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SAMENVATTING
De Voorbeschouwing: achtergronden en analyse
Het belang van sport voor de samenleving is groot. Ruim tweederde van de Nederlanders
beoefent actief een sport, maar ook de passieve sportbeleving neemt een prominente
plek in in de hedendaagse maatschappij. Ook beleidsmatig staat sport (als middel) al een
aantal jaren ‘in the picture’. Dat gegeven, alsmede een aantal specifieke ontwikkelingen
op sportgebied binnen Ouder-Amstel, hebben aanleiding gegeven tot het formuleren van
sportbeleid voor onze gemeente.
Ouder-Amstel kent een gevarieerd sportaanbod. De verenigingssport neemt daar een
groot deel van voor haar rekening. Daarnaast kan binnen de gemeente gesport worden
bij het Amstelbad, de Ouderkerkerplas en bij een aantal commerciële sportaanbieders.
Ook worden er diverse sportevenementen in de gemeente georganiseerd. De sportverenigingen kampen met een aantal uiteenlopende knelpunten die een belemmering vormen
voor hun dagelijks functioneren. Zo kennen de voetbalverenigingen capaciteits- en kwaliteitsproblemen, is er een lange wachtlijst voor tennis, zijn er enerzijds clubs die te maken hebben met teruglopende ledentallen en anderzijds clubs die juist meer uren in
sporthal of zwembad zouden willen huren. Ook zijn er verenigingen die hun activiteiten
zouden willen uitbreiden. Een ander probleem is dat het vinden van vrijwilligers als
steeds lastiger ervaren wordt.
Deze aspecten komen voor een belangrijk deel overeen met de wensen die bij de inwoners leven. De resultaten van een eind 2008 in de gemeente gehouden grootschalig
marktonderzoek wijzen uit dat er in Ouder-Amstel relatief veel gesport wordt, maar dat
er ook het nodige verbeterd kan worden. Vooral op het gebied van tennis, de accommodatie van SV Ouderkerk, het trainingsveld bij De Hoop én fitnessmogelijkheden in Duivendrecht zijn de inwoners duidelijk in hun mening. Overigens zijn de inwoners van Duivendrecht een stuk somberder over de voorzieningen dan de inwoners van Ouderkerk.
Opvallend is ook dat men vindt onvoldoende op de hoogte te zijn van de bestaande
sportmogelijkheden binnen de gemeente en dat de gemeente niet uitstraalt dat zij sport
belangrijk vindt.
De Opstelling: visie en doelen
In het coalitieakkoord van 2006 is opgenomen dat we als gemeente actief beleid willen
voeren om mensen aan het sporten te krijgen. Het beleid moet gericht zijn op sport in de
breedte; dus niet meer van hetzelfde, maar een gevarieerd aanbod. Sportparken moeten
intensiever en multifunctioneel gebruikt worden en de behoeften van de inwoners moeten bepalend zijn voor het faciliteren van sportaccommodaties. Als we de wensen van de
verenigingen en de inwoners op elkaar leggen en dat combineren met de door de gemeenteraad gestelde kaders, kunnen we dat vertalen in een negental uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport heeft een maatschappelijk belang en heeft een positief effect op de gezondheid.
In de sportstimulering hebben we speciale aandacht voor jeugd, ouderen en mensen
met een functiebeperking. Intensief bewegen is een must.
We hechten aan behoud en versterking van de verenigingsstructuur, maar onder
voorwaarden.
In beginsel realiseren, beheren en/of exploiteren we een sporthal en een sportzaal en
stellen ruimte c.q. gronden beschikbaar voor buitenaccommodaties.
In het ruimtelijk ordeningsbeleid houden we rekening met de wensen van de sport.
Een helder tarievenbeleid is nodig.
Sportbeleid wordt integraal opgepakt.
Topsport wordt niet financieel ondersteund.
Successen mogen gevierd worden.

