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Integrale beleidsnota sport 2009-2020 "Mee(r) bewegen"

Het is voor het eerst dat in Nieuwkoop een beleidsnota sport verschijnt. De aanleiding voor
een dergelijke nota is gelegen in het volgende:
 Het explicieter maken van (bestaand) beleid in een samenhangend document met
daarbij oog hebben voor de veranderde rol van sport en de wereld om ons heen;
 de toegenomen maatschappelijke betekenis van sport en de toename van relaties met
andere beleidsterreinen vragen om actueel sportbeleid waar inwoners van Nieuwkoop
zich in herkennen en waar nodig en wenselijk dwarsverbanden gelegd worden;
 Met deze beleidsnota wil Nieuwkoop het sportbeleid harmoniseren.
Integraal beleid als richtinggevend handelen is pas herkenbaar als de beleidsvoornemens
als zodanig op papier staan en bekendgemaakt zijn aan de belanghebbenden. Dan kun je
ernaar verwijzen en er rekening mee houden of je er op beroepen.
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Basisgedachte "Mee(r) bewegen"

De basisgedachte van deze nota is "Mee(r) bewegen". Aan de ene kant gaat het hierbij om
de totstandkoming. Wij hebben belanghebbenden op verschillende wijze en momenten
betrokken bij het beleidsproces:
Stap 1: Sport Kick Off (28 november 2007);
Stap 2: Verenigingsmonitor (december – januari 2007/2008);
Stap 3: Oriënterende raad (september 2008);
Stap 4: Inspraak belanghebbende (september – oktober 2008).
Aan de andere kant gaat het om de relaties tussen sport en andere beleidsterreinen. Dit
samenspel levert mogelijkheden op die in de komende jaren behalve door de gemeente,
ook door de sport en andere sectoren in Nieuwkoop benut kunnen worden. Gebleken is dat
hierbij sport als doel en sport als middel nauw verweven zijn.
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Het belang van sport

Sport is voor velen een aangename tijdsbesteding, het is leuk om te doen en draagt bij aan
de geestelijke en fysieke gezondheid. Het is tevens een belangrijk instrument om
bewegingsarmoede tegen te gaan. Sport is bovendien fundamenteel voor de sociale
samenhang in de gemeente. Het bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal
isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen. Sport
speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en normen en kan een
bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke, lokale problemen. Veel meer nog
dan bij andere maatschappelijke activiteiten gaat het bij sport om samen organiseren,
samen werken en samen doen. Vele vrijwilligers zetten zich daarbij voor anderen in. Sport
zorgt daarmee voor een sociale binding dwars door alle lagen van de bevolking heen. Sport
is ook een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur. Mogelijkheden
voor zowel actieve sportbeoefening als passieve sportbeleving dragen bij aan een levendige en leefbare gemeente.
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Sport(beoefening) en andere beleidsterreinen

Wij onderkennen de relaties tussen sport en de andere beleidsterreinen. Wij zien
mogelijkheden als sport gekoppeld wordt aan de:
 Wmo;
 Vrijwilligersbeleid;
 economische zaken;
 buurt en wonen;
 volksgezondheid;
 onderwijs en kinderopvang;
 jeugdbeleid;
 openbare orde en veiligheid;
 ruimtelijke ordening;
 openbare ruimte en grondzaken;
 milieubeleid;
 werk en inkomen;
 recreatie en toerisme.
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Algemene visie en doelstelling sportbeleid

