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Samenvatting
Samen met de sportverenigingen willen wij sport in HardinxveldGiessendam meer aandacht geven. Het gezamenlijk uitstralen dat sport
en bewegen een belangrijk onderdeel vormt van de samenleving van
Hardinxveld-Giessendam is een ambitie van zowel sportverenigingen
als de gemeente. Sport draagt bij aan de gezondheid van inwoners,
vergroot de leefbaarheid, zorgt voor verbinding en stimuleert de
economie.
De voorliggende Sportagenda en de Maatschappelijke Agenda (MAG)
vormen samen het totale sportbeleid. Hierbij gaat de Sportagenda in
op de financieel-ruimtelijke kant van sport en de MAG op de sociale
kant van sport.
Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief en in beweging.
Er zijn dan ook veel mogelijkheden om te sporten of te bewegen
in de gemeente. Met de Sportagenda brengen wij sport nog
sterker naar voren en brengen het belang van sport en bewegen
onder de aandacht. Daarnaast zorgen wij voor goede kwalitatieve
accommodaties die betaalbaar zijn en optimaal benut worden.
Wij geven hieraan uitvoering onder de thema’s sportprofilering en
sportaccommodaties.
Om Hardinxveld-Giessendam meer als sportgemeente te profileren
willen wij meer sportevenementen aantrekken. Sportevenementen
zorgen voor verbinding en versterken het economisch klimaat. Ook
brengen wij bijzondere sportprestaties meer onder de aandacht.
Door landelijk sportbeleid zijn de mogelijkheden om topsporters te
behouden voor de gemeente beperkt. Hierdoor wil HardinxveldGiessendam zich vooral profileren als plek waar talenten zich kunnen
ontwikkelen. De gemeente biedt hiervoor maatwerk om topsporters
verder te helpen in hun ontwikkeling.
Wij streven naar een optimale balans tussen vraag en aanbod wat
betreft sportaccommodaties. Accommodaties dienen intensief
gebruikt te worden om leegstand en desinvesteringen te voorkomen.
De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn daarnaast
multifunctioneel en daarmee geschikt voor verschillende takken van
sport. De gemeente draagt zorg voor het aanbod van voorzieningen
die geschikt zijn voor alle breedte- en wedstrijdsporten, die van
goede kwaliteit zijn en een aantrekkelijke uitstraling hebben. Door
middel van een meerjarenperspectief maken wij inzichtelijk wanneer
sportaccommodaties hun levensduur bereikt hebben en er ingrepen
nodig zijn. Hierdoor weten sportverenigingen waar zij de komende
jaren aan toe zijn en kan de gemeente hier financieel naar toe werken.
Wij richten ons in eerste instantie op het in stand houden van de
huidige sportaccommodaties. Samen met de sportverenigingen
bekijken wij de mogelijkheden om de krapte in het huidige rooster op
te lossen. Wat betreft de ruimtelijke inpassing van sportaccommodaties
sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de huidige sportinfrastructuur.
Op deze manier zetten gemeente en sportverenigingen de sport in
Hardinxveld-Giessendam op de kaart.
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1. Inleiding
Samen met de sportverenigingen willen wij de sport in Hardinxveld-Giessendam meer aandacht geven. Sport vormt een belangrijk onderdeel
van de samenleving van Hardinxveld-Giessendam. Het draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners, vergroot de leefbaarheid en zorgt voor
verbinding in onze samenleving. Daarnaast draagt sport bij aan het economisch klimaat van Hardinxveld-Giessendam. Met de Sportagenda
zetten wij in op sport, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier actief in beweging kan zijn. Wij brengen sport sterker naar voren en
brengen het belang van sport en bewegen onder de aandacht. Daarnaast zorgen wij voor kwalitatieve accommodaties die betaalbaar zijn en
optimaal benut worden. Op deze manier zorgt de gemeente voor verbinding en faciliteiten.
1.1 Aanleiding
Sportverenigingen vragen de gemeente om meer aandacht te besteden aan sport in Hardinxveld-Giessendam. Het gezamenlijk uitstralen van
de gemeente en de sportverenigingen dat sport en bewegen gewaardeerd worden. Daarnaast is er met name voor de sportaccommodaties
niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is en wat men van elkaar kan verwachten. Met de Sportagenda en de uitvoering daarvan
pakken wij gezamenlijk deze vragen op.
Daarnaast stond in het Collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Daadkrachtige samenleving, slagvaardige gemeente’ spreekt het college uit om te
investeren in sport:

