgebied wil bereiken, op welke wijze en
met wie. Op deze manier is het duidelijk wat men van de Gemeente Millingen a/d mag en
kan verwachten en wat de gemeente van de samenleving verwacht.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de situatie in Millingen belicht, evenals een korte analyse van trends
en ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 worden de kaders, die door de raad in een eerder
stadium zijn vastgesteld, nog eens uiteengezet. Daarnaast wordt een blik geworpen naar
de landelijke en regionale trends.
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de visie die de gemeente Millingen aan de Rijn
heeft ten aanzien van sport. Belangrijke pijlers zijn een integrale aanpak, multifunctioneel
en betaalbaar, versterking van de sportverenigingen, stimulering van sport bij de
doelgroepen jeugd en jongeren en ouderen en tot slot de bestrijding van
bewegingsarmoede.
Hoofdstuk 4 zet de gemeentelijke visie uiteen in beleidsvoornemens. Deze zullen in een
later stadium worden uitgewerkt in een uitvoeringsdocument.
Tot slot in hoofdstuk 5 wordt een samenvatting geboden van de te nemen besluiten met
daarbij een ambtelijk advies.
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Hoofdstuk 1

Sport in Millingen aan de Rijn

1.1 Sport in Millingen
De Gemeente Millingen a/d Rijn kent een divers aanbod van sportaanbieders. Naast de
sportverenigingen bestaan ook andere organisaties die op het gebied van sport en
bewegen activiteiten ontwikkelen en aanbieden.
De Breedtesportimpuls heeft in Millingen aan de Rijn gezorgd dat in de periode 2002 tot
en met 2007 nieuwe vormen van sport zijn geïntroduceerd en enkele nieuwe initiatieven
zijn ontplooid die structureel aan de verrijking van het sportieve palet hebben bijgedragen.
Bovenal biedt de openbare ruimte van de Gemeente Millingen a/d Rijn diverse sport- en
beweegmogelijkheden. In 2007 is het speelruimtebeleid nog geactualiseerd.
Breedtesport Impuls
In 2002 hebben de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen gezamenlijk besloten
deel te nemen aan de Breedtesportimpuls; een sportstimuleringsproject geïnitieerd door
het ministerie van VWS waarmee beoogd werd sportbeoefening op lokaal niveau te
stimuleren en te verankeren.
Beide gemeenten hebben de afgelopen zes jaar met cofinanciering van het rijk
geïnvesteerd in kwaliteit en duurzaamheid van integraal sportbeleid. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij was samenwerking in de meest brede zin van het woord; intern met
diverse gemeentelijke afdelingen en extern met organisaties vanuit het werkveld.
Zie ook het document: "Eindevaluatie Breedtesportimpuls 2002-2007".
Openbare ruimte
De gemeente beschikt over een groot aantal wegen, paden, de wegen langs de rivier, de
Millingerwaard, die zich uitstekend lenen voor sportieve recreatie, zoals wandelen,
fietsen, hardlopen, skeeleren, ruitersport en andere routegebonden sportvormen.
Verenigingen en aanbieders
Millingen aan de Rijn kent een rijk verenigingsleven. Op sportgebied zijn 21 verenigingen
actief. Deze verenigingen vervullen veelal een rol die verder gaat dan het aanbieden van
sportmogelijkheden. Op sociaal gebied hebben de clubs een onmisbare functie en zijn ze
deels verantwoordelijk voor de leefbaarheid.
Anders georganiseerde sportbeoefening
Tot deze activiteiten behoren bijvoorbeeld MbvO en Ouderengym. Ze worden
aangeboden door KBO, SWOM en de Ouderengymvereniging. Hetzelfde geldt voor
schoolsportactiviteiten, boksen en streetdance. Deze georganiseerde sporten zijn door
middel van het project Breedtesport Impuls opgezet. Het boksen en streetdance worden
verzorgd door vrijwilligers.
Ook fitness behoort tot de mogelijkheden bij de fysiotherapeut en is er een divers aanbod
van routegebonden sporten zoals wandelen, fietsen, hardlopen.
Maar ook het potje voetbal op een trapveldje hoort hierbij.
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Beheer, onderhoud en exploitatie
De Gemeente Millingen a/d Rijn voert het beheer over een aantal binnen- en
buitensportaccommodaties. Een aantal kleine onderhoudstaken voor de sportvelden en
het beheer van de kleedkamers is uitbesteed aan de verenigingen.
De sportvoorzieningen worden vrijwel allemaal volledig beheerd door stichtingen en
verenigingen.

1.2 Analyse trends en ontwikkelingen
Naast lokale ontwikkelingen is ook een aantal algemene of landelijke trends te zien, die
invloed hebben op of kansen bieden aan het sport- en beweegbeleid van Millingen aan de
Rijn.
De belangrijkste maatschappelijke trends worden hieronder weergegeven, voortkomend
uit de notitie "Hoofdlijnen sport- en beweegbeleid" Millingen aan de Rijn:
• Concurrentie traditionele sportvereniging: verbreding van het Millingse sport- en
beweegaanbod, in het bijzonder voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar en inwoners
vanaf 50 jaar.
• Vermaatschappelijking van de sport: ook in Millingen komen meer maatschappelijke
taken bij de sportverenigingen te liggen.
• Vergrijzing: het Millingse sport- en beweegaanbod moet aansluiten op de wensen en
behoeften van de doelgroep senioren.
• Toenemende bewegingsarmoede en overgewicht: sport wordt in Millingen aan de Rijn
als middel ingezet, waarbij het accent gelegd wordt op het wegwerken van
gezondheidsachterstanden, bijvoorbeeld het overgewicht onder jeugd en jongeren.
Sport en gezondheid
Sport en beweging zijn in het belang van een gezonde samenleving waarin mensen zo
lang mogelijk actief blijven meedoen. Fitheid en gezondheid mogen zich verheugen in
een hernieuwde aandacht bij overheid en burgers. Steeds meer mensen bewegen vanuit
gezondheidsoverwegingen. De rijksoverheid zet stevig in op preventieve
gezondheidszorg (nota “Langer gezond leven, ook een kwestie van gezond gedrag’’,
2003). Overgewicht is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Sport en beweging zijn niet alleen belangrijk om mensen gezond te houden, maar hebben
ook een gunstige invloed op het herstel van ziekten, aandoeningen en beperkingen. Ook
arbeidsgerelateerde klachten kunnen met sport en beweging worden voorkomen en
genezen.
Sporten brengt ‘spelenderwijs’ veel lichaamsbeweging met zich mee en sporten in
groepsverband helpt bij het vasthouden van het bewegingsgedrag. Hoewel
sportbeoefening meestal niet leidt tot voldoende beweging over de gehele week, halen
(volwassen) sporters wel opvallend vaker de beweegnormen dan niet-sporters: 66 tegen
53%.
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Veranderde sportbeleving en organisatie
Senioren van nu sporten meer dan senioren van 20 jaar geleden. Maar ze sporten vooral
in ongeorganiseerde vorm. Naarmate senioren zich sportiever gedragen, zijn ook hun
kinderen intensiever betrokken bij de sport.
Toename van de sportactiviteiten bestaat vooral uit de zogenaamde solosporten (sporten
die gemakkelijk alleen te beoefenen zijn en waarvoor geen directe tegenstander, partner
of teamgenoot benodigd is). Sport wordt vooral beoefend vanuit sportexterne
doelstellingen: sociale contacten en gezondheidsoverwegingen. Er is sprake van een
lange termijn daling in de belangstelling voor de wedstrijdsport (deelname aan
competities en trainingen).
Het aandeel sporters, dat lid is van een sportvereniging, is landelijk het afgelopen jaar
licht gestegen. De aanwas van nieuwe sporters is onder de ongeorganiseerde sport
groter dan onder de georganiseerde sport. Grote groepen sporters geven er de voorkeur
aan om buiten de traditionele verenigingen om te sporten. Nieuwkomers in de sport vullen
hun sportbeleving vaak op eigen wijze in.
Er zijn grenzen aan de mate waarin de nieuwkomers bereid zijn om op te gaan in de
sportbeleving van de gevestigde sporters.
Vergrijzing
De vergrijzing brengt een grote verandering in de Nederlandse samenleving teweeg. Het
is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel mensen zo gezond oud zullen worden.
Vergrijzing speelt ook bij de sportvereniging een rol. Niet alleen binnen het
vrijwilligerskader, waarbij de verenigingen steeds meer moeite ondervinden bij het vinden
en binden van vrijwilligers. Ook het sportaanbod zal zich steeds meer moeten richten op
de ouder wordende groep.
Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van de Wmo. Daarvan is het hoofddoel dat alle
inwoners de kans krijgen om mee te doen. Vanuit deze gedachte wordt steeds verwezen
naar de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en versterking van de sociale
samenhang. Dit betekent medeverantwoordelijke burgers en sterke sociale netwerken.
Solidariteit, burenhulp vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt hierdoor steeds belangrijker.
Daarbij mogen ouderen en mensen met een beperking geen drempels ervaren.
Multifunctionaliteit sportvoorzieningen
Het is belangrijk dat sportvoorzieningen betaalbaar zijn voor zowel de gemeente als de
gebruiker en dat ze ook optimaal gebruikt worden. Multifunctionaliteit en bereikbaarheid
zijn dan ook van groot belang evenals de kwaliteit van de accommodatie en de veiligheid.
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Hoofdstuk 2

