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Samenvatting

De ‘oude’ sportnota stamt uit 1993. Het is noodzakelijk om accentverschuivingen aan te
brengen in het sportbeleid. Oorzaak hiervoor ligt bij de veranderende houding van de
(potentiële) sporter, de daarmee samenhangende afname van het aandeel op de sportmarkt van sportverenigingen en de noodzaak tot meer maatwerk bij de stimulering tot
sportief bewegen.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de landelijke trends en wat deze tot gevolg (op
termijn) kunnen hebben voor de gemeentelijke sport(verenigingen).
In hoofdstuk 2 wordt een 8-tal doelstellingen aangegeven die tot 2015 (verder)
ontwikkeld moeten worden. Belangrijke punten zijn:
- optimalisering van de sportaccommodaties, wat zich uit in een optimale bezetting
van goed toegeruste accommodaties door verenigingen en andere groepen;
- activering multifunctioneel gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties,
wat moet leiden tot een breder gebruik van de accommodaties door sportverenigingen en scholen;
- activering van sportverenigingen om samen te werken met andere maatschappelijke organisaties, wat moet leiden tot een netwerk van organisaties
die een beroep op elkaar kunnen doen;
- stimulering van deelname aan sport door doelgroepen, wat ertoe moet leiden dat
meer mensen gaan bewegen/sporten;
- sport als middel om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, wat ertoe
moet leiden dat de expertise breder wordt ingezet dan alleen voor de eigen
vereniging;
- activering van sportverenigingen om gebruik te maken van (elkaars) mogelijkheden, wat moet leiden tot meer bekendheid van de mogelijkheden bij de
verenigingen onderling, de rol van de landelijke bonden, de ondersteuningsfunctie
van Sportservice Flevoland en de rol van de gemeente.
Hoofdstuk 2 kent verder een aantal actiepunten die in hoofdstuk 4 zijn weggezet in de
tijd tot 2015.
Wat de gemeente op dit moment financieel inzet voor de sport is in hoofdstuk 3 en
bijlage IV uitgewerkt.
In de bijlagen wordt dieper ingegaan op behoeftebepalingen van sportverenigingen,
bezettingsgraden van binnensportaccommodaties, de kosten en de opbrengsten van de
diverse accommodaties en het huidige tarievenstelsel.
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1.

Inleiding

Gemeente Noordoostpolder is energiek! Dit laat zij zien in een nieuw dynamisch sportbeleid; voor ieder wat wils! Een flexibel sportaanbod wordt gecreëerd, passend in de tijd
en passend bij de behoeften van de inwoners van Noordoostpolder. Landelijke en lokale
ontwikkelingen worden meegenomen in dit nieuwe beleid. Dit sportbeleid zal uitgevoerd
worden van 2008 tot 2015.
1.1
Landelijke ontwikkelingen
Er bestaat een pessimistisch beeld van onze samenleving. Het beeld dat mensen steeds
minder lid zijn van allerlei organisaties, steeds minder vrijwilligerswerk doen, steeds
minder bij elkaar buurten en zich steeds minder voor de publieke zaak inzetten.
Als u bij uzelf te rade gaat, zult u wellicht concluderen dat dit beeld in elk geval niet voor
uzelf opgaat. U participeert ongetwijfeld in allerlei sociale netwerken; rond uw familie, in
verband met de school van uw kinderen, uw werk, een vriendengroep, het uitgaansleven
of een sport wellicht.
Maar blijft alles bij het oude? Nee, dat is niet het geval. We onderhouden contact met
steeds meer mensen, over steeds grotere afstanden en in steeds meer verschillende
contexten. We doen nog altijd heel veel met en voor elkaar, maar dit betreft niet meer
vanzelfsprekend onze buren, onze dorpsgenoten en onze geloofsgenoten. We verdelen
onze tijd over meer mensen, meer activiteiten, meer werkzaamheden, meer netwerken
en meer organisaties. En dat gaat noodzakelijkerwijze op een andere manier dan
voorheen.
Deze vorm van participatie brengt lossere verbanden met zich mee dan in het verleden
het geval was. Het zijn verbintenissen die gemakkelijker zijn aan te gaan en op te
zeggen. Er is sprake van een verbondenheid die flexibeler is en minder verplichtingen
met zich mee brengt. Mensen hebben wellicht minder hechte bindingen met een beperkt
aantal organisaties, maar ook meer connecties met meer verschillende sociale en
organisatorische verbanden.
In de sport zie je ook dergelijke losse verbanden. Op schaatsbanen en in zwembaden kun
je al lang terecht zonder lid te zijn van een vereniging. De meeste schaatsers en
zwemmers gaan echter niet in hun eentje, maar in informele groepen naar deze
sportvoorzieningen toe. Voor fitnesscentra, tennishallen, bowlingbanen geldt vaak
hetzelfde. Je gaat wanneer je kunt en meestal met een vriend of vriendin of met een
groepje.
De oude traditionele verbanden vragen van veel mensen een (te) hoge mate van
loyaliteit van hun leden, stellen (te) hoge eisen aan hun inzet en betrokkenheid en
kennen (te) veel dwingende regels, waaraan steeds moeilijker kan worden voldaan door
de uitdijende lossere sociale netwerken en de activiteiten die daarbij horen.
De traditionele verenigingen hebben het met alle maatschappelijke veranderingen soms
moeilijk. Ze zien dat commerciële aanbieders nieuwe delen van de sportmarkt voor zich
opeisen. Het systeem dat wij hebben met bonden en verenigingen is uniek in de wereld,
maar ook kwetsbaar. Van de sportverenigingen geeft 72 procent aan dat ze in 2003
problemen hebben gehad met het vinden van trainers, begeleiders en ander kader. Dat
knelt, omdat juist verenigingen een uiterst waardevolle rol spelen bij het bieden van
sportmogelijkheden aan mensen voor wie sport een middel is om erbij te horen.
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Kabinetsbeleid
Het kabinet streeft de komende jaren naar een sportieve samenleving waaraan iedereen
kan deelnemen en waarin waarden, normen en fair play gemeengoed zijn. In de nota
‘Tijd voor sport’, beschrijft het kabinet aan de hand van drie thema’s ‘Meedoen, Bewegen
en Presteren’ de hoofdlijnen van het sportbeleid in de periode 2006-2010. Het kabinet
stimuleert gericht op bovenstaande onderdelen. Voor een aantal doelgroepen heeft het
kabinet specifiek beleid ontwikkeld. De BOS-impuls is één van deze beleidsinstrumenten.
BOS-impuls
De BOS-impuls is een stimuleringsregeling van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). BOS staat voor Buurt, Onderwijs en Sport. De regeling zet sport
en bewegen in om achterstanden onder jeugd/jongeren (4 tot 19 jaar) terug te dringen.
Hierbij kan gedacht worden aan overgewicht, bewegingsarmoede en overlast door
jongeren.
Naar aanleiding van door de gemeente ingediende projectplannen heeft het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 3 projectplannen positief beschikt.
De projectplannen passen in het vernieuwde gemeentelijk beleid van Noordoostpolder;
integraal en gebiedsgericht werken en het integrale jeugdbeleid 2007-2010.
Elk projectplan is gericht op een specifieke wijk/gebied van Noordoostpolder, te weten:
- Centrum-Oost
- Sterrenbuurt
- De tien Groendorpen van Noordoostpolder
Sportservice Flevoland draagt, in opdracht van de gemeente Noordoostpolder, zorg voor
de coördinatie van de uitvoering van de projectplannen in 2007 en 2008. Sportservice
Flevoland werkt samen met diverse organisaties in Noordoostpolder om de uitvoering van
de BOS-impuls te bewerkstelligen. Dit zijn onder meer: Paspartoe/Carrefour, Stichting
Huttenbouw Flevoland, CSV ODI, basketbalvereniging Ceres, HVDF/GGD en Emelwerda
College. In 2008 wordt de coördinatie van de uitvoering van de BOS-impuls geëvalueerd.
Vervolgens wordt een beslissing genomen welke organisatie de coördinatie van de
uitvoering van de BOS-impuls in 2009 en 2010 gaat doen.
Overige landelijke ontwikkelingen
Naast de BOS-impuls zijn er vanuit de landelijke overheid nog een aantal regelingen in
het leven geroepen om sporten te stimuleren. Het betreft hier het Nationaal Actieplan
Sport en Bewegen, het jeugdsportfonds en de combinatiefuncties. Er zal kritisch gekeken
worden of deze regelingen van toegevoegde waarde zijn voor het sportbeleid van de
gemeente Noordoostpolder.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Door middel van het NASB wordt lichaamsbeweging van vooral te-weinig-actieve burgers
gestimuleerd om zodoende de gezondheid te bevorderen. Dit gebeurt zowel door sport,
spel en fitness als door beweging in het ‘gewone’ dagelijkse leven. Via het NASB is een
reeks succesvolle en effectieve beweeginterventies ontwikkeld. Met deze interventies
worden te-weinig-actieve burgers (mensen die de beweegnorm niet halen) over de
streep getrokken om meer te gaan bewegen. Deze interventies kunnen worden ingezet
op het lokale niveau in onder andere de wijk, zorg en schoolomgeving.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is een verzameling van stichtingen verspreid over heel Nederland. Al
die stichtingen hebben één gemeenschappelijk doel: er voor zorgen dat alle kinderen
kunnen sporten. Sportservice Flevoland heeft van de provincie de opdracht gekregen om
de huidige regelingen van de gemeenten in kaart te brengen (o.a. sociale zaken en
minimabeleid). Daarnaast onderzoekt Sportservice Flevoland of er gemeentelijke
interesse is om een Flevolands Jeugdsportfonds te organiseren.
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Combinatiefuncties
Het rijk heeft, in het kader van de impuls brede scholen, sport en cultuur, geld
beschikbaar gesteld om in het hele land ten minste 2.500 combinatiefuncties (fte’s)
mogelijk te maken. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst
is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval
onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en
samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor kan het binnen- en buitenschoolse
onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar af worden gestemd.
1.2
Provinciaal beleid
De provincie is verantwoordelijk voor het beleid inzake steunfunctiewerk. Dat betekent
dat zij verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van Sportservice Flevoland en de
werkzaamheden die deze steunfunctie ter stimulering van de sport en sportdeelname
uitvoert. Zij geeft sturing aan Sportservice Flevoland.
Daarnaast voert de provincie ook een eigen beleid ten aanzien van de sport, hetgeen zich
met name manifesteert in het verstrekken van subsidies voor allerlei sportevenementen
die bovenlokaal worden georganiseerd. In de sportnota 2005-2008 ‘Tijd voor sport’ is het
beleid van de provincie verwoord. De provincie wil bijdragen aan een goed en uitdagend
sportklimaat en daarmee bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de
samenleving.
1.3
Lokale ontwikkelingen
Gemeente Noordoostpolder vindt sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Veel
inwoners van de gemeente zijn op de één of andere manier bij sport betrokken. Zowel de
actieve sportbeoefening zelf als het doen van vrijwilligerswerk binnen de sport, staan bij
de inwoners van Noordoostpolder hoog in het vaandel. De ontwikkelingen die lossere
verbanden met zich meebrengen gaan aan Noordoostpolder niet voorbij.
Ten opzichte van andere gemeenten in Flevoland zijn de inwoners van Noordoostpolder
nog zeer actief betrokken bij de traditionele sportverenigingen, maar van betrokkenen
hoor je wel dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden, die zich voor langere
tijd willen binden aan een club of vereniging. Je ziet steeds vaker dat één vrijwilliger een
aantal taken op zich neemt, omdat er niet op een andere manier invulling gegeven kan
worden. Er dient zich geen nieuwe vrijwilliger aan!
In Noordoostpolder ontstaat ook steeds meer belangstelling voor individuele sporten en
in informele groepjes sporten. Vier jaar geleden werd al in een onderzoek van de GGD
geconstateerd dat jongeren in Noordoostpolder steeds meer kiezen voor individuele
sporten.
Je ziet op dit moment zowel landelijk als lokaal ook een tegengestelde beweging. Onder
nieuwe doelgroepen bestaat de behoefte om in verenigingsverband te sporten. Mooi
voorbeeld hiervan is dat voetbalverenigingen geconfronteerd worden met een toename
van het aantal vrouwelijke leden.
Een aantal jaren geleden heeft ‘Elsevier’ een onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau binnen gemeenten. Wat betreft het aantal sportvoorzieningen in relatie tot het
aantal inwoners, scoorde Noordoostpolder goed. Kijken we nu naar een aantal sportvoorzieningen dan moet geconstateerd worden dat niet alle sportvoorzieningen nog
aansluiten bij de behoeften. Een aantal accommodaties voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd. Landelijk zijn er allerlei normen ontwikkeld voor buitensportaccommodaties
die in gemeente Noordoostpolder nog geen gemeengoed zijn. Als gemeente willen we zo
goed mogelijk aan deze normen voldoen om tegemoet te komen aan de behoeften van
onze (potentiële) sporters en vrijwilligers binnen de sport.
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Dit zal soms opschaling en/of multifunctioneel gebruik betekenen, maar in ruil daarvoor
zullen er moderne eigentijdse accommodaties ontstaan die beter passen bij zowel de
huidige als toekomstige behoeften van onze inwoners.
1.5
Participatie
In 2007 is een drietal ‘sportavonden’ georganiseerd waar sportverenigingen, scholen in
voortgezet en beroepsonderwijs, maatschappelijke en particuliere organisaties bij
aanwezig zijn geweest. Aan de hand van een aantal stellingen is gediscussieerd over de
toekomst van de sport en hoe dat vorm gegeven kan worden. Deze avonden hebben
mede geleid tot deze sportnota. Voordat deze sportnota aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd wordt nog een bijeenkomst georganiseerd voor de sportverenigingen, scholen
in het voortgezet en beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties om te praten
over de sportnota. Uit de actiepunten die worden genoemd in de sportnota blijkt dat
vanaf 2009 jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor en met de ‘sport’ wordt
georganiseerd om elkaar op hoogte te houden van de ontwikkelingen in de sport en hoe
hierop ingespeeld kan worden.

