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Inleiding
De laatste sportnota van de gemeente Opmeer dateert uit 1984 en betreft voornamelijk beleid
op het gebied van realisatie, beheer en onderhoud van sportaccommodatie, tarieven en
subsidies. In 2003 is een nieuwe impuls aan het sportbeleid gegeven door het opstarten van
het breedtesportproject, waardoor de gemeente een actievere rol is gaan spelen op het gebied
van sportstimulering. De gemeente Opmeer heeft in 2006 besloten, haar sportbeleid te
herzien en waar nodig te vernieuwen. Daarbij wil zij niet alleen inspelen op landelijke
ontwikkelingen, maar ook op de ontwikkelingen in haar eigen gemeente. Deze sportnota bevat
de doelstellingen die de gemeente Opmeer heeft met haar sportbeleid voor de periode van
2008 tot en met 2011 en de wijze waarop zij deze wil bereiken.
De sportnota is op interactieve wijze tot stand gekomen. De eerste stap in de vernieuwing van
dit beleid, bestond uit een inventarisatie van het bestaande sportbeleid in de vorm van een
startnotitie sportbeleid (juni 2006) Deze inventarisatie bevat de sportdeelnamecijfers van de
gemeente Opmeer, de staat van de binnen- en buitensportaccommodaties, de stand van
zaken bij de sportverenigingen en het sportstimuleringsbeleid. Aan de hand van deze
inventarisatie is een aantal mogelijkheden voor het nieuwe sportbeleid met de inwoners van
Opmeer besproken. De uitkomsten van deze interactieve bijeenkomst zijn besproken in een
kaderstellend debat in de Commissie Samenlevingszaken op 10 januari 2007. De raad heeft
vervolgens op 1 februari 2007 de kaders vastgesteld voor het sportbeleid voor de komende
vijf jaar.
Deze kaders zijn uitgewerkt in een nieuwe sportnota die in twee delen uiteenvalt: de nota “Op
naar Meer sporten” en “Sporttarieven en subsidies”. In voorliggende sportnota “Op naar Meer
sporten”, komen twee belangrijke beleidsinstrumenten aan de orde namelijk het
accommodatiebeleid en sportstimuleringsbeleid. Twee belangrijke onderdelen daarvan, de
sportsubsidies en tarieven komen in de deelnotitie “Sporttarieven en subsidies “aan de orde.
Beide nota’s zullen worden besproken met de sportverenigingen in juni 2007. De definitieve
sportnota zal eind 2007 worden vastgesteld voor de komende 5 jaar. Het definitieve subsidie
en tarievenbeleid moet uiterlijk voor 1 januari 2008 worden vastgesteld, om per 1 januari
2009 te kunnen worden ingevoerd. Na 5 jaar is het wenselijk dat het sportbeleid opnieuw
wordt getoetst aan de hand van de gegevens van de bevolkingssamenstelling, landelijke
ontwikkelingen, stand van zaken bij de sportverenigingen en de sportdeelname van de
inwoners.
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Op naar meer Sporten: in deze nota zijn de doelen geconcretiseerd, de middelen benoemd en
de wijze waarop wordt geëvalueerd. De huidige financiële budgetten zijn uitgangspunt bij de
invulling van het sportbeleid.

Hoofdstuk 1. De lange termijnvisie
1.1 De lange termijndoelstelling van sport :
De visie op sport die de gemeente heeft is de lange termijndoelstelling van het sportbeleid en
bestaat uit het :
-

Verbeteren van de gezondheid van de inwoners

-

Bevorderen van de sociale samenhang in de dorpen

Binnen het sportbeleid wordt gestreefd naar een integrale aanpak, wat impliceert dat het
sportbeleid ook invloed heeft op het beleid betreffende jeugd, ouderen, gezondheid, onderwijs
en ruimtelijke ordening.

1.2 uitwerking van de lange termijn visie
Verbeteren gezondheid
De verbetering van de gezondheid van de inwoners door sportbeoefening, wordt vooral
nagestreefd door het stimuleren van sportdeelname van de inwoners en sportbeoefening
mogelijk maken door goed accommodatiebeleid. Deze doelstelling is uitgewerkt in de korte
termijndoelstellingen bij A. en B. Daarbij kan de sportdeelname zowel binnen als buiten de
sportverenigingen plaatsvinden.
Sociale samenhang
Bij de bevordering van de sociale samenhang in de dorpen spelen de sportverenigingen een
belangrijke rol. Opmeer kent een bloeiend verenigingsleven en de sportverenigingen vormen
daarvan een belangrijk onderdeel. Sportverenigingen hebben dus ook een sociale functie,
naast de gezondheidsbevorderende aspecten.
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Hoofdstuk 2. Doelstellingen voor het sportbeleid van 2008 tot en met
2012
De raad heeft op 1 februari 2007, de volgende doelstellingen van het sportbeleid vastgesteld,
voor de periode van 2008 tot en met 2011.

A. Sportstimulering (uitgewerkt in hoofdstuk 3)
Sportdeelname is in principe de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, maar wordt wel
gestimuleerd voor jeugd tot 18 jaar, 55 plussers, minder draagkrachtigen en inwoners met
een geestelijke of lichamelijke beperking.
B. Accommodatiebeleid (uitgewerkt in hoofdstuk 4)
De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de huidige sportbeoefening en
daar waar mogelijk ook voor de infrastructuur van nieuw sportaanbod.
Daarbij zijn de uitgangspunten betreffende:
a. de binnensportaccommodaties :
-

handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige
binnensportaccommodaties

-

verbetering van de bezetting van de binnensportaccommodaties, waarbij een
van de mogelijkheden voor de organisatie van naschoolse sportieve
activiteiten kan zijn in het kader van buitenschoolse opvang.

b. de buitensportaccommodaties:
-

handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige
buitensportaccommodaties

-

bij uitbreiding van de buitensportaccommodaties toepassing van de normen
van NOS*NSF en multifunctioneel gebruik van de buitensportaccommodaties.