Kaders voor het sportbeleid

In dit hoofdstuk worden in grote lijnen de kaders voor het sportbeleid, zoals deze zijn
vastgesteld in de nota "Hoofdlijnen Sport- en Beweegbeleid Millingen aan de Rijn" van
februari 2009. Vervolgens worden de kaders op landelijk en provinciaal niveau geschetst.

2.1 Hoofdlijnen Sport- en Beweegbeleid Gemeente Millingen a/d Rijn
Breedtesportimpuls
De doelstelling van de Breedtesportimpuls "Het stimuleren van sportbeoefening op lokaal
niveau door middel van nieuwe sportactiviteiten gericht op duurzame verankering van
sport in onze gemeenschap evenals het versterken van de maatschappelijke en sociale
infrastructuur op lokaal niveau", vormt een rode draad door het sportbeleid, waarbij de
uitkomsten van de evaluatie als basis worden gebruikt voor de invulling van het
sportbeleid.
Integraal sportbeleid
Het sportbeleid wordt integraal aan gepakt. Door accent te leggen op de
maatschappelijke betekenis van sport (sport als middel) liggen er kansen om bij te dragen
aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten:
• het vergroten van de participatie
• het bevorderen van de gezondheid
• het vergroten van sociale competenties
• het bevorderen van de deelname aan vrijwillige dienstverlening
• het bevorderen van de zelfredzaamheid
Naast integraliteit staat ook multifunctionaliteit voorop. Sportvoorzieningen moeten een
grotere sociale functie dan "sportveld van een vereniging" hebben. Daarmee moeten
inwoners van Millingen aan de Rijn gestimuleerd worden gebruik te maken van
laagdrempelige sportvoorzieningen waar zij iedere dag terecht kunnen voor
sportbeoefening en sociale functies. Dit laatste zal overigens meer tot uiting komen in het
accommodatiebeleid dat, in een later stadium, als apart onderdeel aan deze nota zal
worden toegevoegd.
Landelijk en provinciaal beleid
Het lokale sport- en beweegbeleid staat niet op zichzelf, maar sluit zoveel mogelijk aan bij
zowel het provinciale als het landelijke beleid. Elke vier jaar wordt bekeken welke
ontwikkeling wordt opgenomen in het sportbeleid dat passend is binnen de
uitgangspunten zoals geformuleerd.
Jeugd en jongeren
Het structureel stimuleren van sporten en bewegen onder de jeugd en jongeren, is een
speerpunt van het sport- en beweegbeleid. De specifieke aandacht gaat uit naar de
leeftijdsgroep van 12 tot en met 23 jaar, waarbij het belang van sportstimulering in het
basisonderwijs niet uit het oog wordt verloren.
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Senioren
Het is van groot belang om de groter groeiende groep senioren blijvend deel te laten
nemen aan de maatschappij en gelegenheid te bieden om door sport en bewegen gezond
en actief te blijven.
Daarbij wordt afgestemd op de behoeftevraag en wordt ervoor gezorgd dat een ieder op
zijn eigen niveau en binnen zijn fysieke mogelijkheden kan sporten en bewegen.
Thema's
De Gemeente Millingen a/d Rijn gaat inzetten op de volgende thema's:
• sportstimulering (in het bijzonder gericht op ‘jeugd en jongeren’ en ‘volwassenen
en senioren’);
• sport en onderwijs (vooral verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs
op de basisschool, continuering van de sportstimuleringsactiviteiten en bevordering
van de samenwerking tussen sport en onderwijs);
• sport- en beweegaanbieders (voornamelijk ondersteuning van de
sportverenigingen);
• sportaccommodaties (een voldoende en kwalitatief goed aanbod van
sportvoorzieningen is een vereiste); en
• sport- en speelruimte in de wijk (in het bijzonder het stimuleren van het gebruik van
de voorzieningen).
Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid vormt onderdeel van het sportbeleid. Wel zal hiervoor een
aparte nota worden opgesteld dat eveneens bestuurlijk dient te worden vastgesteld.
Transparant sturen op prestaties
De gemeente wil een heldere relatie zien tussen haar ambities en de in te zetten
middelen. Zij wil dan ook komen tot een transparant en outputgericht subsidiestelsel. In
combinatie met de uitwerking van een meer prestatiegerichte subsidiëring zullen extra
prikkels worden ingebouwd voor verenigingen. Wanneer bijvoorbeeld verenigingen de
afgesproken prestaties realiseren met minder middelen dan begroot, bijvoorbeeld door
zelfwerkzaamheid, dan zou de vereniging onder bepaalde voorwaarden het surplus aan
subsidie mogen behouden.
Eenvoudig subsidieproces
De methodiek van subsidieverlening zal de gemeente zo eenvoudig mogelijk houden,
zowel voor de aanvrager als voor zichzelf. Dit zal overigens nog wel bestuurlijk moeten
worden vastgesteld.

