Sport verenigt Huizen
Sportnota gemeente Huizen 2019-2025

“Iedereen in het team is even belangrijk”

Foto (voorpagina) door Anita Campbell – ‘Handen op elkaar voor Sportmaand 2018’
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Huizen heeft een mooi sportaanbod en veel inwoners nemen deel aan sport en het
verenigingsleven. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen zoals het
betrekken van groepen inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, de
toekomstbestendigheid van verenigingen en het behouden van een passend aanbod van
sportaccommodaties.
In deze nota vindt u voor de komende 6 jaar de visie van de gemeente Huizen op sport en
bewegen, de doelstellingen die we willen bereiken en de wijze waarop we dat willen doen.
Daarbij worden de speerpunten over sport en bewegen uit het coalitieakkoord meegenomen
en wordt in de verschillende hoofdstukken aangesloten bij de relevante doelen en activiteiten
uit de beleidsnota sociaal domein, het plan van aanpak gezondheidsbevordering en het
programma Huizen klimaatneutraal in 2050 als het gaat om verduurzamen van
accommodaties. Dit geldt ook voor de zes ambities van het Nationaal sportakkoord.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de visie en doelstellingen voor het sportbeleid en wordt de
aanpak en afbakening beschreven. Deze aanpak wordt vervolgens uitgewerkt in de
hoofdstukken 3. Sportstimulering, 4. Verenigingsondersteuning, 5. Sportaccommodaties en
6. Gebruik openbare ruimte. In de bijlagen vindt u onder meer een activiteitenoverzicht en
planning, het overzicht van de sportaccommodaties met de verenigingen die hiervan gebruik
maken en het convenant met het Sportplatform.

Foto: Sander den Oude
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Hoofdstuk 2: Visie, aanpak en ontwikkelingen
2.1

Visie

De gemeente heeft de volgende visie op sporten en bewegen in Huizen:
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen in Huizen. Omdat sporten en bewegen
goed is voor de gezondheid, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling en
bovenal leuk is om te doen. Dit kan in verenigingsverband, maar ook bij de
sportschool of in de openbare ruimte. Om dit mogelijk te maken, zetten we met ons
sportbeleid in op het realiseren van de volgende vier doelstellingen:
1. Iedereen moet kunnen meedoen aan sport, ook mensen met een beperking of
chronische aandoening.
2. Sportverenigingen zijn toekomstbestendig. Ze kunnen de diverse uitdagingen aan
(voldoende vrijwilligers, wettelijke vereisten, financiële uitdagingen) en hebben een
passend sportaanbod.
3. In Huizen zijn voldoende sportaccommodaties, deze zijn van goede kwaliteit.
4. De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen.

2.2

Aanpak

Hieronder geven we voor elke hierboven genoemde doelstelling aan, op welke onderdelen
wij ons richten om deze te realiseren. Daarbij zet de gemeente in op die onderdelen die
aandacht behoeven en die binnen de gemeentelijke mogelijkheden liggen.
1. Iedereen moet kunnen meedoen aan sport.
De inzet van de gemeente richt zich op die groepen waarvoor sporten en bewegen niet altijd
vanzelfsprekend is en waar winst te behalen is. Daarbij ligt de focus op:
• Door op jonge leeftijd te sporten en te bewegen worden bewegingsachterstanden
voorkomen. Als gemeente willen we bewegen op jonge leeftijd stimuleren.
• Ouderen blijven langer actief en vitaal door te blijven bewegen. We zetten in op meer
bewegen door ouderen.
• Voor groepen met een grote afstand tot sport is extra inzet nodig om hen te laten
sporten en bewegen, zoals bijvoorbeeld kwetsbare jeugd, minder actieve - soms
eenzame – ouderen, mensen met een lichamelijke of sociale beperking en
statushouders.
Deze aanpak wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3: Sportstimulering
2. Sportverenigingen zijn toekomstbestendig.
Sportverenigingen zijn onmisbaar onderdeel van het aanbod voor sport en beweging in
Huizen. Deze verenigingen lopen tegen diverse uitdagingen aan, zoals het hebben van
voldoende vrijwilligers en het inspelen op nieuwe regelgeving. Daarnaast wordt, onder meer
door de gemeente, een beroep op verenigingen gedaan om bij te dragen aan
maatschappelijke doelen zoals rookvrije terreinen of de sportdeelname van mensen met een
grote afstand tot sport. Hieruit volgen de volgende onderwerpen voor onze ondersteuning
van verengingen:
• Sportverenigingen in Huizen werken samen om hun gezamenlijke belangen te
behartigen.
• Sportverenigingen hebben voldoende vrijwilligers.
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•
•

Sporten vindt plaats in een gezonde sportomgeving: gezonde sportkantines, rookvrije
sportplekken, geen alcohol onder de 18 jaar.
Sportverenigingen zijn een veilige sportomgeving voor jeugd.

Deze aanpak wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4: Verenigingsondersteuning.
3. In Huizen zijn voldoende passende accommodaties van goede kwaliteit.
Zonder accommodaties zijn vele vormen van sport en bewegen niet mogelijk. Zoals alle
gebouwen en terreinen, vergen ook deze accommodaties voortdurend aandacht. De
gemeente werkt hierbij vanuit de vraag van sporters en verenigingen. Vragen en behoeften
komen op verschillende momenten bij de gemeente terecht. Daarom is het belangrijk dat de
kaders en uitgangspunten voor de gemeentelijke inzet helder zijn en aangepast aan de
behoeften en mogelijkheden van deze tijd. Deze kaders en uitgangspunten hebben we
opgesteld en aangepast langs de volgende lijnen:
• De algemene uitgangspunten: accommodaties zijn veilig, goed onderhouden,
toegankelijk, duurzaam en goed benut.
• Het tarievenbeleid: accommodaties zijn betaalbaar zowel voor de gebruikers als voor de
gemeente.
• Het huidige aanbod: een overzicht van de diverse categorieën binnen- en
buitensportaccommodaties.
• Het subsidiebeleid: een overzicht van de verschillende landelijke en gemeentelijke
subsidies en financieringsmogelijkheden voor nieuwbouw, renovatie, uitbreiding en
onderhoud van de accommodaties.
Deze aanpak wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5: Sportaccommodaties.
4. De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen.
Sporten en bewegen gebeurt niet alleen bij verenigingen met gebruik van accommodaties,
maar ook ongeorganiseerd in de openbare ruimte. Daar waar kansen liggen, voert de
gemeente aanpassingen door in de openbare ruimte die sportieve activiteiten stimuleren:
• Gevarieerde sport/ speelveldjes aanleggen binnen het bestaande speelruimtebeleid.
• Informele sport en speelruimte creëren door kleine hulpmiddelen (bijvoorbeeld door
afstandsbordjes te plaatsen langs een pad, waar wordt hardgelopen).
• Recreatief en sportief gebruik van het strand en water mogelijk maken en houden.
• Faciliteren van sportevenementen in de openbare ruimte.
Deze aanpak wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6: Gebruik openbare ruimte.

2.3

Inzet gemeente Huizen (afbakening)

Uitgangspunt is breedtesport
De gemeente Huizen zet met haar sportbeleid in op de breedtesport. Breedtesport is sport
die door alle lagen van de bevolking kan worden beoefend op amateurbasis. Dat betekent
dat de gemeente alleen die zaken faciliteert die nodig zijn ter ondersteuning van
breedtesportactiviteiten.
Topsporters worden gehuldigd
We waarderen de prestaties van topsporters in Huizen. Als het gaat om het werven en
behouden van jeugd voor een vereniging hebben topprestaties van individuele leden of
teams een aanzuigende werking. Daarom hebben wij er voor gekozen om kampioenen,
individueel of team, die in Huizen wonen, te huldigen bij het behalen van een landstitel of
hoger.
8

Gemeentelijke subsidies voor sportactiviteiten.
De gemeente Huizen kent een groot aanbod van sport- en beweegaanbieders. Voor een
deel zijn dit verenigingen of stichtingen, daarnaast kent Huizen ook veel (semi-)commerciële
aanbieders. Beide hebben een belangrijke rol in de samenleving en samen voorzien ze in
het sport- en beweegaanbod.
Vanuit ons doelgroepenbeleid (zie 3.4) zijn er incidentele subsidiemogelijkheden voor
sportorganisaties die een aanbod voor deze aandachtsgroepen binnen de sport willen
ontwikkelen. Duidelijk moet zijn dat dit aanbod zonder subsidie niet ontwikkeld zou kunnen
worden en dat het subsidiebedrag volledig ten goede komt van de activiteiten die voor deze
doelgroep worden georganiseerd.
Gemeentelijke subsidies gerelateerd aan sportaccommodaties
Voor gemeentelijke sportsubsidies die gerelateerd zijn aan sportaccommodaties (in welke
vorm dan ook) komen verenigingen en stichtingen uit Huizen in aanmerking waar de
volgende definitie op van toepassing is:
1. De sportvereniging of – stichting dient volledige rechtsbevoegdheid te hebben,
2. én is opgericht bij notariële akte,
3. én is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
4. én is aangesloten bij een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.
Voor commerciële partijen zijn er geen subsidiemogelijkheden voor accommodatiezaken of
gereduceerde huurtarieven. Dit is niet toegestaan op basis van bepalingen in de Wet Markt
en Overheid. Zie verder hoofdstuk 5: Sportaccommodaties.

2.4

Ontwikkelingen in rijksbeleid

Een aantal ontwikkelingen in het rijksbeleid is van belang voor de komende beleidsperiode:
• Het Nationaal Sportakkoord.
• Stimulering van lokale en regionale sportakkoorden.
• Wijziging van het sportbesluit over de BTW vrijstelling.
Hieronder worden deze ontwikkelingen kort beschreven en waar relevant komen ze terug in
de hoofdstukken 3 t/m 5.
Nationaal Sportakkoord 1
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), NOC*NSF, provincies,
tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn ondertekenaars van het Nationaal
Sportakkoord. In het akkoord staat de ambitie dat alle Nederlanders genieten van sport en
bewegen. Dit lukt alleen als de sport dermate aantrekkelijk is, dat iedereen zich in elke
levensfase in het sportdomein kan en wil begeven. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn landelijk
zes ambities geformuleerd:
1. Inclusief sporten & bewegen: iedere Nederlander heeft een leven lang plezier in
sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid,
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.
 De gemeente Huizen hecht er aan ‘levensovertuiging’ aan dit rijtje toe te voegen.
1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/sportakkoord
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2. Duurzame sportinfrastructuur: overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de
voorzieningen op orde zijn. Hiervoor is een goed werkende en duurzame
sportinfrastructuur essentieel. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden,
sporthallen en clubhuizen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders: door toekomstbestendige aanbieders van sport en
bewegen blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Niet iedere
sportaanbieder weet nu in te spelen op ontwikkelingen zoals vergrijzing en
individualisering van sporters en vrijwilligers.
4. Positieve sportcultuur: sporten moet plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn.
5. Vaardig in bewegen: meer kinderen moeten aan de beweegrichtlijnen voldoen en de
motorische vaardigheid van kinderen moet toenemen.
6. Topsport die inspireert: het meeleven met sporters op hoog/hoger niveau heeft een
sterk inspirerende en verbindende werking.
Op al deze ambities wordt ingegaan in deze nota:
• Het hoofdstuk sportstimulering gaat in op inclusief sporten en bewegen. Ook gaat dit
hoofdstuk in op vaardig in bewegen (ambitie 1 en 5).
• Het hoofdstuk verenigingsondersteuning gaat in op vitale sport- en beweegaanbieders
en een positieve sportcultuur (ambitie 3 en 4).
• De hoofdstukken over accommodaties en openbare ruimte geven invulling aan de
landelijke ambitie van een duurzame sportinfrastructuur (ambitie 2).
• Topsport (ambitie 6) kwam eerder ter sprake bij de afbakening hierboven.
Stimulering door het Rijk van lokale en regionale sportakkoorden
Het Rijk stelt van 2019 tot en met 2021 in totaal € 30 miljoen beschikbaar voor lokale en
regionale sportakkoorden, als uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord. 2 Een deel van
deze middelen is beschikbaar voor lokale sportformateurs om het Nationaal Sportakkoord
om te zetten in lokale of regionale sportakkoorden. Een ander deel van de middelen is
beschikbaar als uitvoeringsbudget voor de lokale of regionale akkoorden.
Wij doen in 2019 een aanvraag voor een lokale sportformateur om van daaruit met de sport-,
welzijns- en onderwijsorganisaties in Huizen te komen tot een lokaal sportakkoord. Deze
nota biedt daarvoor de gemeentelijke kaders.

Wijziging sportbesluit per 1 januari 2019
De Nederlandse sportvrijstelling is per 1 januari 2019 gewijzigd. 3 Tot dan toe konden
gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening werd
gebracht in aftrek brengen. Het recht op aftrek is komen te vervallen. Dit leidt tot extra kosten
voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen. Om de kostenstijging voor
gemeenten te beperken heeft het kabinet een subsidieregeling in het leven geroepen voor
vooralsnog 5 jaar: de regeling specifieke uitkering sport (hierna te noemen: SPUK). De
SPUK regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Tot
bestedingen worden gerekend investeringen in hardware, zoals de bouw en onderhoud van
accommodaties en exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer van een
accommodatie. Voor 2019 is er € 152 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van dit
plafond is er een uitkering naar rato.
2

https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-verenigt-nederland-lokale-regionale-sportakkoorden/
https://sportengemeenten.nl/belangrijke-update-publicatie-spuk-en-subsidieregeling-stimulering-bouw-enonderhoud-sportaccommodaties-in-staatscourant/
3
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Hoofdstuk 3: Sportstimulering
Niet alleen is sporten leuk en gezond. Meedoen aan sport zorgt er ook voor dat je mensen
leert kennen, actief bent en onderdeel uitmaakt van een groep of vereniging. Met andere
woorden zorgt sport ervoor dat je participeert en de verbinding met anderen aangaat. Dat is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als gemeente willen we de deelname aan sport van
onze inwoners stimuleren.

3.1

Ambitie, beleidskaders en uitgangspunten

Een groot deel van de inwoners van Huizen sport en beweegt gezond. Tegelijkertijd beweegt
een aanzienlijk deel van onze inwoners nog onvoldoende volgens de geldende
beweegnormen en is deelname aan sport niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit de
volgende cijfers blijkt dat het stimuleren van sport en bewegen nog altijd relevant is:
•

Uit de vier-jaarlijkse onderzoeken van de GGD blijkt dat een aanzienlijk deel van
volwassenen en senioren in Huizen niet voldoende gezond beweegt en/of niet wekelijks
sport: 4, 5

•

De vier-jaarlijkse onderzoeken onder jongeren laten zien dat 83% van jongeren in de
regio Gooi en Vecht minimaal eenmaal per week sport bij een sportclub. Tegelijkertijd
voldoet maar 19% aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen. 6, 7

3.1.1. Ambitie
Als gemeente stimuleren we de deelname van onze inwoners aan sport. Daarbij ligt de
nadruk op:
• het stimuleren van het sporten door kinderen op jonge leeftijd om zo
bewegingsachterstand te voorkomen.
• meer bewegen door ouderen.
• betrekken van groepen met een grote afstand tot sport (doelgroepenbeleid)

4

Bron: Gezondheidspeiling volwassenen en senioren 2016, www.ggdgv.nl/GP2016
Gezond bewegen betekent hier voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Om hieraan
te voldoen moet de groep van 19-55 jaar vijf dagen per week minimaal 30 minuten ‘matig intensief bewegen’.
Matig intensieve lichamelijke activiteit zorgt voor een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling.
Voorbeelden van matig intensieve activiteiten zijn sport, fietsen van en naar het werk of school, stevig wandelen
en tuinieren. Voor 55-plussers geldt dezelfde norm als voor personen jonger dan 55 jaar, het intensiteitsniveau
ligt voor hen wel lager.
6 Bron: EMOVO 2015, http://archief.regiogv.nl/content/media/docs/defaultsource/GGD/gezondheidsmonitor/Emovo-2015/emovo-tabellenboek-2015-2016.pdf?sfvrsn=6 Alleen regionale
cijfers beschikbaar.
7 De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) is als volgt gedefinieerd voor jongeren: dagelijks
minstens 1 uur bewegen = normactief. Gevraagd is op hoeveel dagen per week men minstens 1 uur sport of
beweegt (zoals fietsen naar school).
5
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Hieronder lichten we toe op welke wijze we deze ambitie willen realiseren. Voor alle
onderdelen geldt de belangrijke rol die buurtsportcoaches spelen. We gaan hier in paragraaf
3.5 verder op.