Daarnaast constateren we dat er in Ouder-Amstel al veel gesport wordt, maar dat er, ook
landelijk, een trend is dat steeds minder mensen voldoende sporten en bewegen. Dit
alles leidt tot de volgende visie:
‘Ontspannen & Inspannen’ is ons motto. Wij vinden dat elke inwoner van Ouder-Amstel
op elk punt in zijn/haar leven aan sport moet kunnen doen met als doel zich een leven
lang fysiek en mentaal fit te voelen. Sport als ontspanning is belangrijk op het gebied
van leefbaarheid, welzijn en deelname aan de maatschappij. Sport is ook vooral leuk en
heeft een belangrijke sociale waarde. Sport als inspanning geeft de waarde van sport
voor de gezondheid weer. We vinden het van belang dat kinderen en volwassenen intensiever gaan sporten.
Een moderne verenigingsstructuur en kwalitatief goede sportaccommodaties maken dat
voor een belangrijk deel mogelijk. We beschouwen sport als een belangrijk onderdeel van
de identiteit van de gemeente. Samenwerking binnen de sport, tussen de sport en andere maatschappelijke terreinen en met andere gemeenten is het belangrijkste middel om
richting te geven aan deze visie.
De hoofddoelen die we hieraan koppelen zijn:
• Toename van het aantal inwoners dat intensief sport en
• Verbeteren van het oordeel van de inwoners over sportvoorzieningen
We richten ons daarmee op alle inwoners. Voor een aantal doelgroepen gaan we bovendien specifieke sportstimuleringsacties inzetten: jeugd, volwassenen van 55+ en mensen
met een handicap en/of chronische beperking. Als gemeente hebben we hierin vooral een
regisserende rol, die gekenmerkt wordt door stimuleren en faciliteren.
De Wedstrijd: activiteiten
Met de activiteiten die we ontwikkelen om invulling te geven aan onze visie en doelen
richten we ons op drie thema’s:
1. Sportverenigingen
2. Sportaccommodaties & openbare ruimte
3. Communicatie, informatie en de uitstraling van Ouder-Amstel als ‘sportgemeente’
Sportverenigingen gaan we beter ondersteunen. Dat kan voor een belangrijk deel door
beter te communiceren. Een nieuwsbrief, een begeleidingsgroep en structureel overleg
zijn daar instrumenten bij. Ook willen we verenigingen wijzen op de vele ondersteuningsorganisaties die er zijn. Daarbij gaan we stimuleren dat verenigingen meer gaan samenwerken met elkaar en met andere organisaties. Samenwerking bevordert de kwaliteit en
de variëteit van het aanbod. We hebben geconstateerd dat veel verenigingen te maken
hebben met gelijksoortige problemen en dat er een positieve houding bestaat tot samenwerking. Als gemeente proberen we daarin vooral te ‘makelen en te schakelen’.
Wat betreft de sportaccommodaties binnen de gemeente willen we het tennis een impuls
geven door uitbreiding van de capaciteit, zowel in Ouderkerk als in Duivendrecht. Ook
gaan we over tot de aanleg van kunstgrasvelden bij de twee voetbalclubs. Het vergroot
de capaciteit en uitstraling van de clubs aanzienlijk en biedt extra mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik. In Duivendrecht kan de vereniging de vrijkomende grond gebruiken voor een andere sportfunctie. De binnensportaccommodaties willen we efficiënter
gaan benutten door meer in overleg te treden met de huurders, door heldere huurvoorwaarden te hanteren, door de tarieven nog eens tegen het licht te houden en door kritisch te blijven op de inrichting. Bij de Ouderkerkerplas willen we een skeelerbaan creëren.