2.2 Provinciale ontwikkelingen
De sport in Millingen aan de Rijn staat niet op zichzelf. Voor een lange termijnvisie op
sport is het essentieel om niet alleen rekening te houden met ontwikkelingen in de sport
zelf, maar ook met beleidsontwikkelingen van de landelijke en provinciale overheid.
Hieronder volgt een toelichting op het huidige sport- en beweegbeleid dat door de
Provincie Gelderland gevoerd wordt.
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De provincie wil dat meer Gelderse inwoners gaan sporten. Het is goed voor de
gezondheid en het brengt mensen nader tot elkaar. Uitgangspunt voor het sociale beleid
van de provincie Gelderland voor de komende jaren is ‘Voorzet twee’, het beleidskader
Sociaal 2009 – 2012. Voor het sportbeleid geldt dat in de periode 2009 – 2012 de
beleidsthema’s uit de vorige periode van de sportnota ‘Speelveld in beweging’ (2006 –
2008) worden gecontinueerd. Het sportbeleid van de Provincie Gelderland typeert zich
vooral als breedtesportbeleid.
Daarbij zijn de specifieke thema’s en aandachtspunten van het provinciale
breedtesportbeleid gezondheid, participatie, onderwijs, speelruimte, sportvrijwilligers en
sportverenigingen en sportsteunpunten.
De beleidsaccenten voor sport zijn:
• behouden en versterken van de sportinfrastructuur
• sport en bewegen toegankelijk maken voor sociaal zwakkeren
• gezondheid en participatie bevorderen door meer te bewegen
• samenwerking tussen buurt, onderwijs, sport en cultuur stimuleren
Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP): Door samen te werken kunnen gemeenten
kansen vaak beter benutten en problemen effectief het hoofd bieden. De Provincie
Gelderland stimuleert deze aanpak door met samenwerkende gemeenten, verenigd in
zes Gelderse regio’s, contracten af te sluiten met de besturen van de zes regio’s voor de
periode 2008 – 2011 over de gewenste ruimtelijke en sociale ontwikkelingen. De inhoud
van het Regiocontract van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen richt zich op drie prioriteiten
namelijk Fysieke omgeving, Sociale omgeving en Economische omgeving. In het huidige
Regiocontract zitten geen aanknopingspunten richting sport en bewegen.

2.3 Landelijke ontwikkelingen
Hieronder volgt een toelichting op het huidige sport- en beweegbeleid dat door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevoerd wordt.
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Anno 2009 heeft de rijksoverheid als doelstelling dat meer burgers kiezen voor een
gezonde en actieve leefstijl. Sport en beweging – op verantwoorde wijze en in een
gezonde context – maken daarvan onlosmakelijk deel uit. Zoveel mogelijk Nederlanders
zouden aan de beweegnorm1 en/of de fitnorm2 moeten voldoen.
Impuls ‘Brede scholen, sport en cultuur’:
Op 4 juni 2007 hebben het rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) het
Bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’ getekend, waarin beleidsmaatregelen ten gunste
van de ontwikkeling van de brede scholen zijn afgesproken. Met dit akkoord werd de
intentie ondertekend om met een meer gebundelde inzet van geldstromen te komen tot
grotere samenhang in het aanbod van onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse
opvang. Vanaf 2008 is de Impuls brede scholen, sport en cultuur door de ministeries van
VWS en OCW in het leven geroepen.

1

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van
internationale richtlijnen.
2
De fitnorm normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor een goede conditie
van het hartvaatstelsel.
Definitieve versie – Millingen aan de Rijn, maart 2010
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De Impuls steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. In 2012
zullen er 2.500 combinatiefunctionarissen werkzaam zijn in de sectoren onderwijs, sport
en cultuur. Met ingang van 2008 wordt er, oplopend in tranches, een budget aan
gemeenten toegekend om dit te realiseren. De gemeente Millingen aan de Rijn is
ingedeeld in de vierde en laatste tranche en kan vanaf 2011 deelnemen aan de impuls.
Olympisch Plan 2028
In mei 2009 hebben vertegenwoordigers van aangesloten sportbonden van NOC*NSF
met de ministeries van VWS, EZ en VROM en de vier grote steden het Olympisch Plan
2028 vastgesteld. Het Olympisch Plan 2028 formuleert acht ambities om Nederland in
2016 een samenleving te laten zijn waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong
en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven.
De acht ambities betreffen de topsport, de breedtesport, de sociaal-maatschappelijke
effecten, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en de
media-aandacht. Deze ambities wil NOC*NSF vormgeven met hulp van onder andere
gemeenten.
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Hoofdstuk 3

Visie op sport en bewegen

3.1 Betekenis van sport en bewegen
Ondanks dat iedereen 'weet' wat bedoeld wordt met sport en bewegen, is het lastig om
een gelijkluidende definitie te geven. De termen evolueren continu. Om nieuwe
activiteiten te bestempelen als sport en bewegen wordt gelet op elementen van fysieke
beweging, zoals kracht, snelheid en behendigheid.
Sport en bewegen is een vrijetijdsbesteding die een dorp als Millingen aan de Rijn
aantrekkelijk maakt. Maar voor de gemeente levert sport ook een bijdrage aan
maatschappelijke doelstellingen zoals de strijd tegen overgewicht, gezond blijven van
senioren en het versterkt de onderlinge banden tussen burgers.
Sporters blijken gezonder dan niet-sporters. Tweederde van de Nederlanders doet aan
sport en tien procent is lid van een sportvereniging. Daarnaast is ruim één op de tien
Nederlanders als vrijwilliger bij sport betrokken. Geen andere vrijetijdssector kent zoveel
vrijwilligers.

3.2 Het belang van gemeentelijk sportbeleid
Nog niet eerder is een gemeentelijke nota integraal sportbeleid opgesteld. Er ontbreekt
een duidelijke toekomstvisie op het gebied van sport in de gemeente Millingen aan de
Rijn.
Het toenemende maatschappelijke belang van sport en de samenhang met beleidsvelden
onderwijs, welzijn en zorg vraagt in toenemende mate om duidelijke beleidskaders. Zo
wordt sport en bewegen steeds meer en intensiever gebruikt voor het bereiken van
maatschappelijke doelstellingen als sociale cohesie, vrijwilligersbeleid en bestrijden van
overgewicht.
Uit landelijke onderzoeken blijkt dat steeds minder mensen regelmatig bewegen, dat
overgewicht en hartklachten in aantal toenemen. Sport heeft op dit terrein een belangrijke
preventieve functie. Ook op sociaal terrein speelt sport een belangrijke rol. Sport is een
bindende factor.
Deelname aan sportactiviteiten bevordert de integratie. Sport brengt mensen bij elkaar.
Door middel van de sport leren jongeren de normen en waarden van de samenleving te
hanteren. De regels van het spel zijn immers gebaseerd op de regels van de
samenleving.