3.1.2. Beleidskaders
VN-verdrag voor mensen met een beperking
De Tweede Kamer heeft op 14 juli 2016 ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag uit
2006 voor gelijke rechten van personen met een beperking. Doel van dit VN-Verdrag is het
zorgdragen voor toegankelijkheid van publieke voorzieningen voor mensen met een
beperking. Dit geldt uiteraard voor onze accommodaties (hoofdstuk 5), maar dit is breder. Zo
dient bijvoorbeeld onze website www.sportiefhuizen.nl met het volledige sportaanbod in
Huizen voor iedereen ‘toegankelijk’ te zijn.
Coalitieakkoord 2018 – 2022
De belangrijkste speerpunten voor het sportstimuleringsbeleid in Huizen zijn vastgelegd in
het Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Vitaal en Verbindend’:
2.8.4
 Het schoolzwemmen in het basisonderwijs blijft behouden.
2.10.1
 Het sporten voor kinderen uit minima-gezinnen wordt mogelijk gemaakt d.m.v. het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met inzet van het Sportplatform worden verenigingen actief
gewezen op het bestaan van dit Jeugdfonds.
 Het stimuleren en faciliteren van speciale teams, zoals de teams voor personen met een
lichamelijke of verstandelijke handicap (G-teams).
 Het project buurtsportcoaches wordt voortgezet. Zij zorgen voor samenwerking tussen
scholen, wijkcentra, buitenschoolse opvang en sportverenigingen. Sportaccommodaties
worden in overleg beschikbaar gesteld voor hun activiteiten.
3.13.1
 De noodzakelijke voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet worden
getroffen, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor het vorm en inhoud geven aan
participatie, integraliteit en facilitering. Gezondheid is één van de thema's in deze
Omgevingswet.
Nationaal Sportakkoord
Dit hoofdstuk geeft een lokale invulling aan ambitie één en vijf van het Nationaal
Sportakkoord:
 Ambitie één: Inclusief sporten en bewegen. Iedere Nederlander heeft een leven lang
plezier in sporten en bewegen, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke
gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.
Ook Huizen wil een inclusieve samenleving zijn. Sport moet bereikbaar zijn voor
iedereen.
 Ambitie vijf: vaardig in bewegen. Meer kinderen moeten aan de beweegrichtlijnen
voldoen en de motorische vaardigheid van kinderen moet toenemen.
Beleidsplan sociaal domein en plan van aanpak gezondheidsbevordering
 Beleidsplan Sociaal Domein: Met sport en beweging de sociale of arbeidsparticipatie
bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan.
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 Plan van aanpak Gezondheidsbevordering: 8
• Met sport en beweging een gezonde leefstijl onder jongeren bevorderen;
• Met beweging een gezonde leefstijl bij kwetsbare (groepen) mensen stimuleren.
• Gezonde sportverenigingen: Streven naar verenigingen waar geen alcohol voor jeugd
beschikbaar is, die rookvrij zijn, waar meer dan nu kwetsbare (groepen) mensen
sporten en waar een sociaal veilige sportomgeving aanwezig is.

3.2

Bewegingsachterstand jeugd

Op 12 december 2018 verscheen de Rapportage sport 2018. Een van de hoofdstukken is
gewijd aan de motorische vaardigheden van Nederlandse kinderen. Die gaan achteruit, zo is
opnieuw cijfermatig onderbouwd. Op de huidige voet doorgaan betekent een steeds grotere
kansongelijkheid tussen groepen jeugdigen. Ondanks inspanningen van scholen, sportclubs
en ouders blijken de opgebouwde beweegbekwaamheid bij kinderen en de wekelijkse
hoeveelheid bewegen in de afgelopen decennia te zijn afgenomen. Voor het opbouwen van
bewegingsbekwaamheid is de kinder- en jeugdperiode van cruciaal belang. De ervaringen
met sport en bewegen in de kindertijd worden meegenomen naar de volwassenheid.
Nederland kent in vergelijking met ons omringende landen veel verenigingen die zich richten
op één tak van sport. Dat is in Huizen niet anders. Het aanleren van beweegvaardigheden
zou zich dan kunnen beperken tot die aspecten die voor de beoefening van die sport nodig
zijn en dus tot een eenzijdige ontwikkeling leiden. Bij sommige sportbonden heeft dit geleid
tot een herziening van de pupillensport en ontwikkelen zij nieuwe programma’s op basis van
het concept multisport, waarin een breder spectrum van beweegvaardigheden aan bod komt.
Voorbeelden zijn de volleybalspeeltuin (volleybal) of het nijntje beweegdiploma (turnsport).
Vanuit hun bonden worden verenigingen gestimuleerd om bij jonge kinderen in te zetten op
een brede atletische ontwikkeling en niet alleen de ‘eigen’ sportieve prestaties. Ook de
gemeente Huizen wil dit stimuleren. We nemen de doelstelling van het voorkomen van
beweegachterstanden bij kinderen daarom op in de nieuwe kaders voor de
buurtsportcoachtrajecten met ingang van 2020. Verenigingen, onderwijs en andere
maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor voorstellen indienen.

3.3

Meer bewegen voor ouderen

Ouderen zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan jongeren. Dit is niet verwonderlijk
als we kijken naar de soort sporten die ouderen het meest beoefenen. De top 5 bestaat
voornamelijk uit sporten die veelal niet in verenigingsverband worden beoefend: wandelen,
fitness (individueel), toerfietsen/wielrennen, zwemmen en fitness (groepsverband). Huizen
kent wel een aantal verenigingen waar bijna uitsluitend 50-plussers lid zijn zoals bridge, jeu
de boules, biljart, maar ook bijvoorbeeld watersportvereniging AVOH. Daarnaast hebben
verenigingen waarvan de activiteiten ook voor ouderen goed toegankelijk zijn relatief meer
oudere leden, zoals de wandelgroepen bij Atletiekvereniging Zuidwal en de toertochten,
georganiseerd door de Wielertoerclub.

8

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Documenten/Bijlage-Plan-van-aanpak-gezondheidsbevordering-20192022.pdf
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Hoewel de sportdeelname onder ouderen de laatste jaren licht stijgt, is het nog altijd de
groep die het minst sport. Ouderen ervaren, meestal door lichamelijke beperkingen, meer
belemmeringen dan mensen van andere leeftijden om te kunnen sporten. In verschillende
sporten is inmiddels (aangepast) sportaanbod voor ouderen ontwikkeld: denk aan walking
football of Start to Run. Deze vormen kennen wij inmiddels ook in Huizen. ‘Sportclub AH ’78
en s.v. Huizen zijn gestart met walking football, HSV De Zuidvogels is er mee bezig. AV
Zuidwal doet al jaren mee aan Start tot Run. Daarnaast hebben denksporten, zoals
Bridgeclub Acol, aantrekkelijke introductieprogramma’s om mensen ook mentaal in beweging
te brengen en te houden.
Vanaf 2002 draait het Galm/Scala project in Huizen. Het doel is om senioren die
onvoldoende actief zijn aan het sporten te krijgen en houden. Dit project, dat start met een
fittest, is succesvol ingebed bij gymnastiekvereniging Turnlust. Het beweegaanbod bestaat
uit een combinatie van sport- en spelelementen in een gymzaal. Dit aanbod past niet bij
iedere deelnemer aan het project. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een programma
nieuwe stijl. Er zijn veel activiteiten en verenigingen voor ouderen, maar vraag en aanbod
weten elkaar maar lastig te vinden. Daarom willen wij in 2019 wederom een fittest
organiseren waarvoor wij de minder actieve oudere (67+) uitnodigen. In het
vervolgprogramma9 dat wij hen bieden willen wij hen kennis laten maken met dat brede
aanbod in Huizen.

3.4

Doelgroepenbeleid

Voor de groepen mensen met afstand tot sport en de groep mensen die de sportbonden en
sportaanbieders niet van nature weet te bereiken, voelt de gemeente Huizen zich medeverantwoordelijk. Ook deze doelgroepen willen wij bij sport betrekken. Dit vanzelfsprekend in
samenwerking met de sportaanbieders. Daarvoor hebben we een aantal mogelijkheden:
Incidentele subsidie
Er zijn incidentele subsidiemogelijkheden voor sportaanbieders die een aanbod voor deze
aandachtsgroepen binnen de sport willen ontwikkelen en daarbij in de aanloopfase financiële
ondersteuning nodig hebben. Het subsidiebedrag moet volledig ten goede komen van de
activiteiten die voor deze doelgroep worden georganiseerd.
Dit zijn mensen met een grote afstand tot sport en bewegen zoals:
• Kwetsbare jeugd 10
• Minder actieve, soms ook eenzame, ouderen
• Mensen met een lichamelijke of sociale beperking
• Statushouders
In Huizen geldt deze mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor verenigingen of voor
specifieke groepen, voor aanschaf van bijzondere materialen voor de specifieke doelgroep of
andere opstartkosten, voor praktische hulp en kennis delen. Om voor subsidie in aanmerking
te komen, dient een vereniging met jeugdleden (of de daaraan gelieerde beheersstichting) te
beschikken over het predicaat Jeugd Veilig Actief (zie paragraaf 4.5).
9

Een voorbeeld waarbij dit goed heeft gewerkt is een eerdere samenwerking met de biljartvereniging. Enkele
deelnemers van het Galm project hebben biljartles gehad en zijn vervolgens lid geworden van de biljartvereniging
10 Bron: Rapportage Sport 2018

14

Tegemoetkoming voor jeugd vanuit Kindarrangement
Vanaf 1 januari 2020 is de financiële ondersteuning voor sportieve en culturele activiteiten
voor minima ondergebracht in het kindarrangement. 11 Op jaarbasis is hiervoor hetzelfde
bedrag geraamd (€ 15.000,-) als voorheen in het jeugdsportfonds. Hiermee wordt de
sportbeoefening in verenigingsverband door kinderen van minder draagkrachtige
ouders/verzorgers bevorderd. Uitgangspunt is dat ieder kind kan meedoen, ook aan sport.

Foto: Carla van Achterbergh: Logo buurtsportcoaches

3.5

Buurtsportcoaches

In 2012 startte het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt. Doel van het
programma: iedereen moet kunnen sporten en bewegen, dichtbij in de eigen buurt en op een
veilige manier. Om gemeenten en plaatselijke sport- en beweegaanbieders hierbij te
ondersteunen kwam er vanuit het Rijk een subsidieregeling – de sportimpuls – en het aantal
combinatiefunctionarissen werd uitgebreid met buurtsportcoaches tot 2.900 (landelijk)
totaal. 12 In Huizen zijn dankzij het uitvoeringsprogramma ‘Sportief Huizen Samen Gezond’
inmiddels 22 buurtsportcoaches actief.
Met de inzet van buurtsportcoaches geven we een impuls aan ons sportstimuleringsbeleid.
Zij stimuleren niet alleen jeugd en jongeren, zelfs peuters, om meer te gaan sporten en
bewegen, maar ook kwetsbare of eenzame ouderen, mensen met een beperking en
statushouders.

11 Het kindarrangement is een regeling gericht op kinderen van ouders met een minimuminkomen. Deze ouders
kunnen op basis van deze regeling een tegemoetkoming krijgen in bijvoorbeeld schoolkosten, de kosten van een
zwemabonnement etc.https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaalplein/regelingen_42953/item/kindarrangement_12727.html
12 https://www.sportindebuurt.nl/buurtsportcoaches/wat-zijn-buurtsportcoaches/

15

Dit is in het nieuwe coalitieakkoord ook erkend: Het project buurtsportcoaches wordt
voortgezet. Hiervoor wordt een nieuw uitvoeringsprogramma (2020-2021) opgesteld, waarbij
wordt aangesloten bij de in dit beleidsplan opgenomen doelstellingen en te bereiken
doelgroepen. De inzet van de buurtsportcoaches is in principe gericht op het bereiken van
mensen met beweegachterstanden en kwetsbare mensen, deze mensen te stimuleren en
toe te leiden naar reguliere beweeg- en sportactiviteiten, sportverenigingen te ondersteunen
bij het duurzaam organiseren van passende activiteiten voor deze doelgroepen, en het
versterken van het lokale netwerk van sport, welzijn en zorg om mensen op de juiste sporten beweegplek te krijgen en te behouden.
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Hoofdstuk 4: Verenigingsondersteuning
De sportverenigingen zijn een groot en belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur.
Naast het bieden van de mogelijkheden om te sporten, hebben verenigingen ook een
maatschappelijke functie. Zo kent de sport het grootste aantal vrijwilligers en draagt het lid
zijn van een vereniging bij aan de verbondenheid tussen inwoners (sociale cohesie). Het
wordt echter steeds moeilijker voor verenigingsbestuurders om goed te functioneren:
toegenomen regelgeving en een tekort aan vrijwilligers, met name bestuursleden of
technisch kader, zijn zaken waar elke sportvereniging mee te maken krijgt.

4.1

Ambitie, beleidskaders en uitgangspunten

4.1.1 Ambitie
Via het Sportplatform informeren wij de verenigingen actief over (veranderingen in) beleid en
regelgeving, bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheden i.h.k.v. rijksregelingen. Daarnaast
ondersteunen we de verenigingen door:
• De belangenbehartiging van sportverenigingen door het Sportplatform te faciliteren.
• De sportverenigingen te ondersteunen bij hun vrijwilligersbeleid.
• De gezonde sportvereniging en een veilig sportklimaat te stimuleren.

4.1.2 Beleidskaders
Coalitieakkoord 2018 - 2022
De belangrijkste speerpunten voor de verenigingsondersteuning in Huizen zijn vastgelegd in
het Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Vitaal en Verbindend’:
2.10.1
 Versterking van de rol van het Sportplatform als vertegenwoordiger van alle
sportverenigingen, als verbindende schakel tussen sportverenigingen en tussen de
sportverenigingen en de gemeente, en als organisatie die zorgt voor samenwerking met
andere partijen.
 Het beleid inzake opleiding en coaching van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen,
zodat een veilige omgeving kan worden geborgd, wordt gecontinueerd.
Nationaal Sportakkoord
Dit hoofdstuk geeft een lokale invulling aan ambitie drie en vier van het Nationaal
Sportakkoord:
 Ambitie drie: vitale sport- en beweegaanbieders. Door toekomstbestendige aanbieders
van sport en bewegen, blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.
Niet iedere sportaanbieder weet nu in te spelen op ontwikkelingen zoals vergrijzing,
individualisering van sporters en vrijwilligers.
 Ambitie vier: een positieve sportcultuur. Sporten moet plezierig, veilig, eerlijk en
zorgeloos zijn.
Plan van aanpak gezondheidsbevordering
 Plan van aanpak Gezondheidsbevordering: 13

13

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Documenten/Bijlage-Plan-van-aanpak-gezondheidsbevordering-20192022.pdf
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•

4.2

Gezonde sportverenigingen: Streven naar verenigingen waar geen alcohol voor jeugd
beschikbaar is, die rookvrij zijn, waar meer dan nu kwetsbare (groepen) mensen
sporten en waar een sociaal veilige sportomgeving aanwezig is.