‘Sport, recreatie en cultuur in combinatie met goede voorzieningen leveren een belangrijke
bijdrage aan het welbevinden van jong en oud. Dit alles is goed voor de leefbaarheid, het
sociale leven en de saamhorigheid. Wij willen meedenken met verenigingen, de
communicatie verbeteren, initiatieven stimuleren en zo mogelijk faciliteren.’
Hieruit komt de opdracht om de verschillende dwarsverbanden van het beleidsgebied sport in kaart te brengen en uiteindelijk in samenspraak
met verenigingen sportbeleid op te stellen.
1.2 Werkwijze
De Sportagenda is een breed gedragen beleidsdocument. Voor het formuleren van de sportambities voor de komende jaren haalden wij input
op bij de sportverenigingen. Met hen is eerst een individueel gesprek gevoerd waarin zij hun wensen en ideeën voor de Sportagenda konden
geven. Alle wensen en ideeën zijn bij elkaar gevoegd om zo tot een aantal speerpunten te komen. Deze speerpunten zijn in de vorm van
stellingen op een avondbijeenkomst gepresenteerd aan de sportverenigingen, waarover wij met elkaar in gesprek gingen. Uiteindelijk is het
conceptdocument vormgegeven en is de sportverenigingen gevraagd om een laatste reactie om tot deze Sportagenda te komen.
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1.3 Opbouw sportbeleid
Het beleid op sport is ondergebracht in zowel de Maatschappelijke Agenda (bijlage 1) als in de voorliggende Sportagenda (figuur 1). De
Maatschappelijke Agenda vormt het sportbeleid als het gaat om de sociale beleidskant van sport. Hierbij kan gedacht worden aan sport ter
bevordering van de gezondheid, activering, het voorkomen van (psycho)sociale problemen en ter versterking van ontmoeting en de sociale
cohesie.
De voorliggende Sportagenda bevat de financieel-ruimtelijke beleidskant van sport. Hierbij wordt eerst ingegaan op de bestaande sportsituatie
in Hardinxveld-Giessendam; in het gebruik van sport en de infrastructuur van sport in de gemeente. Door vervolgens in kaart te brengen welke
ontwikkelingen er spelen op het gebied van sport bereiden wij ons voor op wat komen gaat. Ook maken wij hier de verbinding naar andere
relevante beleidsterreinen. Uiteindelijk presenteren wij de sportdoelen voor de komende periode. De focus van het nieuwe beleid wordt daarbij
gelegd op sportprofilering en sportaccommodaties. Met de Sportagenda en de uitvoering daarvan wordt duidelijk wie waar verantwoordelijk
voor is en wat men van elkaar kan verwachten.

Sportbeleid
Maatschappelijke Agenda
(sociaal)

Sportagenda
(financieel-ruimtelijk)