3.3 Relatie tussen sport en andere beleidsterreinen
Sportbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden. Deze beleidsvelden
hebben onderdelen die weer invloed hebben op het sporten en of sportbeleid. Er wordt
voor een integrale benadering gekozen waarbij de verschillende beleidsvelden worden
betrokken bij het proces. Enerzijds wordt een link gelegd met het vernieuwde
speelruimtebeleid, subsidiebeleid en gezondheidsbeleid. Anderzijds door vanuit het sporten beweegbeleid input te leveren ten aanzien van het nog op te stellen jeugdbeleid,
onderwijsbeleid en vrijwilligersbeleid.
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Nieuw aandachtsterrein is de beleidsafdeling VROM. Indien er sprake is van
(her)inrichting van de openbare ruimte zal het belang van sport en sportieve recreatie
voldoende moeten meewegen bij de invulling van bestemmingsplannen en de verdeling
van middelen voor accommodaties. In de gemeente dienen voldoende sport- en
speelruimte te zijn die uitnodigen tot bewegen.
Doordat verschillende afdelingen samenwerken, worden andere beleidsvelden betrokken
bij de beleidsontwikkeling. Daarmee wordt een groot draagvlak gecreëerd, vindt betere
afstemming plaats, maar bovenal versterkt het de relatie tussen sport en bewegen en de
andere beleidsvelden.
3.4 Gemeentelijke doelstelling
De gemeente heeft als doelstelling door Sport en bewegen een gezonde en actieve
leefstijl te bevorderen. Dit geldt voor iedere burger van Millingen aan de Rijn, jong en oud,
voor iedereen in elke levensfase.
Sport is niet langer uitsluitend als ‘doel’ (vrijetijdsbesteding) maar steeds vaker als
‘middel’ in te zetten. Sport levert immers een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie,
de leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid c.q. het tegengaan van
bewegingsarmoede.
Deelname aan sportactiviteiten bevordert tevens integratie en sociale betrokkenheid.
Sport brengt mensen bij elkaar.
Onder ‘sport en bewegen’ verstaan we: alle activiteiten waarbij sprake is van spel,
bewegen, fysieke uitdaging en wedijver die in georganiseerd en/of ongeorganiseerd
verband worden beoefend. De wijze waarop deze activiteiten worden beoefend en
beleefd hangt af van persoonlijke aanleg, ambitie en mogelijkheden van de beoefenaren.
Veiligheid en betrokkenheid/motivatie van deskundig
(bege)leidend kader (vrijwilligers én professionals) staat hierbij hoog in het vaandel.

3.5 Doelgroepen
De gemeente hecht er een groot belang aan dat in onder meer haar onderwijsbeleid,
jeugdbeleid, ouderenbeleid en gezondheidsbeleid alle inwoners, ongeacht hun fysieke
mogelijkheden, in staat zijn om binnen de gemeentegrenzen een sport- of
bewegingsactiviteit te kunnen beoefenen.
Het is dus belangrijk dat iedereen eenvoudig toegang krijgt tot de sportvoorzieningen. Het
is bekend dat bepaalde groepen in de samenleving onvoldoende participeren in de sport.
Om de toegankelijkheid te vergroten zal, door middel van het subsidiebeleid, een
subsidiegrondslag worden vastgesteld voor de doelgroepen die de gemeente wil
stimuleren een gezondere levensstijl te ontwikkelen.
Senioren
Senioren vormen een doelgroep, omdat onder senioren bewegingsarmoede voortkomt en
omdat er relatief weinig stimuleringsactiviteiten plaatsvinden onder de mensen van 50
jaar en ouder. Vooral voor senioren is bewegen van belang, omdat ze hierdoor langer fit
blijven. Zowel fysiek als mentaal. Daarnaast biedt gezamenlijk bewegen de mogelijkheid
andere mensen te ontmoeten.
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Het is dus van groot belang om de groter groeiende groep senioren blijvend deel te laten
nemen aan de maatschappij en gelegenheid te bieden om door sport en bewegen gezond
en actief te blijven.
Millingen aan de Rijn richt zich met het sport- en beweegbeleid op sportstimulering onder
de inwoners vanaf 50 jaar onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.
Jeugd en Jongeren
De stimulering van sport en bewegen onder jeugd en jongeren vormt een belangrijk
instrument om onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” de geschetste problematiek
het hoofd te kunnen bieden.
Het structureel stimuleren van sporten en bewegen onder de jeugd en jongeren, is dan
ook een speerpunt van het sport- en beweegbeleid. Gezien de resultaten van het
EMOVO onderzoek (2007/2008) gaat de specifieke aandacht uit naar de leeftijdsgroep
van 12 tot en met 23 jaar. Hierbij wordt het belang van sportstimulering in het
basisonderwijs echter niet uit het oog verloren.