Sportplatform Huizen

Sportplatform Huizen (SPH) 14 is opgericht door sportverenigingen en is een
platformorganisatie gericht op verbinding, belangenbehartiging, ondersteuning en inspiratie
voor en door sportverenigingen in Huizen. SPH ondersteunt sportverenigingen en adviseert
de gemeente namens de aangesloten sportverenigingen. Daarnaast draagt SPH bij aan de
promotie van de sport in Huizen, onder meer door in samenwerking met de
sportverenigingen het programma voor de Nationale Sportweek te organiseren.
De gemeente ondersteunt SPH om belangenbehartiging, advisering en
communicatie/promotie ten gunste van alle sportverenigingen vorm te geven. Hiervoor maakt
de gemeente capaciteit in de vorm van een ondersteuner mogelijk. Op 13 maart 2018 is
deze samenwerking (opnieuw) in een convenant vastgelegd, zie bijlage 1 bij deze sportnota.

4.3

Vrijwilligers

Ruim een miljoen Nederlanders is als vrijwilliger actief in de sport, vaak bij een of meer van
de ruim 27.000 Nederlandse sportverenigingen. Toch kampen veel clubs met een afname
van die vrijwillige inzet en een vrijwilligerstekort 15. Verenigingen kiezen er steeds vaker voor
onderdelen van hun activiteiten (zoals trainingen of de bar) door professionals te laten
uitvoeren. De zorg voor voldoende vrijwilligers is bij veel bestuurders een terugkerend
aandachtspunt. Dit geldt vooral voor structurele functies en functies op cruciale functies
zoals voorzitter of penningmeester.
We willen de verenigingen hierbij ondersteunen. De vrijwilligerscentrale kan verenigingen
o.a. adviseren bij het werven en behouden van vrijwilligers. Ook het SPH besteedt hier veel
aandacht aan door de vrijwilliger in de spotlight te zetten bij de verkiezing van
‘Sportvrijwilliger van het jaar’.
Het sportakkoord biedt daarnaast mogelijkheden voor verenigingen om gezamenlijk
ondersteuning te organiseren, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid, de
coaching van het clubkader en de begeleiding van trainers

4.4

Gezonde sportvereniging

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid
van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal
Preventieakkoord 16 gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende
organisaties in Nederland, waaronder de sportbonden, onderwijsinstellingen, de VNG,

14

https://sportplatformhuizen.nl/
Mulier Instituut – Sociaal Wetenschappelijk Sportonderzoek
16 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
15
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verzekeraars en horeca. Onderdeel van het akkoord zijn afspraken over de gezonde
sportkantine, een rookvrije sportomgeving en alcoholgebruik in de sport.
De gemeente Huizen stimuleert, met medewerking van de GGD, verenigingen om
verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol, te werken aan een rookvrije
omgeving en in de sportkantine gezondere alternatieven aan te bieden. Hierbij beseft de
gemeente heel goed dat dit het werk van de sportbestuurder niet makkelijker maakt, echter
ook verenigingen vormen een belangrijke schakel naar een gezondere omgeving. Uiteraard
willen wij samen met de GGD de verenigingen hierbij ondersteunen met kennis, bijvoorbeeld
cursusaanbod en communicatiemiddelen en -materiaal.
Daarnaast heeft de gemeente een toezichthoudende taak als het gaat om de naleving van
de Drank- en Horeca Wet (DHW). Deze taak is per 1 januari 2013 overgedragen aan
gemeenten. Zij zijn verplicht om het paracommercialisme (waaronder schenken van drank in
een sportkantine) via een verordening te regelen. In Huizen is geen aparte verordening
opgesteld, maar is dit opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV
bepaalt onder meer op welke dagen en tijdstippen de sportverenigingen alcohol mogen
verkopen. Hiermee zijn zowel de preventie als de handhaving van het alcoholbeleid in het
gemeentelijk beleid opgenomen. De gemeente Huizen werkt hiervoor samen met de andere
gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Begin 2018 is een nieuw regionaal Preventie- en
HandhavingsPlan (PHP) opgesteld.
Rookvrije generatie
Huizen wil een gezonde omgeving bieden waarin mensen kunnen leven en kinderen rookvrij
kunnen opgroeien. Gemeente Huizen heeft het regionale convenant ‘Rookvrije Generatie’
omarmd en geeft in samenwerking met de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek
uitvoering aan het regionale projectplan ‘Rookvrij Opgroeien’. De gemeente heeft de ambitie
om voor alle inwoners, jong en oud, een omgeving te creëren om rookvrij te kunnen leven.
Dit geldt ook voor de sport. Binnensportaccommodaties zijn al rookvrij. Bij terreinen die
eigendom zijn van de gemeente en worden verhuurd, bijvoorbeeld aan sportverenigingen,
wordt in overleg met de huurders gestreefd naar een rookvrije omgeving: gebouwen,
terreinen en aangrenzende publieke ruimtes. Hierbij gaan wij er van uit dat de verenigingen
een actief anti-rokenbeleid gaan voeren en daarbij stappen zetten om hun terrein rookvrij te
maken. De mogelijkheid en het effect van het opnemen van een rookvrije accommodatie als
voorwaarde voor gemeentelijke subsidie, wordt door de gemeente onderzocht.

4.5

Veilig sportklimaat

Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter
nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter, het sportende kind en andere kwetsbare
doelgroepen zoals mensen met een beperking. Uitsluiting en discriminatie moeten worden
tegengegaan. Dat vraagt om aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders,
trainers, begeleiders en ouders. De afgelopen jaren is landelijk veel geïnvesteerd in het
creëren en borgen van een veilig en plezierig sportklimaat. Het actieplan ‘Naar een veiliger
sportklimaat’ is via de sportbonden uitgerold naar de verenigingen. In het Nationaal
Sportakkoord wordt niet meer gesproken over een Veilig Sportklimaat maar over een
Positieve Sportcultuur. Dit staat voor:
• Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
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•
•

Bestuurders, coaches, trainers, ouders en verzorgers bevorderen een positieve
sportcultuur.
Welzijn boven winnen.

Naast normen en waarden en respectvol met elkaar omgaan heeft ook de sociale veiligheid
veel aandacht gekregen. Lokaal is er door sportbesturen, vrijwilligerscentrale en een hiervoor
benoemde aandachtsfunctionaris hard gewerkt om alle sportverenigingen sociaal veiliger te
maken. Verenigingen kunnen hiervoor het predicaat Jeugd Veilig Actief (JVA) 17 halen.
Hiervoor dienen zij aan volgende voorwaarden te voldoen:
1
De organisatie heeft een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern) die bekend is bij
ouders en kader.
2
De organisatie vraagt voor vrijwilligers die met jeugd (-18) werken een (gratis) VOG
aan.
3
De organisatie heeft omgangsregels vastgelegd voor iedereen en
gedragsregels/codes voor vrijwilligers.
4
De organisatie heeft een werkwijze vastgesteld over hoe om te gaan met
meldingen/ongewenst gedrag en deelt deze informatie met ouders en andere
betrokkenen via eigen communicatiekanalen.
5
De organisatie bespreekt dit onderwerp minimaal 1x per jaar binnen het bestuur, met
vrijwilligers en zeker met alle nieuwe vrijwilligers.
Inmiddels voldoen bijna alle sportverenigingen, de scouting en het kindervakantiewerk aan
deze voorwaarden. Er wordt nu gewerkt aan de borging van deze voorwaarden. Daarnaast is
het predicaat JVA één van de voorwaarden voor een vereniging/stichting met jeugdleden om
voor een gemeentelijke subsidie/vergoeding in aanmerking te komen.

Foto gemeente: Gezonde traktaties tijdens NK-knikkeren

17

https://www.vchuizen.nl/advies-inspiratie/jeugd-veilig-actief/_417____NL
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Hoofdstuk 5: Sportaccommodaties
Van de 1,2 miljard euro die gemeenten jaarlijks uitgeven aan sport, wordt circa 85% besteed
aan sportaccommodaties. Veel van die accommodaties zijn gebouwd in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw, toen het bloeiende verenigingsleven zorgde voor een
bouwimpuls, naar de maatstaven van die tijd. Sportclubs geven inmiddels zo’n 15 tot 20
procent van hun budget uit aan de energierekening. De huidige tijd vraagt dat
accommodaties duurzaam en functioneel gebouwd en gebruikt worden, waarbij we rekening
houden met het feit dat de manier waarop we sporten is veranderd. (Uit Nationaal
Sportakkoord).

***nieuw***
Daar waar in dit hoofdstuk beleidswijzigingen genoemd worden die, met name voor de
sportverenigingen- en andere aanbieders in het kader van subsidiering of tegemoetkoming,
financiële consequenties hebben, zijn deze met ***nieuw*** en in een blauw kader
aangegeven.

5.1

Ambitie, beleidskaders en uitgangspunten

5.1.1 Ambitie
De aanleg en instandhouding van sportaccommodaties is een belangrijk deel van het
sportbeleid in Huizen. Hiermee wordt met name de tweede ambitie uit het Nationaal
Sportakkoord in dit hoofdstuk op lokaal niveau vertaald: ‘De exploitatie van
sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijker
ingericht en alle sportaccommodaties worden straks duurzaam’. Om een goedwerkende en
duurzame sportinfrastructuur te realiseren heeft het rijk de subsidieregeling ‘Stimulering
bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)’ ingevoerd. 18
De gemeente kiest ervoor om vanuit de vraag die leeft bij sportverenigingen, een breed
aanbod van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties te bouwen c.q. aan te
leggen en samen met de verenigingen in stand te houden. Dit met het doel om zoveel
mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen in een veilige, toegankelijke en
duurzame omgeving. Om deze doelstellingen te bereiken is een goede, laagdrempelige
samenwerking tussen gemeente, beheerder en gebruiker van essentieel belang. De
beleidskaders en uitgangspunten worden verder uitgewerkt in de paragrafen 5.1.2. en 5.1.3.
De gemeente bekostigt vanuit het sportaccommodatiebeleid de specifiek sportgerelateerde
zaken zoals sportvelden, sporthallen, gymzalen en zwembaden, niet de activiteiten en
voorzieningen daaromheen, zoals sportkantines. Als de gemeente sportaccommodaties in
eigendom heeft, maken deze niet direct sportgerelateerde zaken vaak wel onderdeel uit van
de accommodatie. Omdat de gemeente van mening is dat sportkantines een belangrijke
sociale functie hebben en veelal noodzakelijk zijn voor de exploitatie van verenigingen kan
de gemeente deze voorzieningen onder bepaalde voorwaarden voorfinancieren dan wel
(direct of indirect) subsidiëren. De mogelijkheden die de gemeente hiervoor heeft zijn
vastgelegd in paragraaf 5.3.
5.1.2 Beleidskaders
Naast wet- en regelgeving zijn gemeentelijke beleidsuitgangspunten op
sportaccommodatiegebied in deze nota verwerkt.
18

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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Coalitieakkoord 2018 - 2022
De belangrijkste speerpunten voor het sportaccommodatiebeleid in Huizen zijn vastgelegd in
het Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Vitaal en Verbindend’:
2.2.2. Het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de toegankelijkheid van openbare
voorzieningen (waaronder sportvoorzieningen) voor mensen met een beperking wordt
(verder) geïmplementeerd.
2.10.1 In samenwerking met de sportverenigingen wordt gekeken naar noodzakelijke
verbeteringen van de terrein en andere voorzieningen nodig voor de breedtesport. Bij
gebleken noodzaak voor het treffen van verbeteringen geldt ‘gelijke monniken, gelijke
kappen.
Dit Coalitieakkoord wordt de komende vier jaar verder uitgewerkt. Voor de uitvoering van het
programmapunt 2.10.1 van het coalitieakkoord is incidenteel budget beschikbaar voor het
optimaliseren van de bestaande sportvoorzieningen.
Nationaal Sportakkoord
Met name de tweede ambitie uit dit Nationaal Sportakkoord wordt in dit hoofdstuk op lokaal
niveau vertaald: ‘De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare
ruimte wordt beweegvriendelijker ingericht en alle sportaccommodaties worden straks
duurzaam’.
5.1.3 Belangrijkste uitgangspunten gemeentelijk sportaccommodatiebeleid
Op diverse gemeentelijke beleidsterreinen zijn uitgangspunten vastgelegd. Voor zover die van
toepassing zijn voor het sportaccommodatiebeleid worden deze hieronder benoemd.
1. De sportaccommodaties zijn veilig en worden goed onderhouden en beheerd
 De uitgangspunten die de gemeente hanteert als basis bij de totstandkoming en het
onderhoud van haar sportaccommodaties zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en in de
door NOC*NSF opgestelde richtlijnen, vastgelegd in het Handboek
Sportaccommodaties. 19
 De gemeente heeft voor al haar (maatschappelijk) vastgoed
meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) en/of meerjareninvesteringsplannen
vastgesteld. Deze plannen zijn onder andere gebaseerd op de door de
gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, vastgelegd in de Nota van
Uitgangspunten en de gemeentebegroting. Aan de hand van deze plannen wordt
inzichtelijk gemaakt op welk moment op welke locatie (groot) onderhoud moet
worden uitgevoerd. De plannen worden één keer in de 5 jaar geactualiseerd.
 Voor verenigingsaccommodaties die geen eigendom zijn van de gemeente is de
eigenaar van de accommodatie verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het
jaarlijks en het groot onderhoud (zie ook de betreffende aktes van erfpacht met
afhankelijk recht van opstal). De gemeente adviseert verenigingen en
sportstichtingen die een accommodatie in eigendom hebben om een
meerjarenonderhoudsplan te laten opstellen en dit plan te verwerken in hun
meerjarenbegroting. Een financieel verantwoord meerjarenbeleid is één van de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, zie paragraaf 5.4.
 Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Gezondheid, sport en
bewegen zijn hierin ruimtelijk verankerd. Om de gezondheid van de verschillende
doelgroepen in Huizen te bevorderen zijn kwalitatief goede en veilige
19

https://www.nocnsf.nl/accommodaties
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sportvoorzieningen noodzakelijk. Bij de totstandkoming van het omgevingsplan is dit
een belangrijk aandachtspunt.
 Niet alleen de accommodatie zelf moet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen, het
is ook belangrijk dat de directe omgeving van de accommodatie veilig is, bijvoorbeeld
door veilige (fiets)routes en voldoende verlichting rond de accommodatie.

2. De sportaccommodaties zijn toegankelijk voor ouderen en mensen met een
beperking
 De Verenigde Naties (VN) hebben in een Verdrag afspraken vastgelegd voor mensen
met een beperking. Doel van dit VN-Verdrag is het creëren van een inclusieve
samenleving, waarin de maatschappij zondermeer ruimte en toegang biedt voor alle
mensen, zodat specifieke maatregelen voor mensen met een beperking in de
toekomst (vrijwel) niet meer nodig zijn.
 Nadat in 2017 de kaders voor het gemeentelijk beleid zijn vastgesteld heeft het
college van burgemeester en wethouders op 24 juli 2018 het Plan van Aanpak VN
Verdrag voor mensen met een beperking 2018-2019 vastgesteld. Eind 2019 wordt
een nieuw plan opgesteld. Verbetering van de toegankelijkheid van de bestaande
gemeentelijke panden met een maatschappelijke en/of openbare functie maakt deel
uit van dit Plan van Aanpak. 20
 Bij de realisatie van nieuwe gemeentelijke accommodaties en bij renovaties is
(verbetering van) de toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Dit geldt ook voor
nieuwbouw en renovaties door sportverenigingen en sportstichtingen. Daarnaast
zullen bestaande gemeentelijke (sport)accommodaties op basis van het Plan van
Aanpak de komende jaren worden aangepast. Ervaringsdeskundigen die gebruik
maken van de betreffende accommodaties en/of het toegankelijkheidspanel worden
betrokken bij de realisatie.
 In specifieke gevallen wordt gemeentelijke subsidie verstrekt. De gemeenteraad heeft
op 30 juni 2016 besloten dat 'de reserve Sociaal Domein onder voorwaarden kan
worden aangewend voor het realiseren van voorzieningen binnen de Sociale
Infrastructuur die de transformatie van (dure) zorg naar welzijn ondersteunen'.
Hieronder vallen ook bepaalde aanpassingen aan accommodaties.