Op het gebied van communicatie ten slotte willen we de inwoners beter gaan informeren
over de sportmogelijkheden en meer gaan uitstralen dat we sport als gemeente belangrijk vinden. Aansluiting zoeken bij landelijke campagnes en meer aandacht voor lokale
successen in de sport zijn aspecten waarop we ons richten.
We richten ons ook specifiek op drie doelgroepen. De jeugd van vier tot twaalf jaar willen
we met meer verschillende sportvormen kennis laten maken. Van concepten als de
Jeugdsportpas en Sport Matcht School die in de regio al veel worden toegepast, proberen
we de voor ons relevante zaken te combineren. Ook willen we een impuls geven aan het
bewegingsonderwijs op de basisscholen. Door variatie in de lessen te stimuleren willen
we realiseren dat kinderen intensiever bewegen. De inzet van door de rijksoverheid medegefinancierde combinatiefunctionarissen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De samenwerking met en tussen sportverenigingen, buitenschoolse opvang en welzijnsinstanties is cruciaal in dit kader. Middels het minimabeleid proberen we sporten ook
mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen met een inkomen
op bijstandsniveau. Met de jeugdwelzijnsorganisaties Elf91 en D’Spot zal bekeken gaan
worden op welke wijze gekomen kan worden tot de organisatie van meer aansprekende
sportieve activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar.
Voor de leeftijdsgroep 55+ gaan we samen met de verenigingen en de welzijnsorganisatie bekijken hoe we het bestaande aanbod nog beter kunnen afstemmen op de wensen
van deze doelgroep en welke nieuwe activiteiten we kunnen starten. Mensen met een
beperking stimuleren meer te sporten, pakken we regionaal op. Een samenwerkingsverband met regiogemeenten maakt het mogelijk deze groep beter te informeren.
Samenvattend gaan we de komende jaren de volgende activiteiten uitvoeren:
1.
2.
3.
4.
5.

Verbeteren van de ondersteuning van sportverenigingen
Uitbreiden van capaciteit van tennismogelijkheden
Vergroten van multifunctioneel gebruik van voetbalcomplexen: aanleg kunstgras
Verbeteren van de bezetting van de gemeentelijke binnensportaccommodaties
Verbeteren van de inrichting van binnensportaccommodaties t.b.v. multifunctioneel gebruik
6. Verbeteren van de mogelijkheden tot sportbeoefening in de openbare ruimte:
aanleg skeelerbaan
7. Verbeteren van de informatievoorziening over sport naar inwoners
8. Meer kinderen kennis laten maken met meer sporten
9. Verbeteren aanbod volwassenen 55+
10. Informeren en adviseren van sporters met een beperking en (potentiële) aanbieders van sport voor mensen met een beperking
De Wedstrijdorganisatie: middelen
Om aan het beleid uitvoering te geven, zal een aantal voorwaarden ingevuld moeten
worden. We zullen tot een helder tarievenbeleid moeten komen voor de huur van de binnensportaccommodaties. Belangrijk is ook dat we beleid gaan monitoren en regelmatig
gaan beoordelen of we nog op de juiste weg zitten. Ten slotte gaan we de informatievoorziening richting verenigingen en inwoners sterk verbeteren. Financieel gaat het
nieuwe beleid jaarlijks ongeveer € 90.000 extra kosten ten opzichte van de huidige begroting.

DE AFTRAP
Waarom een sportnota?
Sport in Ouder-Amstel lijkt op het eerste gezicht ‘te gaan zoals het gaat’. De inwoners
sporten, de sportverenigingen functioneren al jaren naar redelijke of goede tevredenheid
en de sportaccommodaties voldoen over het algemeen aan de wensen van de gebruikers.
Ouder-Amstel lijkt vergeleken met andere gemeenten op sportief gebied geen hoogvlieger, maar ook geen laagvlieger. Ouder-Amstel had tot nu toe geen sportbeleid, maar dat
wil niet zeggen dat er niets gebeurde. Zo hebben CTO’70 en fusievereniging SV Ouderkerk enkele jaren geleden in respectievelijk Duivendrecht en Ouderkerk-Oost de beschikking gekregen over een vernieuwd voetbalcomplex, wordt het buitenbad Amstelbad ondersteund door de gemeente vanwege haar belangrijke lokale en regionale functie en
bestaan met een aantal sportverenigingen -soms al jarenlange- afspraken.
Sport wordt steeds belangrijker op de maatschappelijke agenda. Daardoor, én door een
aantal wensen van verenigingen binnen de gemeente, is de aandacht voor sport in de
Ouder-Amstelse politiek de afgelopen jaren flink gegroeid. Verschillende verenigingen
kampen met wachtlijsten en hebben de wens de capaciteit van hun accommodatie uit te
breiden. Sporthal De Bindelwijk in Ouderkerk kampt met een afnemende bezetting door
de terugloop van ledentallen van de binnensportverenigingen.
Daarnaast komen er de komende jaren brede scholen binnen de gemeente die mogelijkheden opleveren om meer buitenschoolse activiteiten zoals sport aan te bieden. Gevoegd
bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals de zorgwekkende groei van kinderen met
overgewicht in Nederland, het onderkende belang van sport voor integratie, sociale binding en gezondheid in het algemeen én de maatschappelijke rol die sportverenigingen
daarin zouden kunnen spelen, was dit de directe aanleiding voor de gemeenteraad van
Ouder-Amstel om in 2006 voornemens ten aanzien van sport in het coalitieakkoord op te
nemen.
Om aan die voornemens tegemoet te kunnen komen, is deze sportnota opgesteld met
daarin een samenhangende visie op sport. Zo’n visie geeft een betere garantie op een
effectief sportbeleid dan wanneer voor elk afzonderlijk knelpunt een oplossing gezocht
wordt. Waar willen we naar toe met ons sportbeleid, welke functie heeft sport in OuderAmstel, waar zetten we op in binnen het sportbeleid en wat moet dat beleid ons opleveren, zijn vragen die in deze nota dan ook aan de orde komen. De nota geeft het ‘speelveld’ aan en vormt daarmee het beleidskader waarin de gemeentelijke hoofdlijnen en
uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd.