C. Het subsidiebeleid (uitgewerkt in hoofdstuk 3 en de nota Sportsubsidies en
tarieven)
Directe sportsubsidies dienen aantoonbaar de sportbeoefening te stimuleren van de
doelgroepen binnen het sportbeleid in Opmeer.
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Hoofdstuk 3. Sportstimulering
Huidige beleid sportstimulering
Het huidige sportstimuleringsbeleid bestaat uit:
1. het breedtesportproject (loopt van 2003 tot en met 2008) waarin de sportdeelname
van alle inwoners van Opmeer wordt bevorderd.
2. de BOS impuls (loopt van augustus 2007 tot en met 2011) waarin de sportdeelname
van jongeren van 10 tot 16 jaar wordt bevorderd.
3. directe subsidies in de vorm van
a.

jeugdsubsidies

b.

open activiteiten subsidies

c.

subsidies verstrekt voor de recreatie van geestelijk en lichamelijk
gehandicapten

d.

subsidies verstrekt ten behoeve van de sportieve recreatie

In deze nota worden punt 1 en 2 uitgewerkt, punt 3 komt in de nota Sporttarieven en
subsidies aan de orde.
Toekomstig beleid
De raad heeft vastgesteld dat sportdeelname in principe de verantwoordelijkheid is van de
inwoners zelf, maar wel wordt gestimuleerd voor jeugd tot 18 jaar, 55 plussers, minder
draagkrachtigen en inwoners met een geestelijke of lichamelijke beperking. Dit is een
wijziging t.o.v. het huidige sportstimuleringsbeleid, waarin de deelname van alle inwoners
wordt gestimuleerd. Hieronder wordt per doelgroep het sportstimuleringsbeleid uitgewerkt.

3.1 Sportdeelname van 55 plussers:
Doel
Uit de ouderenenquête West-Friesland blijkt dat slechts 54 % van de ouderen in WestFriesland voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) en dat dit boven de 65
jaar zelfs zakt naar 40 %. De sportdeelname ligt op 53 % voor de 55-64 jarigen en voor de 64
plussers op 38 %. Er zijn geen cijfers bekend over sportdeelname door ouderen in Opmeer,
wat het moeilijk maakt concrete doelen na te streven. Gestreefd wordt naar stijging van de
sport en beweegdeelname door ouderen, door aanbod van de activiteiten beter te laten
aansluiten op de vraag.
Middelen
1. ouderen actief informeren over het huidige aanbod: veel ouderen zijn niet op de
hoogte van alle sportmogelijkheden in de gemeente die voor hun geschikt zijn.
Daartoe zal een inventarisatie van het totale huidige aanbod worden gemaakt in
samenwerking met de ouderenwerker en de ambtenaar gezondheidsbeleid.
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2. Inventariseren wensen ouderen t.a.v. bewegingsaanbod: de wensen worden
geïnventariseerd door de breedtesportcoördinator in samenwerking met de
ouderenwerker en de coördinator aangepast sporten.
3. Vergroten van het beweegaanbod voor ouderen:
a.

door samenwerking tussen breedtesportcoördinator, ouderenorganisaties,
sportclubs en andere sportaanbieders inspelen op de wensen van ouderen.

b.

door opzetten nieuwe activiteiten: een voorbeeld van een succesvolle activiteit
uit het breedtesportproject is het GAL M project. (Groniger Algemeen Leven
Model) In dit project wordt ouderen een fittest aangeboden en kunnen ze op
hun niveau deelnemen aan een cursus waarbij allerlei vormen van bewegen
beoefent worden. De groepen die ontstaan blijven lang samen en voegen een
vorm van bewegen toe aan het bestaande aanbod.

c.

omgeving voor ouderen geschikt maken om te sporten en te bewegen:
veel ouderen sporten buiten clubverband om in de vorm van fietsen,
zwemmen en wandelen. In Opmeer zijn in verhouding weinig fietsroutes en
heel weinig veilige looproutes. Vanuit het recreatiebeleid zal in 2007 het
wandelrouteaanbod worden vergroot en is in 2006 een regionaal
fietsknooppunten netwerk gerealiseerd. Zwemmen doen ouderen vooral in
binnenzwembaden en in Opmeer is een klein particulier zwembad dat hiervoor
geschikt is.

4. subsidiebeleid inzetten als instrument om de deelname te bevorderen. Dit onderdeel
wordt verder uitgewerkt in de deelnotitie tarieven en subsidies.
Evaluatie
Begin 2008 zal een nulmeting worden gehouden van het aanbod van bewegingsactiviteiten
voor ouderen, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt in de groepen 55 plus, 65 plus en
de ouderen met specifieke beperkingen. Na twee jaar wordt een tweede meting gehouden en
na drie jaar nog een keer. Streven is een toename van het aantal activiteiten.