Figuur 1: Opbouw Sportbeleid
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2. Bestaande sportsituatie
Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn actief en in beweging. Er zijn dan ook veel mogelijkheden om te sporten of te
bewegen in de gemeente.
2.1 Huidig sportgebruik
In Hardinxveld-Giessendam zijn veel mogelijkheden om te sporten of te bewegen. Inwoners kunnen lid worden van diverse sportverenigingen
en beweegclubs. Ook op straat zien we het beeld van een actieve samenleving. Kinderen spelen buiten, inwoners fietsen en wandelen veel.
Toch voldoet slechts iets meer dan de helft van de volwassenen en ouderen aan de norm voor gezond bewegen. Relatief veel inwoners doen
niet aan sport. Het aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging blijkt een stuk lager te zijn dan in de omliggende gemeenten. Dit geldt
met name voor jongeren. Hoewel relatief minder jongeren lid zijn van een vereniging, sporten zijn ten opzichte van de regio evenveel buiten
sportverenigingen om.
Alle beschikbare data en cijfers op het gebied van sport en relevante beleidsterreinen zijn opgenomen en terug te vinden in de Startfoto
(bijlage 2) en het Databoek Meetindicatoren van de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam (bijlage 3).
2.2 Inzicht in de sportinfrastructuur
Hardinxveld-Giessendam kent een groot aantal sportaccommodaties waar sportverenigingen gebruik van maken. Al deze voorzieningen zijn
in kaart gebracht per accommodatietype en sport en voor zover mogelijk gekwantificeerd. Dit is gedaan voor buitensportaccommodaties
en binnensportaccommodaties. Commerciële sportvoorzieningen als fitnesscentra en sportscholen vormen een belangrijk onderdeel van de
sportinfrastructuur in Hardinxveld-Giessendam, maar zijn hier niet meegenomen.
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Buitensportaccommodaties
In Hardinxveld-Giessendam zijn in totaal 7 buitensportaccommodaties (afbeelding 1). De buitensportaccommodaties bieden niet alleen ruimte
aan veldsporten, maar ook bijvoorbeeld aan motorcross en ijssport. Voetbal en korfbal zijn verreweg de grootste buitensportaccommodaties in
omvang.

Voetbal
> een locatie in Beneden-Hardinxveld
> in totaal 7 velden, waarvan:
• 5 natuurgrasvelden;
• 1 kunstgrasveld;
• 1 kunstgrasveld voor pupillen.

Tennis
> een locatie in Beneden-Hardinxveld
> in totaal 6 banen op SmashCourt ondergrond

Korfbal (buiten)
> een locatie in Beneden-Hardinxveld,
een locatie in Boven-Hardinxveld
> in totaal 4 kunstgrasvelden,
waarvan:
• 2 in Beneden-Hardinxveld;
• 2 in Boven-Hardinxveld.

IJssport
> een locatie in Beneden-Hardinxveld,
een locatie in Boven-Hardinxveld
> in totaal 2 banen

Motorcross
> een locatie in Boven-Hardinxveld
> in totaal 1 baan
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Binnensportaccommodaties
In Hardinxveld-Giessendam zijn in totaal 5 binnensportaccommodaties, waarvan 1 gymzaal, 3 sporthallen en 1 binnenzwembad (afbeelding 2).
De gymzaal is in eigendom van een vereniging en wordt met name voor gymnastiek gebruikt. Van de 3 sporthallen zijn er 2 in eigendom van
de gemeente en 1 in eigendom van een vereniging. De sporthal die in eigendom is van een vereniging wordt met name voor korfbal gebruikt.

>
>
>
>

Gymzaal OKK
verenigingsgymzaal
een locatie in Beneden-Hardinxveld
in totaal 1 zaaldeel
sporten: gymnastiek, tafeltennis

>
>
>
>

Sporthal de Appelgaard
gemeentelijke sporthal
een locatie in Beneden-Hardinxveld
in totaal 3 zaaldelen
sporten: basketbal, budosport, korfbal (binnen),
tafeltennis, volleybal

>
>
>
>

Sporthal de Wielewaal
gemeentelijke sporthal
een locatie in Beneden-Hardinxveld
in totaal 3 zaaldelen
sporten: basketbal, badminton,
korfbal (binnen), zaalvoetbal, volleybal

8

>
>
>
>

Sporthal het Dok
verenigingssporthal
een locatie in Boven-Hardinxveld
in totaal 3 zaaldelen
sporten: korfbal (binnen), budosport