3. Een duurzame sportinfrastructuur
 Er is sprake van een voortschrijdende maatschappelijke trend naar duurzaamheid. De

gemeente Huizen heeft gekozen voor een zichtbare en effectieve uitvoering van het
milieu- en duurzaamheidsbeleid, op basis van het in 2015 vastgestelde
Milieuprogramma 2016-2020, met de energietransitie en de circulaire economie als
belangrijke speerpunten. 21
 In dit Milieuprogramma zijn speerpunten opgenomen voor het maatschappelijk

vastgoed, waaronder de accommodaties voor sportverenigingen. De belangrijkste
speerpunten zijn:
a. Nieuwe gemeentelijke accommodaties worden aardgasvrij en zoveel mogelijk
energieneutraal opgeleverd.
20
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https://www.huizen.nl/inwoner/huizen-toegankelijk_3633/
https://huizenklimaatbewust.nl voor meer informatie
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b. De wettelijk verplichte energiemaatregelen zijn opgenomen in de
meerjarenonderhoudsplannen voor de gemeentelijke accommodaties. In 2019 vindt
verder onderzoek plaats naar een energieneutrale, aardgasvrije
vastgoedportefeuille. Dit onderzoek geeft mede invulling aan de (voorlopige)
afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord.
c. Op dit moment loopt een pilot vanuit de gemeente, waarbij PMD-afval gescheiden
wordt ingezameld o.a. bij een aantal sportverenigingen. Onder regie van de GAD
wordt bekeken op welke wijze dit project ‘scheiding PMD in de openbare ruimte’
regionaal kan worden opgeschaald. De pilot Schoon Belonen zal worden voortgezet.
d. De circulaire economie wordt verder bevorderd, door bij nieuwbouw en renovatie als
uitgangspunt op te nemen dat waar mogelijk het hergebruik van vrijkomende
materialen wordt nagestreefd en dat het wenselijk is om bij de aanschaf van nieuwe
materialen rekening te houden met toekomstig hergebruik.
e. Sportverenigingen en sportstichtingen met een eigen accommodatie kunnen een
energiescan laten uitvoeren. De kosten van deze energiescan worden door de
gemeente betaald. Gebleken commitment van de vereniging tot het willen treffen
van duurzaamheidsmaatregelen is een voorwaarde voor de gemeente om tot
uitbetaling over te gaan (zie paragraaf 5.4).
f. Huizer buitensportverenigingen/stichtingen die gebruik maken van sportvelden met
sportveldverlichting kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie
van de gemeente op het moment dat ze de traditionele veldverlichting vervangen
door LED-verlichting (zie paragraaf 5.4).

4. Efficiënt en multifunctioneel gebruik van (sport)accommodaties wordt
gestimuleerd
 De beschikbare ruimte in Huizen is schaars en dus duur. Dat betekent dat vanuit het
aspect van ruimtelijke ordening en vanuit een gedegen gemeentelijk financieel beleid de
beschikbare ruimte efficiënt moet worden benut. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van
kunstgrasvelden.
 De gemeente stimuleert gezamenlijk gebruik van (delen van) sportaccommodaties door
verschillende sportverenigingen/sportstichtingen, in combinatie met onderwijsgebruik,
met buitenschoolse opvang of met andere verenigingen. Dit doet de gemeente o.a. door
bij nieuwbouw en renovatie niet alleen te kijken naar de huidige situatie, maar breder te
kijken naar de ruimtebehoefte bij andere verenigingen/organisaties. Op deze manier
kunnen meer maatschappelijk betrokken organisaties worden gehuisvest binnen de
schaars beschikbare ruimte en tegen betaalbare tarieven. Een voorbeeld hiervan is de
bouw van sporthal Wolfskamer, waarbij voorafgaand aan de bouw in samenwerking met
het Sportplatform een onderzoek naar de ruimtebehoefte heeft plaatsgevonden.
 De gemeente wil het gebruik van elkaars accommodatie stimuleren. Op deze manier
hoeft niet elke vereniging alles in huis te hebben om meer te kunnen bieden voor haar
leden. Zo maakt AV Zuidwal op donderdagochtend gebruikt van het gebouw van de
Wielertoerclub als startpunt voor diverse loopgroepen en maakt Turnlust, die zelf niet
beschikt over een bestuurskamer, gebruik van de verenigingsruimte van de
Baptistengemeente binnen verenigingsgebouw De Baat.
Omdat bij verenigingen vaak niet bekend is waar wat mogelijk is, wordt in 2020 door de
gemeente, in overleg met Sportplatform en verenigingen een overzicht gemaakt met de
wensen en mogelijkheden.
 De gemeente stelt als (subsidie)voorwaarde dat sportverenigingen/sportstichtingen
hun accommodaties (in eigendom of gehuurd van de gemeente) niet alleen inzetten
voor verenigingsactiviteiten, maar ook openstellen voor activiteiten in het algemeen
24

maatschappelijk belang. Dit in redelijkheid en billijkheid en uiteraard alleen op
momenten dat de vereniging/stichting de accommodatie voor haar eigen activiteiten
niet nodig heeft en er geen onderhoud hoeft plaats te vinden. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld activiteiten als schoolsportdagen, Koningsspelen en activiteiten van
buurtsportcoaches.


5.2

Tarievenbeleid sportaccommodaties

Eén van de uitgangspunten van het sportaccommodatiebeleid is het realiseren, beheren en
onderhouden van betaalbare sportaccommodaties. Betaalbaar voor zowel sportverenigingen
en sportstichtingen, voor individuele sporters, maar ook voor de gemeente. Dat betekent dat
gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties een passende vergoeding in de vorm van
huur, (mede)gebruik of erfpacht aan de gemeente betalen. Daarmee kan de gemeente
hoogwaardige voorzieningen in stand houden. In sommige gevallen ontvangen
verenigingen/stichtingen die een gemeentelijke accommodatie beheren en/of onderhouden
een jaarlijkse bijdrage in de kosten van het onderhoud.
 Op 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid 22 van kracht geworden. Deze wet geeft een
aantal spelregels, die overheidsinstanties zoals gemeenten in acht moeten nemen als zij
economische activiteiten uitvoeren. Daaronder wordt begrepen het aanbieden van
goederen en diensten op een markt. De belangrijkste spelregel is dat de gemeente
dergelijke activiteiten wel mag aanbieden, maar dan in beginsel aan de afnemer de
integrale kostprijs in rekening moet brengen.
De wet maakt het mogelijk om af te wijken van deze spelregels, maar dan dient dit wel te
gebeuren op basis van een raadsbesluit, waarin is bepaald dat de genoemde activiteiten
verricht worden in het algemeen belang. Op 6 november 2014 heeft de gemeenteraad bij
Besluit van algemeen belang (AV14000123) besloten dat de exploitatie van
sportaccommodaties in gebruik bij sportverenigingen en de verhuur van maatschappelijk
vastgoed onder de integrale kostprijs mag worden aangeboden. Indien hier namelijk
kostendekkende tarieven in rekening zouden worden gebracht zou dit ten koste gaan van
het deelnemen aan sportactiviteiten. Dit terwijl de gemeente als bestuurlijk doel heeft om
de deelname aan sportbeoefening van volwassenen en jeugdigen juist zoveel mogelijk te
bevorderen.
 Voor sportkantines wordt een kostendekkende huur gevraagd, tenzij de gemeenteraad
anders beslist. In deze bijzondere gevallen is dan sprake van een indirecte subsidie.
Vaak omdat de gemeente er belang bij heeft de accommodatie aan een bepaalde
vereniging in gebruik te geven, maar die verenging de kostprijs niet kan betalen.
 De tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks geïndexeerd met
het percentage dat door de gemeenteraad wordt vastgelegd in de Nota van
Uitgangspunten. De verenigingen/stichtingen worden hierover jaarlijks door de gemeente
geïnformeerd.
 Voor sportaccommodaties waarvan de gemeente geen eigenaar is, heeft de gemeente
geen zeggenschap over de tarieven.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mededinging/markt-en-overheid
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5.3

Aanbod en beheer van accommodaties

Sportverenigingen en sportstichtingen maken gebruik van verschillende soorten
sportaccommodaties. Deze zijn globaal onder te verdelen in:
1. Binnensportaccommodaties in eigendom van de gemeente
2. Buitensportaccommodaties in eigendom van de gemeente
3. Overige binnen- en buitensportaccommodaties, niet in eigendom van de gemeente
4. De openbare ruimte
Hieronder volgt een korte toelichting per categorie. In bijlage 1 van deze sportnota wordt
aangegeven welke verenigingen van welke accommodatie gebruik maken en onder welke
condities.

5.3.1 Binnensportaccommodaties in eigendom van de gemeente Huizen
Onder deze categorie vallen de volgende accommodaties:
 Sportcentrum De Meent, bestaande uit een sporthal met 3 zaaldelen, 2 sportkantines
voor Korfbalvereniging Huizen en Badmintonvereniging Huizen'96 en een zwembad
met een horecavoorziening. Het beheer wordt gedaan door Optisport in opdracht van
de gemeente. Het contract met Optisport loopt medio 2020 af (zie verder paragraaf
5.2.2.).
 Sporthal Wolfskamer met 2 zaaldelen, een kantine voor Huizer Basketballvereniging
Quick Runners en een kleinere verenigingsruimte op de verdieping. Quick Runners
verzorgt het dagelijks beheer van de sporthal (o.a. verhuur, schoonmaakonderhoud,
klein dagelijks onderhoud etc.).
 8 Gymzalen die worden beheerd door de gemeente en zowel in gebruik zijn bij de
scholen als voor sportactiviteiten. 2 Gymzalen beschikken over een verenigingsruimte
voor de beide tafeltennisverenigingen TTV Bijmaat en TTV Huizen.
 Verenigingsgebouw De Baat, beheerd door de gemeente. 5 Organisaties maken
gebruik van deze accommodatie, waaronder 3 sportverenigingen met
kantinevoorziening (Gymnastiekvereniging Turnlust, Huizer Biljartvereniging De Bun
en Modelbouwclub Huizen).
 De welzijnsaccommodaties aan de Trekkerweg, waar naast diverse andere
gebruikers, Budosportvereniging Ozorezu gebruik van maakt en De Brassershoeve,
waar Schaakvereniging Huizen ruimte huurt.
De hoogte van de tarieven van de verschillende accommodaties verschilt. Dit heeft te maken
met de grootte van de zaal, de aanwezige voorzieningen en het verschil tussen alleen
gebruik en medegebruik. Voor de sporthallen en de gymzalen wordt voor de Huizer
sportverenigingen een lager tarief gehanteerd. Huizer sportverenigingen gaan bij de verhuur
voor op particuliere gebruikers en verenigingen van buiten Huizen. Onderwijsgebruik gaat op
basis van de wettelijke verplichting om zaalruimte beschikbaar te stellen voor op
sportgebruik.
Onderzoek beheer binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg
In juni 2020 loopt het contract met Optisport af voor het beheer van Sportcentrum De Meent.
In de gemeentebegroting 2019 is opgenomen dat bij het sluiten van een nieuw
beheercontract voor De Meent zal worden gekeken naar mogelijke combinaties met het
beheer van sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad Sijsjesberg. Dit
met het doel om de samenwerking te vergroten en het beheer efficiënter te kunnen invullen.
Uitgangspunt hierbij is dat de unieke kenmerken en de pluspunten van de huidige
beheervormen bij de verschillende accommodaties behouden blijven maar dat de
bedrijfsvoering door vergaande samenwerking wordt versterkt. Het onderzoek richt zich met
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name op de vraag of het mogelijk en/of wenselijk is om één beheervorm te kiezen voor
bovengenoemde accommodaties.
Drie soorten beheermodellen zijn door de gemeente onderzocht:
1. Het hele beheer zelf doen als gemeente als onderdeel van de gemeentelijke
organisatie.
2. Uitbesteden aan een commerciële exploitant.
3. Inbesteden via een joint venture met een Sportbedrijf.
In juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om variant 3 ‘inbesteden via een joint venture
met een sportbedrijf’ verder uit te werken. De beoogde joint venture is een vorm van publiekpublieke samenwerking tussen de gemeente en een bestaand Sportbedrijf. De gemeente en
het sportbedrijf richten samen een nieuw bedrijf op in de vorm van een besloten
vennootschap. De B.V. streeft de gemeentelijke doelen na en voert de daarvoor
noodzakelijke activiteiten uit op het gebied van beheer en exploitatie. In de joint venture zijn
de gemeente en het sportbedrijf beiden aandeelhouders van de B.V. De directie wordt
gevormd door het sportbedrijf. Controle op de bedrijfsvoering vindt plaats via de
aandeelhoudersvergadering. Besloten is om N.V. SRO te benaderen als beoogde partij om
een joint venture mee aan te gaan. Uiterlijk in mei 2020 vindt definitieve besluitvorming
plaats in de gemeenteraad over de oprichting van de B.V., zodat de publiek-publieke
samenwerking in juni 2020 daadwerkelijk kan starten.

5.3.2 Buitensportaccommodaties in eigendom van de gemeente Huizen
De buitensportaccommodaties zijn in 3 categorieën onder te verdelen:
1. De velden zijn eigendom van de gemeente, de ondergrond van de
verenigingsaccommodatie is in erfpacht gegeven: Atletiekvereniging Zuidwal, BSV De
Zuidvogels, Huizer Hockey Club en de voetbalverenigingen HSV De Zuidvogels en s.v.
Huizen.
• De atletiekbaan wordt in z'n geheel door de gemeente onderhouden. Bij de overige
velden wordt het jaarlijks onderhoud verzorgd door de vereniging/stichtingen, het
groot onderhoud en de vervanging van de velden wordt uitgevoerd in opdracht en
voor rekening van de gemeente. De verenigingen/stichtingen betalen hiervoor een
huurvergoeding aan de gemeente en ontvangen onder voorwaarden, genoemd in
paragraaf 5.4.3. een onderhoudsbijdrage van de gemeente.
•

De clubgebouwen/kantines zijn eigendom van de verenigingen/stichtingen; de
ondergrond is in erfpacht gegeven. De verenigingen/stichtingen betalen hiervoor een
voordelig erfpachttarief speciaal vastgesteld voor sportverenigingen.

2. Het terrein en/of de ondergrond van het clubgebouw zijn door de gemeente in erfpacht
gegeven aan de betreffende vereniging/stichting: de tennisverenigingen TV Huizen en TV
De Kuil, Skiclub Wolfskamer Wintersport, Surfclub Gooimeer, Watersportvereniging
AVOH en Wielertoerclub Huizen.
• De accommodaties zijn eigendom van de betreffende verenigingen/stichtingen; de
ondergrond is in erfpacht gegeven. De verenigingen/stichtingen betalen hiervoor een
voordelig erfpachttarief speciaal vastgesteld voor sportverenigingen.
• De verenigingen hebben binnen de afspraken van de erfpachtovereenkomst veel
vrijheid om zelf keuzes te maken als het gaat om onderhoud, vervangingen en
investeringen; ze betalen geen huur aan de gemeente.
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Foto Ton Kastermans: Luchtfoto renovatie atletiekbaan

3. Er is sprake van een semi-openbaar terrein dat deels verhuurd wordt aan verenigingen:
de natuurgrasvelden aan de Bovenweg en in het Stadspark zijn openbare terreinen, die
ook door sportverenigingen worden gebruikt
• De natuurgrasvelden en het kunstgrasveld aan de Bovenweg worden behalve door
de Korfbalvereniging Huizen ook gebruikt door het Erfgooiers College.
• De natuurgrasvelden in het Stadspark worden behalve door Sportclub AH'78 ook
gebruikt voor schoolsportdagen.
• De velden zijn verder vrij toegankelijk. Hoewel de gemeente er alles aan doet om de
velden zo optimaal mogelijk te prepareren, is het vanwege het openbare karakter
lastig om dezelfde veldkwaliteit te bereiken als op een afgesloten sportcomplex.
• Vanwege dit openbare karakter van de velden en het medegebruik van andere
gebruikers wordt een relatief lage huur in rekening gebracht.