10

2.

Uitgangspunten, doelstellingen en ambities
2008-2015

Voor gemeente Noordoostpolder is het van belang om te beschikken over een gevarieerd
sportaanbod waarin zowel de individuele sporten als de verenigingssporten
vertegenwoordigd zijn, zodat zoveel mogelijk inwoners in staat worden gesteld mee te
doen in de sport. Sport verbindt en heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de
lokale samenleving!
2.1
Uitgangspunten
De landelijke ontwikkelingen zoals geschetst, zetten ook door in Noordoostpolder.
Als gemeente moeten we rekening houden met het ontstaan van de lossere, informele
verbanden. We moeten nadenken over hoe de lokale samenleving optimaal kan
profiteren van deze ontwikkeling, ook in de sport.
Willen we de sport blijven stimuleren, dan moet nagedacht worden over of en hoe de
gemeente deze informele verbanden faciliteert, ondersteunt enz. Dit heeft consequenties
voor het gebruik van accommodaties.
Daarnaast zal ook gekeken moeten worden of en hoe de gemeente traditionele sportverenigingen kan helpen in te spelen op deze ontwikkelingen door bijvoorbeeld mee te
denken in het ontwikkelen van alternatieve (flexibele, meervoudige) lidmaatschapsvormen, mee te denken in het opknippen van taken binnen de vereniging zodanig dat
vrijwilligerswerk weer aantrekkelijk is (kortdurend, afgeronde klus) en mee te denken
over multifunctioneel gebruik van accommodaties.
De gemeente stimuleert binnen deze nieuwe context sportverenigingen gebruik te maken
van elkaars mogelijkheden (kennis, vaardigheden en materialen), van de mogelijkheden
stagiaires in te zetten, van de ondersteuningsmogelijkheden van de steunfunctie
(Sportservice Flevoland) en de landelijke bonden.
Bij de sportsector is heel veel kennis en ervaring over hoe om te gaan met mensen,
(spel)regels, fair play, enz.
De gemeente zal vaker een beroep doen op deze kennis en ervaring van de sportsector
en vragen mee te denken en mee te doen, te participeren bij de inzet van sport om
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Bij de invulling van het beleid wordt rekening gehouden met de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden van de diverse overheden.
Het Rijk heeft een stimulerende rol, gericht op specifieke onderdelen, zoals de BOSimpuls.
De provincie subsidieert de ondersteuningsfunctie waar verenigingen gebruik van kunnen
maken.
De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale voorzieningenniveau en is daarmee de
eerstbetrokkene bij het fundament van het sportbouwwerk en vervult een inspirerende,
faciliterende en stimulerende rol.
2.2
Doelstellingen
Wat staat de gemeente nu voor ogen met het sportbeleid. Kort samengevat streeft de
gemeente naar het volgende:
De gemeente wil een energieke sportgemeente zijn!
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Gemeente Noordoostpolder heeft daarom voor de volgende doelstellingen gekozen:
1. Optimalisering toegankelijkheid sportaccommodaties.
2. Activering van multifunctioneel gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties.
3. Stimulering en activering van sportverenigingen om samen te werken met
andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang, welzijnsorganisaties
en onderwijs (overdracht van kennis en ervaring en meedoen).
4. Stimulering van deelname aan sport van doelgroepen.
5. De gemeente zet sport steeds meer in als middel om maatschappelijke
vraagstukken aan te pakken.
6. Activering van sportverenigingen om hen gebruik te laten maken van elkaars
mogelijkheden (kennis, vaardigheden, materialen enz.), van de ondersteuningsfunctie (Sportservice Flevoland) en eigen landelijke bonden en hen
gebruik te laten maken van mogelijkheden stagiair(e)s van CIOS, ALO, ROC
Friese Poort en de sportklas van het Emelwerda College in te zetten.
7. De gemeente faciliteert het oprichten van sportverenigingen, die takken van
sport vertegenwoordigen, die nog niet aanwezig zijn binnen de gemeente.
8. Waarderen topprestaties gemeentelijke (top)sporters.
Ambities
De gemeente Noordoostpolder zet in op een ambitieniveau, waarin de sport zich
manifesteert in de lokale samenleving op verschillende manieren en in verschillende
vormen, zowel georganiseerd als niet georganiseerd, zowel als middel voor het oplossen
van knelpunten als recreatieve bezigheid. Noordoostpolder energieke Sportgemeente! is
het motto voor de aankomende jaren.
In de volgende paragrafen worden de doelstellingen één voor één uitgewerkt.
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Doelstelling 1: Optimalisering toegankelijkheid sportaccommodaties
Inleiding
Gemeente Noordoostpolder heeft een groot aantal sportaccommodaties, zowel voor de
buitensport als voor de binnensport. Uit een onderzoek van 'Elsevier', een aantal jaren
geleden, blijkt dat het aantal sportaccommodaties in relatie tot het aantal inwoners hoog
is. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het in stand houden en
vernieuwen van een aantal sportaccommodaties. Dit houdt in dat er voldoende
toegankelijke, veilige en goed onderhouden accommodaties moeten zijn. Opschaling en
multifunctioneel gebruik zijn kansen om dit te bewerkstelligen.
Naast het optimaliseren van de accommodaties zelf gaat het ook om het optimaliseren
van het gebruik van de accommodaties. Doel is om de bezettingsgraad van zoveel
mogelijk accommodaties te verhogen. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen
in willekeurige volgorde aan de orde: verruiming van de openstelling, de mogelijkheid
bieden aan informele groepen die willen sporten gebruik te maken van de
accommodaties, toepassing van landelijke normering wat betreft het aantal velden en de
kleedruimtes, de sportboulevard, het zwembad enz.
Ambitie
Optimale bezetting van goed toegeruste accommodaties door verenigingen en andere
groepen.
Stand van zaken
Buitensportaccommodaties
In elk dorp zijn buitensportaccommodaties zoals voetbalvelden, tennisbanen, speelplaatsen en een buitenijsbaan aanwezig. Wat betreft de voetbalvelden, tennisbanen en
speelplaatsen wordt voldaan aan een goed voorzieningenniveau. De ontwikkelingen
rondom de 11 ijsbanen zullen kritisch worden gevolgd. De sociale waarde van de
ijsbanen wordt hierin meegenomen. Het gebruik van de buitenijsbanen zal in de
toekomst afnemen gezien de klimatologische veranderingen die ons te wachten staan.
Natuurijs wordt schaars.
Voetbal
Enkele voetbalverenigingen hebben te kennen gegeven dat hun huidige accommodatie
niet (meer) toereikend is voor het aantal sporters/teams dat men heeft. Het gaat hier
met name om Flevo Boys, Tonego en sv Ens en de oorzaak betreft over het algemeen
een toename van pupillen. Vooral in de dorpen is het meisjesvoetbal in opkomst. De
voetbalverenigingen hebben een onderzoek door de KNVB laten uitvoeren naar de
accommodaties. Dit rapport, ‘Schoppen in de Polder’, is begin 2007 aangeboden aan
wethouder Van der Est. Hierin worden onder andere de wensen en behoeften van de
verenigingen weergegeven. Hieruit blijkt dat op het moment van aanbieden alleen Flevo
Boys een tekort van wedstrijdvelden heeft.
Voor wat betreft de buitensportaccommodaties worden de landelijke normeringen
gehanteerd om te berekenen of het aantal velden, kleedkamers e.d. toereikend is, in
verhouding tot het aantal sporters dat er gebruik van maakt.
Dit betekent concreet ten aanzien van de normering met betrekking tot de velden:
Op Flevo Boys na hebben de buitensportverenigingen op dit moment (meer dan)
voldoende wedstrijdvelden tot hun beschikking. Tonego en sv Ens benaderen de grens
van de bespelingscapaciteit van hun wedstrijdvelden.
Sc Emmeloord heeft een overschot van 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld.
Bij de bepaling van het aantal benodigde wedstrijdvelden geldt de regel dat voor een
meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld een volledig wedstrijdveld beschikbaar dient te
zijn. Bij een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld wordt niet onmiddellijk een
wedstrijdveld aangelegd.
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Pas indien er sprake is van 2 achter opeenvolgende jaren (peildatum 1 maart) van een
meerbehoefte van minimaal 0,25 wedstrijdveld wordt overwogen een extra veld aan te
leggen. Hierbij dient ook te worden gekeken naar de bevolkings- ontwikkeling en de
leerlingprognose waar deze meerbehoefte aan de orde is.
In 1999 is besloten geen renovatie/groot onderhoud meer uit te voeren van de bijvelden
van de voetbalverenigingen. Dit zijn de wedstrijdvelden die geen hoofdveld zijn. Dit gaat
ten koste van de kwaliteit van deze bijvelden. Renovatie/groot onderhoud van een
wedstrijdveld dient één keer per 20 jaar te worden uitgevoerd om de kwaliteit van het
veld te waarborgen. De voetbalverenigingen hebben in totaliteit de beschikking over 18
bijvelden. Met ingang van 2009 wordt de renovatie/groot onderhoud van de bijvelden en