Visie

Vele inwoners van Nieuwkoop zijn op een of andere wijze betrokken bij sport. Als sporter,
vrijwilliger of toeschouwer. Wij willen deze betrokkenheid minimaal behouden en liever
nog uitbouwen. Ook onderkennen we de maatschappelijke waarde van sport en de
betekenis die sport kan hebben voor onze inwoners. Nu investeren in sport en bewegen
levert volgens ons veel profijt op in de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan minder
kosten voor de gezondheidszorg en sterke sociale netwerken.
Wij willen de komende jaren nadrukkelijk werken aan een actieve invulling van onze
regietaak. We willen initiatieven nemen en als een soort makelaar mensen, organisaties en
ideeën bij elkaar brengen en gewenste ontwikkelingen aanmoedigen.
Ook kiezen wij voor een voorwaardenscheppende rol. Dat wil zeggen niet per se alles zelf
willen doen maar voorwaarden scheppen die sport en ontwikkelingen in en van sport
mogelijk maken.
Doelstelling

Als doelstelling van ons sportbeleid willen wij hanteren: "bevorderen van een kwalitatief
duurzame sportinfrastructuur op dat primair de inwoners van de gemeente de mogelijkheid
wordt geboden om op verantwoorde wijze en overeenkomstig eigen aanleg en behoefte
sport te beoefenen en secundair om diverse maatsschappelijke doelstellingen te
realiseren". Wij onderscheiden de zogeheten "harde" infrastructuur oftewel de accommodaties en de "zachte" infrastructuur oftewel de sportaanbieders en sportactiviteiten. Om te
kunnen sporten zijn volwaardige accommodaties en/of sportaanbieders een belangrijke
voorwaarde. Om sport in te kunnen zetten als middel om diverse maatschappelijke doelstellingen te realiseren dient de sport zelf sterk te zijn en de accommodaties toereikend.
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Beleidsonderdelen

a

Accommodatiebeleid

Visie

Hoewel de accommodaties op zichzelf geen doel zijn, kan zonder accommodaties sport als
middel niet ingezet worden. Immers de aanwezigheid van en het gebruik van accommodaties komt tegemoet aan de leefbaarheid, draagt bij aan de fysieke gezondheid, is een
belangrijk instrument om bewegingsarmoede tegen te gaan en voorkomt sociaal isolement.
Daarnaast is en blijft de kwaliteit van accommodaties van belang. Leidend verder is een
goede balans tussen vraag en aanbod waarbij een herschikking van accommodaties niet uit
de weg gegaan moet worden. Tenslotte kiezen we er voor de in gang gezette koers van
ruimte bieden aan het particuliere initiatief en het terugtreden van de gemeente, te continueren.
Beleidsvoorstellen

 Mate van gemeentelijke ondersteuning bepalen door het hanteren van zes wegingsfactoren te weten:
o
toegankelijkheid,
o
betaalbaarheid,
o
gebruikers draagvlak,
o
financieel draagvlak,
o
organisatievorm,
o
pluriformiteit;
 kwaliteitsbeoordelingen voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en
voorzieningen in de openbare ruimte uitvoeren;
 Inventarisatie naar gebruik- en behoefte van de gemeentelijke
binnensportaccommodaties;
 de huur- en beheerovereenkomsten met de beheerders van sporthallen en –zalen
harmoniseren;
 een voorkeur hebben voor multifunctionele voorzieningen waar sport integraal deel van
uit maakt en waarbij het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod leidend is;
 de ruimte op sportparken slimmer gaan gebruiken mede met behulp van kunstgras
waarbij voldoende aandacht is voor de praktische gevolgen en het medegebruik van
sportparken door het onderwijs stimuleren;
 de algemene en de specifieke voorzieningen in de openbare ruimte versterken.
b