5.3.3 Overige accommodaties, niet in eigendom van de gemeente
 Sportzaal Huizermaat, eigendom van de Gooise Scholenfederatie (Scholengemeenschap
Huizermaat), met 2 zaaldelen en een verenigingsruimte voor Volleybalvereniging Prima
Donnakaas Huizen.
 Denksportcentrum De Kaers, eigendom van Bridgeclub Acol.
 Stichting Jachthaven Huizen (eigenaar van perceel Ambachtsweg 65) verhuurt ruimte
aan Watersportvereniging Gooierhaven.
 Commerciële sportscholen en overige commerciële accommodaties. De relatie met de
sportverenigingen is met name ontstaan vanuit een verbreding van de activiteiten van de
betreffende verenigingen en de accommodatiebehoefte die daarbij ontstaat. Een
voorbeeld is de beachvolleybaltak die de volleybalvereniging heeft ondergebracht bij
Coronel Sports.
 Binnensportaccommodaties buiten de gemeente Huizen, die met name worden gehuurd
door Huizer sportverenigingen omdat er in Huizen onvoldoende plek is op de
piekmomenten voor de zaalsporten.

28

5.3.4 Gebruik openbare ruimte en recreatieve voorzieningen
De volgende sportverenigingen maken voor hun sport gebruik van de openbare ruimte:
 Surfclub Gooimeer en de Watersportverengingen AVOH en Gooierhaven maken gebruik
van het Gooimeer
 Wielertoerclub Huizen maakt gebruik van de openbare weg.
 Zwem- en Polovereniging IJsselmeer maakt naast zwembad De Meent ook gebruik van
zwembad Sijsjesberg
 Jeu de Boules Club Huizen maakt gebruik van de openbare jeu de boulesbanen aan de
Arie de Waalstraat.
Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Voor
het gebruik van zwembad Sijsjesberg worden wel kosten in rekening gebracht bij de
vereniging. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op het gebruik van de openbare ruimte als
sportvoorziening.

5.4

Accommodatiesubsidies, voorfinanciering en garantstelling

In de volgende paragrafen komen de indirecte subsidies, de landelijke subsidieregeling
(BOSA) en de directe gemeentelijke subsidiemogelijkheden aan bod.
Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke sportsubsidie in
welke vorm dan ook is dat de vereniging of stichting is aangesloten bij een landelijke
sportbond die lid is van NOC*NSF.
5.4.1 Landelijke subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties (BOSA)
Sportverenigingen en sportstichtingen die willen investeren in de bouw, het onderhoud en
het beheer van hun accommodatie en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen
kunnen met ingang van 2019 een beroep doen op de landelijke subsidieregeling Stimulering
bouw en onderhoud van sportaccommodaties (kortweg BOSA). In de voetnoot hieronder de
regeling en de voorwaarden waar sportverenigingen en sportstichtingen aan moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor subsidie. 23

5.4.2 Indirecte gemeentelijke subsidies
De huur- gebruiks- of erfpachtvergoedingen die sportverenigingen/sportstichting betalen voor
het gebruik van hun accommodaties zijn over het algemeen niet kostendekkend, omdat
verenigingen kostendekkende tarieven niet kunnen betalen. Er is hier sprake van indirecte
subsidies, die voor sportverenigingen zijn toegestaan op basis van de Wet Markt en
Overheid (zie paragraaf 5.2.3.), mits de gemeente expliciet met deze niet kostendekkende
tarieven heeft ingestemd. Anders is sprake van verborgen subsidies, die niet zijn toegestaan.
***nieuw***
Gebruik binnensportaccommodaties door buurtsportcoaches
Op 7 november 2019 2019, tegelijk met de vaststelling van deze sportnota, heeft de
gemeenteraad ingestemd met het uitgangspunt dat binnensportaccommodaties maximaal
vier dagen per jaar om niet kunnen worden gehuurd door buurtsportcoaches. Hierbij is dus
sprake van een indirecte subsidie. De activiteiten van de buurtsportcoaches moeten dan wel
vallen binnen de gemeentelijke doelstellingen in het kader van de buurtsportcoachregeling.
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https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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Buitensportverenigingen dienen hun accommodatie onder dezelfde voorwaarden
beschikbaar te stellen voor gebruik door de buurtsportcoaches. Voor
buitensportaccommodaties wordt verwezen naar de subsidievoorwaarden in paragraaf 5.4.3.

5.4.3 Directe gemeentelijke subsidiemogelijkheden:
 Uitbreiding en vervanging van kleedkamers en veld-/baanverlichting
Hoewel de gemeente de verantwoordelijkheid voor de clubaccommodaties in eerste instantie
bij de verenigingen neerlegt, zijn in het verleden om diverse redenen
accommodatiesubsidies verstrekt. Om deze tegenstrijdigheid in het beleid te stroomlijnen is
door de gemeenteraad besloten om uitbreiding en vervanging van verlichting en
kleedkamers als direct sportgerelateerde voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden te
subsidiëren. Het moet hierbij gaan om specifiek breedtesportgerelateerde zaken en niet om
voorzieningen ten bate van topsport en/of horeca. De richtlijnen van NOC*NSF, vastgelegd
in het Handboek Sportaccommodaties 24 zijn uitgangspunt.
Investeringen in kleedkamers en verlichting komen voor subsidie in aanmerking onder
de volgende voorwaarden.
1. Een sportvereniging of sportstichting, die een subsidieaanvraag indient, moet zijn
aangesloten bij een landelijke sportbond, lid van NOC*NSF. In de subsidieaanvraag
wordt beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd en in hoeverre deze
aansluiten bij en/of afwijken van de richtlijnen van NOC*NSF
2. De sportvereniging of sportstichting dient bij een aanvraag voor gemeentelijke financiële
steun jaarrekening en een meerjarenbegroting in van de betreffende sportvereniging/stichting (en alle aan deze vereniging gelieerde rechtspersonen). Hieruit blijkt dat de
vereniging/stichting een gezond financieel beleid voert, onder meer doordat aantoonbaar
is/wordt gereserveerd voor onderhoud aan of vervanging van de bestaande
accommodatie.
3. Een vereniging met jeugdleden dient (of de daaraan gelieerde beheersstichting) te
beschikken over het predicaat Jeugd Veilig Actief.
4. De sportvereniging of sportstichting toont bij de aanvraag voor gemeentelijke financiële
steun aan dat, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling, een aanvraag is
of zal worden ingediend op grond van de landelijke subsidieregeling Stimulering bouw en
onderhoud van sportaccommodaties (BOSA).
5. De gemeente toetst de aanvraag inhoudelijk aan de richtlijnen van NOC*NSF, vastgelegd
in het Handboek Sportaccommodaties.
6. De gemeente stelt als (subsidie)voorwaarde dat sportverenigingen hun accommodaties
(in eigendom of gehuurd van de gemeente) niet alleen inzetten voor
verenigingsactiviteiten, maar ook openstellen voor activiteiten in het algemeen
maatschappelijk belang. Dit in redelijkheid en billijkheid. Dit geldt ook voor activiteiten
georganiseerd door de buurtsportcoaches, voor zover deze passen binnen de kaders van
de gemeentelijke buurtsportcoachregeling.
7. De gemeente stelt maximaal 30% van werkelijke kosten beschikbaar. Beschikbaarstelling
van budget door de gemeenteraad is naast de inhoudelijke toetsing afhankelijk van de
financiële mogelijkheden binnen de gemeentebegroting.
8. De subsidie valt onder de voorwaarden van een investeringssubsidie zoals vastgelegd in
artikel 61 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit
houdt in dat alleen subsidie wordt verstrekt als de werkzaamheden daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Achteraf moet een afrekening worden ingediend, op grond waarvan de
definitieve subsidie wordt vastgesteld.
24

Het handboek Sportaccommodaties geeft zowel algemene sporttak overstijgende richtlijnen voor
accommodaties als specifieke eisen per sporttak.
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***nieuw***
 Vergoeden van energiescans
- Huizer sportverenigingen en sportstichtingen die voor hun accommodaties een
energiescan laten uitvoeren kunnen de kosten van deze energiescan onder voorwaarden
vergoed krijgen van de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de energiescan kan
de vereniging of stichting vervolgens bepalen welke investeringen wenselijk zijn om de
accommodatie te verduurzamen en energie te besparen.
- Voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat sprake moet zijn van
gebleken commitment tot het in redelijkheid en billijkheid willen treffen van
duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld blijkende uit een overlegd
investeringsoverzicht.
- De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 31 mei 2018 (Z.049106 / D.740577).
 Verduurzamen van veld-/baanverlichting
- Huizer buitensportverenigingen en -stichtingen die gebruik maken van sportvelden met
sportveld-/baanverlichting kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor
subsidie van de gemeente op het moment dat de traditionele veldverlichting wordt
vervangen door LED-verlichting.
- Uitgangspunt is dat de maximale terugverdientijd van de investering zonder subsidie,
berekend op basis van een energiescan, hoger is dan 10 jaar en met de gemeentelijke
bijdrage kan worden teruggebracht tot maximaal 8 jaar. Deze terugverdientijd is tot stand
gekomen in overleg met het Sport Platform Huizen (SPH) en de sportverenigingen.
- De algemene subsidievoorwaarden, hiervoor genoemd bij de subsidiemogelijkheid voor
kleedkamers en verlichting zijn ook hier van toepassing.
 Optimaliseren van bestaande sportvoorzieningen
- In samenwerking met de sportverenigingen wordt gekeken naar noodzakelijke
verbeteringen van de terrein en andere voorzieningen nodig voor de breedtesport. Bij
gebleken noodzaak voor het treffen van verbeteringen geldt ‘gelijke monniken, gelijke
kappen.
- Binnen de gemeentebegroting is incidenteel budget beschikbaar. Aanpassingen die de
veiligheid en toegankelijkheid van de accommodatie verhogen hebben daarbij prioriteit.
- De algemene subsidievoorwaarden, hiervoor genoemd bij de subsidiemogelijkheid voor
kleedkamers en verlichting zijn ook hier van toepassing.
 Aanvraag BOSA voorwaarde voor verkrijgen onderhoudsbijdrage
- Met ingang van 2020 is het aanvragen van de BOSA voor de
buitensportverenigingen/stichtingen die velden huren en daarvoor een
onderhoudsbijdrage ontvangen van de gemeente, voorwaarde om in aanmerking te
komen voor deze onderhoudsbijdrage.
- Dit uiteraard alleen als de vereniging / stichting voldoet aan de voorwaarden van de
BOSA.
- Het betreft hier: BSV De Zuidvogels, Stichting Huizer Hockey Club (HHC), Stichting ’t
Hoogie (HSV De Zuidvogels) en Stichting Taatje (s.v. Huizen).

5.4.4 Voorfinanciering en garantstelling
Sportverenigingen en sportstichtingen met een eigen accommodatie zijn in principe zelf
verantwoordelijk voor de realisatie van kantinefaciliteiten, maar beschikken vaak niet over
voldoende financiële mogelijkheden om deze voorzieningen zonder steun van de gemeente
te realiseren. De gemeente verleent voor deze voorzieningen in principe geen subsidie. Wel
biedt de gemeente de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden (uitbreidingen van)
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kantinefaciliteiten voor te financieren en de investeringslasten via een kostendekkende huur
in rekening brengen.
Ook voor de realisatie van aanvullende topsportvoorzieningen ten opzichte van de
breedtesportnorm wordt de mogelijkheid van voorfinanciering geboden. Tenslotte biedt de
gemeente de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een garantstelling te verlenen. De
voorwaarden waaronder een garantstelling kan worden verleend staan vermeld in de
“Beleidsregel uitgangspunten garanties gemeente Huizen”.
Het verstrekken van leningen en garanties is daarom alleen mogelijk als sprake is van de
uitoefening van een publieke taak. Voordat de gemeente medewerking verleent moeten de
verantwoordelijkheden en financieringsmogelijkheden in volgorde worden afgewogen:
• De organisatie kan zelf gelden vinden om de investering te financieren (andere
subsidiemogelijkheden, acties, sponsoring).
• Een derde kan een garantstelling verstrekken, bijv. Stichting Waarborgfonds Sport. 25
• De gemeente kan in overweging nemen om (een gedeelte) te subsidiëren op basis van
gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Vervolgens blijft de mogelijkheid over om een garantstelling dan wel een lening te
verstrekken.

25 In artikel 3 van de Beleidsregel uitgangspunten garanties gemeente Huizen wordt expliciet ingegaan op de
samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). SWS biedt een garantie van maximaal 50%, in
sommige gevallen zelfs 100% (https://sws.nl/borgstelling-aanvragen/direct-aanvragen). Zonder medewerking van
de gemeente is het voor de aanvrager niet mogelijk een voor 100% gegarandeerde geldlening te verkrijgen. In
artikel 3, lid 3 is om die reden bepaald dat in het geval van sport de gemeente garant staat als:
a. SWS de aanvrager garantie zal verlenen en
b. de aanvrager aan alle (overige) gemeentelijke garantievoorwaarden voldoet.
De gemeente zoekt naast de gemeentelijke garantievoorwaarden ook aansluiting bij de garantievoorwaarden van
SWS.
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Hoofdstuk 6: Gebruik openbare ruimte
“Buiten spelen kan overal. Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen,
klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker:
buitenspelen is een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale
vaardigheden, gezondheid en motoriek. De prikkel om te spelen komt vooral vanuit de
mensen zelf.” (Jantje Beton uit nota Speelwijzer 2017)

6.1

Ambitie, beleidskaders en uitgangspunten

6.1.1 Ambitie
De openbare ruimte in Huizen wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Zo is er
ruimte nodig voor verkeer, cultuur, openbaar groen, recreatie en onderwijs. Daarnaast wordt
de openbare ruimte in toenemende mate gebruikt voor sport en bewegen. We willen hier bij
de inrichting van de openbare ruimte rekening mee houden en – in brede zin – kijken naar de
inrichting van de openbare ruimte vanuit het perspectief van een gezonde leefomgeving (zie
ook de toelichting op de omgevingswet hieronder). Er zijn tal van mogelijkheden om de
openbare ruimte in te richten als sport en beweegplek. We richten ons op:
- Gevarieerde sport/ speelveldjes aan te leggen binnen het bestaande speelruimtebeleid.
- Informele sport en speelruimte te creëren door kleine hulpmiddelen (bijvoorbeeld door
markeringen aan te brengen op het pad waar wordt hardgelopen).
- Recreatief en sportief gebruik van het strand en water te mogelijk maken en houden.
- Faciliteren van sportevenementen in de openbare ruimte.
Een gezonde leefomgeving is overigens meer dan alleen openbare ruimte waar men kan
sporten en bewegen. Een gezonde leefomgeving is ook gericht op een (sociaal) veilige
omgeving. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat routes naar sportaccommodaties veilig
bereikbaar zijn en dat er voldoende verlichting is.