de financiële consequenties ervan in het beheerplan buitensport accommodaties
opgenomen.
Tennis
De planningsnorm voor tennis wordt uitgedrukt in het aantal spelers per baan. De norm,
zoals deze door de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) is vastgesteld,
bedraagt 70 spelers per baan. Op banen waar verlichting is aangebracht kan de
planningsnorm tot 90 spelers worden opgevoerd.
Bij een aantal verenigingen leeft de wens om het hele jaar door te kunnen tennissen. Eén
of meerdere zogenoemde all-weather-banen zou dit mogelijk maken. Indien een
tennisbaan in aanmerking komt voor renovatie/groot onderhoud stelt de gemeente
financiële middelen ter beschikking zoals deze gelden voor de ‘oude’ ondergrond
(kunstgras of gravel). Wil een vereniging over één of meer all-weather-banen
beschikken, dan dient de vereniging het verschil in kosten tussen de ‘oude’ ondergrond
en all-weather, die de renovatie met zich meebrengt, zelf te financieren. Gezien de
huidige huurtarieven die de gemeente hanteert, kan er van een investering enkel en
alleen van de gemeente geen sprake zijn.
In bijlage I is de landelijke normering uitgewerkt voor voetbal, hockey en korfbal binnen
de gemeente Noordoostpolder.
Kleedkamers buitensportaccommodaties
Een aantal verenigingen heeft aangegeven dat zij het moeilijk heeft met het onderhouden van de accommodatie. Hier gaat het met name om de kleedkamers. De kleedkamers en kantines zijn in 1998 aan een groot aantal buitensportverenigingen in
eigendom overgedragen (fc Kraggenburg, sc Bant, sc Espel, vv RKO, vv Tollebeek,
vv Nagele, SVM, sc Emmeloord, vv Flevo Boys, sv Ens, AV NOP, HC de Meeuwen,
KV Emmeloord, ATC Emelwerth, ATC De Voorst, TC Nagele). Dit houdt in dat de
verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor dagelijks en groot onderhoud ervan. Er is
een recht van opstal gevestigd voor de duur van 25 jaar (tot 2023).
De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij zeer gematigde huurtarieven voor de
accommodaties in rekening brengt (zie tarieven in hoofdstuk 3), waardoor de kosten
van groot onderhoud/renovatie of nieuwbouw van kleedkamers niet ten laste van de
gemeente dienen te komen. De verenigingen dienen in hun eigen begroting rekening
te houden met groot onderhoud/renovatie.
Pas indien door beleid van de gemeente een sportcomplex volledig verplaatst moet
worden (bijv. ten behoeve van woningbouw of efficiencymaatregelen/-doelstellingen),
dan is de gemeente bereid om nieuwe kleedkamers te bouwen. Deze kleedkamers
worden eigendom van de gemeente en worden verhuurd aan gebruikers.
De gemeente hanteert de norm dat bij één wedstrijdveld twee kleedkamers aanwezig
zijn. De opkomst van het meisjes- en damesvoetbal bij een paar verenigingen verplicht
de gemeente niet om extra kleedkamers te bouwen.
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Masterplan sportaccommodaties
De gemeente wil in Emmeloord een aantal takken van sport in één gebied concentreren.
Om dit te bewerkstelligen heeft de raad in 2007 aan het college gevraagd een onderzoek
te starten naar de haalbaarheid van een sportboulevard in Emmeloord.
Met diverse belanghebbende partijen zoals voetbalverenigingen, hockeyvereniging,
korfbalvereniging, atletiekvereniging, ijsvereniging, campingbeheerder, scholen en
particuliere ondernemers zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken is
een groot aantal wensen en knelpunten naar voren gekomen. Op basis hiervan is een
totaalplan gemaakt voor het gebied tussen de Espelerlaan tot en met de Sportlaan. Dit
plan is in mei 2007 gepresenteerd aan de belanghebbende partijen en aan de
raadscommissie Samenleving.
Momenteel wordt een projectplan “Masterplan Sportaccommodaties” (voormalig
sportboulevard) ontwikkeld met daarin de kansen en bedreigingen/risico’s, een
onderbouwing van de financiën en een tijdspad.
Per 1 april 2008 is een projectleider Masterplan Sportaccommodaties aangesteld om het
gehele proces te begeleiden. Het Masterplan Sportaccommodaties zal hier verder niet
meer aan de orde komen. Voorstellen om te aangaande het Masterplan worden separaat
aan college en raad aangeboden.
Binnensportaccommodaties
Voor verenigingen met relatief veel jeugdleden (vooral gymnastiekverenigingen) is het
belangrijk dat gebruik gemaakt kan worden van in wijken/dorpen gelegen gymzalen. In
elk dorp is op dit moment een gymzaal aanwezig en dient in principe in eigendom van de
gemeente te zijn. Op dit moment huurt de gemeente in Tollebeek en Nagele een gymzaal.
Voor bepaalde takken van sport (bijv. volleybal, basketbal en badminton) is het gewenst,
bijvoorbeeld vanwege de afmetingen, te beschikken over goed op de sport toegeruste en
voor de sport bereikbare accommodaties. Dit zijn in de gemeente de sporthallen.
Huidig beleid is dat eerst onderwijs, dan sportverenigingen en dan informele groepen, als
er nog ruimte is, gebruik kunnen maken van de accommodaties. Knelpunt hierbij is dat
ook welzijnsorganisaties, kinderopvang, peuterspeelzalen als informele groepen worden
gezien. Zij kunnen binnen het bestaande beleid beperkt gebruik maken van de
accommodaties. Er wordt beleid ontwikkeld om de mogelijkheden voor deze organisaties
te vergroten. Scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs die ‘eigen’ gymzalen
hebben, dienen deze accommodaties beschikbaar te stellen voor andere groepen dan hun
eigen leerlingen.
Momenteel zijn de gemeentelijke binnensportaccommodaties in de zomervakantie
gesloten. De reden hiervan is dat deze periode gebruikt wordt om (groot) onderhoud uit
te voeren en omdat de sporthalbeheerders dan hun vakantiedagen kunnen opnemen.
Verruiming van de openstelling biedt meer groepen de mogelijkheid de accommodaties
te gebruiken, waardoor er sprake is van effectiever gebruik en vergroting van de
toegankelijkheid.
In bijlage II zijn de gebruikers van de binnensportaccommodaties in de schooljaren
2005-2006 tot en met 2007-2008 in kaart gebracht. Ook is de bezettingsgraad van de
desbetreffende accommodatie bepaald op basis van beschikbare uren en gebruikte uren.
Hieruit kan niet worden afgeleid dat er ruim voldoende binnensportaccommodaties
beschikbaar zijn in de gemeente. De piek van gebruik van gymzalen en sporthallen ligt in
de periode oktober tot en met maart. Naast de scholen gaan ook diverse buitensportverenigingen in deze periode de zaal in. Het is soms niet mogelijk om aan alle wensen
van de scholen en de verenigingen tegemoet te kunnen komen.
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Zwembad
De gemeente wil een zwemvoorziening (overdekt en openlucht) in stand houden voor
haar inwoners. Momenteel (2008) zijn er gesprekken gaande tussen het bestuur van het
zwembad en de gemeente. Deze gesprekken moeten leiden tot een efficiëntere invulling
van het activiteitenaanbod, zodat de kosten teruggedrongen kunnen worden. Ter
discussie staan ondermeer de organisatie van personeel, de verdeling van onderhoudskosten, het negatief eigen vermogen, de indeling van verenigingen op piekuren terwijl
andere doelgroepen in deze uren bereid zijn meer te betalen voor gebruik van het
zwembad en het ontwikkelen van producten die (meer) kostendekkend zijn.
Voorstellen over de invulling van het zwembad worden separaat aangeboden.
Actiepunten
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• opstellen beheerplan buitensportaccommodaties tot 2020 inclusief financiële
consequenties
• opstellen beheerplan inventaris binnensportaccommodaties tot 2020 inclusief
financiële consequenties
• Het kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom de 11 ijsbanen
• gymzalen in Tollebeek en Nagele in gemeentelijk eigendom verkrijgen
• gymzalen bij of in het voortgezet en beroepsonderwijs multifunctioneel inzetbaar
krijgen
• formuleren prioritering gebruikers sportaccommodaties, zodat het jeugdwerk,
kinderopvang, informele groepen enz. ook in staat worden gesteld hiervan gebruik
te maken
• de behoefte van groepen inventariseren en daar de openstelling op afstemmen,
waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe prioritering
• het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met het zwembad vóór 1-1-2009
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 2: Activering multifunctioneel gebruik van binnen- en
buitensportaccommodaties
Inleiding
Belangrijk is dat we de beschikbare ruimte goed benutten. Het openstellen van
accommodaties voor buitenschoolse opvang, jeugdwerk, ouderverenigingen, bedrijven
enz. zijn kansrijke initiatieven. Momenteel wordt, met name ’s avonds, in de weekenden
en in de vakantieperiode, onvoldoende gebruik gemaakt van de capaciteit van
faciliteiten. Er moet geïnventariseerd worden wat vraag en aanbod is. En het is de taak
van de gemeente om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gemeente legt