Sportstimulerings- en sportontwikkelingsbeleid

Visie

Sport is voor velen een aangename tijdsbesteding, het is leuk om te doen en draagt bij aan
de geestelijke en fysieke gezondheid. Wij willen inwoners in staat stellen om aan sport of
bewegen deel te nemen. Niet alleen in georganiseerd verband maar ook in anders
georganiseerd verband. Het behouden van bestaande sporters en het werven van nieuwe
sporters staat centraal. Ook op sociaal terrein erkennen wij de waarde van sport. Sport, en
daarmee de sportvereniging, bindt mensen. Ook in de kleine kernen. Veel meer nog dan bij
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andere maatschappelijke activiteiten gaat het bij sport om samen organiseren, samen
werken en samen doen. Vele vrijwilligers zetten zich daarbij voor anderen in, maar
taakverzwaring, wet- en regelgeving en een tekort aan mensen zetten dit vrijwilligerswerk
onder druk. Wij willen daarom de georganiseerde sport ondersteunen en faciliteiten bieden
waarmee zij hun sociale en maatschappelijke functie optimaal kunnen uitoefenen. Een
sterke sportinfrastructuur vergroot immers de kansen op een succesvol beleid waarbij sport
wordt ingezet als middel voor geconstateerde problemen als bewegingsarmoede,
overgewicht en gezondheidsklachten van allerlei aard. Onderstaande beleidsvoorstellen
willen wij in samenwerking met de partners nader uitwerken.
Beleidsvoorstellen

 specifieke sportstimuleringsactiviteiten introduceren in de vorm van een
jeugdsportpas/sportzapkaart;
 de sportvereniging oudervriendelijker maken en de instellingen voor meer bewegen
voor ouderen faciliteren;
 de mogelijkheden voor aangepast sporten door mensen met een beperking bekender
maken;
 uitwerken van een project "sport en bewegen inclusief" met het accent op doelgroepen
anders dan hiervoor beschreven;
 een gericht ondersteuningsaanbod voor sportverenigingen hanteren waarbij het
zelforganiserende vermogen van de sportverenigingen blijvend wordt gestimuleerd.
c

Topsport- en (top)sportevenementenbeleid

Visie

Breedtesport is een bindende factor in de samenleving. Daarin komen gezondheid,
veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie en maatschappelijke binding
bijeen. Vanuit de maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid van de gemeente ligt
de nadruk binnen het sportbeleid op het voorzien in voldoende en goede mogelijkheden
voor de breedtesport. Daarnaast wordt echter ook onderkend dat aansprekende
topsportprestaties:
de breedtesport van een impuls kunnen voorzien;
bijdragen aan de trots en het wij-gevoel onder de inwoners van Nieuwkoop;
bijdragen aan een positief imago van de gemeente.
Hoewel de gemeente Nieuwkoop, vanuit voorgaand genoemde effecten, positief staat
tegenover ontwikkelingen op het gebied van topsport en prestatieve sport6, wordt dit niet
gezien als speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid. Met een keuze voor de breedtesport
wordt beoogd om de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat deze het grootste bereik
onder de Nieuwkoopse bevolking sorteren. Het stimuleren van (top)sportprestaties wordt
primair gezien als een taak van de verenigingen, waarbij de gemeente in voorkomende
gevallen uitsluitend een ondersteunende rol kan vervullen waar het gaat om het faciliteren
van de top- en prestatieve sport.
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Beleidsvoorstellen

 Topsport (beoefening) neemt geen bijzondere positie in binnen het sportbeleid. Het
primaat is en blijft bij de breedtesport. Wij willen de randvoorwaarden verbeteren door
bij te dragen aan voorzieningen en deskundigheidsbevordering;
 openstaan voor (top)sportevenementen als sprake is promotionele uitstraling voor de
gemeente Nieuwkoop.
d

Samenwerking, communicatie en overleg

Visie

Samenwerking, communicatie en overleg zijn geen doelen op zich, maar middelen en
voorwaarden om de sport in te zetten voor allerlei maatschappelijke doelen en het
functioneren van de sportsector zelf te versterken. Wij willen sport niet alleen als doel
maar ook als middel naar buiten toe uitdragen. Sport als instrument is voor ons net zo
belangrijk als sport als doel.
Wij zien onze rol als intermediair met en tussen de partners in de samenleving, die beleidsinstrumenten inzet om te katalyseren (op gang brengen), faciliteren (mogelijk maken) en
coördineren (overzien, begeleiden en afstemmen). De gemeente is zeer actief en betrokken
maar niet primair als uitvoerder van activiteiten. We willen de regietaak vervullen door
voortdurend contact te hebben met de partners. Ook sportverenigingen hebben onderling
behoefte aan het meer uitwisselen van elkaars ervaringen en het hiervan profiteren.
Daarnaast zien wij meerwaarde in het koppelen van sport aan andere organisaties zoals de
buurt, het onderwijs, kinderopvang, toerisme en recreatie.
Beleidsvoorstellen