3.2 Sportdeelname van jongeren tot 18 jaar.
In het kader van de BOS impuls zijn gegevens verzameld over de sportdeelname bij jeugdigen
tot 12 jaar in Opmeer. Daaruit kwam naar voren, dat deze deelname ongeveer gelijk is aan de
omliggende West-Friese gemeenten en boven het landelijke gemiddelde ligt. De deelname van
de groep 12-15 jarigen(69 %) is echter beduidend minder dan in de omringenden gemeenten:
(Wester-Koggenland 84 %, Wognum 77 % en Obdam 85 %) Bron; Jeugdmonitor 2002. Dit
geldt voor zowel het sporten in verenigingsverband als het sporten buiten de club om.
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Doel
In het BOS project wordt gestreefd naar een toename van 6 % van het aantal jeugdleden van
12 tot 16 jarigen bij sportclubs en een ongeorganiseerde sportdeelname van 41 % in deze
leeftijdsgroep na 4 jaar.

Middelen
1. BOS project : Dit is een project voor stimulering van de samenwerking tussen Buurt,
Onderwijs en Sport (BOS) getiteld ” Scoren door Samenspel”, dat loopt van augustus
2007 tot augustus 2011. Het BOS project zal bijdragen aan de sportstimulering door
de aanstelling van een vakleerkracht gymnastiek op de basisscholen, die de groepen 7
en 8 gaat lesgeven en naschoolse sportactiviteiten zal organiseren in samenwerking
met de sportverenigingen. Dit zal een directe invloed hebben op de sportbeoefening
van de jeugd van 11 tot 16 jaar en indirect op de jongere jeugd door de
kwaliteitsimpuls van het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Continuering van
sportstimulering na afloop van het breedtesportproject eind 2008 voor de
leeftijdsgroep van 11 tot 16 jarigen is dus verzekerd door dit project.
2. sportstimuleringsactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar opgezet door de
breedtesportcoordinator. De activiteiten uit het huidige breedtesportproject, die
succesvol zijn gebleken, zullen worden verlengd en nieuwe activiteiten zullen indien
nodig worden ontwikkeld. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de jeugdsportpas, de
vakantiesportweek en het project Sportfreaks.
3. subsidies kunnen worden aangewend om de sportdeelname te stimuleren. Op welke
wijze komt in de nota Sporttarieven en subsidies aan de orde.

Evaluatie
In het kader van het BOS project zal in 2007 een nulmeting worden gehouden bij de
sportverenigingen, over de sportdeelname door jongeren tot 18 jaar. Tevens zullen de cijfers
van de jeugdmonitor 2006 over sportdeelname bij 12-16 jarigen worden gebruikt als startpunt
voor de ongeorganiseerde sportdeelname. Elk jaar kunnen de sportdeelnamecijfers van de
sportverenigingen opnieuw worden bekeken. De jeugdmonitor wordt eens in de twee jaar
gehouden. Bij de evaluatie zal rekening moeten worden gehouden met de bevolkingscijfers;
de werkelijke omvang van bepaalde leeftijdsgroepen zal uiteindelijk ook moeten worden
meegewogen. Concreet wordt gestreefd naar een toename van 6 % van het aantal jeugdleden
van 12 tot 16 jarigen bij sportclubs.
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Door de GGD wordt begin 2007 een jeugdenquête gehouden onder ouders van kinderen van
0- tot 12 jaar en een aantal 11 en 12 jarigen. Daar zullen ook vragen over sportdeelname en
de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) worden gesteld. Deze gegevens zullen voor de
nulmeting worden gebruikt van deze leeftijdsgroep. Deze enquête wordt elke twee jaar
opnieuw gehouden en kan gebruikt worden voor de evaluatie. Gestreefd wordt naar een
ongeorganiseerde sportdeelname van 41 % in deze leeftijdsgroep in 2011.

3.3 Minder draagkrachtigen
Doel
Sportdeelname mogelijk maken voor inwoners, die door geldgebrek geen (ongeorganiseerde)
sport kunnen beoefenen.
Middel
1. Sport en cultuurfonds
In juni 2006 is er een regeling gestart in de gemeente in de vorm van een sport- en
cultuurfonds. Doel van het fonds is het bevorderen van de deelname van personen met
een minimuminkomen aan (sociale) activiteiten op het gebied van sport en cultuur door
middel van het verstrekken van een financiële bijdrage. Een bijdrage op sportgebied is
mogelijk in de vorm van lidmaatschappen, abonnementen en kosten van (niet verplichte)
deelname aan sportverenigingen, zwembad en zwemlessen. De hoogte van de vergoeding
bedraagt per kalenderjaar maximaal € 150,- .De uitvoering van deze regeling valt buiten
het sportbeleid en wordt uitgevoerd als een vorm van bijzondere bijstand. Deze regeling
kan de sportdeelname van minder draagkrachtigen echter wel vergroten. Nadeel is dat
slechts een beperkt bedrag wordt vergoedt. Via de gemeentelijke website kunnen
inwoners kennis nemen van deze regeling. Sportverenigingen kunnen ook benaderd
worden om reclame te maken voor deze regeling, waardoor meer gebruik wordt gemaakt
van deze regeling.
2. aanbod vergroten van sportactiviteiten die (bijna)gratis zijn.
a.

BOS project: binnen dit project worden naschoolse activiteiten georganiseerd
die (bijna) kosteloos zijn voor kinderen van 11-16 jaar.

b.

Binnen het breedtesportproject worden de meeste activiteiten tegen een
geringe vergoeding aangeboden, waardoor ook minder draagkrachtigen
daaraan kunnen deelnemen.