verbinding tussen diverse partners. De gemeente kan op deze wijze toewerken naar een
beter gebruik van accommodaties.
Stand van zaken
De binnensportaccommodaties worden op dit moment voornamelijk gebruikt voor sport
en onderwijs. De buitensportaccommodaties worden op werkdagen (uitgezonderd de
woensdagmiddag) tussen 09.00 en 16.00 uur niet of nauwelijks gebruikt.
Ambitie
De gemeente zorgt ervoor dat sportvelden en binnensportaccommodaties meer in de
daluren gebruikt kunnen worden door het onderwijs, andere sportverenigingen,
jeugdwerk, kinderopvang, ouderverenigingen enz.
Verenigingen zorgen ervoor dat hun kantine gebruikt kan worden voor diverse
doelgroepen.
Acties
• bezettingsgraad op verschillende gebruiksmomenten van de binnen- en
buitensportaccommodaties in beeld brengen en houden
• inventariseren van vraag en aanbod
• opstellen uitvoeringsplan optimalisatie binnen- en buitensportaccommodaties
• beleid ontwikkelen waarin sportverenigingen die hun accommodaties delen,
worden beloond. Dit leidt tot nieuwe huurovereenkomsten tussen gemeente en
sportverenigingen.
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 3: Activering van sportverenigingen om samen te werken
met andere maatschappelijke organisaties zoals kinderopvang, jeugdwerk en onderwijs (overdracht van kennis
en ervaring en meedoen)
Inleiding
Sportverenigingen hebben veel kennis op het gebied van sport, op het overdragen van
sportief gedrag, op het leren omgaan met winnen en verliezen enz. Sport is een middel
dat je kunt inzetten om jeugd lekker te laten bezig zijn, maar ook om ze waarden en
normen bij te brengen, om ze te leren omgaan met regels. Sportverenigingen hebben
kwaliteiten in huis waarvan we graag zouden willen dat ze deze delen met andere
maatschappelijke organisaties, die ook met jeugd bezig zijn.
Stand van zaken
De eerste initiatieven zijn genomen door een aantal maatschappelijke organisaties. Zij
hebben contacten gelegd met sportverenigingen om kennis uit te wisselen, om een
beroep te doen op expertise, clinics te geven enz.
Ambitie
Als gemeente willen we de samenwerking, de netwerkcontacten tussen de disciplines
bevorderen. Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen moeten een beroep op
elkaar kunnen doen. Ze moeten elkaar weten te vinden!
Acties
• de gemeente organiseert ieder jaar een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
• het ontwikkelen van beleid waarin een actieve houding van sportverenigingen ten
aanzien van maatschappelijke organisaties wordt gestimuleerd
• in de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Paspartoe/Carrefour de
samenwerking tussen Paspartoe/Carrefour en de sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties benoemen en vastleggen
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 4: Stimulering van deelname aan sport van doelgroepen
Inleiding
De gemeente Noordoostpolder vindt sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.
De gemeente vindt het van belang dat iedereen kan sporten. Binnen de sport in de
gemeente Noordoostpolder zijn een aantal doelgroepen aan te wijzen waar de gemeente
al in investeert. Ook zijn er nog een aantal witte vlekken die de gemeente wil
wegwerken.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor verenigingen. Een algemene trend is dat het voor
verenigingen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. In de gemeente
Noordoostpolder hebben de inwoners vrijwilligerswerk nog hoog in het vaandel staan.
Momenteel is de gemeente Noordoostpolder bezig met het ontwikkelen van nieuw
vrijwilligersbeleid. Dit beleid is nog niet vastgesteld door het college en de raad. Voor
sportverenigingen zijn binnen het nog vast te stellen beleid een aantal punten van
belang:
• De intentie is om elk jaar twee bijeenkomsten te organiseren voor vrijwilligers
waar een thema bij de hand wordt genomen. De eerste twee onderwerpen die op
de agenda staan zijn “professionalisering” en “maatschappelijke stages.”
• Aan de hand van de bijeenkomsten over professionalisering en maatschappelijke
stages zullen cursussen worden georganiseerd waar ook vrijwilligers van
sportverenigingen aan deel kunnen nemen.
• Voor het werven van vrijwilligers kent de gemeente Noordoostpolder de
“vrijwilligerscentrale”. Hier kan men ook terecht voor informatie en advies.
55+
Voor de 55-plussers subsidieert de gemeente Noordoostpolder het GALM-project. Het
GALM-project is een sportstimuleringsprogramma die zich richt op senioren die zich niet
met sport bezig houden.
Gehandicapten
De gemeente subsidieert in het kader van gehandicaptensport de stichting Balansruiters.
De stichting Balansruiters heeft ten doel het bevorderen en in standhouden van paarden ponyrijden door mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap uit het
oogpunt van revalidatie en recreatie. De stichting ontvangt reeds langer dan 10 jaar
subsidie van de gemeente Noordoostpolder en de insteek is om dit beleid de komende
jaren voort te zetten. Tevens is er de mogelijkheid voor het verstrekken van incidentele
subsidies voor initiatieven bij sportverenigingen om mindervaliden te laten sporten.
Jeugd (0-23 jaar)
Vanuit IGW wordt momenteel gekeken naar (sport)activiteiten voor de (oudere) jeugd.
Hierover vindt ook overleg plaats met de inwoners van een aantal wijken in Emmeloord
en de dorpen. Er wordt vraaggericht gewerkt in plaats van aanbodgericht.
Allochtone groepen
Landelijk is bekend dat allochtone groepen minder dan gemiddeld aan georganiseerde
sport doen. Lokaal zien we steeds meer initiatieven ontstaan vanuit allochtone
jongerengroepen. Vanuit het programma subsidies vrijwilligers (incidentele subsidies
voor ongeorganiseerde jeugd) worden deze groepen tot en met 2008 ondersteund.
Stand van zaken
De afgelopen jaren is het aantal vrouwen dat sport bedrijft toegenomen. Zij hebben hun
achterstand op dit gebied ingelopen. Veel vrouwen maken gebruik van de sportscholen
en er is ook steeds meer vraag van meisjes/vrouwen die willen voetballen.
Dit is een landelijke trend. De vraag is of deze ontwikkeling doorzet. Als dit op termijn
nog zo is, kan dit consequenties hebben voor de inrichting van de accommodaties.
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Mensen met een minimumuitkering zijn vaak niet in staat te sporten gezien hun
financiële situatie. Kinderen die deel uitmaken van een gezin met een minimumuitkering
krijgen de kans om te sporten. Zij kunnen een aanvraag indienen voor het zogenoemde
participatiefonds. Het participatiefonds is ondergebracht bij het cluster Uitvoering
Publieksdiensten (het oude Sociale Zaken). Ook om deze kinderen de kans te geven te
leren zwemmen, is er een financiële bijdrage mogelijk. Momenteel loopt deze financiering
via de BOS-impuls (tot en met 2010).
Voor mindervalide mensen moet de drempel om te gaan of te kunnen sporten worden
weggenomen.
Ambitie
De ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen!
Acties
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• met het cluster Uitvoering Publieksdiensten overleggen hoe stimulering van sport
binnen het nieuw te ontwikkelen minimabeleid structureel geïntegreerd kan
worden.
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 5: De gemeente zet sport steeds meer in als middel om
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken
Inleiding
Sport wordt steeds meer ingezet als middel ter bestrijding van achterstanden, ter
bevordering van de veiligheid, ter bevordering van integratie enz.
Stand van zaken
Binnen de gemeente wordt steeds meer met sport als middel gewerkt. Vanuit de BOSimpuls voert de gemeente een groot aantal deelprojecten uit in achterstandsgebieden ter
bestrijding van achterstanden bij jongeren van 4 tot 19 jaar.
Vanuit het jeugdwerk wordt sport in de wijken steeds meer ingezet om jongeren te leren
omgaan met regels, waarden en normen.
Momenteel gebeurt dit nog niet zoveel in samenwerking met sportverenigingen. Omdat
sportverenigingen een grote expertise hebben, is het zinvol hen te betrekken bij deze
ontwikkelingen.
Ambitie
De ambitie is dat de sportsector haar expertise niet alleen inzet voor haar eigen
vereniging, maar dat zij graag meedenkt en meewerkt, vanuit haar mogelijkheden,
maatschappelijke vraagstukken in Noordoostpolder aan te pakken.
Acties
• met sportverenigingen bespreken dat op hen een beroep gedaan wordt vanuit de
gemeente en het welzijnswerk als het gaat om het aanpakken van bepaalde
problemen
• concrete afspraken maken over het geven van een clinic, een bepaalde groep
jongeren laten (mee)trainen als de gemeente, politie of jeugdwerk hierom vraagt
• sportverenigingen in een bepaalde wijk een training laten geven enz.
• beleid ontwikkelen waarin sportverenigingen worden beloond die aan bovengenoemde actiepunten een bijdrage leveren
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.