>
>
>
>

Binnenzwembad de Duikelaar
gemeentelijk binnenzwembad
een locatie in Beneden-Hardinxveld
in totaal 1 wedstrijdbad en 1 instructiebad
sporten: zwemmen, reddingszwemmen
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3. Ontwikkelingen in de sport
Sport en bewegen in Nederland verandert. Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er de komende jaren, en hoe zijn die
van invloed op het thema sport en bewegen?
Ontwikkelingen op het gebied van sport zijn:
> Mensen bepalen steeds meer zelf wanneer, waar en met wie ze sporten;
> Het aantal mensen dat sport via een vereniging neemt af. Vaker sporten mensen alleen, in een groep die ze zelf hebben samengesteld, bij
een commerciële sportaanbieder of bijvoorbeeld via hun werk;
> Veel jongeren van 12 tot 18 jaar stoppen met sport, met name als lid van een sportvereniging;
> Ook doen mensen met een handicap minder vaak aan sport. Het aantal sportende gehandicapten neemt wel toe;
> Individueel sporten is vooral vanaf de leeftijd van 20 jaar populair en blijft dat ook op oudere leeftijd. Jongeren individuele sporters kiezen
vooral voor hardlopen, 50-plussers voor wandelen, fietsen en zwemmen. De vergrijzing leidt op termijn ook tot minder sportdeelname;
> Smartphones en social media maken het mensen steeds gemakkelijker af te spreken om te gaan sporten en (sport)prestaties met elkaar te
vergelijken;
> Sport, recreatie, ontspanning en vermaak gaan steeds meer door elkaar lopen. Vrije tijd wordt in toenemende mate een zoektocht naar
belevenissen. Ook is het een manier om uiting te geven aan de eigen identiteit en leefstijl. De populariteit van leefstijlsporten, zoals wind- en
golfsurfen en snowboarden neemt toe.
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4. Sport in relatie met andere
beleidsterreinen
Sport kent vele dwarsverbanden met andere beleidsterreinen, op zowel sociaal als ruimtelijk gebied.
4.1 Sociaal
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft er sinds 2015 veel verantwoordelijkheden op sociaal gebied bijgekregen. Het Rijk heeft een
grote hoeveelheid taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp en Participatie aan de gemeente
overgedragen. We staan meer dan ooitde komende jaren voor de opgave om te bouwen aan een solide toekomst voor alle inwoners van
Hardinxveld-Giessendam. De centrale vraag hierbij is altijd wat inwoners nodig hebben om hun leven in goede banen te leiden. Inspelen op
de vraag en behoefte van onze inwoners vraagt om een integrale benadering van het domein: van het (preventieve) maatschappelijk voorveld
tot en met de inzet van de zwaardere, specialistische zorg. Om de eigen kracht (zelfredzaamheid) en mogelijkheden (participatie) van inwoners
ook in het maatschappelijk voorveld te stimuleren pakken we sociale vraagstukken in de samenleving via de Maatschappelijke Agenda aan. De
Maatschappelijke Agenda geeft richting aan onze gezamenlijke inzet om de samenleving in Hardinxveld-Giessendam de komende jaren nog
sterker te maken.