3.6 De rol van de Gemeente Millingen a/d Rijn
Voor het welslagen van het stimuleren van een gezonde en actieve levenstijl door sport,
speelt de gemeente een belangrijke rol. De gemeentelijke overheid heeft belang bij een
gezonde en zelfredzame bevolking. Daarnaast hebben de gemeenten wettelijke taken op
het gebied van maatschappelijke ondersteuning en openbare gezondheid. Geheel in lijn
neemt de Gemeente Millingen aan de Rijn op lokaal niveau de regierol op zich om te
weinig actieve burgers, door middel van o.a. het inzetten van beweeginterventies, te
verleiden om meer te gaan bewegen en hun zodoende tot een actieve leefstijl te
stimuleren.
Als regisseur bepaalt de Gemeente Millingen aan de Rijn de contouren van het beleid,
maar de uitvoering van de activiteiten wordt door derden gedaan. De uitvoering van het
beleid wordt gedaan in samenwerking tussen (markt)partijen. Waarbij de inzet er gericht
op is het aanbod te versterken en/of de maatschappelijke waarde van sport te benutten.
Daarbij worden initiatieven genomen die kunnen leiden tot vernieuwing.
Meer dan voorheen wordt het accent gelegd op maatschappelijke doelen als participatie,
leefbaarheid en integratie.
Ook stimuleert de gemeente sportdeelname door het verstrekken van subsidies, het
gebruikmaken van subsidies van andere overheden, het op andere wijze ondersteunen
van (nieuwe) initiatieven, het inzetten van sport om maatschappelijke doelen na te
streven en door het communiceren met de bevolking.
Het stimulerende beleid richt zich op het halen van maatschappelijke doelstellingen zoals
het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht.
De voorwaardenscheppende rol wordt ingevuld in de vorm van investeringen in
bestaande en nieuwe (vervangende) sportaccommodaties, het verzorgen van het beheer
van accommodaties (waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt) en het
geven van vergunningen ten behoeve van het organiseren van evenementen. Door het
scheppen van deze voorwaarden maakt de gemeente het mogelijk dat het aanbod van
sportvoorzieningen en evenementen kwantitatief en kwalitatief passen bij de omvang van
en de vraag uit de bevolking en de ambities.
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3.7 Accommodatiebeleid
Begin februari 2009 is tijdens de bijeenkomst met de sportverenigingen gebleken dat de
huidige kwaliteit van de sportaccommodaties in Millingen aan de Rijn een belangrijk
knelpunt is voor de sportverenigingen. De sportinfrastructuur is wat de verenigingen
betreft de basis voor alle breedtesport. Willen de sportverenigingen en overige
aanbieders van sport en bewegen in Millingen aan de Rijn hun maatschappelijke functie
ten volle kunnen waarmaken dan is een voldoende en kwalitatief goed aanbod van
sportvoorzieningen een vereiste.
De gemeente steekt in op een basisvoorzieningenniveau, zodat de lokale
sportinfrastructuur ook echt de basis kan zijn voor alle breedtesport in Millingen aan de
Rijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de binnensportaccommodatie (sporthal De
Duffelt) en de buitensportaccommodatie (sportvelden De Hove), maar ook naar
verenigingsgebouwen en het multifunctionele gebruik van het nog te realiseren Kulturhus
Doel van het (sport)accommodatiebeleid is om te komen tot een doelmatig en efficiënt
gebruik van dit gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Van groot belang hierbij is dat
wordt gestreefd naar een optimale bezetting van accommodaties. Om deze optimale
bezetting te bewerkstelligen kiest de gemeente Millingen aan de Rijn bewust voor een
integrale en beleidsterreinoverstijgende aanpak. Hieronder wordt verstaan dat in het
accommodatiebeleid nadrukkelijk relaties en dwarsverbanden worden gelegd tussen
onderwijs, welzijn en sport. Accommodaties dienen daarom niet uitsluitend vanuit hun
primaire functie te worden beschouwd, maar veel meer als brede maatschappelijke
voorzieningen die voor meerdere doeleinden kunnen worden ingezet.
Belangrijke instrumenten om invulling te geven aan de integrale benadering van het
accommodatiebeleid zijn multifunctionaliteit en clustervorming. Bij multifunctioneel gebruik
van accommodaties gaat het erom om algemene ruimten voor zoveel mogelijk functies en
gebruikersgroepen in te zetten. De multifunctionele inzetbaarheid van accommodaties
kan worden bevorderd door:
• breder benutten van bestaande accommodaties (programmering, communicatie);
• geschikt maken van accommodaties voor multifunctioneel gebruik (fysieke
aanpassingen);
• nastreven multifunctionaliteit bij nieuwbouw, vervanging en renovatie.
Ook het inzetten van sportaccommodaties en sportverenigingen ten behoeve van
bijvoorbeeld naschoolse opvang of buurtactiviteiten geldt als een bekende combinatie van
functies. In dit verband kan ook de toepassing van kunstgras op het sportpark worden
aangehaald. Kunstgras heeft niet alleen een hogere bespelingintensiteit, waardoor velden
de gehele dag (en voor meerdere doeleinden) kunnen worden gebruikt, maar leent zich
ook bij uitstek als multifunctionele ondergrond waardoor naast sport ook andersoortig
gebruik mogelijk wordt. Multifunctionaliteit en clustervorming vraagt om een sterke
betrokkenheid van en samenwerking tussen de gemeente, verenigingen, scholen,
welzijnsinstellingen en overige private accommodatieaanbieders.
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Hoofdstuk 4

Beleidsvoornemens

4.1 Inleiding
In februari 2009 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Millingen aan de Rijn de
kadernota "Hoofdlijnen Sport- en Beweegbeleid Millingen aan de Rijn" vastgesteld. Hier
voorafgaand hebben een bijeenkomst met sportverenigingen en een VORA
plaatsgevonden. De uitkomsten van deze twee bijeenkomsten zijn verwerkt in deze
sportnota en zullen hieronder in een overzicht van beleidsvoornemens concreter worden
ingevuld.
Daarbij is het aan de raad vast te stellen welke beleidsvoornemens kunnen worden
uitgewerkt voor de periode 2010-2016. De beleidsvoornemens zullen, in een
uitvoeringsnota, aan het College van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming
worden voorgelegd.

4.2 Sportverenigingen & vrijwilligers: sterk, professioneel en
samenwerkingspartner
In Millingen aan de Rijn zien we dat de sportvereniging een grote rol speelt in de lokale
samenleving. Door sport ontstaan kansen op binding, integratie en sociale cohesie. En
vanwege de educatieve waarde van sport biedt sport ook uitgelezen mogelijkheden voor
opvoedingszaken zoals normen en waarden. De sportverenigingen moeten het hebben
van vrijwilligers, het kader. Om haar sportieve en maatschappelijke waarde te blijven
waarmaken, is het nodig te investeren in technisch en organisatorisch kader. Deskundige
trainers en coaches zorgen voor kwaliteit op alle niveaus. Professionele
verenigingsondersteuners helpen de sportvereniging een sportieve onderneming te
worden.
Daardoor ontstaat een moderne vraaggerichte en gezonde vereniging: de leden krijgen
wat ze willen, de vrijwilligers worden ondersteund en er zijn samenwerkingsverbanden
met scholen, bedrijven en gemeenten.
Verenigingsondersteuning
Om de sportverenigingen belangrijke maatschappelijke functies te laten vervullen dient de
structuur van de Millingse verenigingen verstevigd te worden. Want de sportverenigingen
in de gemeente Millingen aan de Rijn hebben het moeilijk en lopen tegen dezelfde
knelpunten aan: gebrek aan kader, ledenverloop, financiën, accommodatie problemen en
complexere wet- en regelgeving. Verenigingen die de ambitie hebben een centrale rol te
spelen op het lokale niveau, die dus ondernemend denken, zullen steeds vaker de
behoefte krijgen aan een professionele aanpak. Er dient geleidelijk een verschuiving van
taken plaats te vinden van orde op zaken stellen tot meer beleidsinitiërende en structurele
zaken als aansturing en begeleiding van mensen of het organiseren van bijvoorbeeld
naschoolse opvang.
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Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering kan natuurlijk niet los gezien worden van het gemeentelijke
vrijwilligersbeleid. Maatregelen om het vrijwilligerswerk beter te laten functioneren, zullen
meer op maat geleverd moeten worden.
Het vrijwilligersbeleid zal in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog in
dit jaar verder gestalte krijgen. De sport zal hierin een rol spelen.
Samenwerking Sport, Onderwijs en Jongerenwerk
De BOS-methode (buurt, onderwijs en sport) is gericht op de aanpak van achterstanden
van jeugd en jongeren. Door het stimuleren van de samenwerking tussen de school,
gemeente, sportverenigingen en welzijn helpt het mee in de aanpak van achterstanden
van jeugd en jongeren. Deze achterstanden kunnen zich voordoen op het gebied van
gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, sport of bewegen. Dit uit zich in ongezond
leefgedrag, overgewicht, bewegingsarmoede, rondhangen uit verveling, psychosociale
problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, voortijdig de school verlaten (schooluitval)
en (kleine) criminaliteit. Naast het verminderen van deze achterstanden is de
samenwerking erop gericht de door de buurtbewoners ervaren overlast veroorzaakt door
jeugdigen te bestrijden.
Jeugdigen blijken vaak geïnteresseerd in sport. Dit vormt een mogelijkheid om de
jeugdigen door sport en bewegen te stimuleren, zodat voorkomen wordt dat zij afglijden.
Door sport en bewegen ontstaat ook weer contact met jeugdigen, waardoor de
communicatie over school, werk, familie, vrije tijd etc. weer op gang kan komen. Een
ander positief effect van sport en bewegen is dat het de gezondheid bevordert en een
bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke vorming van jeugdigen.
Daarnaast is sport belangrijk als een maatschappelijk geaccepteerde en ondersteunende
vorm van recreatie met positieve effecten op de sociale cohesie in buurten en wijken.
De sportactiviteiten worden in lokale samenwerking van partijen uit de buurt, het
onderwijs en de sport opgezet.