Coalitieakkoord
Sport is in de eerste plaats leuk. Veel mensen doen aan sport en beleven daar veel plezier aan. Maar ook het kijken naar sport bezorgt veel mensen een goed gevoel. Alleen
dat al is een reden voor de gemeente om aandacht te besteden aan sport. Wij vinden het
belangrijk dat onze inwoners dingen kunnen doen waarbij ze zich prettig voelen. Daarnaast is de maatschappelijke waarde van sport voor ons onomstreden. Sporten is goed
voor de gezondheid. Sporters zullen zich over het algemeen gezonder voelen dan nietsporters en minder last hebben van overgewicht of chronische aandoeningen zoals diabetes. Binnen de sport komen ook basisvaardigheden aan de orde zoals samenwerking,
omgaan met winst en verlies en het hebben van respect voor elkaar. Daarnaast kan sport
als middel dienen om mensen met elkaar in contact te brengen, integratie te bevorderen,
ongewenst gedrag te minimaliseren en de sociale binding en leefbaarheid in de drie kernen van Ouder-Amstel te vergroten. Hier ligt een belangrijk verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sport is in de moderne tijd dan ook allang niet meer
alleen terug te vinden op het sportveld of in de sporthal, maar ook op school, in de wijk
of op de buitenschoolse opvang. Voor ons is investeren in sport dan ook investeren in
leefbaarheid.
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Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord in 2006 zijn er al enkele voornemens ten
aanzien van sport op papier gezet. Die voornemens vormen de basis voor onze visie. In
het akkoord is in ‘Programma 6: Cultuur, sport en recreatie’ het volgende opgenomen:
1. ‘De gemeente voert een actief beleid om meer mensen aan het sporten te krijgen.
Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Voor inwoners die de lasten niet zelf
kunnen dragen komt er een tegemoetkoming. Het beleid is gericht op sport in de
breedte. Dus niet primair meer van hetzelfde maar een gevarieerd sportaanbod.
2. Sportparken moeten intensiever gebruikt worden door medegebruik van buurtbewoners, wijkorganisaties en scholen. Indien dit leidt tot aantoonbare verandering
in de accommodatiebehoefte dienen deze accommodatie-eisen daarvoor te worden gehonoreerd.
3. Bij facilitering van sportaccommodaties wordt uitgegaan van aantoonbare grote
behoefte van eigen bewoners voor de langere termijn. Initiatiefnemers zullen een
belangrijk deel van de ontwikkelingskosten voor eigen rekening moeten nemen.
Samenwerking met aanpalende gemeenten is noodzakelijk.’
Het college heeft dit overgenomen, met dien verstande dat zij aan heeft gegeven de financiële ondersteuning van mensen die de lasten van actief sporten niet zelf kunnen betalen, te beperken tot de jeugd. Ook vindt zij dat initiëren en instandhouden van gemeentelijke voorzieningen op het gebied van sport vooral gericht moet zijn op de eigen
inwoners en bij een bredere financiering ook op bovenlokaal niveau.