 Richten op samenwerking tussen: sport, gemeente en andere maatschappelijke sectoren;
tussen sportaanbieders onderling;
 intensiever gebruik maken van internet en persberichten;
 het overleg met en tussen de sportverenigingen structureren door het instellen van
sportplatform en themabijeenkomsten te organiseren;
 de huldiging van de jaarlijkse kampioenen in overleg met de verenigingen en het
sportplatform gaan organiseren.
e

Tarievenbeleid

Visie

Wij beschouwen tarieven als sturingsinstrument. Met tarifering willen wij de sport
laagdrempelig houden en de sportbeoefening bevorderen voor de burger.
Om tot een gedegen basis voor de tariefstelling per accommodatietype te komen dienen de
totale kosten vervolgens te worden doorbelast naar individueel veld of accommodatie.
Voor de buitensportaccommodaties dient deze doorbelasting plaats te vinden naar een
kostprijs per type veld per jaar aangezien ook het uiteindelijke tarief per veld per jaar wordt
vastgesteld. Als grondslag voor deze doorbelasting kunnen de gemiddelde jaarkosten per
type veld worden gebruikt. Zodoende krijgen veld- en accommodatietypes met gemiddeld
hogere jaarlasten (kapitaal, onderhoud, exploitatie, etc.) ook een hogere kostprijs per jaar
doorberekend. Overigens worden gelijksoortige accommodaties ook op gelijke wijze
doorbelast. Zo zal een natuurgras voetbalveld in Nieuwkoop dezelfde kostprijs krijgen
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doorbelast als een natuurgras voetbalveld in Ter Aar. Op deze wijze worden voor
gelijksoortige accommodaties ook gelijke tarieven gehanteerd.
Voor de binnensportaccommodaties worden de tarieven weergegeven per uur zaalhuur.
Hierdoor dient ook de totale kostprijs per uur te worden weergegeven. Als grondslag voor
de doorberekening van de totale kosten naar individuele accommodatie per uur kan het
sportvloeroppervlakte en/of de functionaliteit worden gebruikt in combinatie met het
gemiddeld aantal verhuurde uren per jaar.
Om vanuit de kostprijsberekening te komen tot reële en transparante tarieven die
bovendien de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties blijvend
waarborgen, worden dekkingspercentages ingezet. Deze dekkingspercentages geven aan
welk deel van de kostprijs wordt doorbelast aan de eindgebruikers en bepalen dus ook welk
deel per saldo door de gemeente wordt gedragen.
De hoogte van de te hanteren dekkingspercentages dient zorgvuldig te worden bepaald en
is afhankelijk van een politiek bestuurlijke afweging omtrent de gewenste verhouding
tussen kosten en opbrengsten. Hierbij speelt een aantal overwegingen een rol waaronder:
 de dekkingspercentages moeten zodanig zijn dat eventuele tariefsverschillen voor de
verenigingen en gebruikers zijn op te brengen;
 de dekkingspercentages moeten zodanig zijn dat geen al te grote afwijking ontstaat van
hetgeen regionaal als gemiddelde geldt.
Het hanteren van dekkingspercentages als grondslag voor de tariefbepaling maakt het
mogelijk om relatief eenvoudig prijsdifferentiatie aan te brengen in tarieven voor
verschillende doelgroepen en verschillende situaties.
De meest voor de hand liggende vorm van prijsdifferentiatie is het hanteren van
verschillende tarieven voor verenigingsgebruik en commercieel gebruik. Logischerwijs
wordt van commerciële gebruikers een (aanmerkelijk) hoger dekkingspercentage gevraagd,
dat mogelijk zelfs op 100% (of meer) van de totale kosten ligt. Andere redenen waarom
prijsdifferentiatie mogelijk c.q. wenselijk kan zijn is:
 verschillende afspraken omtrent onderhoudsverantwoordelijkheid;
 verschil in voorzieningenniveau per accommodatie;
 verschil tussen Nieuwkoopse- en niet Nieuwkoopse verenigingen.
Door het hanteren van andere dekkingspercentages per type gebruiker of accommodatie
kan het tarief worden aangepast afhankelijk van de specifieke kenmerken en/of
omstandigheden van elk geval. Om uiteindelijk wel een overzichtelijke en hanteerbare
tariefstructuur over te houden wordt aanbevolen om het aantal vormen van
prijsdifferentiatie te beperken.
Beleidsvoorstellen