4.3 Onderwijs: actieve school die samenwerkt met de sportverenigingen
Op de scholen voor primair onderwijs maken jonge kinderen kennis met diverse vormen
van sport en bewegen. Voor een aantal kinderen is dit een eerste kennismaking met sport
en bewegen. Het onderwijs legt het fundament voor een duurzame, gezonde en sportieve
leefstijl - en daarmee een sportieve samenleving.
Millingen aan de Rijn wil dat de aandacht voor goed bewegingsonderwijs in het primair
onderwijs een structureel karakter krijgt, waardoor de kwaliteit van de gymles
gewaarborgd blijft en kinderen met meer plezier sporten en bewegen. Tot op heden heeft
Millingen aan de Rijn het beleid ten aanzien van het bewegingsonderwijs niet vastgelegd
in een notitie. De breedtesportimpuls was de eerste gelegenheid waarbij een en ander op
papier is gezet ten aanzien van sport en onderwijs.
Inzet van een vakleerkracht is de keus van het onderwijs zelf. Dit zal in overleg met de
school worden opgenomen. De gemeente streeft naar een groeimodel waar in het eerste
jaar 1 keer per week een vakleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt voor de groepen
5 t/m 8.
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Het tweede jaar kan een vakleerkracht, met de impuls van het ministerie van VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en Port) 1 keer per week voor alle klassen het
bewegingsonderwijs verzorgen.
De impuls steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen aanstellen in het
eerste projectjaar volledig en het tweede project jaar met een 60%-40% regeling. De
gemeente zal 60% van de cofinanciering op zich nemen. Daarbij zal het onderwijs een
eigen bijdrage van € 10.000,00 worden voorgesteld.
De resultaten die in Millingen aan de Rijn worden nagestreefd, zijn de volgende:
• goed en gevarieerd bewegingsonderwijs;
• zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke doelstelling om drie uur per week
sportonderwijs op school te volgen;
• aansluiten bij de landelijke doelstelling dat in 2010 elke leerling dagelijks kan
sporten binnen en buiten de schooluren.
• inzet vakleerkracht op het primair onderwijs.
4.4 Bewegen en gezondheid: Millingen actief!
Stimuleren staat voor aansporen en prikkelen. Sportstimulering is daarom het geheel aan
maatregelen waarmee mensen worden aangespoord en/of geprikkeld om te gaan sporten
of bewegen. Sportstimulering wordt ingezet om specifieke doelgroepen of activiteiten een
extra stimulans te bieden.
Net als op andere plaatsen in Nederland heeft ook de gemeente Millingen aan de Rijn te
maken met groepen in de samenleving die niet of weinig sporten en bewegen. Millingen
wil binnen het sport- en beweegbeleid het accent leggen op de doelgroepen
jeugd/jongeren (12 tot en met 23 jaar) en volwassenen/senioren (45 jaar en ouder).
Enerzijds gaat het er om sportuitval onder jeugd/jongeren te voorkomen en de
gezondheid onder deze doelgroep te bevorderen (met name het tegengaan van
overgewicht). Anderzijds gaat het er met het oog op de vergrijzing om dat ouderen zo
lang mogelijk gezond en vitaal blijven.
Met het thema ‘Sportstimulering’ streeft de gemeente de volgende resultaten na:
• meer jeugd/jongeren gaan sporten en bewegen;
• voorkomen sportuitval bij de jeugd;
• meer volwassenen/senioren gaan sporten en bewegen;
• meer jeugd/jongeren (50% in 2012) en volwassenen/senioren (70% in 2012)
voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Kiezen voor sportstimulering, betekent automatisch kiezen voor een goed sport- en
beweegaanbod. Aanbieders van sport- en beweegactiviteiten moeten kwalitatief en
kwantitatief in staat zijn om nieuwe doelgroepen op te vangen. Het aanbod en de kwaliteit
van sportaccommodaties moet in orde zijn en sport- en beweegruimtes moeten zo
ingericht zijn dat het mensen stimuleert om te gaan bewegen. Mensen stimuleren om te
gaan bewegen zonder dat de randvoorwaarden om te kunnen bewegen in orde zijn, is
dweilen met de kraan open.
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4.5 Sport en recreatie als vrijetijdsbesteding
De openbare ruimte ten behoeve van sportieve recreatie is een sterk punt van Millingen
aan de Rijn. Uit onderzoek blijkt dat 42% (2008) van de inwoners ongeorganiseerd aan
sport doet en dat 31% gebruik maakt van andersoortige sportvoorziening (zoals park,
bos, openbare weg).
De gemeente streeft naar het bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte en
draagt zorg voor een leefbare woonomgeving, waarmee de mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding (met name sport en bewegen) worden verbeterd/vergroot. De
resultaten die de gemeente daarbij nastreeft, zijn:
• de aanwezigheid van voldoende en goede sportmogelijkheden voor de
ongebonden sporter;
• bekendheid met de mogelijkheden voor ongebonden sport bij iedereen in de
gemeente.
Kinderen hebben weinig ruimte om veilig buiten op straat te spelen en sportparken
kunnen effectiever worden bespeeld. Het streven naar veiligheid (in termen van minder
overlast) beperkt de speelruimte van kinderen letterlijk en figuurlijk. De gemeente gaat
over de inrichting van de openbare ruimte. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeente
om de regie te voeren op dit thema, dat verschillende sectoren treft (ruimtelijke ordening,
welzijn, sport & recreatie, verkeersveiligheid, groen, etc.).
In Millingen aan de Rijn is het voorzieningenniveau ten aanzien van speelruimte de
afgelopen jaren op peil gebracht. Vanuit het speelruimtebeleid wordt dit
voorzieningenniveau de komende jaren op peil gehouden. Vanuit het sport- en
beweegbeleid wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van de voorzieningen.
Daarbij wordt gedacht aan het realiseren van sportplekken voor ouderen en
sportontmoetingsplaatsen voor jeugd en jongeren.
4.6 Subsidie- en tarievenbeleid: faciliteren en stimuleren
De Gemeente Millingen aan de Rijn hanteert het instrument subsidie als zijnde sturingsen stimuleringsmechanismen. Door het verstrekken van subsidie aan organisaties kan de
gemeente immers stimuleren dat de aanvrager activiteiten verricht die in
overeenstemming zijn met gemeentelijke doelen. De mate waarin wordt gesubsidieerd
hangt samen met de rol die de gemeente neemt in het maatschappelijke leven. Naarmate
een grotere rol wordt vervuld, zal de omvang van de in te zetten middelen hoger zijn.
Kiest de gemeente voor een grotere rol van het maatschappelijke middenveld en het
particuliere initiatief, dan ligt het voor de hand om minder te investeren.
In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld een sportvereniging een bepaald bedrag aan
subsidie kan ontvangen, indien de vereniging aan de criteria voldoet als beschreven in de
beleidsregels. Op die manier stimuleert de gemeente verenigingen meer in te zetten op
gemeentelijke doelstellingen.
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4.7 Sportaccommodaties: multifunctioneel en betaalbaar
Het ter beschikking stellen van de accommodaties is van oudsher een belangrijk
onderdeel van het gemeentelijke sportbeleid. Het accommodatiebeleid binnen een
gemeente is vaak een punt van discussie. Harde normen ontbreken en de vraag is welk
aanbod en welke kwaliteit moet worden geboden. Uiteraard ligt daar een spanningsveld
tussen de gemeente en de gebruikers van de accommodaties.
Begin februari 2009 is tijdens de bijeenkomst met de sportverenigingen gebleken dat de
huidige kwaliteit van de sportaccommodaties in Millingen aan de Rijn een belangrijk
knelpunt is voor de sportverenigingen. De sportinfrastructuur is wat de verenigingen
betreft de basis voor alle breedtesport. Willen de sportverenigingen en overige
aanbieders van sport en bewegen in Millingen aan de Rijn hun maatschappelijke functie
ten volle kunnen waarmaken dan is een voldoende en kwalitatief goed aanbod van
sportvoorzieningen een vereiste.
De gemeente steekt in op een basisvoorzieningenniveau, zodat de lokale
sportinfrastructuur ook echt de basis kan zijn voor alle breedtesport in Millingen aan de
Rijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de binnensportaccommodatie (sporthal De
Duffelt) en de buitensportaccommodatie (sportvelden De Hove), maar ook naar
verenigingsgebouwen en het multifunctionele gebruik van het nog te realiseren Kulturhus.