6.1.2 Beleidskaders
Omgevingswet
De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, maakt het mogelijk om het beleid
en aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren, rekening houdend met
de samenstelling van de wijk en de behoeften van inwoners. "Een gezonde leefomgeving is
een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de
druk op de gezondheid zo laag mogelijk is." Gemeenten krijgen meer ruimte voor lokaal
maatwerk doordat taken worden gedecentraliseerd. Ze kunnen eigen ambities bepalen voor
een gezonde leefomgeving en maken een eigen omgevingsvisie en -plan. Daarin nemen ze
gezondheid expliciet mee, zodat gezondheid ook op lokaal niveau aandacht krijgt in de
afwegingen.
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om de publieke gezondheid integraal en effectief te
beschermen en te bevorderen door gezondheid in een vroeg stadium mee te nemen bij
planvorming op de beleidsterreinen milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving.
Hiermee kan ook verbinding gezocht worden met andere wetten als de Wet publieke
gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
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Coalitieakkoord 2018 - 2022
De belangrijkste speerpunten voor de beweegvriendelijk omgeving zijn vastgelegd in het
Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Vitaal en Verbindend’:
2.10.1 Initiatieven, voor buitensport, buurtsportveldjes of buitenfitnessapparatuur, worden
ondersteund en het vrij toegankelijke deel van De Wolfskamer blijft behouden.
3.12.1 Geïnvesteerd zal worden in de inrichting van het Bad Vilbelpark. Hiervoor zullen de
benodigde middelen beschikbaar worden gesteld.
3.13.1 De noodzakelijke voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet worden
getroffen, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor het vorm en inhoud geven aan
participatie, integraliteit en facilitering. Gezondheid is één van de thema's in deze
Omgevingswet.
Deze ambities zijn inmiddels ook financieel vertaald. Er is in de begroting structureel een
bedrag van € 10.000,- (extra) gereserveerd voor het aanleggen en onderhouden van sport
en beweegplekken voor volwassenen in de openbare ruimte.
Nationaal Sportakkoord
De tweede ambitie, een duurzame sportinfrastructuur, komt terug in dit hoofdstuk door de
inzet op het beweegvriendelijker inrichten van de openbare ruimte.

6.2

Gevarieerde sport/speelveldjes

In de Speelruimtenota “Speelwijzer” 26 wordt aangeven dat er behoefte is aan sport en
beweegplekken, met name voor volwassenen. Door via het sportbeleid structureel € 10.000,beschikbaar te stellen voor het realiseren van een sport en beweegplek in de openbare
ruimte maakt de gemeenteraad het mogelijk om dit te realiseren. Er wordt geïnventariseerd
welke locaties geschikt zijn om een sport en beweegplek te realiseren. De voorgestelde
inrichting zal afhankelijke zijn van de locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan locaties gericht op
fitness in de buitenlucht.
Huizen beschikt in de winter over 2 ijsbanen: IJsbaan Meentweide en IJsbaan Wolfskamer
(bij s.v. Huizen). Hiervoor worden de betreffende sportvelden onder water gezet.

6.3

Informele sport en speelruimte

Openbare ruimte wordt op steeds meer manieren gebruikt om georganiseerd en
ongeorganiseerd aan sportactiviteiten deel te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van
bestaande situaties, parken, stranden, fiets- en wandelpaden. Maar ook van de natuur in en
rondom Huizen, zoals de bossen, de hei en het water van het Gooimeer.
De omgeving biedt tal van mogelijkheden om met kleine aanpassingen in de planvorming en
inrichting verschillende gebruiksfuncties mogelijk te maken. Een wandelpad kan met kleine
aanpassingen veranderen in een hardloopparcours. Zonder fysieke aanpassingen kan een
park of een strand geschikt zijn voor een bootcamp-les door bijvoorbeeld gebruik te maken
van een bankje of brugleuning.

26

https://ris.gemeenteraadhuizen.nl/Beleidsnotas/Beleidsnotas-Programma-4-Sociale-infrastructuur/Notaspeelruimtebeleid-2017.pdf
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6.4

Gebruik van Gooimeer en stranden

Het strand en met name het water hebben een recreatieve functie, niet alleen voor
gemotoriseerde vaartuigen. Het water wordt gebruikt door wind- en kitesurfers, door openwaterzwemmers en zeilers. Het strand wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor de
beachsporten of voor verschillende groepslessen. Yoga, Tai-chi, bootcamp en diverse
buurtsportcoachactiviteiten vinden hier plaats.
De Huizer watersportverenigingen gebruiken het water van het Gooimeer en het strand
bij het uitoefenen van sportactiviteiten. Zij hebben om die reden aandacht gevraagd voor
problemen als blauwalg, zwemmersjeuk en vooral overlast gevende waterplanten.
De gemeente kan deze problemen niet zelfstandig oplossen. We zoeken op diverse
manieren, via verschillende netwerken, oplossingen om de overlast voor de gebruikers te
verminderen:
• Wij doen dit op het strand door badgasten te waarschuwen voor blauwalg en
zwemmersjeuk wanneer deze aanwezig is.
• Wij onderhouden onze stranden zodat recreatief gebruik mogelijk is.
• De hoeveelheid waterplanten is een probleem waar de watersport veel hinder van
ondervindt. Met omliggende gemeenten, provincie, rijk en watersportorganisaties werken
wij aan een plan voor de middellange en langere termijn. Door meer samenwerking,
kennisdeling en onderzoek pogen we de problemen gezamenlijk op te pakken. Een
mogelijke structurele oplossing voor de waterplantenproblematiek zou kunnen zijn om
het zogenaamde onderwaterprofiel aan te passen: verdiepen van plekken voor recreatie
en verondiepen van gebieden voor natuurontwikkeling.
• In de tussentijd proberen wij, met onze omliggende buurgemeenten verenigd in de
Coöperatie Gastvrije Randmeren de overlast met maaien zo goed mogelijk te bestrijden.

Foto Anita Campbell: Opening beachevent
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6.5

Sportieve evenementen

Huizen kent een aantal sportieve evenementen die plaatsvinden in de openbare ruimte. Al
jaren worden de hardloopwedstrijden van AV Zuidwal georganiseerd zoals de
Trappenbergloop, de Wolfskamerloop en De Huizer Triathlon. Maar denk hierbij ook aan
evenementen als de Sportmaand, de Gooimeerrace, de Nieuwjaarsduik en de
avondvierdaagse. Ook de buursportcoaches organiseren evenementen op de stranden of
openbare speelplekken, zoals de lokale voorronde voor het NK-Knikkeren in de
Oostermeent. In de meeste gevallen worden hiervoor vergunningen of ontheffingen
afgegeven. Er worden wegen deels afgesloten en omleidingen ingesteld voor doorgaand
verkeer.
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Bijlagen

Bijlage 1:

Convenant met het Sportplatform

Bijlage 2:

Gebruik van de sportaccommodaties

Bijlage 3:

Bezettingsgraad gymnastiekzalen

Bijlage 4:

Actielijst
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BIJLAGE 2:

GEBRUIK V AN DE AC COMMODATI ES

A. B INNENSPORTACCOMMOD AT IES

IN

H UIZEN

EN HUN G EBRUIK ERS

G Y M N AS T I E K L O K AL E N
Naast het onderwijsgebruik maken diverse sportverenigingen gebruik van de gymzalen in Huizen. De
tafeltennisverenigingen Bijmaat en Huizen hebben hun verenigingsruimte in de gymzalen.
T AFELTENNISVERENIGING BIJMAAT
H U U R O V E R E E N K O M S T K AN T I N E
-

Vanaf 1 januari 1999 huurt de tafeltennisvereniging de verenigingsruimte in gymzaal Damwand
tegen een vast bedrag per jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
De vereniging huurt gymzaal Damwand voor een aantal uren per week. Dit aantal wordt jaarlijks
herzien en is afhankelijk van de ruimtebehoefte.

TAFELTENNISVERENIGING HUIZEN
H U U R O V E R E E N K O M S T K AN T I N E
-

Vanaf 1 januari 1999 huurt de tafeltennisvereniging de verenigingsruimte in gymzaal Holleblok
tegen een vast bedrag per jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
De vereniging huurt de gymzalen in het Holleblok voor een aantal uren per week. Dit aantal wordt
jaarlijks herzien en is afhankelijk van de ruimtebehoefte.

S P O RT Z AAL H U I ZE R M AAT
VOLLEYBAL VERENIGING HUIZEN
-

Sportzaal Huizermaat, gevestigd op Monnickskamp 9, is eigendom van de Gooise
Scholenfederatie en is overdag in gebruik bij Scholengemeenschap Huizermaat.
De VVH maakt 's avonds en in de weekenden gebruik van Sportzaal Huizermaat en aanvullend
van Sporthal de Meent, sporthal Wolfskamer en van diverse gymzalen in Huizen.
De Schaakvereniging Huizen maakt gebruik van een ruimte in Scholengemeenschap Huizermaat.

S P O RT H AL W O LF S K AM E R
-

-

Sporthal Wolfskamer, gevestigd op IJsselmeerstraat 3D, is in augustus 2014 in gebruik genomen.
Overdag wordt de sporthal gebruikt door het Elan College. Huizer Basketballvereniging Quick
Runners en Huizer Hockey Club zijn de hoofdgebruikers buiten de schooltijden met langlopende
vaste contracten. Daarnaast maken verenigingen op uurbasis gebruik van de sporthal. Alle
tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
De verenigingsruimte op de bovenverdieping van de sporthal wordt overdag mede gebruikt door
Stichting Sportservice Noord Holland.

HUIZER BASKETBALLVERENIGING QUICK RUNNERS
-

Quick Runners maakt gebruik van Sporthal Wolfskamer op basis van een vast contract met een
looptijd van 15 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

-

Quick Runners heeft haar verenigingsruimte in de sporthal. Ook daarvoor is een huurcontract
afgesloten voor een periode van 15 jaar met de mogelijkheid voor verlenging.
Quick Runners verzorgt sinds 2017 het beheer van de sporthal op basis van een
beheerovereenkomst. Op basis van de evaluatie in 2019 wordt dit beheer verlengd.

S P O RT CE N T R U M D E M E E N T
-

-

-

Sportcentrum De Meent met een sporthal en een zwembad is gevestigd op Graaf Wichman 177.
De gemeente is in 2000 een twintigjarige huurovereenkomst aangegaan met B.V. Optisport
Huizen die loopt tot en met 16 juni 2020.
Optisport verhuurt de sporthal aan het Erfgooiers College, een verenigingsruimte aan
Korfbalvereniging Huizen en een verenigingsruimte aan Badmintonvereniging Huizen ’96 en aan
Volleybal Vereniging Huizen.
Genoemde sportverenigingen huren ook op diverse tijden de sporthal van Optisport. Daarnaast
verhuurt Optisport de sporthal aan diverse andere verenigingen en aan Visio.
De huur op basis van de overeenkomst wordt jaarlijks geïndexeerd.
Daarnaast wordt t/m einde contract aanvullende huur in rekening gebracht voor enkele
bouwkundige aanpassingen. Zie verder onder Korfbalvereniging Huizen (addendum 1) en Zwem& Polovereniging IJsselmeer (addendum 2).
Optisport ontvangt een jaarlijkse exploitatievergoeding van en een jaarlijkse subsidie voor
gederfde horeca-inkomsten.
Het zwembad wordt naast het gebruik voor les zwemmen, banen zwemmen, schoolzwemmen en
diverse andere doelgroepen verhuurd aan Zwem- & Polovereniging IJsselmeer.
Het contract met Optisport loopt op 16 juni 2020 af en is inmiddels opgezegd. In de raad van
11 juli 2019 is een besluit genomen over de vorm waarop het beheer in de toekomst wordt
ingevuld. Na uitwerking van dit besluit wordt voorjaar 2020 een definitief besluit genomen.

KORFBALVERENIGING HUIZEN
HUUR VERENIGI NGSRUIMTE
-

-

In de huurovereenkomst tussen Optisport en de Korfbalvereniging Huizen zijn specifieke
afspraken gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte. Hierbij is rekening gehouden met
de herontwikkeling van terrein “De Bun”, waarbij de oude accommodatie is gesloopt.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
Via addendum 1 bij de huurovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van de
kantine in 2006. De gemeente heeft de uitbreiding voorgefinancierd. De kosten worden tot en met
2020 via de huur (annuïtair gedurende de resterende de looptijd van het huurcontract) in rekening
gebracht bij Optisport. Optisport brengt de kosten in rekening bij de KVH.

VOLLEYBALVERENIGING HUIZEN
HUUR VERENIGINGSRUIMTE
-

In de huurovereenkomst tussen Optisport en de volleybalvereniging zijn specifieke afspraken
gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
Zie verder onder “Sportzaal Huizermaat”.

B A D M I N T O N V E R E N I G I N G H U I Z E N ‘ 96
HUUR VERENIGINGSRUIMTE
-

In de huurovereenkomst tussen Optisport en de Badmintonvereniging zijn specifieke afspraken
gemaakt over de huursom van de verenigingsruimte. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Z W E M - E N P O L O V E R E N I G I N G IJ S S E L M E E R
S U B S I D I E G E B R U I K N I E T - G E M E E N T E L I J K E S P O R T A C C O M M O D AT I E S
-

-

Hoewel de subsidies voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties zijn afgeschaft,
wordt voor de Zwem- en Polovereniging een uitzondering gemaakt. Voor hen is de subsidie wel
blijven bestaan. Zwemwater huren is veel prijziger dan de andere sportaccommodaties en bij het
laten vervallen van deze subsidie zou het voortbestaan van de vereniging direct in gevaar komen.
Voor deze subsidie geldt een plafond.
In de nieuwe beheersituatie die medio 2020 ontstaat wordt deze subsidieregeling herzien.
In 2010 is een eigen ruimte voor de Z&PV gerealiseerd binnen de centrale hal van De Meent.
Deze ruimte is bedoeld als vergaderruimte, als ontvangstruimte voor juryleden en voor het
bijhouden van standen tijdens wedstrijden. De ruimte is niet bedoeld als kantine. Hiervoor maakt
de Z&PV gebruik van de horecavoorzieningen van Optisport. De kosten van de bouwkundige
aanpassingen zijn door de gemeente voorgefinancierd en worden via de huur met ingang van
2010 in 10 jaar (resterende looptijd huurcontract Optisport) annuïtair tegen 5% rente bij Optisport
in rekening gebracht. Optisport verhuurt deze ruimte aan de Z&PV.

V E RE N I GI N GS G E B OU W D E B A AT
-

-

Verenigingsgebouw De Baat is gevestigd aan de IJsselmeerstraat 3B.
Bij de opening van het gebouw in 2002 is een beheerscommissie ingesteld, waarin alle gebruikers
zitting hebben. In de opsomming staan alleen de sportverenigingen benoemd. Verder maken ook
de Baptistengemeente en radio NH Gooi gebruik van De Baat.
Naar verwachting wordt er in 2019 een lift gerealiseerd in De Baat. Besluitvorming hierover heeft
plaatsgevonden op 31 mei 2018. Op deze manier wordt de bovenverdieping beter toegankelijk
voor ouderen en mensen met een beperking. In de rest van het gebouw worden allerlei kleinere
voorzieningen aangebracht om de toegankelijkheid te verbeteren.

GYMNASTIEKVERENIGING T URNLUST
HUUROVEREENKOMST
-

Met Turnlust is op 1 maart 2002 een huurovereenkomst aangegaan voor 30 jaar op basis van
vaste annuïteit. Deze annuïteit wordt niet geïndexeerd.

HUIZER BILJARTVERENIGING DE BUN
HUUROVEREENKOMST
-

Vanaf 1 maart 2002 huurt de biljartvereniging op de verdieping een verenigingsruimte inclusief
biljartzaal tegen een vast bedrag per jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
De biljartvereniging heeft de biljartzaal in 2018 verbouwd. Sindsdien kan op 6 biljarttafels worden
gespeeld.

M O D E L B O UW C L U B H U I Z E N
HUUROVEREENKOMST
-

Vanaf 1 maart 2002 huurt de modelbouwclub een verenigingsruimte op de begane grond. De huur
wordt jaarlijks geïndexeerd.
De modelbouwclub maakt gebruik van het water voor het gebouw “De Havenmeester” tegenover
De Baat voor het varen met modelboten.
De modelbouwclub maakt gebruik van recreatiegebied De Wolfskamer voor het vliegen met
modelvliegtuigen in betaalt hiervoor een huur die jaarlijks wordt geïndexeerd.