Sport en bewegen heeft een sterke relatie met het sociaal domein. Het draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden.
Mensen die sporten zijn fitter en hebben meer energie. Ook zorgt sporten voor het verminderen van chronische ziekten en overgewicht
en draagt bij aan een hogere levensverwachting van mensen. Daarnaast draagt sport bij aan sociale cohesie en het omzien naar elkaar. Op
deze manier heeft sport een sterke verbinding met (gezondheids)zorg en welzijn, maar ook met thema’s als vrijwillige inzet, onderwijs en
leefbaarheid.
4.2 Ruimte
Evenementen
Bij grote sportwedstrijden wordt aan sportverenigingen gevraagd met de gemeente in overleg te treden over zaken als veiligheid, verkeer en
parkeren of overlast. De gemeente kan dan beslissen of hier een evenementenvergunning voor aangevraagd moet worden. Voor reguliere
thuiswedstrijden wordt gevraagd om zelf voldoende maatregelen te treffen. Ook voor evenementen in relatie tot de gebruikelijke activiteiten
van verenigingen is geen evenementenvergunning nodig.
Speelruimte
De gemeente wil zorgdragen voor een zodanig ingerichte ruimte dat jeugdigen in de gemeente kunnen beschikken over voldoende
mogelijkheden voor lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling middels spel en ontmoeting. De algemene visie hierbij is dat er in de
openbare ruimte voldoende en veilige speelruimte is. Hierbij hoort een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen. Op deze manier zorgen
wij ervoor dat inwoners ook kunnen sporten en bewegen in de openbare ruimte.
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Maatschappelijk vastgoed
Hardinxveld-Giessendam is een gemeente met een grote sociale cohesie. Voorzieningen hiervoor liggen verspreid over de gemeente. De meeste
sportaccommodaties liggen centraal en zijn goed bereikbaar voor inwoners van zowel Boven- als Beneden-Hardinxveld. Door ontwikkelingen
als vergrijzing en individualisering komt het levendige sport- en verenigingsleven in de gemeente onder druk te staan. Voor de leefbaarheid
in de gemeente en de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsgemeente, is het van belang de sociale cohesie hoog in het vaandel te
houden. De gemeente spant zich daarom in om in beide kernen de basisvoorzieningen te behouden. Onder basisvoorzieningen wordt verstaan
onderwijs, een zorgcentrum en sportvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn gericht op de jongere kinderen in de gemeente en op ouderen en
senioren.
Grondbeleid
De gemeente laat sportverenigingen op verschillende manieren gebruik maken van verenigingsgebouwen, sporthallen en sportvelden in de
gemeente. De gemeente verhuurt sportaccommodaties aan verenigingen. Het berekenen van de huurprijs is hierbij vaak maatwerk. Reden
hiervoor zijn de verschillende niveaus van kostendekkend krijgen van de accommodatie per sport. Ook wordt aan verenigingen een recht
van opstal verleend, voor bijvoorbeeld clubgebouwen. De vergoeding die verengingen hiervoor betalen is een vaste vergoeding. Voor enkele
verenigingen wordt gebruik gemaakt van erfpacht.