Evaluatie
Op basis van de verstrekte subsidies kan jaarlijks worden bekeken aan hoeveel personen een
bijdrage is verleend.
Vanwege de privacy is het verder niet mogelijk en wenselijk om specifieke onderzoek te doen
naar de sportdeelname van minder draagkrachtigen.
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3.4 Inwoners met een geestelijke of een lichamelijke beperking
Doel
Sportdeelname voor mensen met een beperking mogelijk maken in de eigen gemeente of in
de regio.

Middel
De gemeente Opmeer neemt deel aan het project aangepast sporten. Dit is een
samenwerkingsverband met veel andere Westfriese gemeenten, uitgevoerd door een
medewerker van Sportservice Noord-Holland, waarbij het streven is sporten voor mensen met
een beperking mogelijk te maken. Daartoe zet deze medewerker zich in om activiteiten
speciaal voor mensen met een beperking op te zetten en waar mogelijk te integreren binnen
de reguliere sportverenigingen. Nieuwe sportgroepen worden zoveel mogelijk aangesloten bij
bestaande sportverenigingen en sportorganisaties.
Evaluatie
Sportservice Noord-Holland komt jaarlijks met een verslag van de activiteiten en de aantallen
deelnemers uit de verschillende gemeenten. Handhaven en indien gewenst uitbreiden van het
aantal deelnemers en activiteiten in de gemeente Opmeer.

3.5 De Sportverenigingen
De sportverenigingen in Opmeer tellen in totaal 33 binnensportverenigingen en 17
buitensportverenigingen. De 26 binnensportverenigingen die jeugdsubsidie ontvangen tellen
rond de 600 leden , de buitensportverenigingen tellen ruim 2000 leden. De
binnensportverenigingen zijn gedaald in ledenaantal tot een stabiel aantal nu, de
voetbalverenigingen groeien in aantal, de hockeyvereniging daalt in aantal.
De sportverenigingen zijn niet als speciale doelgroep benoemd van het huidige
sportstimuleringsbeleid en directe subsidie kan alleen verstrekt worden, indien zij aantoonbaar
ten goede komt aan de genoemde doelgroepen. Binnen het huidige breedtesportproject, is
verenigingsondersteuning een belangrijk onderdeel. Deze bestaat uit het sportloket en het
aanbieden van allerlei cursussen voor de vrijwilligers in de verenigingen. Voorstel is om de
verenigingsondersteuning in het breedtesportproject te handhaven, omdat het bestaan van de
sportverenigingen een belangrijke rol spelen in de sociale samenhang in Opmeer.
De subsidies die verstrekt worden aan de verenigingen in de vorm van jeugdsubsidies, zullen
aan de orde komen in de nota Sporttarieven en subsidies.

3.6 Conclusie
Toekomstig beleid
Geadviseerd wordt :
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1.

Het breedtesportproject in te zetten voor de verwezenlijking van de sportstimulering van
de doelgroepen van 2008 tot 2012.
Dit kan door de huidige doelgroep van het project, bestaande uit alle inwoners van
Opmeer, te beperken tot jongeren tot 18 jaar, 55 plussers, minder validen en minder
draagkrachtigen. Of het breedtesportproject in de overige deelnemende gemeenten wordt
gecontinueerd na 2008 is op dit moment nog niet duidelijk. Dit zal afhangen van de
evaluatie van het breedtesportproject in 2008 en de visie op sportbeoefening van deze
gemeenten. Of überhaupt projecten gecontinueerd kunnen worden, als de andere
gemeenten afhaken, moet nog onderzocht worden. Oplossing zou kunnen zijn, dat de
bewegingsconsulent die wordt aangenomen voor uitvoering van het BOS project, bepaalde
taken van de huidige breedtesportconsulent gaat overnemen.

2. BOS project :” Scoren door Samenspel ” te evalueren in 2011 en dan te beslissen of dit
project verlengd moet worden.
3. De volgende huidige directe subsidies te handhaven of indien nodig aan te passen,
waardoor ze aantoonbaar ten goede komen aan de doelgroepen: te weten de huidige
jeugdsubsidie, open activiteiten subsidies, subsidies verstrekt ten behoeve van de
sportieve recreatie en recreatie lichamelijke gehandicapten.
De nadere uitwerking en de financiële gevolgen van deze subsidies komen in de nota
Sporttarieven en subsidies ” aan de orde.
4. Het project aangepast sporten te continueren tot 2012.
Dit is een gezamenlijk project met 13 andere gemeenten, waarin getracht wordt sporten
voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Het project wordt uitgevoerd door
een medewerker aangepast sporten van Sportservice Noord-Holland, die ervoor zorgt dat
mensen met een beperking op de hoogte worden gesteld van de sportmogelijkheden in de
regio, ze daar naartoe leidt indien nodig en uitbreiding van sportmogelijkheden nastreeft.
een structureel project dat door Sportservice Noord holland wordt georganiseerd. Dit
project voldoet in zijn huidige vorm aan de eis dat de subsidie aantoonbaar ten goede
komt aan de minder validen, past dus in ons beleid en daarom wordt geadviseerd dit te
continueren.

3.7 Financiële middelen
Uitgangspunt voor de financiering van sportstimulering van de genoemde doelgroepen, zijn de
huidige budgetten voor sportstimulering.
Breedtesport
De uitgaven voor het breedtesportproject tot en met 2008 zijn al door een raadsbesluit
bekrachtigd. Wel moet de raad nog goedkeuring verlenen aan de voortzetting van het
breedtesportproject na 2008.
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Vast staat dat hiervoor een aanzienlijk hoger budget benodigd zal zijn. Is in de begroting
2007 nog een raming opgenomen van € 19.941, daarna loopt dit op van € 23.321 in 2008
naar een bedrag van € 30.309 voor 2009 en volgende jaren. Dit heeft uiteraard consequenties
voor ons meerjarenperspec-tief, waarmee nog geen rekening is gehouden.
Zie in dit kader ook hetgeen hierover is opgenomen in de Perspectiefnota 2008.