W E LZ I J N S AC C OM M O D AT I E S
-

Budovereniging Ozorezu maakt sinds 15 augustus 2016 gebruik van een gedeelte van het
gemeentelijk pand aan de Trekkerweg 3. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

-

Ook in de diverse wijkcentra vinden sportactiviteiten plaats. Bijvoorbeeld Schaakvereniging
Huizen, die gebruik naast SG Huizermaat maakt van De Brassershoeve en De Blaercom
(Blaricum).

D E N KS P OR T C E N T R U M D E K AE R S
-

Bridgeclub Acol maakt gebruik van dit pand dat eigendom is van Stichting Denksportcentrum
De Kaers, gelegen aan de Bestevaer 2.

B. B UI TENSPO RTACCOMMOD AT IES

IN

H UIZEN

EN HUN G EBRUIK ERS

V E L DE N

ZI J N I N GE M E E N T E L I J K E I GE ND O M , ON DE R G R ON D V A N GE B O UW I S I N
E RFP A C HT GE GE V E N

A T L E T I E K V E R E N I G I N G Z U I DW A L
De atletiekbaan is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan Atletiek Vereniging Zuidwal en
Scholengemeenschap Huizermaat. Daarnaast vinden er schoolsportdagen plaats.
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G , O N D E R H O U D
-

-

-

-

-

Aanleg in 1986, waarbij een gemeentelijke investeringssubsidie is verstrekt voor realisatie van het
kleed-/clubgebouw. Daarnaast is voor de opbergruimte voor SG Huizermaat een aparte ruimte
gerealiseerd.
In 1987 is voor de bouw van het clubgebouw een gemeentegarantie verstrekt voor een periode
van 30 jaar (einde lening per 31 december 2017).
In 1999 heeft de vereniging een investeringssubsidie ontvangen voor de uitbreiding van het
clubgebouw met een krachthonk.
In 2018 heeft de vereniging een investeringssubsidie ontvangen voor de uitbreiding van het
clubgebouw met een multifunctionele ruimte voor met name sporters met een lichamelijke
beperking.
Voor diezelfde uitbreiding in 2018 heeft de gemeente besloten om een geldlening te verstrekken.
Tot aan de vaststelling van deze sportnota heeft de vereniging geen gebruik gemaakt van deze
leningsfaciliteit.
De vereniging ontvangt een jaarlijkse bijdrage voor de schoonmaak van de kleedkamers en
toiletten in verband met nevengebruik door SG Huizermaat, zoals vastgelegd in de
huurovereenkomst.
De lichtmasten zijn eigendom van de vereniging.
In 2018 heeft de gemeente besloten om binnen de reserve duurzaamheid middelen te oormerken
voor het verstrekken van een bijdrage aan AV Zuidwal ter hoogte van 30% van de geraamde
investeringskosten inclusief btw voor de vervanging van de traditionele veldverlichting door LEDverlichting. Op het moment dat de vereniging aan de voorwaarden voldoet en de verlichting gaat
vervangen kan de gemeente de subsidie beschikbaar stellen.

Erfpachtovereenkomst
- De ondergrond van het clubgebouw is in erfpacht gegeven. Met ingang van 1 oktober 2012 is de
erfpacht verlengd voor een periode van 25 jaar, tot 1 oktober 2037.
- Naar aanleiding van de uitbreiding van het clubgebouw in 2018 is 166 m2 extra in erfpacht
uitgegeven.
- De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

O N D E R H O U D V E L D E N , V E R V AN G I N G
-

-

Renovatie van en groot onderhoud aan de atletiekbaan vindt plaats door de gemeente en is
opgenomen in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan “sportvelden”, dat elke 5 jaar wordt
geactualiseerd. Kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door de
vereniging.
In 2018 is gestart met de renovatie van de atletiekbaan, inclusief technische nummers. De
werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Hierbij zijn zowel de onderlagen (zand, lava, asfalt) als de
kunststof toplaag vervangen. Waar nodig is de inventaris vervangen.

HUUROVEREENKOMST
-

-

De vereniging huurt de baan vanaf 1987 op bepaalde tijdstippen. De huurovereenkomst wordt in
2019 verlengd. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
Scholengemeenschap Huizermaat maakt voor haar gymnastieklessen tussen eind maart en eind
oktober overdag gebruik van de atletiekbaan.
In het voortgezet onderwijs wordt verondersteld dat de scholen gebruik maken van een
buitensportaccommodatie. Op grond van artikel 76m. van de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn
gemeenten verplicht om een Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vast te stellen. In
Bijlage IV bij deze verordening is voor het gebruik van een sportveld een vergoeding opgenomen
in de investeringskosten. Dit is dus een bijdrage aan de eigenaar van het sportveld. Aangezien in
dit geval de gemeente eigenaar is een dergelijke vergoeding hier niet van toepassing.
Op basis van de Verordening Voorzieningen Onderwijs wordt aan de school wel een
huurvergoeding gevraagd in de exploitatiekosten van het sportveld. Dit kan uitsluitend als de
school voor voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en gebruik maakt van
een gemeentelijke accommodatie resp. een accommodatie van derden. In de exploitatiekosten
van het gebruik van een sportveld verstrekt de gemeente geen vergoeding.

BSV DE ZUIDVOGELS
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

Aanleg in 1985, waarbij een gemeentelijke investeringssubsidie is verstrekt voor realisatie van het
kleed-/clubgebouw.
Het clubgebouw wordt o.a. verhuurd aan een instelling voor buitenschoolse opvang.
De lichtmasten zijn eigendom van de vereniging.
In 2018 heeft de vereniging, als eigenaar van de lichtmasten, de traditionele verlichting vervangen
door LED-verlichting. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van de bond voor voldoende
verlichting. De vereniging heeft daarvoor subsidie ontvangen van de gemeente op basis van de
bepalingen in de sportnota. Ook is door vereniging de landelijke subsidie aangevraagd en
verkregen.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

De ondergrond van het clubgebouw is in erfpacht gegeven. Met ingang van 1 maart 2010 is de
erfpacht verlengd voor een periode van 25 jaar, tot 1 maart 2035.
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

V E L D E N , O N D E R H O U D E N V E R V AN G I N G

-

-

Renovatie van en groot onderhoud aan de velden wordt uitgevoerd door de gemeente en is
opgenomen in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan “sportvelden”, dat elke 5 jaar wordt
geactualiseerd.
De vereniging ontvangt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor het jaarlijks onderhoud. Deze
bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

HUUROVEREENKOMST
-

In 1985 is een huurovereenkomst van het sportterrein aangegaan voor onbepaalde tijd.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

HUIZER HOCKEY CLUB
Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie is met ingang van 2009
ondergebracht in Stichting Huizer Hockey Club.
Velden
- In 1996 heeft de gemeente besloten woningen te bouwen, deels op de toenmalige locatie van de
Huizer Hockey Club. Met de vereniging is op dat moment afgesproken dat de vereniging een
natuurgrasveld zou inleveren en dat een natuurgrasveld zou worden vervangen door een tweede
kunstgrasveld.
- In 2005 zijn 2 zandingestrooide kunstgrasvelden en 1 waterveld aangelegd. De meerkosten van
het waterveld t.o.v. de zandingestrooide kunstgrasvelden (= breedtesportnorm) zijn door de
gemeente voorgefinancierd en worden door Stichting HHC in 15 jaar via de huur (2e jaars
kapitaallast tegen 5% rente) terugbetaald.
- In 2011 is het tweede kunstgrasveld vervangen door een waterveld. De meerkosten van het
waterveld t.o.v. de zandingestrooide kunstgrasvelden (= breedtesportnorm) zijn door de gemeente
voorgefinancierd en worden door Stichting HHC in 15 jaar via de huur (2e jaars kapitaallast tegen
5% rente) terugbetaald. Dit geldt ook voor het oefenveldje bij veld 1 en de inloopstrook naast
veld 2, die door de HHC zijn gerealiseerd.
- In 2012 is de ballenvanger aan de zijde van het Grenspad verhoogd. Net als voor de
kunstgrasvelden wordt 26% van de kosten op basis van de 2e jaars kapitaallast in de huur
doorberekend.
- In 2018 is de toplaag van het eerste waterveld uit 2005 vervangen. Uitgangspunt blijft: de
meerkosten van het waterveld t.o.v. de zandingestrooide kunstgrasvelden (= breedtesportnorm)
zijn voor rekening van de hockeyclub.
- Daarnaast zijn in 2018 de afschrijvingstermijnen aangepast: a) waterveld: toplaag 12 jaar,
onderbouw 36 jaar; b) zandveld: toplaag 17 jaar, onderbouw 34 jaar). De toplagen van
watervelden blijken eerder dan 15 jaar aan vervanging toe, die van zandvelden kunnen langer
mee.
- De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
Clubaccommodatie, realisatie en uitbreiding
- Het clubgebouw is vanwege de woningbouw in 1998 binnen het complex verplaatst naar de
huidige locatie. De gemeente heeft de realisatie van het casco en een aantal andere kosten voor
haar rekening genomen.
- Voor de bouw van het nieuwe clubgebouw is in 1999 een gemeentegarantie afgegeven voor twee
geldleningen met looptijden van 242 en 245 maanden. In 2000 is een aanvullende
gemeentegarantie afgegeven (looptijd maximaal 125 maanden).
- De gemeente heeft in 2012 subsidie beschikbaar gesteld om het aantal kleedkamers met 150 m2
uit te breiden. De uitbreiding is in 2013 gerealiseerd.
- De gemeente heeft in 2018 subsidie beschikbaar gesteld voor de bouw van een permanente
opslagruimte. Omdat de club nog geen bouwplan heeft voorgelegd is de subsidie nog niet
uitgekeerd.
- De lichtmasten zijn eigendom van de stichting.
- In 2018 heeft de gemeente besloten om binnen de reserve duurzaamheid middelen te oormerken
voor het verstrekken van een bijdrage aan Stichting Huizer Hockey Club ter hoogte van 30% van
de geraamde investeringskosten inclusief btw voor de vervanging van de traditionele
veldverlichting door LED-verlichting. De club heeft in 2019 een volledige borgstelling ontvangen
van SWS en een beschikking op grond van de landelijke subsidieregeling Stimulering bouw en
onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor het vervangen van de verlichting. Hiermee is aan
de gemeentelijke voorwaarden voldaan voor het beschikbaar stellen van de gemeentelijke
subsidie. Bij de vaststelling van deze sportnota was de subsidie nog niet uitgekeerd omdat de
uitvoering nog niet had plaatsgevonden.
E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

De erfpachtovereenkomst voor het clubgebouw is opnieuw per 1 april 1998 voor 50 jaar
vastgelegd tot en met 31 oktober 2022.

-

De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

O N D E R H O U D E N V E R V AN G I N G V E L D E N
-

-

Renovatie van en groot onderhoud aan de velden wordt uitgevoerd door de gemeente en is
opgenomen in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan “sportvelden”, dat elke 5 jaar wordt
geactualiseerd.
De vereniging ontvangt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor het jaarlijks onderhoud. Deze
bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

HUUROVEREENKOMST
-

In 2009 is de herziene huurovereenkomst van het sportterrein aangegaan voor onbepaalde tijd.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

HS V D E Z U I D V O G E L S
Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie zijn met ingang van 2008
ondergebracht in Stichting ’t Hoogie.
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

-

Het clubgebouw is in 2018 volledig gerenoveerd en uitgebreid. Stichting ’t Hoogie heeft daarvoor
als eigenaar van het gebouw, een gemeentelijke subsidie ontvangen. Tegelijkertijd is een
geldlening verstrekt (af te lossen in maximaal 40 jaar tegen een rentepercentage van 3%.
Het clubgebouw wordt o.a. verhuurd aan een instelling voor buitenschoolse opvang.
De lichtmasten zijn eigendom van de stichting.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

In 2018 is een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten met de stichting voor het clubgebouw
voor een periode van 40 jaar (gelijklopend met de geldlening).
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

O N D E R H O U D V E L D E N , V E R V AN G I N G
-

-

Renovatie van en groot onderhoud aan de velden wordt uitgevoerd door de gemeente en is
opgenomen in het meerjarenonderhouds- en investeringsplan “sportvelden”, dat elke 5 jaar wordt
geactualiseerd.
De vereniging ontvangt een jaarlijkse onderhoudsbijdrage voor het jaarlijks onderhoud. Deze
bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

HUUROVEREENKOMST
-

-

-

De stichting huurt het terrein sinds 1963.
In 2008 zijn de eerste 2 kunstgrasvelden aangelegd, in 2012 het derde kunstgrasveld ( het
hoofdveld). Hiermee beschikt de club over 6 wedstrijdvelden, waarvan de 3 kunstgrasvelden
ook geschikt zijn als trainingsveld.
Het derde kunstgrasveld is op kosten van de gemeente aangelegd ter compensatie voor het
wegvallen van een wedstrijdveld op de Wolfskamer i.v.m. de bouw van de sporthal.
Bij de aanleg van het derde kunstgrasveld heeft de club op eigen kosten 2 miniveldjes
aangelegd. Deze zijn bedoeld voor de kabouters, voor 4x4 voetbal en voor diverse andere
trainingsvormen. De kosten van deze miniveldjes zijn voorgefinancierd door de gemeente.
Stichting ´t Hoogie betaalt de lasten in 15 jaar (annuïteit tegen 5% rente) terug via de huur.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

S.V.

HUIZEN

Het onderhoud en de exploitatie van de velden en de clubaccommodatie is met ingang van 2010
ondergebracht in Stichting Taatje.
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

-

-

De huidige verenigingsaccommodatie is in 2014 in gebruik genomen.
Voor de bouw van de nieuwe verenigingsaccommodatie heeft de gemeente een lening verstrekt
aan Stichting Taatje, die in 2018 in z’n geheel vervroegd is afgelost. Voor de meerkosten van de
accommodatie heeft de gemeente een eenmalige bijdrage verstrekt ter compensatie voor de
bouw van de sporthal op de plek van de oude verenigingsaccommodatie.
In 2010 heeft de club ervoor gekozen om geen 2e kunstgrasveld aan te leggen, maar om het
hoofdveld, inclusief tribune te draaien, zodat een extra natuurgrasveld kon worden gerealiseerd.
De meerkosten van de tribune boven de beschikbare vergoeding voor een 2 e kunstgrasveld zijn
door de gemeente voorgefinancierd en worden met ingang van 2013 door Stichting Taatje in
40 jaar afgelost. Het eigendom van de tribune is in 2013 overdragen aan Stichting Taatje.
Het clubgebouw en het naastliggende bso-gebouw worden o.a. verhuurd aan een instelling voor
buitenschoolse opvang.
De lichtmasten zijn eigendom van de stichting.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

In 2014 is een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten met de stichting voor het clubgebouw
voor een periode van 40 jaar.
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

O N D E R H O U D V E L D E N , V E R V AN G I N G
-

De stichting ontvangt jaarlijks een onderhoudsbijdrage van de gemeente voor het jaarlijks
onderhoud van de velden. Deze onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

HUUROVEREENKOMST
-

-

Stichting Taatje huurt sinds 1963 het terrein in Sportpark “Wolfskamer”.
In 2008 is het eerste kunstgrasveld aangelegd, in 2012 het tweede kunstgrasveld ( het hoofdveld).
Hiermee beschikt de club over 6 wedstrijdvelden en een pupillenveld, waarvan de
2 kunstgrasvelden ook geschikt zijn als trainingsveld.
Het tweede kunstgrasveld is op kosten van de gemeente aangelegd ter compensatie voor het
wegvallen van een wedstrijdveld op de Wolfskamer i.v.m. de bouw van de sporthal.