11

Sportagenda 2018 - 2022

5. Sportambities
Met de Sportagenda zetten wij in op sport, zodat iedereen op zijn of haar eigen manier actief in beweging kan zijn. Wij
brengen sport sterker naar voren en brengen het belang van sport en bewegen onder de aandacht. Daarnaast zorgen wij voor
goede kwalitatieve accommodaties die betaalbaar zijn en optimaal benut worden. Op deze manier willen wij samen met de
sportverenigingen de sport in Hardinxveld-Giessendam verder ontwikkelen.
5.1 Sportstimulering en –ondersteuning
Het stimuleren van sporten en bewegen en het ondersteunen van sportverenigingen verloopt via de Maatschappelijke Agenda. Het
vraagstuk ‘Sport en bewegen’ is hier met name voor ingericht. Daarnaast zijn er sterke raakvlakken met veel andere vraagstukken van de
Maatschappelijke Agenda, zoals ‘Vrijwillige inzet’ en ‘Samenleven’.
Sport en bewegen
Sport en bewegen zijn belangrijk voor ontmoeting, activering, versterking van de sociale cohesie en het voorkomen van (psycho)sociale
problemen (bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie). We stimuleren daarom dat het aanbod om te sporten en te bewegen voldoende groot én
passend is. Dit aanbod brengen we actief onder de aandacht van de inwoners. We sporen hen aan er gebruik van te maken. Extra aandacht
gaat uit naar ouders met kinderen. Kinderen leren gezond en actief gedrag gemakkelijker aan wanneer ouders zelf het goede voorbeeld
geven. Bijvoorbeeld door zelf te sporten en kinderen met de fiets naar school te brengen. Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk
activiteiten kunnen ervaren om vervolgens zelf te kiezen hoe ze willen sporten of bewegen. Ook moet het sport- en beweegaanbod aansluiten
op de ontwikkelingen in de samenleving. We zetten daarom in op het samenbrengen van sport en sectoren als gezondheid, onderwijs, welzijn,
cultuur, jeugd en werk. Met die sectoren bespreken we deze ontwikkelingen om er met elkaar goed op in te kunnen spelen.
Actiepunten en planning
Zie Maatschappelijke Agenda
5.2 Sportprofilering
Hardinxveld-Giessendam heeft een breed sportaanbod en kent een rijk verenigingsleven. Wij willen ons sportaanbod en de inzet op sport
sterker naar voren laten komen. Zo brengen wij het belang van sport en bewegen onder de aandacht en zetten wij Hardinxveld-Giessendam
op het gebied van sport op de kaart.
Sportevenementen aantrekken
Sportevenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de sport en van de gemeente. Een evenement zorgt voor maatschappelijke
verbondenheid en versterkt het economisch klimaat. Sportevenementen zijn daarmee in meerdere opzichten belangrijk voor de gemeente.
Sportverenigingen en gemeente slaan de handen ineen voor het aantrekken van sportevenementen. Samen stimuleren en benutten wij
sportevenementen die bijdragen aan de profilering van Hardinxveld-Giessendam op het gebied van sport.
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Waarderen van sportprestaties
Sporters leveren bijzondere prestaties. Dit willen wij als sportverenigingen en gemeente waarderen. Hierdoor brengen wij sporters die een
bijzondere prestatie hebben geleverd onder de aandacht. Dit motiveert inwoners om te gaan sporten en hiermee wordt talentontwikkeling bij
andere sporters gestimuleerd.
Talentontwikkeling
Hardinxveld-Giessendam kent sporters die op topsportniveau1 hun sport beoefenen. De mogelijkheden om topsporters te behouden voor
de gemeente zijn beperkt. NOC*NSF en de bonden zetten in op het clusteren van topsport in landelijke topsportcentra. Hierdoor gaat
Hardinxveld-Giessendam zich vooral profileren als plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen. De gemeente biedt hiervoor faciliteiten om
sport op wedstrijdniveau te kunnen beoefenen. Vaak lopen de benodigde lijntjes van verenigingen voor topsport en talentontwikkeling al
binnen de eigen sportwereld. Als hier meer voor nodig is kan de gemeente daarin altijd meedenken om hier verder vorm aan te geven.
Actiepunten en planning
Planning

Actiepunt

Doelstelling

-

Benodigde accommodaties voor topsport dienen verenigingen zelf
te regelen

Talentontwikkeling

2018

Meedenken om talentontwikkeling en topsport verder vorm te
geven

Talentontwikkeling

2019

Binnen de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties
zorgen voor faciliteiten waar ruimte is voor trainingen en
wedstrijden op competitieniveau (zie ‘Kwaliteit’)

Talentontwikkeling

2019

Organiseren van het jaarlijks waarderen van mensen die een
bijzondere prestatie hebben geleverd in de sportwereld

Waarderen van sportprestaties

2019

Aandacht geven aan sportprestaties via (sociale) media

Waarderen van sportprestaties

2020

Overzicht van huidige sportevenementen per jaar in kaart brengen
en onderzoeken tot aantrekken van meer sportevenementen.