BOS-project
De totale kosten van het BOS project
bedragen op jaarbasis € 50.000,-. Daarvan wordt de helft door het rijk gefinancierd, een
gedeelte door de scholen en een deel vanuit de huidige exploitatiebegroting van de gemeente,
omdat een aantal reeds bestaande activiteiten in het BOS project zijn ingebracht.
Door de gemeenteraad is in een eerder stadium ingestemd met een jaarlijks budget van
€ 10.000 (t/m het jaar 2011). Aangezien het project pas start op 20 augustus 2007 is in de
begroting 2007 een raming opgenomen van € 4.167 (= 5/12 x € 10.000). Ook voor 2011 zal
een afwijkende (lagere) raming gelden, aangezien het project op 20 augustus 2011 eindigt.
Overigens zijn de meerkosten voor 2008 t/m 2011 nog niet doorvertaald in het
meerjarenperspectief bij de begroting 2007. Deze zullen dan ook (moeten) worden
meegenomen in de Perspectiefnota 2008.

Aangepast sporten
Voor het project aangepast sporten is in de exploitatiebegroting 2007 reeds een bedrag
opgenomen van € 1.732. Voor 2008 en volgende jaren is er slechts sprake van een jaarlijkse
aanpassing aan de inflatie met 2 %.
Voorstel is om deze subsidie te handhaven in zijn huidige vorm, omdat die aantoonbaar ten
goede komt aan de minder validen in Opmeer.

Totale kosten van sportstimulering in euro’s per jaar ( uitgezonderd de overige directe
subsidies)
projecten

2007

2008

2009

2010

2011

2012

breedtesport

19.941

23.321

30.309

30.309

30.309

30.309

bos

3.508

10.000

10.000

10.000

6.092*+

(60.000*)

(18.269*)
aangepast

1.732

1.767

1.801

1.838

25.149

34.655

41.678

41.713

1.875

1.912

sporten
totaal

38.241
(+18.269)

32.221
(+ 60.000)
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Totale kosten overige directe subsidies ten behoeve van de sportstimulering: € 15.168,-

open activiteiten subsidie: € 635,32

-

jeugdsubsidie(in 2006); € 7.947,-

-

sportieve recreatie: € 2.250,-

-

recreatie geestelijk en lichamelijk gehandicapten: daarin zit € 1.736,- voor
aangepast sporten en ongeveer € 2.600,- voor de overige sport activiteiten.

Deze subsidies komen in de nota “Tarieven en subsidies “aan de orde.
Conclusie:
Voorstelgesteld wordt om :
1. Het budget van het huidige breedtesportproject te handhaven na 2009 tot en met
2011, waardoor de kosten van € 30.309 , - op jaarbasis geheel voor eigen rekening
komen.
2. het project aangepast sporten voor te zetten, gedurende de looptijd van het nieuwe
sportbeleid( tot 2011).

Hoofdstuk 4. Sportaccommodaties
De raad heeft vastgesteld voor het sportaccommodatiebeleid, dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de infrastructuur van de huidige sportbeoefening en daar waar
mogelijk ook voor de infrastructuur van nieuw sportaanbod.

In deze nota staat beschreven wat er de komende tijd te verwachten is aan investeringen en
vervangingen. Hoe deze precies bekostigd moeten worden, staat in de nota “Tarieven en
Subsidies” daarin wordt de huidige investeringsregeling aangepast op een aantal punten.
In de huidige investeringssubsidieregeling, is zeer gedetailleerd omschreven welke
investeringen betreffende de sportaccommodaties geheel, voor een derde of geheel niet voor
rekening komen van de gemeente.

Tegenover de kosten die de accommodaties met zich mee brengen, staan de
huurvergoedingen van de gebruikers. De clubs betalen nu een vergoeding voor het gebruik
van de accommodatie, die gebaseerd is op het aantal leden dat men heeft. Ook de tarieven
die betaald moeten worden, komen in de nota “Tarieven en subsidies “ aan de orde.
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4.1 Binnensportaccommodaties
De huidige gemeentelijke binnensportaccommodaties in Opmeer bestaan uit 5 gemeentelijke
gymzalen en een gemeentelijke sporthal. De sporthal wordt door een ondernemende
beheerder geëxploiteerd. Daarnaast is er in Hoogwoud een gemeentelijk verenigingsgebouw
(voormalig schoolgebouw) waarin de judoclub Hikiwake een eigen onderkomen heeft. Dit
verenigingsgebouw is echter niet een specifieke sportaccommodatie, omdat het gebouw ook
nog een jongerenvereniging huisvest. Daarnaast is er nog een groot aantal commerciële
binnensportaccommodaties, zoals een klein binnenzwembad, een fitness/squashruimte en
overdekte tennisbanen. Deze niet gemeentelijk binnensportaccommodaties vormen geen
onderdeel van het gemeentelijke sportbeleid en worden daarom in deze notitie verder buiten
beschouwing gelaten.
Uitgangspunten betreffende de binnensportaccommodaties :
1.

handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige
binnensportaccommodaties

2.

verbetering van de bezetting van de binnensportaccommodaties, waarbij een
van de mogelijkheden naschoolse sportieve activiteiten kan zijn in het kader
van buitenschoolse opvang.