Kaders van de raad
De gemeenteraad heeft op voorhand een aantal kaders vastgesteld waarbinnen het
sportbeleid vorm moet krijgen. Deze zijn hieronder letterlijk weergegeven.
Stimulering
• Sport en bewegen moet worden gestimuleerd om de gezondheid en de sociale cohesie te bevorderen.
• Focus ligt daarbij op de jeugd, maar ook aandacht voor specifieke (minderheids)groepen, zoals gehandicapten.
• Gekozen moet worden voor een gevarieerd aanbod, breedtesport, kennismaking.
• Topsport heeft geen prioriteit.
• Integraliteit: In de nota moet een relatie worden gelegd met het brede school concept. Ook moet de relatie met andere programma’s worden uitgewerkt, zoals: WMO
(bevordering sociale cohesie in de eigen buurt), gezondheid (alcoholpreventie), vrijwilligerswerk en jeugdbeleid.
Facilitering
• Er ligt nadruk op stimulering van die verenigingen, die hun nut bewezen hebben,
maar die tijdelijk hulp nodig hebben. De gemeente werkt alleen mee aan faciliteiten
als de verenigingen organisatorisch en financieel op orde zijn. Tevens kan een financiële bijdrage worden gevraagd. Sponsoren en andere inkomstenbronnen dienen
meegenomen te worden. Als een vereniging hier onvoldoende mee doet, zet de gemeente zich ook niet in: noodlijdende clubs moeten geholpen, wanbeleid niet.
• Integraliteit: facilitering moet breed vorm krijgen. Bij de herinrichting van de openbare ruimte aandacht voor vervulling van sportfuncties (bijvoorbeeld bij aanleg wegen/fietspaden: daar waar mogelijk gebruik skeeleren faciliteren).
• Beleid openbare speeltoestellen behoren niet tot sportbeleid. Hiervoor is huidig beleid
richtinggevend.
Financiën
• Uitvoering sportbeleid (stimulering en facilitering) moet als vaste post in de begroting
worden opgenomen. Hoogte hangt af van voorgestelde beleid.
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Totstandkoming van de nota
De nota is niet alleen een goed instrument om gestelde doelen en resultaten na enkele
jaren te evalueren, het is ook een communicatie-instrument. We kunnen er als gemeente
sport op een goede manier mee positioneren, extern naar burgers en aanbieders van
sportactiviteiten en intern naar andere gemeentelijke afdelingen. Daarmee worden mogelijkheden geboden tot aanhaken, samen optrekken en versterken en bundelen van
initiatieven om budget en doelen te realiseren. Dat is dan ook de reden dat getracht is bij
de opstelling van de nota een breed draagvlak te creëren.
De binnen de gemeente Ouder-Amstel zeer belangrijk geachte burgerparticipatie is ook
bij de totstandkoming van deze sportnota ingezet. Middels een brainstormbijeenkomst in
mei 2008 hebben alle betrokkenen bij sport hun ideeën over het sportbeleid kunnen ventileren. Een begeleidingsgroep met afgevaardigden van sportverenigingen en basisscholen is een aantal keren om feedback gevraagd en met veel verenigingen is individueel
gesproken. De relatie met de verenigingen is dus aangetrokken, inwoners is gevraagd
naar hun sportdeelname en oordeel over de sportvoorzieningen en er is begonnen met
het onder de loep leggen van de exploitatie en het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Bovendien is met sportambtenaren uit omringende gemeenten gesproken
om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen en mogelijkheden in de regio. Deze nota
is de uitkomst van deze processen.