4.8 Financiën
Voor het uitvoeren van deze nota zijn middelen nodig. Deze middelen maken het mogelijk
een impuls te geven en de sportinfrastructuur te versterken, sport te stimuleren en
bewegingsarmoede te bestrijden. De beschikbare middelen zijn niet toereikend.
Indien besloten wordt deze nota uit te voeren zal jaarlijks een extra toevoeging aan de
voorzienig Breedtesport nodig zijn.
Bij het opstellen van deze nota is de insteek geweest dat het sportbeleid in Millingen aan
de Rijn multifunctioneel en betaalbaar moet zijn. De beleidsvoornemens vormen een
minimale inzet om de doelstelling te realiseren.
Door een integrale opzet wordt een maximaal resultaat beoogd.

Hierna volgt een overzicht van de verwachte kosten in 2010, 2011, 2012, 2013 en verder.
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Het financiële overzicht ziet er als volgt uit:

Financiën in 2010 ten laste van Sportbeleid
Actie

Geschatte
uitgaven
2.300

Kostensoort/
kostenplaats
6530002/
4600154

CU Around!

2.800

6530002/
4600154

Sportkennismakingslessen

1.500

6530002/
4600154

Wekelijkse boksinstuif*¹

TOTAAL
Restant

Omschrijving
Sportinstellingen-beleid en
projecten/Dot. Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingen-beleid en
projecten/Dot. Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingen-beleid en
projecten/Dot. Voorz.
Breedtesport

€ 6.600
€ 6.900

*¹

Voor de wekelijkse boksactiviteit wordt een bijdrage van € 1,00 per deelnemer gevraagd. Gemiddeld aantal deelnemers per week is
15. Met de komst van een tweede boksdocent wordt dit aantal uitgebreid en zullen de inkomsten hoger worden. Deze inkomsten zijn
overigens niet meegerekend in het overzicht.
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Totaal financieel overzicht sportbeleid 2010
(inclusief projecten waarvoor elders dekking wordt gevonden)
Actie
Ontwikkelen sportplekken jeugd 1223 jaar en senioren 50+
Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi

Geschatte
uitgaven
€ 7.000

Kostensoort/
kostenplaats
6580001/
4343226

€ 500

6630101/
4425802
6630022/
4343801

Deskundigheids-bevordering ten
laste van het vrijwilligersbeleid

€ 5.000

Wekelijkse boksinstuif

€ 2.300

6530002/
4600154

CU Around!

€ 2.800

6530002/
4600154

Sportkennismakingslessen

€ 1.500

6530002/
4600154

TOTAAL
Ten laste van sportbeleid
Ten laste overig

€ 19.100
€ 6.600
€ 12.500

Omschrijving
Speeltuinenbeheer/Onderhoud
speeltoestellen
Georganiseerd
jeugdwerk/Integraal
Soc. Cult.
Werk/Stimulering
Vrijwilligerswerk
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport

De jaarlijkse dotatie aan de reserve Breedtesport bedraagt € 13.500.
In dit jaar wordt dus € 6.600 onttrokken.
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Op basis van de cijfers uit de 3e tranche en vergelijkbare gemeenten zijn de bedragen van
de combinatiefunctionaris samengesteld.
In november/december 2010 zal de intentieverklaring getekend moeten worden om deel
te kunnen nemen aan dit project dat het eerste jaar nog volledig door het ministerie van
VWS gesubsidieerd zal worden. Dat betekent dat het project pas in het schooljaar 20102011 in kan gaan.
Financiën in 2011 ten laste van het sportbeleid
Actie
Inzet combinatiefunctionaris
schooljaar 2011-2012 voor 0,5 fte*²
Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi

Geschatte
uitgaven
€ 27.000

Kostensoort/
kostenplaats

€ 500

6630101/
4425802
6530002/
4600154

Wekelijkse boksinstuif

€ 2.300

CU Around!

€ 2.800

6530002/
4600154

Ontwikkelen sportplekken in
openbare ruimte voor jeugd 12-23
jaar en senioren 50+

€ 6.000

6530002/
4600154

TOTAAL
Ten laste van sportbeleid
Ten laste overig
Restant budget sportbeleid

€
€
€
€

Omschrijving
Volledige subsidie
via ministerie VWS
Georganiseerd
jeugdwerk/Integraal
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport

38.600
11.100
27.500
2.400

De jaarlijkse dotatie aan de reserve Breedtesport bedraagt € 13.500.
De onttrekking in 2011 bedraagt dus € 11.100.