Toepassen uitgangspunten
Ad.1. De gemeente heeft de plicht gymnastiekonderwijs voor de basisscholen mogelijk te
maken en de belangrijkste functie van de gymzalen is gymnastiekonderwijs voor de
basisscholen. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding van het rijk. Daarnaast verhuurt
de gemeente de gymzalen aan verschillende sportverenigingen en particuliere gebruikers.
Voor het groot onderhoud aan de gymzalen zijn bedragen opgenomen in de gemeentelijke
meerjarenonderhoudsbegroting. Voor de schoonmaakkosten en inrichting van de gymzalen is
op de exploitatiebegroting een vast bedrag van € 12.500,- opgenomen. In dit bedrag is
ongeveer € 10.000,- beschikbaar voor de inrichting van de gymzalen. In 2006 is er door Nijha
een meerjareninvesteringsraming gemaakt voor de inrichting van de gymzalen (zie bijlage)
waaruit blijkt dat deze € 10.000,- lang niet voldoende is om de huidige inrichting te
handhaven. Uit deze raming voor de jaren 2006 tot en met 2016 blijkt dat er gemiddeld
€ 21.000,- per jaar nodig is voor de 5 gymzalen gezamenlijk (exclusief montagekosten en
btw) om de huidige inrichting te handhaven. Uitschieters in de kosten zijn de jaren 2008 met
€ 41.731,- en 2010 met € 45.969,-. Geconcludeerd kan worden dat voor de komende jaren
een hoger bedrag op de exploitatiebegroting moet worden opgenomen, om de huidige
inrichting van de gymzalen te handhaven. De kanttekening die hierbij gemaakt kan worden, is
dat de inrichting van de gymzalen in Hoogwoud, Spanbroek en De Weere verouderd is en in
overleg met de scholen zou moeten worden aangepast aan de huidige eisen van het
gymnastiekonderwijs. Dit kan nog een besparing op de ramingen tot gevolg hebben. Een goed
moment om de inrichting met de scholen te bespreken, is begin 2008. Dan is er een
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vakleerkracht gymnastiek op alle scholen werkzaam in het kader van het BOS project en deze
kan dan betrokken worden bij de herinrichting van de gymzalen.

Ad.2.
De gymzalen kennen de volgende gemiddelde bezettingen binnen en buiten schooltijd in 2006
en 2007.
gebruik in
2006/2007

verhuur
per week
scholen

maximaal
gebruik
scholen

Spanbroek
De Weere
Opmeer
Aartswoud
Hoogwoud

26
10
22
7
26

26
26
26
26
26

uur
gebruik
vereniging
per
week
10,75
15,5
12
4,25
18,25

uur
gebrui
k
totaal
per
week
32,75
25,5
32
11,25
44,25

De bezetting buiten schooltijd kan in de gymzalen van de Weere, Opmeer en Aartswoud
worden verbeterd. Dit kan door meer “reclame “ te maken voor gebruik van de zalen op de
gemeentelijke website. Dit geldt ook voor de bezetting van de gymzalen in de Weere en
Aartswoud binnen schooltijd.
In het kader van de BOS impuls zullen er na-schoolse sportieve aktiviteiten worden
georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar door de bewegingsconsulent.
Daarvoor kan ook ruimte worden gevonden in de gymzalen.
De kosten en inkomsten van de binnensportaccommodaties zullen uitgebreid aan de orde
komen in de nota Sporttarieven en subsidies.

4.2 Buitensportaccommodaties
De buitensportaccommodaties in de gemeente Opmeer bestaan uit een vijftal voetbalparken
en een groot sport- en recreatiepark, waarop gelegen zijn een tennispark, een
openluchtzwembad, een kunstgrashockeyveld, twee geasfalteerde handbalvelden en een groot
recreatieterrein waarop zich een skatepark en een paardenbak bevinden. Alle velden op de
sportparken zijn in eigendom van de gemeente met uitzondering van de tennisclub die is
geprivatiseerd en de velden van voetbalvereniging HOSV, die in eigendom zijn van de
hervormde diakonie. De kleed- en clubaccommodaties zijn eigendom van de
sportverenigingen. De vervanging van de kleedaccommodaties van de gemeentelijke
sportvelden wordt via een 1/3 regeling gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente,
vervanging van de kantine komt geheel voor rekening van de sportverenigingen. De
genoemde buitensportaccommodaties geven vooral de mogelijkheid tot sportbeoefening in
clubverband.
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Uitgangspunt:
Handhaving van het aanbod en de kwaliteit van de huidige buitensportaccommodaties en bij
uitbreiding van de buitensportaccommodaties toepassing van de normen van NOS*NSF en
multifunctioneel gebruik van de buitensportaccommodaties.

Toepassen uitgangspunten
Op basis van de huidige ledenaantallen, voorzien in principe alle buitensportaccommodaties in
de behoeften van de verenigingen. Gezien de groei echter van de voetbalclubs de afgelopen
jaren, heeft de gemeente in april 2007 prognoses laten opstellen door Marktplan voor wat
betreft de ledenaantallen van de voetbalclubs. De aanvragen van de voetbalclubs om
uitbreiding van het aantal voetbalvelden kunnen dan op grond van deze prognoses worden
beoordeeld.