 tarievenstelsel harmoniseren waarbij de tarieven op basis van een dekkingspercentage
van de kostprijs worden bepaald.
f

Subsidiebeleid

Visie

Wij beschouwen subsidies als sturingsinstrument. Via subsidiëring willen wij extra accent
leggen op maatschappelijke activiteiten die wij van belang achten. We willen subsidies
koppelen aan doelstellingen die bijdragen aan maatschappelijk van belang zijnde doelen.
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De subsidiemogelijkheden zijn verwoord in de contourennota Subsidiebeleid. Het
gemeentelijke subsidiebeleid is primair gericht op het bevorderen van de leefbaarheid door
middel van de instandhouding van de infrastructuur. De reikwijdte van het nieuwe
subsidiebeleid betreft de beleidsterreinen welzijn, sport, cultuur, onderwijs, zorg en
gezondheidsbeleid, monumenten en toerisme en verkeer.
Binnen de verdere uitwerking van het subsidiebeleid worden achtereenvolgens de volgende
beleidsuitgangspunten gehanteerd:
 Door subsidie worden activiteiten mogelijk die passen in het gemeentelijke beleid;
 Als uitgangspunt geldt dat subsidie noodzakelijk moet zijn en altijd een aanvulling is
op andere inkomsten;
 Subsidie voor vrijwilligersorganisaties wordt zoveel mogelijk verstrekt in de vorm van
een ‘waarderingssubsidie’. Het gaat om een tegemoetkoming in de algemene kosten
van de organisatie die nodig zijn om te (blijven) bestaan;
Als algemeen uitgangspunt komen activiteiten voor jeugd en jongeren tot 18 jaar en
senioren van 60 jaar en ouder als eerste, en bij bepaalde beleidsterreinen uitsluitend, in
aanmerking voor subsidieverstrekking. Bij bepaalde activiteiten en / of disciplines kan van
deze leeftijdsgrenzen worden afgeweken.
Beleidsvoorstellen

 subsidiebeleid inrichten op de categorieën: deskundigheidsbevordering van bestuurlijk
en sporttechnisch kader, versterking verenigingsstructuur, verbetering van (het gebruik
van) de accommodatie en stimulering sportdeelname door doelgroepen.
o vast normbedrag per activiteitengroep (= training) < 18 jaar
o vast normbedrag per activiteitengroep (= training) > 60 jaar
o vast normbedrag per activiteitengroep voor mensen met een beperking
o vast normbedrag voor totaalcluster aan BSO-activiteiten
o vast normbedrag voor activiteiten ihkv MBvO = voor fysieke inspanning
o.l.v. trainer)
o vast normbedrag voor activiteiten ihkv cursussen en vaardigheidstraining =
bij denksporten)
Uitvoeringsprogramma en financiële vertaling