T E RRE I N

E N / OF ON D E R GR O N D V A N G E B O UW ZI J N I N E RFP A C H T GE GE V E N

TV HUIZEN
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

De clubaccommodatie en de tennisbanen zijn eigendom van de vereniging.
Voor de realisatie van een volwaardig clubgebouw heeft de gemeente in 1985 een eenmalige
subsidie verstrekt. Daarnaast zijn toen borgstellingen verstrekt, die inmiddels zijn afgelopen.
Het onderhoud en de exploitatie van de banen en de clubaccommodatie is met ingang van 2007
ondergebracht in Stichting Blauw Wit.
De lichtmasten zijn eigendom van de stichting. Op 7 van de 8 banen heeft de stichting in 2018 de
traditionele verlichting vervangen door LED-verlichting.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

-

Sinds 1 april 1981 heeft de vereniging/stichting haar locatie, inclusief parkeerplaats in erfpacht
gekregen. Op 1 april 2006 is de erfpachtovereenkomst verlengd voor een periode van 25 jaar,
eindigend op 31 maart 2030. De totale oppervlakte die in erfpacht is uitgegeven bedraagt
11.990 m2.
In 2011 is het recht van erfpacht voor het deel waarop het clubhuis staat, om belastingtechnische
redenen, van de stichting teruggezet op naam van de Tennisvereniging Huizen.
Er bestaan dus twee erfpachtakten, waardoor twee keer canon in rekening wordt gebracht: één
voor Stichting Blauw Wit en één voor Tennisvereniging Huizen
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

A AN L E G , O N D E R H O U D E N V E R V AN G I N G V AN B AN E N
-

Alle kosten zijn voor rekening van de vereniging/stichting. De vereniging/stichting betaalt geen
huur aan de gemeente.

HUIZER LAW N TENNIS CLUB DE KUIL
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

De clubaccommodatie en de tennisbanen zijn eigendom van de vereniging.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

-

Sinds 1 januari 1985 heeft de vereniging voor 25 jaar haar locatie in erfpacht gekregen. Op
1 januari 2010 is de erfpachtovereenkomst verlengd voor een periode van 25 jaar en eindigt op
31 december 2035. De totale oppervlakte die in 2010 in erfpacht is uitgegeven bedraagt
18.171 m2.
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

A AN L E G , O N D E R H O U D E N V E R V AN G I N G V AN B AN E N
-

Alle kosten zijn voor rekening van de vereniging. De vereniging betaalt geen huur aan de
gemeente.

SKICLUB W OLFSKAMER
C L U B AC C O M M O D AT I E E N B AN E N , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G E N O N D E R H O U D
-

De clubaccommodatie en de skibanen zijn eigendom van de vereniging.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

-

De skiclub heeft een verenigingsstructuur, waarbij alle inkomsten ten gunste komen van de
vereniging. Skiclub Wolfskamer is aangesloten bij de NSkiV (Nederlandse Ski Vereniging), die lid
is van NOC*NSF. Dit betekent dat de skiclub in aanmerking komt voor het erfpachttarief voor
sportverenigingen.
Naar aanleiding van de aanleg van de banen 6 en 7 is in 2013 een nieuwe erfpachtovereenkomst
afgesloten voor een periode van 25 jaar.
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

A AN L E G , O N D E R H O U D E N V E R V AN G I N G V AN V E L D E N
-

Alle kosten zijn voor rekening van de club. De club betaalt geen huur aan de gemeente.

A AN L E G 6 E B A AN
-

De kosten van de aanleg van de baan zijn voor rekening van de vereniging.
In 2013 is een renteloze lening met hypotheek verstrekt door de gemeente af te lossen in 25 jaar.
Op deze manier kon de Skiclub voldoen aan de eis van de gemeente om de 6e en later ook de
7e baan aan te leggen met schone grond i.p.v. de wettelijk toegestane industrieklasse grond.

VERENIGING VAN GEHANDICAPTE W INTERSPORTERS
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

-

De VGW maakt sinds 1998 gebruik van de skibanen van Skiclub Wolfskamer.
In 2012 is door de VGW een eigen onderkomen gebouwd aan de achterzijde van het terrein dat
bij Skiclub Wolfskamer in erfpacht is gegeven. Dit stuk grond wordt door Skiclub Wolfskamer
verhuurd aan de VGW.
Voor de realisatie van de gehandicapte toilet is in 2012 subsidie verstrekt vanuit de WMO. Ook is
toen met WMO gelden een toegangspad aangelegd om de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers
mogelijk te maken.

W IELERTOURCLUB HUIZEN
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

Na een aantal jaren het gebouw gehuurd te hebben heeft de Wielertourclub per 1 juli 1996 het
gebouw van de gemeente gekocht.
Eveneens in 1996, heeft de vereniging een subsidie ontvangen voor de uitbreiding van de
accommodatie. Tevens heeft de gemeente ten gunste van de vereniging een rioolaansluiting
gerealiseerd.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

Het terrein aan de Crailoseweg waar het verenigingsgebouw op staat is per 1 juli 1996 in erfpacht
gegeven. De tijdsduur van de erfpacht is 30 jaar vanaf 1 juli 1996.
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

SURFCLUB GOOIMEER
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

In 1985 is een gemeentegarantie voor de realisatie van een eigen accommodatie voor de duur
van 15 jaar. Het clubgebouw is op 25 oktober 1986 officieel geopend.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

Met de surfclub is een erfpachtovereenkomst afgesloten per 1 april 1983, voor 50 jaar (eindigend
1 april 2033).
De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

W A T E R S P O R T V E R E N I G I N G A VO H
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

Het gebouw, gelegen aan de Energieweg 5 is eigendom van de vereniging, de grond is in erfpacht
uitgegeven.

E R F P AC H T O V E R E E N K O M S T
-

Met de vereniging is een erfpachtovereenkomst afgesloten per 1 mei 1985 voor een periode van
25 jaar en per 1 mei 2010 verlengt met 25 jaar t/m 30 april 2035.

-

De canon bedraagt een symbolische waarde gebaseerd op het lage tarief voor sportverenigingen,
met een minimum van € 100,-- per jaar. De prijs per m2 wordt jaarlijks geïndexeerd met het
percentage dat is vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten.

W A T E R S P O R T V E R E N I G I N G G O O I ER H A V EN
C L U B AC C O M M O D AT I E , R E AL I S AT I E E N U I T B R E I D I N G
-

Perceel Ambachtsweg 65 is volledig in eigendom van Stichting Jachthaven Huizen, er is dus geen
sprake van erfpacht.
Stichting Jachthaven Huizen verhuurt ruimte aan Watersportvereniging Gooierhaven.

S E M I - OP E N B A R E

VELDEN

SC A H ’ 7 8
C L U B AC C O M M O D AT I E E N V E L D E N
-

De vereniging huurt het clubgebouw en de openbare velden in het Stadspark van de gemeente.

ONDERHOUD CLUBGEBOUW EN VELDEN
-

De gemeente voert het regulier en groot onderhoud aan de velden uit.
De veldverlichting op veld 2 (het trainingsveld) is eigendom van de gemeente.

HUUROVEREENKOMST
-

-

In de huurovereenkomst, die in 2019 is geactualiseerd zijn afspraken vastgelegd over het
onderhoud en gebruik van het verenigingsgebouw, de openbare voetbalvelden en de verlichting.
De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
In 2012 heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld aan sc AH’78 voor de plaatsing van
lichtmasten, ter vervanging van de oude lichtmasten. Sc AH’78 betaalt haar deel in 30 jaar terug
via de huur.
Wanneer een schoolsportdag op de velden plaatsvindt, kunnen de leerlingen gebruik maken van
de kleedkamers van het verenigingsgebouw. De school betaalt in dat geval een vergoeding voor
de schoonmaakkosten aan sc AH’78.

KORFBALVERENIGING HUIZEN
-

Zie ook onder “Sportcentrum De Meent”

O N D E R H O U D V E L D E N , V E R V AN G I N G
-

De gemeente voert het regulier en groot onderhoud uit.

HUUROVEREENKOM ST GEBRUI K SPORTVELD
-

-

-

De vereniging huurt het openbaar natuurgrasveld tijdens het veldkorfbalseizoen (maart – oktober).
Deze huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
Het veld waar de korfbalvereniging gebruik van maakt is sinds de herontwikkeling van terrein “De
Bun” met een derde verkleind. Ter compensatie hiervan is in 2005 voor rekening van de
gemeente een kunstgrasveld aangelegd. Hiervoor wordt geen huur in rekening gebracht.
De lichtmasten zijn eigendom van de vereniging. Bij de verhuizing naar sporthal De Meent zijn de
lichtmasten vernieuwd en naar de andere kant van het terrein verplaatst. De meerkosten van
vernieuwing waren voor rekening van de korfbalvereniging.
Het Erfgooiers College maakt voor haar gymnastieklessen tussen eind maart en eind oktober
overdag gebruik van de natuurgrasvelden en het kunstgrasveld.
In het voortgezet onderwijs wordt verondersteld dat de scholen gebruik maken van een
buitensportaccommodatie. Op grond van artikel 76m. van de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn

-

gemeenten verplicht om een Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vast te stellen. In
Bijlage IV bij deze verordening is voor het gebruik van een sportveld een vergoeding opgenomen
in de investeringskosten. Dit is dus een bijdrage aan de eigenaar van het sportveld. Aangezien in
dit geval de gemeente eigenaar is een dergelijke vergoeding hier niet van toepassing.
Op basis van de Verordening Voorzieningen Onderwijs wordt aan de school wel een
huurvergoeding gevraagd in de exploitatiekosten van het sportveld. Dit kan uitsluitend als de
school voor voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en gebruik maakt van
een gemeentelijke accommodatie resp. een accommodatie van derden. In de exploitatiekosten
van het gebruik van een sportveld verstrekt de gemeente geen vergoeding.

Bijlage 3 Bezettingsgraad gymnastiekzalen
De gemeente Huizen is eigenaar van 8 gymnastiekzalen.
Gebruikers van de Huizer gymnastiekzalen worden onderverdeeld in 3 categorieën:
1. onderwijs
2. Huizer sportverenigingen
3. particulier gebruik t.b.v. sportactiviteiten
Voor gebruikers wordt per zaal de volgende norm gehanteerd:

Norm bezetting gymzalen:
Onderwijs
Sport

Uur
26
14

Weken
40
40

Uren per zaal
1040
560

Aantal zalen
8
8

Uren totaal
8320
4480

1600

12800

Werkelijke bezetting gymnastiekzalen in 2018
(Op basis van een globale analyse over 2018, afgerond op vijftallen)

Bovenlangewijnseweg
Damwand
Delta
Ellertsveld
Holleblok 1
Holleblok 2
Koers
Albardastraat

Uren onderwijs
760
1120
740
1120
940
1000
800
920
7400

Uren sport
500
645
1125
660
945
1220
650
490
6235

Uren totaal
1260
1765
1865
1780
1885
2220
1450
1410
13635

Toelichting onderwijsgebruik
•
•
•
•

De bezetting van gymnastiekzalen t.o.v. de norm verschilt per wijk.
In de Bovenmaat/ Oostermeent is de bezetting hoger dan de norm (Damwand en Ellertsveld)
Als gevolg van een tekort aan zaalruimte in hun eigen sportzaal maakt Scholengemeenschap
Huizermaat in de winterperiode gebruik van gymnastiekzalen, voornamelijk Holleblok en
Delta.
Voor basisonderwijs komt het totaal aantal beschikbare gymnastiekzalen overeen met de
ruimtebehoefte op basis van de norm (1,5 klokuur per groep 6-12 jarigen; de kleuters maken
gebruik van het speellokaal binnen de school).

Toelichting gebruik sportverenigingen en overig gebruik
•
•
•
•
•

Gymzalen worden buiten de onderwijsuren om relatief veel verhuurd aan Huizer
sportverenigingen en particulieren.
De beschikbare capaciteit is hoger is dan de norm doordat gymnastieklokalen ruim
beschikbaar gesteld worden.
In de winterperiode is de bezetting van gymnastieklokalen aanmerkelijk hoger dan in de
zomer. Er is geen structureel ruimtetekort.
De gemeente kent twee huurtarieven: een laag tarief voor de Huizer sportverenigingen en
Huizer scholen en een hoger tarief voor de overige gebruikers.
De huurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het percentage dat jaarlijks wordt
vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten van de gemeente.

Bijlage 4: Actielijst
Nr.

1

2

3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Actiepunten

Verwijzing naar sportnota Plandatum gereed

Korte omschrijving actiepunt

In welk hoofdstuk/paragraaf is
dit actiepunt terug te vinden

Wij doen in 2019 een aanvraag voor een lokale sportformateur om van
daaruit me de sport-, welzijns en onderwijsorganisaties n Huizen te
komen tot een lokaal sportakkoord.
Brede sportieve ontwikkeling stimuleren van Huizer jeugd om
beweegachterstanden te voorkomen, dan wel tegen te gaan - als
onderdeel van sportstimulering en op te nemen in de nieuwe tranche
voor het buursportcoachprogramma 2020-2021
Organiseren van een fittest nieuwe stijl in het najaar van 2019 voor
minder actieve ouderen met als doel doorgeleiding naar reguliere
beweegaanbod voor ouderen.
Verstrekken incidentele subsidies ter sportstimulering van doelgroepen
met een grotere afstand tot de sport.
Aanbieden van financiële ondersteuning van jeugdigen voor sport- en
cultuuractiviteiten door het jeugdsport- en cultuurfonds dan wel onder te
brengen in het kindarrangement
Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma buurtsportcoaches 2020/2021

Continueren ondersteunen van en overleg met Sport Platform Huizen
Gezamenlijk met de GGD blijven stimuleren van een gezonde
sportvereniging, waaronder gezonde kantine, rookvrije generatie en
verantwoord omgaan met alcohol schenken.
Voortzetten en borgen aanpak van een veilige sportomgeving middels
de voorwaarden van Jeugd Veilig Actief
Informeren van sportverenigingen en sportstichtingen over (wijzigingen
van) het sportaccommodatiebeleid.
Een overzicht maken van mogelijkheden en wensen van gebruik van
elkaars accommodaties door verenigingen/stichtingen.
Uitwerken joint venture voor beheer en exploitatie gemeentelijke
binnensportaccommodaties en openluchtzwembad Sijsjesberg
Afhandelen (subsidie)aanvragen, voorfinanciering en garantstelling
sportaccommodaties
inventariseren welke locaties geschikt zijn om een sport en beweegplek
te realiseren.
Op maat locaties in opebare ruimte inrichten

paraagraaf 2.4

oktober 2019

paragraaf 3.2

doorlopend

paragraaf 3,3

najaar 2019

paragraaf 3.4

doorlopend

paragraaf 3.4

doorlopend

paragraaf 3.5

najaar 2019

paragraaf 3.7

doorlopend

paragraaf 4,5

doorlopend

paragraaf 4,5

doorlopend

Hoofdstuk 5

Jaarlijks, doorlopend

Paragraaf 5.1.3,
uitgangspunt 4.
Paragraaf 5.3.1

December 2020
Juni 2020

Paragraaf 5.4.3 en 5.4.4

Jaarlijks, op aanvraag

Paragraaf 6.2

maart 2020

Praragraaf 6.1.2 en 6.2

Openbare ruimte met kleine aanpassingen geschikt maken voor sport Paragraaf 6.3
en beweegplek
Oplossingen zoeken via verschillende netwerken om overlast door
Paragraaf 6.4
blauwalg, zwemmersjeuk en waterplanten voor gebruikers verminderen.
Sportieve evenementen in de openbare ruimte faciliteren, bijvoorbeeld
door vergunning- of ointheffingverlening, ondersteuning door
wegafsluitingen / omleidingen instellen.

paragraaf 6.5

Jaarljks bij draagvlak
Jaarlijks, doorlopend
Jaarlijks, doorlopend

doorlopend