21

Doelstelling 6: Activering van sportverenigingen om hen gebruik te laten
maken van elkaars mogelijkheden (kennis, vaardigheden,
materialen enz.), van de ondersteuningsfunctie (Sportservice Flevoland) en eigen landelijke bonden en hen
gebruik te laten maken van mogelijkheden stagiair(e)s
van CIOS, ALO, ROC Friese Poort en sportklas Emelwerdacollege in te zetten
Inleiding
In gemeente Noordoostpolder zijn veel sportverenigingen actief. Er is sprake van veel
kennis en ervaring. Verenigingen zullen ook vaker tegen dezelfde knelpunten aanlopen.
Uitwisseling van ervaringen tussen sportverenigingen onderling leidt tot het vergroten
van de deskundigheid. Je hoeft niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden, dat bespaart
tijd. Ook Sportservice Flevoland en de eigen landelijke bonden zijn goede bronnen waar
informatie en expertise vandaan kan worden gehaald. Vanuit specifieke onderwijsinstellingen als CIOS, ALO, ROC Friese Poort en sportklas Emelwerda College kan
expertise in de vorm van stagiaires worden binnengehaald.
Uitwisseling van elkaars materialen leidt tot afwisseling in het sportaanbod, hetgeen in
deze tijd steeds meer gevraagd wordt. Ook zou gedacht kunnen worden aan combinatieabonnementen, waarbij je bijv. zowel gebruik kunt maken van de faciliteiten van de
tennisvereniging als van de voetbalclub.
Stand van zaken
Opvallend is dat een aantal sportverenigingen bij het ervaren van knelpunten de
gemeente als een van de eerste aanspreekpartners ziet. De rol van de gemeente ten
aanzien van de sportverenigingen is echter een faciliterende, stimulerende en
regisserende. Inhoudelijk zijn de eigen bonden en de ondersteuningsfunctie
aanspreekbaar. Beiden zijn bij de sportverenigingen minder in beeld.
De gemeente vindt het belangrijk dat sportverenigingen elkaar ook vinden om eventuele
knelpunten te bespreken en elkaar te helpen bij het vinden van oplossingen.
Momenteel heeft iedere vereniging exclusiviteit als het gaat om de beschikbaarheid van
materialen. Vooral binnen de dorpen is de roep om vergroting van het sportvoorzieningenniveau groot. Door uitwisseling van elkaars materialen of door het tot stand
brengen van combinatieabonnementen wordt een flexibeler sportaanbod gecreëerd.
Ambitie
Sportverenigingen weten elkaar, de ondersteuningsfunctie en de landelijke bonden te
vinden voor ondersteuning bij de sportinhoud. Sportverenigingen kennen de rol van de
gemeente en leggen er vragen neer die de gemeente vanuit haar rol kan beantwoorden.
Sportverenigingen bieden in gezamenlijkheid combinatieabonnementen aan.
Actie
• gemeente draagt Sportservice Flevoland ieder jaar op één of twee informatiebijeenkomsten te organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de
diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden
besproken als uitwisseling van materialen, combinatieabonnementen enz.
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 7: De gemeente faciliteert het oprichten van sportverenigingen, die takken van sport vertegenwoordigen,
die niet aanwezig zijn in de gemeente
Inleiding
De gemeente wil binnen haar gemeente zoveel mogelijk takken van sport
vertegenwoordigd zien. Initiatieven hiervoor moeten vanuit de samenleving komen.
Stand van zaken
Binnen de gemeente zijn vooral de basissporten aanwezig zoals voetbal, korfbal, hockey,
tennis, zwemmen en gymnastiek/turnen. Andere sporten als bijv. honkbal, rugby,
handbal zijn hier niet aanwezig.
Ambitie
Een energieke Sportgemeente heeft een dekkend aanbod aan sportverenigingen. Voor
ieder wat wils!
Acties
• inventariseren nieuwe initiatieven
• onderzoeken welke takken van sport gefaciliteerd zouden moeten worden, gezien
de behoeften binnen de lokale samenleving (ten hoogste de eerste 15 sporten van
de NOC*NSF-lijst (bijlage III)) en aan welke eisen een vereniging moet voldoen,
bijv. ten aanzien van bestuur, statuten en minimum aantal senior-/jeugdleden.
Beleid ontwikkelen ten aanzien van al of niet inzet startsubsidies en al of niet
beschikbaar stellen van een accommodatie
• startsubsidies al dan niet inzetten
• accommodatie al dan niet beschikbaar stellen
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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Doelstelling 8: Waarderen topprestaties gemeentelijke (top)sporters
Inleiding
De gemeente Noordoostpolder zet heel nadrukkelijk in op de breedtesport. De gemeente
is echter bereid om met sportverenigingen om tafel te gaan die ambitie hebben om voor
topsport te gaan. Met deze verenigingen zullen de mogelijkheden en consequenties van
topsport nader worden bekeken.
De gemeente waardeert haar inwoners als zij een sportprestatie op topniveau hebben
neergezet. Als zij een prestatie hebben geleverd waardoor zij tot de beste drie van
Nederland behoren, bezoekt de taakwethouder de sporter(s) en wordt een bloemetje en
een blijk van waardering aangeboden.
Stand van zaken
Op dit moment wordt incidenteel gereageerd op prestaties en is er geen duidelijke lijn in
wie welke actie onderneemt.
Ambitie
Structureel waarderen van topprestaties binnen de gemeente wordt beleid.
Actie
• met de medewerkers van communicatie overleggen welke stappen wanneer en
door wie moeten worden gezet
• Eind 2008/ begin 2009 wordt er beleid ontwikkeld ten aanzien van de waardering
van (top)sportprestaties
Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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3.

Financiën

De meerwaarde van sport voor de samenleving staat niet meer ter discussie.
Gemeentelijk staat er een aantal sportprojecten (Masterplan Sportaccommodaties) op
stapel die grote financiële investeringen vergen.
3.1
Uitgaven en inkomsten met betrekking tot de sport
In bijlage IV staan de uitgaven en inkomsten van de sport vermeld. Hierbij is geen
rekening gehouden met personele (bijv. sporthalbeheerders) en overheadkosten.
De uitgaven per inwoner van de gemeente in het kader van de sport bedragen bijna
€ 44,00. Landelijk gezien behoort de gemeente met dit bedrag tot de middenmoot.
In de periode 2007-2010 wordt voor de uitvoering van de BOS-impuls jaarlijks
€ 300.000,- ingezet (€ 150.000,- per jaar door het Ministerie van VWS en € 150.000,per jaar door de gemeente als co-financiering).
In de beleidsplanning vanaf 2008 is jaarlijks een bedrag van € 150.000,- extra
opgenomen voor de exploitatie van het zwembad. Er is een schouw uitgevoerd (gebouw
en technische installaties) om de staat van onderhoud van het zwembad te bepalen.
Hiermee worden noodzakelijke (toekomstige) investeringen vastgesteld, waardoor
financiële verrassingen worden geminimaliseerd. Het bestaande budget was ontoereikend
om het zwembad open te houden.
In de beleidsplanning 2009-2013 is jaarlijks een bedrag van € 50.000,- extra opgenomen
in het programma Sport. Dit bedrag wordt gebruikt om acties voortvloeiend uit de
sportnota te kunnen uitvoeren.
Daarnaast stopt met ingang van 2009 gedeeltelijk de financiering van Sportservice
Flevoland door de provincie (stand van zaken februari 2008). Hierdoor kan Sportservice
Flevoland niet die dienstverlening meer geven zoals dat tot en met 2008 wordt gedaan.
Hierbij kan gedacht worden aan verenigingsondersteuning, informatie- en
themabijeenkomsten voor sportbestuurders, individuele trajectbegeleiding aan
sportverenigingen en cursussen en vaardigheidstrainingen voor één of meerdere
sportverenigingen.
In de actiepunten is onder meer het opstellen van beheerplannen in de sport opgenomen
om op deze wijze toekomstige kosten te kunnen monitoren.
3.2
Tarievenbeleid
De op dit moment gehanteerde sporttarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn op 1 januari 2004 ingegaan en de afspraak was dat tot 1 januari 2008 de
tarieven niet worden aangepast/gewijzigd (zie bijlage V).
Uit onderzoek, zowel provinciaal als door middel van de landelijke Sportbenchmark, blijkt
Noordoostpolder lage tarieven te hanteren.
De gemeente Noordoostpolder maakt tot op heden geen onderscheid tussen verenigingsen onderwijs-, commercieel en incidenteel/particulier gebruik van met name de binnensportaccommodaties. Dit wordt als ongewenst beschouwd.
De scholen in het voortgezet onderwijs betalen voor de normatieve uren de tarieven
betalen zoals deze staan vermeld in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Noordoostpolder 2003’. Voor het schooljaar 2008-2009 wordt een nieuwe
verordening vastgesteld waarin de tarieven gelijk zijn aan de landelijke verordening.
Voor de bovennormatieve uren zullen ook kapitaallasten in rekening worden gebracht.

25

Voor de scholen in het primair (speciaal) onderwijs blijft gehandhaafd dat voor de
normatieve uren met ingang van het schooljaar 2008-2009 geen vergoeding in rekening
wordt gebracht. Het beleid is verwoord in de beleidsregel ‘Bekostiging gymnastiekruimte
voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs’.
Deze beleidsregel wordt onderdeel van de hierboven reeds genoemde nieuwe
verordening, welke voor het schooljaar 2008-2009 wordt vastgesteld. Voor de
bovennormatieve uren zullen de kapitaallasten in rekening worden gebracht.
Commerciële gebruikers, maar ook particuliere gebruikers, die een sportaccommodatie
willen huren moeten een hoger tarief dan verenigingen gaan betalen.
Het is reëel (zie de genoemde doelstellingen) om verenigingen tegen een gereduceerd
tarief gebruik te laten maken van de sportaccommodaties, maar bij andere gebruikers
een hoger tarief in rekening te brengen.
Actie
•
•

een nieuwe tarievenstructuur voor de gebruikers van de sportaccommodaties
maken (verenigings-, onderwijs-, recreatief en commercieel tarief)
nieuwe huurovereenkomsten afsluiten met buitensportverenigingen. Dit in
samenhang met doelstelling 2 en 3.

Alle acties die voortvloeien uit de doelstellingen zijn in hoofdstuk 4 nogmaals benoemd
met daaraan gekoppeld een tijdpad.
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4.