Voetbalvereniging Grashoppers:
Deze club is de laatste 5 jaar dusdanig sterk gegroeid, dat zij een verzoek hebben gedaan
voor medebekostiging van een nieuwe kleed- en clubaccommodatie. De gemeente heeft
inmiddels toegezegd daaraan te zullen meewerken, mits de accommodatie ook gebruikt kan
worden door handbalvereniging “Meteoor” en op termijn ook door hockeyclub “Spire”. Als de
bouwplannen zijn goedgekeurd, kan de raad een budget beschikbaar stellen voor
medebekostiging op grond van de 1/3 regeling. De geraamde investeringskosten bedragen in
totaal rond de € 1.000.000,-. Daarvan kan 1/3 deel worden vergoedt en 1/3 deel via een
renteloze lening worden verstrekt.

Voetbalclub VVS
Wat leden betreft is VVS de afgelopen 5 jaar sterk gegroeid. Vooral het aantal jeugdleden is
sterk gestegen, ondermeer door woningbouw in de directe omgeving en de relatie van VVS ’46
met de nabijgelegen basisschool Bonifatius. Het aantal huidige velden voldoet aan de
belasting en planningsnormen van de NOS*NSF en KNVB. Zij hebben in maart 2007 bij de
gemeente een verzoek gedaan voor extra onderhoudswerkzaamheden aan de velden. Dit
verzoek zal beoordeeld worden op basis van de ledenaantallen en de prognoses die Marktplan
zal opstellen in april 2007.

Voetclub HOSV
De enige voetbalclub in Opmeer met een dalend ledenaantal is HOSV, maar ook zij zal ook in
de prognoses van Marktplan worden betrokken. Het voetbalcomplex ligt op een terrein dat niet
in handen is van de gemeente. Eventuele afname van het aantal benodigde velden, levert een
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besparing op in de onderhoudskosten, maar biedt geen andere gebruiksmogelijkheden van de
grond voor de gemeente.
AGSV en DWB
De voetbalparken van AGSV in Aartswoud en DWB in De Weere voorzien in de behoefte.

Sportpark van Meteoor: Momenteel worden er plannen ontwikkelt voor een nieuwe
kleedaccommodatie gezamenlijk met Grasshoppers en verplaatsing van de velden naast de
nieuwe kleed- en clubaccommodatie..

Openluchtzwembad “t Woudmeer”
Dit is een openluchtzwembad, waarin de afgelopen jaren forse investeringen zijn gedaan,
waardoor deze voorziening weer volledig aan de eisen van deze tijd voldoet. Het bad wordt
geleid door een bedrijfsleidster, in dienst is van de gemeente. Het zwembadpersoneel wordt
verloond via een Uitzendbureau en is niet in dienst van de gemeente. De bezoekersresultaten
van het bad zijn goed in vergelijking met omliggende openluchtzwembaden. Dit wordt
veroorzaakt door het aantal vrij zwemmers, maar in belangrijke mate ook door het aantal
leszwemmers. Het exploitatietekort stijgt de laatste jaren licht. Voor een goede analyse van
de exploitatie, verdient het de aanbeveling om in 2008 een uitgebreide financiële analyse van
de resultaten te maken. Aan de hand van een dergelijke analyse kan men eventueel nog
veranderingen aanbrengen in de bedrijfsvoering van het zwembad.
Een van de wensen van de inwoners betreft het verruimen van de openingstijden voor het
vrijzwemmen. In het seizoen 2007 zijn daarom de tijden voor het vrijzwemmen verruimd, ten
koste van het vrij zwemmen ’s avonds. Indien dit succesvol is zal deze wijziging worden
gehandhaafd.

4.3 Conclusie
1. de inrichting van de gymzalen in Hoogwoud, Spanbroek en De Weere zal in 2008 in
overleg met de scholen moeten worden aangepast aan de eisen van het huidige
gymnastiekonderwijs.
2. de bezettingsgraad van de gymzalen zal waar mogelijk door de organisatie van naschoolse activiteiten worden verbeterd.
3. uitbreiding /inkrimping van de huidige voetbalparken zal worden beoordeeld aan de
hand van de prognose die in 2007 is opgesteld: daarbij is multifunctioneel gebruik van
de accommodaties het streven.

4.4 financiële middelen
Door Nijha is een meerjarenbegroting opgesteld t.b.v. de inrichting van de gymzalen voor de
jaren 2006 t/m 2016. Daaruit blijkt bijv. dat voor 2007 een investeringsbedrag nodig is van
€ 21.589, voor 2008 een bedrag van € 56.453 en voor 2009 € 51.741.
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Aangezien in de gemeentelijke begroting voor 2007 en in het meerjarenperspectief (slechts)
rekening is gehouden met een jaarlijks bedrag van € 15.452 is er dus sprake van een
aanzienlijk hoger benodigd budget voor de komende jaren.
Om de exploitatie niet extra te belasten kan ook gekozen worden om hiervoor een reserve te
creëren, waaraan dan jaarlijks het extra benodigde budget kan worden onttrokken. Door
jaarlijks een vast bedrag ten laste van de exploitatie aan de te vormen reserve te doteren,
kunnen de lasten gelijkmatig over de jaren worden verdeeld.
Overigens dient hierbij nog wel het volgende te worden opgemerkt.
1)

In de “Nota reserves en voorzieningen 2005” is o.a. een bestemmingsreserve

“Speelvoorzieningen” opgenomen. Deze is bestemd ter dekking/egalisatie van kosten m.b.t.
het aanbrengen/ver- vangen en onderhoud van speelvoorzieningen. Wat dat betreft zou het
niet onlogisch zijn om voor de inrichting van de gymzalen ook een dergelijke (bestemmings)
reserve in het leven te roepen.
2)