Opbouw van de nota
De nota bestaat uit vier delen die vooraf worden gegaan door een ‘aftrap’. Ook de andere
hoofdstukken hebben een sportgerelateerde titel gekregen.
In het eerste hoofdstuk –De Voorbeschouwing- gaan we in op de huidige stand van zaken en de actuele ontwikkelingen. Hoe staan we ervoor wat betreft sportvoorzieningen
en sportdeelname in onze gemeente? Wat zijn de trends in de sport en met welke knelpunten kampen onze sportverenigingen?
In hoofdstuk 2 -De Opstelling- wordt beschreven hoe we als gemeente tegen de sport
aankijken en hoe we ons beleid willen inrichten. Hoe positioneren we ons als gemeente,
hoe stellen we ons op? Wat zijn onze uitgangspunten, onze visie, onze doelen en onze
strategie en welke rol willen we daar als gemeente in spelen?
Hoofdstuk 3 –De Wedstrijd- gaat over de manier waarop we ons beleid gaan uitvoeren.
Voor welke tactiek kiezen we en wat gaan we ondernemen om te ‘scoren’?
Het laatste hoofdstuk –De Wedstrijdorganisatie- behandelt de voorwaarden. Wat hebben
we nodig om onze wedstrijd zo optimaal mogelijk te kunnen spelen? Welke financiële
middelen zijn vereist, hoe organiseren we het geheel, hoe richten we onze communicatie
in en hoe gaan we bijhouden of de uit te voeren activiteiten succesvol zijn en ook daadwerkelijk bijdragen aan onze doelen?
Ten slotte zijn aan de nota bijlagen toegevoegd die achtergrondinformatie bevatten over
de onderwerpen die in de nota aan de orde komen.
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1. DE VOORBESCHOUWING: ACHTERGRONDEN & ANALYSE
1.1

Het belang van sport

Niet voor niets zeggen veel mensen dat sport de belangrijkste bijzaak van het leven is.
Een groot aantal mensen sport, maar ook de passieve sportbeleving neemt een prominente plek in in de hedendaagse maatschappij. Topsport staat volop in de belangstelling
en roept gevoelens van trots op die ook doorwerken op de breedtesport. Het ministerie
van VWS initieert diverse stimuleringsmaatregelen en de sportdeelname in Nederland
stijgt, net zoals de uitgaven aan sport.
Om het belang van sport aan te geven: tweederde van de Nederlanders beoefent actief
een sport. Ons land telt ongeveer 27.000 bij een sportbond aangesloten sportverenigingen, die in totaal bijna 5 miljoen leden hebben. De werkgelegenheid in de sport is 25.100
fte, waarvan 11.600 fte bij fitnesscentra en ons land kent wereldmarktleiders op het gebied van kunstgrasvezels, turntoestellen, sportvoeding en schaatsen. In de sport zijn
naar schatting 1,5 miljoen vrijwilligers actief. Verder zijn er ongeveer 7.750 sportaccommodaties en 2.000 fitnesscentra. Meer dan 15% van de totale tv-kijktijd wordt besteed aan sport, het aantal MBO-, HBO- en universitaire opleidingen op het gebied van
sport is de laatste jaren explosief gestegen en sport vormt steeds meer een mooi uithangbord voor alles en iedereen die zich met waarden als gezondheid, respect en bewegen wil associëren.
Kortom, sport staat overal hoog op de agenda en het klimaat voor een sportbeleid is dus
gunstig, niet alleen voor Nederland als land, maar ook op lokaal niveau, zoals in OuderAmstel.

1.2

Algemene ontwikkelingen in de sport

De sport is een dynamische wereld. Vooral de topsport heeft het imago dat de situatie
morgen totaal anders kan zijn dan vandaag, maar ook de breedtesport is volop in ontwikkeling. De sport heeft z’n eigen regels en omgangsvormen en is dagelijks een van de
meest geliefde gespreksonderwerpen. Sport is ook een van de meest voorkomende vrijetijdsbestedingen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau sportte in 2007 65% van de
bevolking minimaal 12 keer per jaar, in 2003 was dit nog 61%. Daar staat echter tegenover dat steeds minder mensen lid zijn van een sportvereniging: in 2007 bedroeg dit
aandeel 47% van de sporters. Al zo’n 15 jaar is zichtbaar dat mensen steeds meer kiezen
voor het individuele en ongeorganiseerde sportaanbod.
Een trend is dat het sportaanbod steeds omvangrijker, spectaculairder, meer op beleving
gericht en doelgroepspecifieker wordt. Individuele ‘feel good’ sporten zoals fitness, spinning, aerobics en streetdance groeien hard. Ook internet speelt een steeds grotere rol in
de sport. Mensen onderhouden steeds meer contacten via ‘lichte gemeenschappen’: minder hechte banden, maar met meer verschillende personen en organisaties. Via internet
worden bijvoorbeeld hardloopschema’s aangeboden en ontstaan steeds meer ‘communities’ van mensen met gelijke (sport)interesses.
Daarnaast is de bestuurlijke complexiteit voor de sport de laatste jaren sterk toegenomen. Veiligheid en aansprakelijkheid staan volop in de belangstelling. Een sportvereniging is vaak tegelijkertijd werkgever, horeca-uitbater, evenementenorganisator, eigenaar, huurder én verhuurder van haar accommodatie. Dat maakt het waarborgen van de
continuïteit voor veel verenigingen een lastige zaak. Daarnaast wordt de sport steeds
meer ingezet als middel om het belang van sportiviteit en respect uit te dragen. Ten slotte zal de sport de komende jaren in de ban zijn van de mogelijke kandidaatstelling van
Nederland voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2028. Ouder-Amstel, deel
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uitmakend van de stadsregio Amsterdam, zal daar in de toekomst ook mee te maken
kunnen krijgen.