Actiepunten 2008-2015

2008
• evaluatie uitvoering BOS-impuls 2007-2008
• uitzetten opdracht voor uitvoering BOS-impuls 2009-2010
• opstellen beheerplan buitensportaccommodaties tot 2020 inclusief financiële
consequenties
• formuleren programma van eisen gymzaal/multifunctioneel centrum Tollebeek en
aanvraag indienen voor bestemmingsplanwijziging
• bezettingsgraad binnen- en buitenaccommodaties in beeld brengen
• een nieuwe tarievenstructuur voor de gebruikers van de sportaccommodaties
maken (verenigings-, recreatief en commercieel tarief)
• afsluiten van een nieuwe (uitvoerings)overeenkomst met zwembad Bosbad
• in de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en Paspartoe/Carrefour de
samenwerking tussen Paspartoe/Carrefour en de sportverenigingen en andere
maatschappelijke organisaties benoemen en vastleggen
• met cluster Uitvoering Publieksdiensten overleggen hoe stimulering van sport
binnen het nieuw te ontwikkelen minimabeleid structureel geïntegreerd kan
worden
• Eind 2008/ begin 2009 wordt er beleid ontwikkeld ten aanzien van de waardering
van (top)sportprestaties
2009
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties
• opstellen beheerplan inventaris binnensportaccommodaties tot 2020 inclusief
financiële consequenties
• het ontwikkelen van beleid waarin een actieve houding van sportverenigingen ten
aanzien van maatschappelijke organisaties wordt beloond
• formuleren prioritering gebruikers sportaccommodaties, zodat jeugdwerk,
kinderopvang, informele groepen enz. ook instaat worden gesteld hiervan gebruik
te maken. De behoefte van groepen inventariseren en daar de openstelling op
afstemmen, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe prioritering -->
uitvoeringsplan optimalisatie binnen- en buitensportaccommodaties
• beleid ontwikkelen waarin sportverenigingen die accommodaties delen worden
beloond
• gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
• de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
• met de medewerkers van communicatie overleggen welke stappen wanneer en
door wie moeten worden gezet in verband met het waarderen van topprestaties
door (top)sporter of vereniging
• Eind 2008/ begin 2009 wordt er beleid ontwikkeld ten aanzien van de waardering
van (top)sportprestaties
• Onderzoek naar de behoefte van sport in de gemeente Noordoostpolder
2010
• realisatie gymzaal/multifunctioneel centrum Tollebeek
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties in beeld brengen
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•
•

•
•

nieuwe huurovereenkomsten afsluiten met buitensportverenigingen in samenhang
met doelstelling 2 en 3
onderzoeken welke takken van sport gefaciliteerd zouden moeten worden, gezien
de behoeften binnen de lokale samenleving (ten hoogste de eerste 15 sporten van
de NOC*NSF-lijst (bijlage III)) en aan welke eisen een vereniging moet voldoen,
bijv. ten aanzien van bestuur, statuten en minimum aantal senior-/jeugdleden.
Beleid ontwikkelen ten aanzien van al of niet inzet startsubsidies en al of niet
beschikbaar stellen van een accommodatie
gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen

2011
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties
• gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
• de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
• BOS-impuls 2007-2010 verantwoorden richting Ministerie VWS
2012
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties
• voorstel op welke wijze in Nagele een nieuwe gymzaal in gemeentelijk eigendom
kan komen
• gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
• de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
2013
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties
• ter discussie stellen noodzaak 11 buitenijsbanen
• gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
• de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
• evaluatie sportbeleid vanaf 2008
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2014
• in beeld krijgen en houden van ontwikkelingen (bijv. meisjesvoetbal), die
consequenties kunnen hebben voor de inrichting van de sportaccommodaties
• landelijke normeringen toepassen op buitensportaccommodaties
• bezettingsgraad binnen- en buitensportaccommodaties in beeld brengen
• gemeente draagt Sportservice Flevoland op een informatiebijeenkomst te
organiseren voor de sportverenigingen, waarin de rol van de diverse ondersteuningsfuncties aan bod komt en nieuwe ontwikkelingen worden besproken
• de gemeente organiseert een bijeenkomst, waarin sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en waarin zij tot
uitwisseling van kennis en afspraken kunnen komen
• evaluatie sportbeleid vanaf 2008. Ontwikkelen nieuw sportbeleid
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BIJLAGE I

BUITENSPORT

Voetbal
Er bestaat een groot verschil in de beschadiging van de natuurgrasmat als gevolg van
een pupillenwedstrijd in vergelijking met een seniorenwedstrijd. Niet alleen duurt een
pupillenwedstrijd veel korter dan een seniorenwedstrijd, ook is er sprake van een
aanzienlijk geringere belasting van de grasmat per speler. Hierdoor kunnen niet alle
teams als gelijkwaardig worden beoordeeld.
Om de behoefte van de sportverenigingen naar sportvoorzieningen te bepalen is door de
NOC*NSF voor de teamsporten een vertaling gemaakt naar belastingcoëfficiënten. Dit
betekent dat een senior-competitie team op een eenheid van 1,0 wordt gesteld en de
overige teams hieraan worden gerelateerd.
Hiermee rekening houdend geldt voor voetbal de volgende indeling:
Competitiecategorie
Senioren
A-junioren
B, C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen

Belastingcoëfficiënt
1,00
1,00
0,75
0,50
0,35
0,25

De planningsnorm voor op zaterdag gespeelde wedstrijden bedraagt 5,5
seniorequivalent-competitieteams (s.e.c.) per veld. De planningsnorm voor op zondag
gespeelde wedstrijden is 5,0 s.e.c.
Een aantal verenigingen geeft aan dat zij een groeiend ledenaantal heeft. Echter, niet het
aantal leden is leidend voor het aantal wedstrijdvelden, maar het aantal teams dat
deelneemt aan competities.
Uitwerking per voetbalvereniging (voorjaarscompetitie 2008)
teams
aantal
senioren
3
A-junioren
0
B, C-junioren
3
D-pupillen
4
E-pupillen
5
F-pupillen
6
TOTAAL
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,91 (= 2)
Sc Bant beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt sc Bant over 1 trainingsveld.
sc Bant

uitwerking
3,00
0,00
2,25
2,00
1,75
1,50
10,50
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teams
aantal
senioren
4
A-junioren
1
B, C-junioren
2
C (7-tal)
1
D-pupillen
1
E-pupillen
2
F-pupillen
2
TOTAAL
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,58 (= 2)
Sc Creil beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt sc Creil over 1 trainingsveld.

sc Creil

uitwerking
4,00
1,00
1,50
0,50
0,50
0,70
0,50
8,70

1 damesteam

(= meisjesteam)

teams
aantal
uitwerking
sc Emmeloord senioren
7
7,00
1 damesteam
A-junioren
0
0,00
B, C-junioren
3
2,25
D-pupillen
4
2,00
E-pupillen
5
1,75
F-pupillen
6
1,50
TOTAAL
14,50
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,40 (= 2) op zondag (senioren)
en 1,36 (= 2) op zaterdag (jeugd).
Sc Emmeloord beschikt over 4 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt sc Emmeloord over 2 trainingsvelden.
teams
aantal
sv Ens
senioren
5
A-junioren
1
B, C-junioren
3
D-pupillen
3
E-pupillen
3
F-pupillen
4
TOTAAL
De behoefte aan wedstrijdvelden is 2,15 (= 2)
Sv Ens beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt sv Ens over 1 trainingsveld.

uitwerking
5,00
1,00
2,25
1,50
1,05
1,00
11,80

teams
aantal
sc Espel
senioren
5
A-junioren
0
B, C-junioren
3
D-pupillen
1
E-pupillen
2
F-pupillen
2
TOTAAL
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,63 (= 2)
Sc Espel beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt sc Espel over 1 trainingsveld.

uitwerking
5,00
0,00
2,25
0,50
0,70
0,50
8,95

1 damesteam

1 meisjesteam

1 damesteam
1 meisjesteam
1 meisjesteam
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teams
aantal
uitwerking
Flevo Boys
senioren
10
10,00
3 damesteams
A-junioren
4
4,00
B, C-junioren
12
9,00
2 meisjesteams
D-pupillen
9
4,50
E-pupillen
11
3,85
F-pupillen
16
4,00
TOTAAL
35,35
De behoefte aan wedstrijdvelden is 6,43 (= 7).
Flevo Boys beschikt over 6 wedstrijdvelden (waarvan 1 kunstgras) en
2 wedstrijdpupillenvelden.
Daarnaast beschikt Flevo Boys over 2 trainingsvelden (1 kunstgras en 1 wetra) en
een (groen)strook die ook voor trainingen gebruikt wordt.
teams
aantal
uitwerking
fc Kraggenburg senioren
3
3,00
A-junioren
1
1,00
B, C-junioren
1
0,75
D-pupillen
1
0,50
E-pupillen
2
0,70
F-pupillen
1
0,25
TOTAAL
6,20
De behoefte aan wedstrijdvelden is 0,60 op zondag (senioren)
en 0,58 op zaterdag (jeugd).
Fc Kraggenburg beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt fc Kraggenburg over 1 trainingsveld.
teams
aantal
uitwerking
vv Nagele
senioren
4
4,00
A-junioren
0
0,00
B, C-junioren
2
1,50
D-pupillen
1
0,50
E-pupillen
3
1,05
F-pupillen
3
0,75
TOTAAL
7,80
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,42 (= 2).
Vv Nagele beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt vv Nagele over 1 trainingsveld.

1 damesteam

teams
aantal
uitwerking
senioren
3
3,00
A-junioren
2
2,00
B, C-junioren
1
0,75
D-pupillen
2
1,00
E-pupillen
2
0,70
F-pupillen
3
0,75
TOTAAL
8,20
De behoefte aan wedstrijdvelden is 0,60 op zondag (senioren)
en 0,95 op zaterdag (jeugd).
RKO beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt RKO over 1 trainingsveld.
RKO
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teams
aantal
uitwerking
senioren
7
7,00
1 damesteam
A-junioren
1
1,00
B, C-junioren
4
3,00
1 meisjesteam
D-pupillen
4
2,00
2 meisjesteams
E-pupillen
4
1,40
F-pupillen
5
1,25
TOTAAL
15,65
De behoefte aan wedstrijdvelden is 2,85 (= 3).
SVM beschikt over 3 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt SVM over 2 trainingsvelden (SVM heeft zelf een
2e trainingsveld gerealiseerd op de ijsbaan).
SVM

teams
aantal
uitwerking
senioren
4
4,00
A-junioren
1
1,00
B, C-junioren
2
1,50
D-pupillen
2
1,00
E-pupillen
3
1,05
F-pupillen
3
0,75
TOTAAL
9,30
De behoefte aan wedstrijdvelden is 1,69 (= 2).
Vv Tollebeek beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt vv Tollebeek over 1 trainingsveld.

vv Tollebeek

teams
aantal
Tonego
senioren
6
A-junioren
1
B, C-junioren
3
D-pupillen
1
E-pupillen
3
F-pupillen
2
TOTAAL
De behoefte aan wedstrijdvelden is 2,05 (= 2).
Tonego beschikt over 2 wedstrijdvelden.
Daarnaast beschikt Tonego over 1 trainingsveld.

uitwerking
6,00
1,00
2,25
0,50
1,05
0,50
11,30

1 damesteam

2 damesteams

Hockey
Rekening houdend met de tijdsduur van de wedstrijden voor de verschillende leeftijdscategorieën is door de NOC*NSF voor hockey de volgende indeling gemaakt:
Competitiecategorie
Senioren
A, B, C en D
E en F