*²
De aanvraag wordt in 2010 ingediend. In november/december 2010 zal de intentieverklaring ondertekent dienen te worden. Dat
betekent dat het project pas kan starten in augustus 2011. Daarmee loopt het project gelijk aan de start van het schooljaar een
verenigingsjaar. De totale kosten voor het project in 2011 zijn wel in het boekjaar 2011 opgenomen en niet verdeeld over 2011 en
2012. Dat geldt ook voor de jaren hierop volgend.
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Financiën in 2012 ten laste van het sportbeleid
Actie

Geschatte
uitgaven
€ 38.000

Kostensoort/
kostenplaats

€ 500

6630101/
4425802

Wekelijkse boksinstuif

€ 2.300

6530002/
4600154

CU Around!

€ 2.800

6530002/
4600154

Ontwikkelen sportplekken in
openbare ruimte voor jeugd 1223 jaar en senioren 50+

€ 2.400

6530002/
4600154

Inzet combinatiefunctionaris
schooljaar 2012-2013 voor 0,7 fte

Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi

TOTAAL
Ten laste van sportbeleid
Ten laste overig
Restant budget sportbeleid

€
€
€
-€

Omschrijving
40% subsidie via
ministerie VWS
(gemeente betaalt
60% van totaal
bedrag)
Georganiseerd
jeugdwerk/Integra
al
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport

46.000
30.300
15.700
16.800
(te kort)

Totale begroting voor Breedtesport in 2012 is: € 30.300
Dat betekent een (mogelijk) extra onttrekking van € 16.800 aan de reserve breedtesport,
indien deze reserve voldoende groot is. Is dit niet het geval, dan zullen keuzes moeten
worden gemaakt.
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Financiën in 2013 ten laste van het sportbeleid
Actie

Geschatte
uitgaven
€ 54.000

Kostensoort/
kostenplaats

€ 500

6630101/
4425802

Wekelijkse boksinstuif

€ 2.300

6530002/
4600154

CU Around!

€ 2.800

6530002/
4600154

Ontwikkelen sportplekken in
openbare ruimte voor jeugd 1223 jaar en senioren 50+

€ 2.400

6530002/
4600154

Inzet combinatiefunctionaris
schooljaar 2013-2014 voor 1 fte

Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi

TOTAAL
Ten laste van sportbeleid
Ten laste overig
Restant budget sportbeleid

€
€
€
-€

Omschrijving
40% subsidie via
ministerie VWS
(gemeente betaalt
60% van totaal
bedrag)
Georganiseerd
jeugdwerk/Integra
al
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport

62.000
39.900
22.100
26.400
(te kort)

Bezien zal moeten worden of dit (deels) gedekt kan worden uit de reserve breedtesport.
Zo niet, dan zullen keuzes moeten worden gemaakt.
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Financiën in 2014 en verder ten laste van het sportbeleid
Actie
Inzet combinatiefunctionaris
schooljaar 2013-2014 voor 1 fte

Geschatte
uitgaven
€ 54.000

Kostensoort/
kostenplaats

€ 500

6630101/
4425802
6530002/
4600154

Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi
Wekelijkse boksinstuif

€ 2.300

CU Around!

€ 2.800

TOTAAL
Ten laste van sportbeleid
Ten laste overig
Restant budget sportbeleid

€
€
€
-€

6530002/
4600154

Omschrijving
40% structurele
subsidie via
ministerie VWS
(gemeente betaalt
60% van totaal
bedrag)
Georganiseerd
jeugdwerk/Integraal
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport
Sportinstellingenbeleid en
projecten/Dot.
Voorz.
Breedtesport

59.600
37.500
22.100
24.000
(te kort)

Totale begroting voor Breedtesport in 2014 en verder is: € 37.500
Bezien moet worden of de reserve breedtesport voldoende groot is, anders zullen keuzes
moeten worden gemaakt.
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Hoofdstuk 5
Beleidsvoornemen
1. Sportverenigingen & vrijwilligers:
sterk, professioneel en
samenwerkingspartner

2. Onderwijs: actieve school die
samenwerkt met de
sportverenigingen

3. Bewegen en gezondheid: Millingen
actief!

Samenvatting
Advies
• Inzetten van een verenigingsondersteuner
en een vakleerkracht in de zogenaamde
combifunctie.
• Deskundigheidsbevordering
sportverenigingen en sportvrijwilligers
onderdeel laten uitmaken van het
vrijwilligersbeleid.
• Samenwerking volgens BOS-methodiek.
• Inzetten van een verenigingsondersteuner
en een vakleerkracht in de zogenaamde
combifunctie.
• Continuering sportkennismakingslessen in
het onderwijs.
• Bevorderen sportieve en gezonde levensstijl
in het onderwijs. Professionalisering sport
door inzet vakleerkracht beweegonderwijs.
• Creëren van een goed en gevarieerd
bewegingsonderwijs.
• Aansluiten bij de landelijke doelstelling dat
in Millingen in 2016 elke leerling dagelijks
kan sporten binnen en buiten de
schooluren.
• Stimuleren van sport door ondersteuning
combifunctionaris en een
aanpassing/aanvulling in de opdracht aan
het jongerenwerk.
• Stimuleren van sport door ouderen binnen
verenigingen, ondersteund door een
verenigingsondersteuner.
• Jaarlijks zaalvoetbaltoernooi voor jongeren.
• Voortzetten breedtesportactiviteiten
(boksen, CU Around! of iets vergelijkbaars).
• Aanbod verenigingen vernieuwen.
• Laagdrempelig aanbieden van
ongeorganiseerde sportactiviteiten aan
jeugd/jongeren en 50+.
• Meer jeugd/jongeren gaan sporten en
bewegen.
• Voorkomen sportuitval bij jeugd/jongeren.
• Meer volwassenen/senioren gaan sporten
en bewegen.
• Meer jeugd/jongeren (50% in 2012) en
volwassenen/senioren (70% in 2012)
voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen.
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4. Sport en recreatie als
vrijetijdsbesteding

5. Subsidie- en tarievenbeleid:
faciliteren en stimuleren

6. Sportaccommodaties:
multifunctioneel en betaalbaar

•

Speelruimte inrichten als stimulerende
sport-beweegplekken (speelruimteplan,
aanpassing trapveldjes,
sportontmoetingsplaats jeugd/jongeren en
ouderen).
• Bevordering openbare (sport) ruimte gericht
op recreatie en toerisme.
• De aanwezigheid van voldoende en goede
sportmogelijkheden voor de ongebonden
sporter.
• Bekendheid met de mogelijkheden voor
ongebonden sport bij iedereen in de
gemeente.
• Subsidieproces meer vergemakkelijken en
subsidiegrondslagen benoemen (meer nog
als sturingsinstrument gebruiken). Oog voor
procesverbetering.
• Doelgroepen subsidiëren.
Accommodatiebeleid ontwikkelen met als inzet
multifunctioneel en betaalbaar sporten in
Millingen!
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