Onze 19 beleidsvoorstellen worden verspreid over de jaren 2009-2020 uitgevoerd. Dit is
verwoord in een uitvoeringsprogramma. Het beschikbaar stellen van nieuwe middelen
loopt via de besluitvorming van de Perspectievennota. De financiële positie van de
gemeente is daarbij doorslaggevend voor de verdere uitvoering van het sportbeleid.
Burgers en de sportsector betalen sport- en bewegingsactiviteiten in beginsel zelf. Maar
andere bronnen zijn onontbeerlijk om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te
houden en betaalbaar te houden en vernieuwing van het aanbod mogelijk te maken.
Bovendien zijn wij van mening dat door nu te investeren in sport en bewegen in de
toekomst kosten voorkomen kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma in de jaren 2009
en 2010 willen wij realiseren vanuit de middelen die door de Raad beschikbaar zijn gesteld
op 19 juni 2008 (behandeling perspectievennota). Voor de jaren vanaf 2011 dienen
financiële middelen deel uit te maken van de gemeentebegroting. De ontwikkeling en
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implementatie van de voorliggende beleidsvoorstellen gebeurd in nauw overleg met
verenigingen en instellingen.
Beleidsonderdeel cq.
voorwaarde

Beleidsvoorstellen vanuit beleidsnota sport

Accommodatie

om te kunnen bepalen of er ondersteuning plaats
vindt en zo ja op welke wijze wil Nieuwkoop zes
wegingsfactoren gaan hanteren.

2009 2010

Voor
2014

eenmaal in de vier jaar kwaliteitsbeoordelingen voor
de gemeentelijke binnen- buitensportaccommodaties
en voorzieningen in de openbare ruimte laten
uitvoeren.

Na
2014

X

Inventarisatie naar gebruik- en behoefte van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties

X

de huur- en beheerovereenkomsten met de beheerders
van sporthallen en –zalen harmoniseren.

X

Waar van toepassing een voorkeur voor
multifunctionele voorzieningen waar sport integraal
deel van uit maakt en waarbij het in
overeenstemming brengen van vraag en aanbod
leidend is.
op sportparken, op grond van onderzoek naar
mogelijkheden, de ruimte slimmer gaan gebruiken
mede met behulp van kunstgras waarbij voldoende
aandacht is voor de praktische gevolgen.

X

de algemene en de specifieke voorzieningen in de
openbare ruimte versterken.
Sportstimulering

specifieke sportstimuleringsactiviteiten introduceren
in de vorm van een jeugdsportpas/sportzapkaart.

X
X

Nieuwkoop wil de sportvereniging oudervriendelijker
maken en de instellingen voor meer bewegen voor
ouderen faciliteren.

X
WMO

de mogelijkheden voor aangepast sporten bekender
maken en vergroten.

X
WMO

een project “sport en bewegen inclusief” uitwerken
met het accent op andere doelgroepen dan hiervoor
beschreven.
Sportontwikkeling

een gericht ondersteuningsaanbod voor
sportverenigingen hanteren waarbij het
zelforganiserend vermogen van de sportverenigingen
blijvend wordt gestimuleerd. Instrumenten die hierbij
ingezet kunnen worden zijn: verenigingsadvisering,
IKSport methode, kadertraining en
deskundigheidsbevordering.
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Beleidsonderdeel cq.
voorwaarde

Beleidsvoorstellen vanuit beleidsnota sport

Topsport

dat topsport (beoefening) geen bijzondere positie in
moet nemen binnen het sportbeleid. Het primaat is en
blijft bij de breedtesport. Daar waar mogelijk willen
wij de randvoorwaarden verbeteren door bij te dragen
aan voorzieningen en deskundigheidsbevordering.

(Top)sportevenementen

wil niet zelf acquisitie voeren om (top)
sportevenementen binnen haar gemeentegrenzen te
halen maar staat open voor mogelijkheden die zich
aandienen als daarvan een duidelijk rendement kan
worden verwacht in promotionele uitstraling en als ze
goed passen bij de in deze nota genoemde doelen en
of aanwezige accommodaties.