Belastingcoëfficiënt
1,00
1,00
0,50

De planningsnorm voor hockey op een kunstgrasveld bedraagt 15 s.e.c.
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Uitwerking seizoen 2007-2008

teams
aantal uitwerking
senioren
2
2
A, B, C en D
7
7
E en F
3
1,5
TOTAAL
10,5
De behoefte aan wedstrijdvelden is 0,70 (= 1).
Hockeyclub ‘de Meeuwen’ beschikt over 1 wedstrijdveld en 0,25 oefenveld.
de Meeuwen

Korfbal
Rekening houdend met de tijdsduur van de wedstrijden voor de verschillende leeftijdscategorieën en de bespelingsintensiteit is door de NOS*NSF voor korfbal de volgende
indeling gemaakt:
Competitiecategorie
senioren
junioren
aspiranten
pupillen

Belastingcoëfficiënt
1,00
1,00
0,625
0,40

Uitwerking seizoen 2007-2008

KV Emmeloord

Teams
senioren
junioren
aspiranten
pupillen
TOTAAL

aantal
3
2
4
2

uitwerking
3,00
2,00
2,50
0,80
8,30

Teams
aantal uitwerking
KV Marknesse
senioren
4
4,00
junioren
0
0,00
aspiranten
2
1,50
pupillen
3
1,20
TOTAAL
6,70
De planningsnorm voor korfbal op een natuurgrasveld (60 x 30 meter) bedraagt 6,00
s.e.c. De bespeling van een korfbalveld is zeer intensief, met name rond de korven.
Door een groter oppervlak ter beschikking te stellen aan de verenigingen en indien er
met losse belijning wordt gewerkt, is het mogelijk de speelvelden te verschuiven.
KV Emmeloord beschikt over een terrein met de afmetingen 105 x 69 meter.
KV Marknesse beschikt over een terrein met de afmetingen 110 x 50 meter.
Hierdoor hebben deze verenigingen geen extra velden nodig.
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BIJLAGE II

BINNENSPORT

Algemeen
Bij het vaststellen van een eventuele planningsnorm voor binnensportaccommodaties zijn
de gebruiksmogelijkheden van deze accommodaties van essentieel belang. Deze
gebruiksmogelijkheden geven aan welke takken van binnensport in de sportaccommodatie kunnen worden beoefend.
Hierbij geldt dat competitiewedstrijden van zaalsporten als korfbal en zaalvoetbal altijd in
een sporthal worden ingevuld. De competitiewedstrijden van zaalsporten als badminton,
basketbal en volleybal kunnen, afhankelijk van het competitieniveau en de afmetingen
van de sportzaal, ook in een sportzaal worden gespeeld.
In tegenstelling tot de buitensporten, waar sportaccommodaties over het algemeen
geschikt zijn voor de beoefening van één tak van sport, is bij het gebruik van binnensportaccommodaties een groot aantal variaties mogelijk.
Factoren die bij het inschatten van de benodigde ruimte een rol spelen zijn:
• Het gegeven dat wedstrijden in een groot aantal takken van binnensport in
specifieke binnensportaccommodaties worden afgewerkt, maar de trainingen
daarentegen kunnen ook in een sport- of gymzaal plaatsvinden. Doordat de
sporthallen op doordeweekse avonden en in de weekenden vaak ten behoeve van
de competitiewedstrijden in de verschillende takken van sport worden benut,
moet voor trainingen noodgedwongen uitgeweken worden naar andere (vaak
kleinere) sportruimten.
• Gymzalen/sporthallen worden overdag gebruikt ten behoeve van het onderwijs.
’s Avonds staan ze leeg of worden ingezet ten behoeve van de kleine zaalsporten
of als trainingsaccommodatie van de grote zaalsportverenigingen. De sporthallen
kennen een piekbelasting in de wintermaanden. Naast binnensporten die
uitsluitend in competitieverband in de zaal worden beoefend, zijn er ook takken
van sport (bijv. korfbal) die naast de buitencompetitie in de wintermaanden zaalcompetitiewedstrijden spelen. Tevens maakt de voetbaljeugd in de wintermaanden veelvuldig gebruik van de binnensportaccommodaties.
Eén en ander maakt het onmogelijk éénduidige algemeen geldende planningsnormen
voor overdekte sportaccommodaties op te stellen.
Bezetting binnensportaccommodaties
De gymzalen zijn voor het basisonderwijs op werkdagen beschikbaar van 8.30 uur tot
15.00 uur (woensdag van 08.30 tot 12.00 uur). Op jaarbasis is dat 1180 uur (40 weken
x 4 dagen x 6,50 uur + 40 x 1 dag x 3,50 uur).
De sporthallen zijn op werkdagen beschikbaar van 08.30 tot 16.30 uur voor het
voortgezet onderwijs. Op jaarbasis is dat 1600 uur (40 weken x 5 dagen x 8 uur).
In de zomervakantie zijn de gymzalen en sporthallen 6 weken gesloten. Dit om groot
onderhoud en grote schoonmaak uit te voeren.
De gymzalen zijn op werkdagen van 15.00 uur tot 22.30 uur (op woensdag vanaf 12.00
uur) en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur beschikbaar voor verenigingen en andere
(incidentele) gebruikers. Een zestal weken zijn de gymzalen hele werkdagen beschikbaar
voor andere gebruikers dan het onderwijs.
Op jaarbasis is dat 2559 uur per gymzaal (6 weken x 5 dagen x 14,00 uur + 46 weken x
5 dagen x 7,50 uur + 46 weken x 9 uur). Op zondag wordt een gymzaal zelden of nooit
gebruikt.
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De sporthallen zijn op werkdagen van 16.30 uur tot 23.30 uur, op zaterdag van 09.00
tot 23.30 uur en op zondag van 10.00 tot 21.00 uur beschikbaar voor verenigingen en
andere (incidentele) gebruikers. Een zestal weken zijn de sporthallen hele werkdagen
beschikbaar voor andere gebruikers dan het onderwijs.
Op jaarbasis is dat 3218 uur (6 weken x 5 dagen x 14,50 uur + 46 weken x 5 dagen x
7 uur + 46 weken x 1 dag x 14,50 uur + 46 weken x 1 dag x 11 uur).
Gebruiksuren per binnensportaccommodatie
Het gebruik van de diverse gymzalen en sporthallen is hierna weergegeven en gesplitst
in gebruik door scholen, verenigingen alsmede commercieel en incidenteel.
Vervolgens is aangegeven wat de bezettingsgraad is van de binnensportaccommodaties:
- gymzalen zijn per jaar 3739 uur in beschikbaar
- sporthallen zijn per jaar 4818 uur beschikbaar
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Sporthallen

gebruiksuren schooljaar 2005-2006
scholen verenigingen commercieel incidenteel TOTAAL

bezettings
graad

Bosbadhal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

0,00
0,00
1.600,00

25,50
70,50
922,50

0,00
0,00
10,00

12,00
37,50
93,50 164,00
118,50 2.651,00

57,6%

P.W.A.-hal
1/2 zaal
hele zaal

1.151,75
0,00

612,50
979,50

0,00
0,00

0,00 1.764,25
95,50 1.075,00

40,6%

Toernooihal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

435,75
0,00
0,00

541,25
109,50
480,75

22,00
0,00
0,00

4,50 1.003,50
33,50 143,00
88,75 569,50

20,7%

Triangel
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

883,75
0,00
0,00

575,00
332,00
562,50

0,00
0,00
0,00

32,50 1.491,25
53,00 385,00
28,00 590,50

27,9%

1.013,00
0,00
0,00

1.135,00
157,00
494,00

0,00
0,00
0,00

69,00 2.217,00
6,00 163,00
122,50 616,50

30,4%

978,00
713,50
879,75
959,00
910,50
813,50
649,50
585,00
594,75
591,50
354,75
540,00
467,50
836,75

323,00
1.046,50
498,00
124,50
1.154,75
400,00
91,00
389,50
482,00
488,00
351,50
558,75
517,25
496,00

252,00
80,50
179,50
31,00
41,00
535,50
884,00
39,00
0,00
0,00
0,00
95,00
41,00
202,00

242,00
49,50
169,50
461,50
22,50
53,00
66,00
11,50
36,00
2,00
5,00
52,00
138,00
78,50

48,0%
50,5%
46,2%
42,2%
56,9%
48,2%
45,2%
27,4%
29,8%
28,9%
19,0%
33,3%
31,1%
43,1%

E. van B.-hal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

Gymzalen
Lijsterbesstraat
Pampuspad
Zeevaarder
Meteorenstraat
Skagerrak
Erven West
Erven Oost
Luttelgeest
Bant
Nagele
Espel
Rutten
Kraggenburg
Tollebeek

1.795,00
1.890,00
1.726,75
1.576,00
2.128,75
1.802,00
1.690,50
1.025,00
1.112,75
1.081,50
711,25
1.245,75
1.163,75
1.613,25
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Sporthallen

gebruiksuren schooljaar 2006-2007
scholen verenigingen commercieel incidenteel TOTAAL

bezettings
graad

Bosbadhal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

0,00
0,00
1.600,00

73,50
132,50
975,00

0,00
0,00
33,00

0,00
73,50
56,50 189,00
168,50 2.776,50

60,8%

P.W.A.-hal
1/2 zaal
hele zaal

1.181,50
0,00

630,50
1.005,50

0,00
9,00

4,00 2.356,00
67,00 1.081,50

46,9%

Toernooihal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

368,50
0,00
0,00

615,00
99,25
374,25

10,00
0,00
0,00

10,00 1.003,50
66,50 165,75
90,25 464,50

18,9%

Triangel
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

863,25
0,00
0,00

650,50
334,00
426,50

0,00
0,00
0,00

39,00 1.552,75
62,50 396,50
40,00 466,50

23,3%

E. van B.-hal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

957,75
0,00
0,00

991,50
197,50
420,50

0,00
0,00
0,00

79,50 2.028,75
9,00 206,50
237,50 658,00

30,6%

Gymzalen
Lijsterbesstraat
Pampuspad
Zeevaarder
Meteorenstraat
Skagerrak
Erven West
Erven Oost
Luttelgeest
Bant
Nagele
Espel
Rutten
Kraggenburg
Tollebeek

833,25
677,25
862,50
874,00
853,50
564,00
899,00
425,25
471,00
543,00
336,75
594,75
450,00
732,00

366,50
981,75
454,50
118,00
1.065,25
258,25
396,50
271,50
521,00
390,25
314,50
548,25
506,25
454,50

19,00
10,00
159,00
33,00
0,00
389,75
416,25
0,00
0,00
76,00
0,00
116,00
39,00
76,00