Sportevenementen aantrekken

2020

Verbinding leggen tussen ondernemers en sportverenigingen

Sportevenementen aantrekken

5.3 Sportaccommodaties
Hardinxveld-Giessendam kent een verscheidenheid aan sporten en daarmee een groot aantal sportaccommodaties. Wij zetten in op
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties met goede faciliteiten die betaalbaar zijn en optimaal benut worden, zodat
sportverenigingen op een zo optimaal mogelijke manier trainingen en wedstrijden kunnen organiseren.
Vraag en aanbod
Wij streven naar een optimale balans tussen vraag en aanbod wat betreft sportaccommodaties. Accommodaties worden intensief gebruikt
om leegstand en desinvesteringen te voorkomen. De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn daarnaast multifunctioneel en daarmee
geschikt voor verschillende takken van sport.
Hardinxveld-Giessendam voldoet ruimschoots aan de gestelde normen2 van het NOC*NSF wat betreft aantal sporthallen. Sporters kunnen
gebruik maken van 3 sporthallen (exclusief gymnastiekgebouw OKK), waar Hardinxveld-Giessendam volgens de norm uit zou komen op 0,9
tot 1,2 benodigde sporthallen. Toch geven sportverenigingen ruimtegebrek aan bij de huidige gemeentelijke sporthallen; het sportgebruik in
Hardinxveld-Giessendam is hoog en er heeft een versmalling plaatsgevonden van de piektijden. Daarnaast is er weinig flexibiliteit in de roosters
bij het gebruik van de sporthallen.
Door ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering van sport is de verwachting er dat de komende jaren minder gebruik gemaakt wordt
van de sportaccommodaties. Hierdoor richten wij ons in eerste instantie op het in stand houden van de huidige sportaccommodaties. Samen
met de sportverenigingen bekijken wij de mogelijkheden om de huidige krapte in het rooster op te lossen. Daarbij stimuleren wij een intensieve
samenwerking tussen gebruikers van alle sportaccommodaties.

In Nederland is geen algemene definitie van topsport. NOC*NSF definieert topsport als het niveau van sporters die deelnemen aan finales
van Europese- en Wereldkampioenschappen en/ of Olympische Spelen of hier potentie voor hebben. Wij verruimen deze definitie door
sporters die deelnemen aan finales van Nationale kampioenschappen toe te voegen.

1
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Spreiding en clustering
Voor sportaccommodaties benutten wij zo goed mogelijk de bestaande fysieke ruimte. Streven is soortgelijke sporten, en daarmee
sportaccommodaties, waar mogelijk te clusteren binnen de gemeente en de huidige spreiding aan te houden. Eventuele nieuwe
accommodaties sluiten wij ruimtelijk aan bij bestaande accommodaties. Voor sporthallen houden wij rekening met de landelijke
afstandsnormen ten aanzien van het huisvesten van bewegingsonderwijs.
Kwaliteit
De gemeente zorgt voor het aanbod van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties die geschikt zijn voor alle breedte- en
wedstrijdsporten, die van kwaliteit zijn en een aantrekkelijke uitstraling hebben. Hiervoor wordt rekening gehouden met actuele
kwaliteitsnormen van het NOC*NSF en de sportbonden en de wensen van de gebruikers. Door middel van een meerjarenperspectief wordt
inzichtelijk gemaakt wanneer sportaccommodaties hun levensduur bereikt hebben en er ingrepen nodig zijn. Hierdoor weten sportverenigingen
waar zij de komende jaren aan toe zijn en kan de gemeente hier financieel naar toe werken.
Voor de gemeentelijke sporthallen zorgt de gemeente voor voldoende en geschikte basismaterialen. Voor specifieke sportmaterialen wordt
maatwerk geboden, waarbij gelijkheid van verenigingen voorop staat.
Zolang er geen aanbod van horeca is rond sporthal de Appelgaard worden kleine initiatieven ter bevordering van het horecagehalte
ondersteund.
Betaalbaar
Wij streven naar een optimale balans tussen uitgaven en inkomsten van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Het
breder inzetten van de sportaccommodaties draagt hieraan bij. Ook kan het privatiseren van gemeentelijke sportaccommodaties leiden tot
kostenbesparingen en efficiëntievoordelen die ten goede komen aan de sportverenigingen. Sportaccommodaties in Hardinxveld-Giessendam
zijn hiermee beheersbaar en betaalbaar op de lange termijn. Samen met de sportverenigingen onderzoeken wij de mogelijkheden. Het
privatiseren van gemeentelijke sportaccommodaties is geen bezuinigingsmaatregel. Sportverenigingen mogen hier dan ook geen hinder van
ondervinden. Daarnaast zijn wij helder en transparant over tarieven, bijdragen en subsidies.