2009 2010

Samenwerking,
richt zich op de samenwerking tussen sport en
communicatie en overleg gemeente en andere maatschappelijke sectoren, de
samenwerking tussen sportaanbieders onderling.

Voor
2014

Na
2014

X

X

Daarnaast wil Nieuwkoop de huldiging van de
jaarlijkse kampioenen in overleg met de verenigingen
en het sportplatform gaan organiseren.

Tarieven

Subsidies

communicatie over sport aangelegenheden
intensiever gebruik maken van internet en
persberichten.

X

het overleg met en tussen de sportverenigingen
structureren door het instellen van sportplatform en
themabijeenkomsten te organiseren.

X

het tarievenstelsel harmoniseren waarbij de tarieven
op basis van de dekkingspercentage van de kostprijs
worden bepaald.

X

subsidiebeleid inrichten op de categorieën:
deskundigheidsbevordering van bestuurlijk en
sporttechnisch kader, versterking
verenigingsstructuur, verbetering van (het gebruik
van) de accommodatie en stimulering sportdeelname
door doelgroepen.

X

7.1 Toelichting op het uitvoeringsprogramma en de financiële vertaling

Accommodatiebeleid
1) hanteren van zes wegingsfactoren.
Het betreft hier een continue beleidslijn die met name bij toekomstige ontwikkelingen c.q.
plannen wordt gehanteerd om te kunnen bepalen in welke mate ondersteuning wordt
gegeven. De financiële consequenties komen ook dan pas aan de orde.
2) kwaliteitsbeoordeling binnen- en buitensportaccommodaties.
De kwaliteitsbeoordeling van de buitensportaccommodaties (voetbal) heeft plaats
gevonden in 2007. Op basis van deze beoordeling zullen de komende jaren ontwikkelingen
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plaats vinden, waardoor herbeoordeling, ook voor de binnensportaccommodaties, na 2014
plaats vindt.
3) de huur- en beheerovereenkomsten met de beheerders van sporthallen en –zalen
harmoniseren. De eerste aankondiging/gesprekken hebben plaats gevonden met beheerders
van gemeentelijke accommodaties. De financiële consequenties worden daar in
meegenomen.
4) in de kernen een voorkeur voor multifunctionele voorzieningen waar sport integraal deel
van uit maakt. Het betreft hier een beleidslijn om duidelijkheid te scheppen naar de
initiatiefnemers van voorzieningen in de kernen. Rekeninghoudend met de structuurvisie
van onze gemeente.
5) op sportparken de ruimte slimmer gaan gebruiken mede met behulp van kunstgras
waarbij voldoende aandacht is voor de praktische gevolgen, zoals medegebruik door het
onderwijs. Het slimmer gebruiken van sportparken kan enerzijds betekenen dat
sportparken worden ingedikt waardoor een kostenbesparing ontstaat; anderzijds betekent
realisering van kunstgras echter een investering. De financiële betekenis is afhankelijk van
de verdere planvorming.
6) de algemene en de specifieke voorzieningen in de openbare ruimte in stand houden.
Sportstimuleringsbeleid en sportontwikkelingsbeleid
7) specifieke sportstimuleringsactiviteiten introduceren in de vorm van een
jeugdsportpas/sportzapkaart. Nader invulling vindt in samenwerking met
sportverenigingen plaats. Een mogelijkheid is om Sportservice Zuid-Holland hierbij te
betrekken.
8) de sportverenigingen oudervriendelijker maken en de instellingen voor meer bewegen
voor ouderen faciliteren. In samenwerking met het ouderenplatform, sportplatform en
Sportservice Zuid-Holland mogelijkheden in beeld te worden gebracht.
9) de mogelijkheden voor aangepast sporten bekender maken en vergroten.
In samenwerking met sportverenigingen (koepels) en instellingen dient dit onder de
aandacht te worden gebracht.