193,50
65,00
206,25
480,00
42,00
96,50
128,50
17,00
3,50
8,00
15,50
109,75
139,00
79,00

37,8%
46,4%
45,0%
40,3%
52,4%
35,0%
49,2%
19,1%
26,6%
27,2%
17,8%
36,6%
30,3%
35,9%

1.412,25
1.734,00
1.682,25
1.505,00
1.960,75
1.308,50
1.840,25
713,75
995,50
1.017,25
666,75
1.368,75
1.134,25
1.341,50
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Sporthallen

gebruiksuren schooljaar 2007-2008
scholen verenigingen commercieel incidenteel TOTAAL

bezettings
Graad

Bosbadhal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

0,00
0,00
1.600,00

45,00
38,00
1.209,00

2,50
0,00
10,00

3,50
51,00
43,00
81,00
88,50 2.907,50

61,8%

P.W.A.-hal
1/2 zaal
hele zaal

1.758,25
0,00

583,00
957,50

0,00
0,00

0,00 2.341,25
46,50 1.004,00

45,1%

Toernooihal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

517,50
0,00
0,00

585,50
100,00
390,50

16,00
0,00
0,00

4,00 1.123,00
55,50 155,50
103,75 494,25

20,2%

Triangel
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

831,75
0,00
0,00

755,00
412,50
379,00

0,00
0,00
0,00

1,00 1.587,75
56,00 468,50
43,00 422,00

26,2%

E. van B.-hal
1/3 zaal
2/3 zaal
hele zaal

924,00
0,00
0,00

1.069,00
335,00
286,50

0,00
0,00
0,00

45,50 2.038,50
6,00 341,00
239,00 525,50

29,7%

Gymzalen
Lijsterbesstraat
919,50
Pampuspad
815,25
Zeevaarder
1.076,25
Meteorenstraat
982,50
Skagerrak
1.006,50
Erven West
717,00
Erven Oost
621,25
Luttelgeest
574,50
Bant
720,00
Nagele
578,25
Espel
345,00
Rutten
891,00
Kraggenburg
438,75
Tollebeek
816,00

217,50
1.035,25
449,50
152,50
1.077,50
170,00
600,00
404,25
590,50
389,00
325,00
512,75
449,75
446,50

74,50
0,00
157,50
28,00
0,00
482,50
198,00
0,00
47,50
38,00
5,00
143,50
63,50
84,50

323,75
43,50
95,50
366,50
49,00
75,00
127,50
12,50
8,50
41,00
5,00
186,50
124,00
72,00

41,1%
50,7%
47,6%
40,9%
57,0%
38,6%
41,4%
26,5%
36,5%
28,0%
18,2%
46,4%
28,8%
38,0%

1.535,25
1.894,00
1.778,75
1.529,50
2.133,00
1.444,50
1.546,75
991,25
1.366,50
1.046,25
680,00
1.733,75
1.076,00
1.419,00
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BIJLAGE III

NOC*NSF-lijst (15 grootste
sportbonden in 2006)

1.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

2.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

3.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

4.

Nederlandse Golf Federatie

5.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

6.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

7.

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

8.

Koninklijke Nederlandse Zwem Bond

9.

Nederlandse Volleybal Bond

10.

Atletiekunie

11.

Nederlandse Ski Vereniging

12.

Nederlandse Bridge Bond

13.

Watersportverbond

14.

Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond

15.

Nederlandse Badminton Bond
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BIJLAGE IV

GEMEENTELIJKE KOSTEN
VAN DE SPORT

De uitgaven en inkomsten zoals vermeld in het jaar 2007 zijn voorlopige cijfers.
De jaarrekening 2007 is op het moment van schrijven van deze nota nog niet
vastgesteld.
In de uitgaven zijn niet de personele en overheadkosten van de gemeente
Noordoostpolder meegenomen.
Zwembad Bosbad
2006
uitgaven
Inkomsten
€ 582.538,00
€ 11.138,00
2007
uitgaven
€ 592.990,00

Inkomsten
€ 11.138,00

Schoolzwemvervoer
2006
uitgaven
Inkomsten
€ 80.106,00
€ 34.638,00
2007
uitgaven
Inkomsten
€ 61.445,00
€ 26.622,00
Het schoolzwemmen is per 1-9-2007 afgeschaft.
Sporthallen
2006
uitgaven
€ 311.008,00

Inkomsten
€ 166.712,00

2007
uitgaven
Inkomsten
€ 266.176,00 € 148.668,00
De personeelskosten van de sporthalbeheerders zijn in deze cijfers niet meegenomen.
De sporthalbeheerders zijn in dienst van de gemeente.
De kosten en inkomsten per sporthal zijn niet beschikbaar.

Gymlokalen
2006
uitgaven
€ 483.976,00

Inkomsten
€ 44.000,00

2007
uitgaven
Inkomsten
€ 513.345,00
€ 45.590,00
De kosten en inkomsten per gymzaal zijn niet beschikbaar.
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Hockeyveld/atletiekbaan
2006
uitgaven
Inkomsten
€ 276.003,00
€ 3.000,00
2007
uitgaven
Inkomsten
€ 14.687,00
€ 3.000,00
In 2006 is de volledige renovatie van de atletiekbaan afgerond.
Tennisbanen
2006
uitgaven
€ 54.849,00

Inkomsten
€ 19.145,00

2007
uitgaven
€ 32.643,00

Inkomsten
€ 19.160,00

IJsbanen
2006
uitgaven
€ 2.001,00

Inkomsten
€ 5,00

2007
uitgaven
Inkomsten
€ 2.217,00
€ 5,00
Het betreft hier een symbolisch bedrag dat in in rekening wordt gebracht.
De ijsverenigingen zijn verantwoordelijk voor (groot) onderhoud van de ijsbanen.
Overige sportvelden
(voetbal/korfbal)
2006
uitgaven
inkomsten
€ 165.680,00
€ 36.440,00
2007
uitgaven
€ 251.284,00

inkomsten
€ 36.440,00

Sportstimulering
2006
uitgaven
inkomsten
€ 69.426,00
€ 18.151,00
2007
uitgaven
inkomsten
€ 261.321,00 € 116.120,00
In verband met de uitvoering van de BOS-impuls vanaf 2007 zijn uitgaven en inkomsten
(= subsidie van het Ministerie van VWS) fors gestegen.
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Totale uitgaven en inkomsten in het kader van de sport
exclusief personeelslasten/overheadkosten
2006
uitgaven
€ 2.025.587,00

inkomsten
€ 333.294,00

2007
uitgaven
€ 1.996.108,00

inkomsten
€ 406.784,00
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BIJLAGE V

HUIDIGE TARIEVEN
SPORTACCOMMODATIES

Sporthal
hele zaal per uur (vereniging)
hele zaal per uur (recreatief)
hele zaal per uur (commercieel)
hele zaal per uur (onderwijs)
hele zaal per uur (sportevenement)
hele zaal dag(deel)
(niet sport-gerelateerd evenement)

€
€
€
€
€

16,50
16,50
16,50
16,50
16,50

€

550,00

2/3 zaal per uur (vereniging)
1/2 zaal per uur (vereniging)
1/3 zaal per uur (vereniging)

€
€
€

11,00
8,25
5,50

2/3 zaal per uur (recreatief/commercieel)
1/2 zaal per uur (recreatief/commercieel)
1/3 zaal per uur (recreatief/commercieel)

€
€
€

11,00
8,25
5,50

afdekvloer per dag

€

250,00

Gymzaal
per uur (vereniging)
per uur (recreatief)
per uur (commercieel)
per uur (onderwijs)

€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00

Sportveld per jaar
voetbal natuurgras
voetbal kunstgras
voetbal trainingsveld
Korfbal natuurgras

€ 1.100,00
n.n.b
gratis
€ 1.100,00

Tennisbaan per jaar
kosten speelklaar maken voor rekening gemeente,
kosten dagelijks onderhoud voor vereniging
Kunstgras
€
Gravel
€

415,00
415,00

kosten speelklaar maken en dagelijks onderhoud
voor rekening gemeente
Kunstgras
Gravel
oefenhoek (tennis)

550,00
550,00
gratis

Atletiekbaan per jaar
hockeyveld per jaar
oefenhoek (hockey)
jeu de boulesbaan per jaar
ijsbaan (onoverdekt) per jaar

€
€

€ 2.550,00
€ 450,00
gratis
€ 140,00
€
0,46
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Tarieven zwembad Bosbad (per 1-1-2008)
Recreatiezwemmen
kinderen tot en met 2 jaar
gratis
toegangsbewijs
€
3,30
10-badenpas *
€ 30,65
25-badenpas *
€ 69,45
50-badenpas *
€ 116,85
* geldigheidsduur 1 jaar
op alle passen moet € 5,- borg betaald worden
Fitnesszwemmen / Ouder en Kind / Meer Bewegen Voor Ouderen
los bad
€
5,70
10-badenpas *
€ 41,00
25-badenpas **
€ 96,85
* 11 weken geldig; ouder en kind 14 weken
** 27 weken geldig; ouder en kind 33 weken
Leszwemmen
maandkaart jeugd
€
maandkaart volwassenen
€
maandkaart kleuter
€
diplomazwemmen
€
inschrijfgeld voor zwemlessen €

30,20
16,50
16,50
13,70
10,00

Therapiezwemmen
10-badenpas warmwaterzwemmen *
€
25-badenpas warmwaterzwemmen **
€
10-badenpas warmwaterzwemmen met therapie * €
25-badenpas warmwaterzwemmen met therapie ** €
* 11 weken geldig
** 27 weken geldig
op alle passen moet € 5,- borg betaald worden

33,45
71,30
41,65
92,90
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Bijlage VI

Overzicht aanwezige sporten in
Noordoostpolder

Onderstaand een overzicht van de beschikbare sporten in de gemeente Noordoostpolder.
De adresgegevens van alle verenigingen zijn te vinden op de internetsite van de
gemeente en in de gemeentegids. De sporten:
Atletiek
Badminton
Basketbal
Biljarten
Bowlen
Darten
Denksport (dammen en schaken)
Duiken
Fitness
Gehandicaptensport
Golf
Gymnastiek
Hengelsport
Hockey
Ijssport
Jeu de Boules
Kaarten
Kaatsen
Korfbal
Motorsport
Paardensport/ruitersport
Schaatsen
Schietsport
Sjoelen
Skiën
Tafeltennis
Tai Chi
Tennis
Trimmen
Twirling
Vliegsport
(Zaal)voetbal
Volleybal
Waterpolo
Watersport
Wielersport
Zwemmen
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