1.3

Landelijk en regionaal sportbeleid

Het landelijk beleid ten aanzien van sport heeft de laatste jaren een aantal flinke veranderingen ondergaan. Zo verleent het rijk sinds 2003 geen instellingssubsidies meer, maar
alleen nog maar subsidies voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het
rijksbeleid. Eind jaren negentig introduceerde het ministerie van VWS de Breedtesportimpuls, bedoeld voor gemeenten, provincies en sportbonden om het lokale
sportaanbod te versterken en de waarde van sport optimaal in te zetten bij andere beleidsvelden. Als vervolg daarop ontstond in 2005 de regeling Buurt, Onderwijs en Sport
(BOS) die als doel had achterstanden op het gebied van onderwijs en opvoeding van jongeren van vier tot en met negentien jaar middels sport aan te pakken. Van beide regelingen, waarop inmiddels geen aanspraak meer kan worden gedaan, maakte Ouder-Amstel
overigens geen gebruik.
De huidige kabinetsnota ‘Tijd voor Sport, Bewegen, Meedoen, Presteren’ heeft onder andere als speerpunten dat mensen gaan sporten en bewegen voor de gezondheid en dat
mensen meedoen aan maatschappelijke activiteiten door via sport anderen te ontmoeten. Met de ‘Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur’ wil het rijk de samenwerking tussen
onderwijs, sport en cultuur verder stimuleren. De impuls steunt gemeenten die hiervoor
combinatiefunctionarissen willen inzetten.
Met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wil de overheid bereiken dat meer
burgers kiezen voor een actieve leefstijl. Op Prinsjesdag 2008 boden dertig vooraanstaande organisaties op het terrein van sport, onderwijs, zorg, welzijn en wetenschap de
politiek ‘De Beweegrede’ aan. Dit is een lijst met voorstellen waarmee bewegen op de
crèche, op school, op het werk en in de wijk beter en gerichter gestimuleerd kan worden.
Een voorbeeld van een interventie om de bewegingsarmoede terug te dringen is de campagne ’30minutenbewegen’.
Ook provinciaal gebeurt er het een en ander op sportgebied. De provincie Noord-Holland
zet zich vooral in voor de breedtesport. Enerzijds doet zij dit door het inzetten van geld
vanuit tijdelijke provinciale fondsen om samen met gemeenten tot nieuwe voorzieningen
met een provinciaal bereik te komen. Anderzijds subsidieert zij activiteiten van de stichting Sportservice Noord-Holland (SSNH), een organisatie-, advies-, service- en evenementenbureau dat zich primair richt op het ontwikkelen en ondersteunen van de georganiseerde sport.