De gemeente Opmeer beschikt echter eveneens over een (bestemmings) reserve

“Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs en exploitatie gymnastiekonderwijs”. In de
omschrijving van het doel van deze reserve is expliciet vermeld dat “voor het
gymnastiekonderwijs hiertoe alle kosten ter zake van de exploitatie behoren”. M.a.w.: ook
deze voorziening zou, indien gewenst, kunnen worden aangewend om de noodzakelijke
investeringen in het kader van de inrichting van gymnastieklokalen te kunnen dekken. In dat
geval zou het echter wel aanbeveling verdienen om een gedeelte van de beschikbare omvang
af te splitsen en specifiek te bestemmen voor de inrichting van de gymnastieklokalen.
3)

Uit gegevens van de door Nijha opgestelde meerjarenbegroting over de periode 2006-

2016 blijkt dat er over die jaren gemiddeld een bedrag van € 21.000 nodig is. De maximale
omvang van de reserve over die jaren zou dus € 210.000 (10 x € 21.000) moeten bedragen.
Hiervan is al een bedrag van (afgerond) € 154.500 (10 x € 15.452) in de ramingen
meegenomen. Per saldo resteert dus een tekort van € 55.500 (€ 210.000 - € 154.500).

Advies afd. Financiën
Deze afdeling adviseert een (bestemmings) reserve “Inrichting gymnastieklokalen” in het
leven te roepen en voor dit bedrag een zgn. startreserve te creëren door middel van een
afsplitsing, c.q. onttrekking van een bedrag van € 55.500 aan de (bestemmings) reserve
“Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs en exploitatie gymnastiekonderwijs”. Hieraan dient dan
vervolgens jaarlijks een dotatie plaats te vinden vanuit de exploitatiebegroting voor een
bedrag van € 15.452 (dit bedrag is conform de huidige raming in de begroting 2007).
Overigens behoort het instellen, opheffen, dan wel afsplitsen van reserves en voorzieningen
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. Een daartoe strekkend voorstel zal dan ook, ter
besluitvorming, aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.
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Bijlagen

Kosten Breedtesportproject 2007 voor alle vier de gemeenten!

Baten
Bijdragen
gemeenten
Bijdrage Ministerie
van VWS

Lasten

€
71.470
€
41.929
€
Deelnemersbijdragen 12.350
€
Subsidie KNAU
4.000

€
30.382
1. Sport in Beeld
2.
€
Verenigingsondersteuning 29.237
€
3. Jeugdsport
26.217
€
4. Ouderensport
36.193
€
5. Nieuwe ontwikkelingen 9.406
€
6. Vrije ruimte
39.720
€
€
129.749
171.156
* Het tekort in 2007 worden aangevuld vanuit het positief saldo op
de balans van 2006.
Opmeer betaalt naar rato van het aantal inwoners mee aan deze aktiviteiten; dat betekent dat
Opmeer 27,9 % van deze totale kosten betaald.

Thema

Activiteiten

1. Sport in Beeld

Personeelskosten
Sportloket
Sport in Beeld
Sport en spel uitleen

Lasten
€
11.182
€
11.850
€
7.350
€
-

Subtotaa
l

€ 30.382
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2.
Verenigingsadviserin
g
Personeelskosten

€
20.007
€
1.560
Vraaggerichte advisering
€
4.170
Projecten
Deskundigheidsbevorderin €
g
2.600
€
900
Onvoorzien
€ 29.237

3. Jeugdsport

Personeelskosten
Kids gym
JeugdSportPas
JeugdVakantieSportWeek
Sport Freaks!
Onvoorzien

€
14.847
€
120
€
1.800
€
4.000
€
4.450
€
1.000
€
26.217

4. Ouderensport

Personeelskosten
GALM Wester-Koggenland
GALM Wognum
GALM+ Opmeer
Opstarten lokale
activiteiten
Regionaal MBvO overleg
Beweegaanbod
seniorendagen

€
15.886
€
8.035
€
5.635
€
5.935
€
500
€
100
€
100
€
36.193

5. Nieuwe
ontwikkelingen

Personeelskosten

€
6.557
21

Weerbaarheidtraining
Inspelen op actualiteiten
Samenwerking Sociaal
Beleid

€
2.848
€
€
€
9.406

6. Vrije ruimte

€
11.620
€
1.100
€
Aanleg loop- wandelroutes 26.000
Promotieactiviteiten
€
wandelroutes
1.000
Personeelskosten
Fitheidtest Nationale
Sportweek

€
39.720
€
171.155

Totale lasten activiteiten 2007
Bijlage

kosten sportservice
kosten vakleerkracht; 13 lesuren + 4 na-schoolse uren
inzet coordinator sportservice : 2 uren
na schoolse sportieve activiteiten
zaalhuur sportieve accommodatie
organisatiekosten
materiaal
publiciteit,onvoorzien
kosten niet-sportieve aktiviteiten
na schoolse niet-sportieve activiteiten
zaalhuur niet-sportieve accommodatie
organisatiekosten
materiaal
publiciteit,onvoorzien

BOSGelabelde bedragen huidige exploitatiebegroting
de Uitdaging
act.Argos,Pardoes en de Weere
inzet jongerenwerker; 5 uur per week
inzet ambtelijk medewerker
verbeteren sportveldjes en
ontmoetingsplekken; SJOP onderdeel

2007

2008

9.075
1.029
6.504
548
91
146
274
17.667

24.836
2.815
17.800
1.500
250
400
750
48.351

6.742
365
91
146
274
7.619

18.453
1.000
250
400
750
20.853

2.946
497
4.953
1.024

8.062
1.359
13.692
2.831

3.471

9.500
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12.891

35.444
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