10) een project “sport en bewegen inclusief” uitwerken met het accent op andere
doelgroepen dan hiervoor beschreven. In relatie tot WMO beleid.
Bij de uitwerking van dit beleidsvoorstel treffen de verschillende beleidsvelden elkaar
nadrukkelijk. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om bij te dragen aan het halen
van doelstellingen van andere beleidsterreinen.
11) een gericht ondersteuningsaanbod voor sportverenigingen hanteren waarbij het
zelforganiserend vermogen van de sportverenigingen blijvend wordt gestimuleerd.
Instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden zijn: verenigingsadvisering, IKSport
methode, kadertraining en deskundigheidsbevordering. Voor adequate advisering worden
diensten ingekocht bij derden.
Topsportbeleid en (Top)sportevenementenbeleid
12) dat topsport (beoefening) geen bijzondere positie in moet nemen binnen het
sportbeleid. Het primaat is en blijft bij de breedtesport. Daar waar mogelijk willen wij de
randvoorwaarden verbeteren door bij te dragen aan voorzieningen, talentontwikkeling en
deskundigheidsbevordering.
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13) wil niet zelf acquisitie voeren om (top) sportevenementen binnen haar
gemeentegrenzen te halen maar staat open voor mogelijkheden die zich aandienen als
daarvan een duidelijk rendement kan worden verwacht in termen van publieke
belangstelling en/of promotionele uitstraling en als ze goed passen bij de in deze nota
genoemde doelen en of aanwezige accommodaties. Het betreft hier een beleidsvoorstel
waar verder geen kosten aan verbonden zijn.
Samenwerking, communicatie en overleg
14) richt zich op de samenwerking tussen sport en gemeente en andere maatschappelijke
sectoren, de samenwerking tussen sportaanbieders onderling en de samenwerking binnen
het gemeentelijke apparaat. Het betreft hier een beleidsvoorstel waar verder geen kosten
aan verbonden zijn.
Daarnaast wil Nieuwkoop de huldiging van de jaarlijkse kampioenen in overleg met de
verenigingen en het sportplatform gaan organiseren. Waarbij een combinatie met de
uitreiking van de vrijwilligersprijs een optie is.
15) communicatie over sport aangelegenheden intensiever gebruik maken van internet en
persberichten. Het gemeentelijk communicatiebeleid is hierin leidend.
16) het overleg met en tussen de sportverenigingen structureren door het instellen van
sportplatform, als denktank of het organiseren van themabijeenkomsten. Bij toenemende
belangstelling zal de behoeftevraag kunnen toenemen.
Tarievenbeleid en subsidiebeleid
17) het tarievenstelsel harmoniseren waarbij de tarieven op basis van de
dekkingspercentage van de kostprijs worden bepaald. Een nadere beschouwing van de
(financiële) gevolgen voor partijen is nodig.
18) subsidiebeleid inrichten op de categorieën: deskundigheidsbevordering van bestuurlijk
en sporttechnisch kader, versterking verenigingsstructuur, verbetering van (het gebruik
van) de accommodatie en stimulering sportdeelname door doelgroepen.
Wij willen werken met een subsidieplafond waarbij de gemeenteraad jaarlijks bij de
behandeling van de begroting het totale subsidiebudget vast stelt.
Evaluatie

19) vierjaarlijks het sportbeleid evalueren. Verder willen wij vierjaarlijks onderzoek doen
naar ontwikkelingen, knelpunten en behoeften bij sportverenigingen door gebruik te maken
van de verenigingsmonitor georganiseerde sport. Het betreft hier een beleidsvoorstel waar
verder vooralsnog geen kosten aan verbonden zijn. Voor de uitvoering van het sportbeleid
zijn voorlopig 250 interne uren geraamd.
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