2

Minimumvariant van een sporthal per 20.000 inwoners, maximumvariant van een sporthal per 15.000 inwoners
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Actiepunten en planning
Planning

Actiepunt

Doelstelling

-

Geen concrete acties, aanhaken bij natuurlijke momenten

Spreiding en clusteren

-

Particuliere sporthallen vallen buiten de gemeentelijke
investeringen

Kwaliteit

2018

Ondersteunen van kleine initiatieven ter bevordering van het
horecagehalte rond sporthal de Appelgaard

Kwaliteit

2018

Veiligheidskeuring van faciliteiten en materialen van
gemeentelijke sportaccommodaties

Kwaliteit

2018

Uitvoeren van een nadere verkenning van het privatiseren van
de gemeentelijke sportaccommodaties

Betaalbaar

2019

Actualiseren van de meerjarenonderhoudsplanning van de
gemeentelijke sportaccommodaties

Kwaliteit

2019

Inventarisatie wensen van verenigingen van materialen van
gemeentelijke sportaccommodaties en uitvoering aan geven

Kwaliteit

2019

Inventarisatie wensen van verenigingen van faciliteiten van
gemeentelijke sportaccommodaties en uitvoering aan geven

Kwaliteit

2019

Meerjarenperspectief sportaccommodaties opstellen

Kwaliteit

2019

Inventariseren mogelijkheden om kosten te besparen van de
gemeentelijke sportaccommodaties

Betaalbaar

2020

Actief benaderen van partijen om gebruik te maken van de
sportaccommodaties tijdens de daluren

Betaalbaar

Nader te bepalen

Afhankelijk van uitkomst nadere verkenning van het
privatiseren van de gemeentelijke sporthallen onderzoeken
mogelijkheden herschikking rooster en flexibel gebruik

Vraag en aanbod

Nader te bepalen

Afhankelijk van uitkomst voorgaande actie onderzoeken
mogelijkheden uitwijken naar particuliere sporthallen

Vraag en aanbod

Nader te bepalen

Afhankelijk van uitkomst voorgaande actie uitvoering geven
aan capaciteitenonderzoek voor de komende jaren

Vraag en aanbod
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6. Financiën
Onderstaand overzicht geeft de begroting van de Sportagenda 2018 – 2022 weer. Per speerpunt en bijbehorende actiepunten zijn de geraamde
uitgaven beschreven. Voor de nog nader te bepalen acties en acties die nog om een verdere uitwerking vragen wordt voor de financiering
hiervan ter zijne tijd een apart voorstel gedaan.
2018

2019

2020

2021

2022

Waarderen van sportprestaties
Organiseren jaarlijks waarderen sportprestaties
Inzet (sociale) media sportprestaties

€
€

500,00

€ 1.000,00
€ 1.500,00

€ 1.000,00
€ 1.500,00

€ 1.000,00
€ 1.500,00

€ 1.000,00
€ 1.500,00

Kwaliteit
Materialen gemeentelijke sportaccommodaties
Initiatieven bevordering horecagehalte Appelgaard

€ 5.000,00
€ 1.500,00

€ 5.000,00
€
-

€ 5.000,00
€
-

€ 5.000,00
€
-

€ 5.000,00
€
-

Totaal

€ 7.000,00
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€ 7.500,00

+

€ 7.500,00

+

€ 7.500,00

+

€ 7.500,00

+
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7. Bijlage
1. Maatschappelijke Agenda
2. Startfoto
3. Databoek Meetindicatoren van de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam
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