1.4

Het sportaanbod in Ouder-Amstel

Ouder-Amstel kent een gevarieerd sportaanbod. De verenigingen nemen daar een groot
deel van voor hun rekening. Zo worden binnen de gemeente de volgende sporten in verenigingsverband beoefend: voetbal, tennis, volleybal, handbal, korfbal, basketbal, badminton, schaatsen, zwemmen, waterpolo, schaken, bridge, futsal (zaalvoetbal), surfen,
gymnastiek/turnen, biljart en tafeltennis. Naast deze ‘echte’ Ouder-Amstelse verenigingen zijn er ook sportverenigingen uit de omgeving die gebruik maken van de sportaccommodaties in Ouder-Amstel. Zo kan er binnen de gemeente ook aan (zaal)hockey,
judo en wielrennen in verenigingsverband gedaan worden.
Buiten de sportverenigingen kent de gemeente nog meer mogelijkheden om te sporten.
Zo is er een buitenzwembad en organiseert welzijnsorganisatie Coherente diverse cursussen op het gebied van sport en gezondheid. Er is een recreatiegebied - de Ouderkerkerplas - en een landijsbaan. Er worden diverse evenementen georganiseerd, waarvan de
bekendste de Ronde Hoep Loop en de wielerronde. Ook is er een commercieel aanbod
zoals een sport- en fitnesscentrum, een duikschool, een manege en een dansclub. Binnen
de gemeente is ten slotte een evenementen- en sportcentrum aanwezig, waar gelegen-5-

heid is om te golfen, bowlen en squashen.
In Bijlage A is een uitgebreid overzicht opgenomen van het sportaanbod in OuderAmstel. Daarin zijn tevens de specifieke knelpunten opgenomen waarmee de sportverenigingen in de gemeente kampen.

1.5

Knelpunten & wensen van de sportverenigingen

De sportverenigingen in Ouder-Amstel kampen met een aantal knelpunten die een belemmering vormen voor hun dagelijks functioneren. Die knelpunten variëren. Zo hebben
de beide voetbalverenigingen vooral capaciteitsproblemen. SV Ouderkerk heeft een relatief nieuw complex, maar groeit al weer uit haar jasje. De toename van het aantal voetballende meisjes is daar een van de oorzaken van. Ook de kwaliteit van de velden is op
een aantal facetten onder de maat. CTO’70 uit Duivendrecht kampt met een kwalitatief
slecht trainingsveld waardoor de andere velden overbelast worden. Bovendien heeft deze
club te maken met enkele financiële tegenvallers en mist zij het aanbod van tennis dat
enkele jaren geleden wel geboden kon worden. Problematisch voor CTO’70 is ook dat
voor de beoefening van de diverse sporten van verschillende locaties gebruikt moet worden. Dat bemoeilijkt de onderlinge binding binnen de club.
TCO, de tennisclub uit Ouderkerk, kampt met een lange wachtlijst. Zwem- en waterpolovereniging De Snippen zou graag willen beschikken over meer uren badwater, de
schaatsclub De Amstelbocht wil haar activiteiten uitbreiden met skeeleren en de binnensporten hebben te maken met teruglopende ledentallen. Bovendien ervaren zij de huurprijzen als relatief hoog ten opzichte van die in omringende gemeenten. De knelpunten
van andere verenigingen liggen op het gebied van de staat van de accommodatie en
sportspecifieke materialen. Over het algemeen hebben de meeste verenigingen ook
steeds meer moeite met het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers en moeten ze
hun uiterste best om financieel de eindjes aan elkaar te knopen.
In Bijlage A is een uitgebreid overzicht opgenomen van de knelpunten en wensen van de
sportverenigingen.

1.6

Sportdeelname in Ouder-Amstel

Eind 2008 zijn twee onderzoeken gedaan die betrekking hadden op sportdeelname in
Ouder-Amstel. Inwoners van 18 jaar werden gevraagd naar sportdeelname en oordeel
over de sportvoorzieningen. En in een jongerenenquête werden jongeren van 13 tot 19
jaar gevraagd naar sportgedrag.
De belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.
•

•

•
•
•
•

85% Van de inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder voldoet aan het predikaat ‘sporter’ (iemand die twaalf keer of meer heeft gesport in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek). Dat is meer dan de gemiddelde Nederlander.
De verwachting is dat relatief veel mensen met sportaffiniteit aan het onderzoek hebben deelgenomen, maar desondanks kunnen we stellen dat er in Ouder-Amstel veel
gesport wordt. 30% Van de inwoners van 18 jaar en ouder sport minimaal drie keer
in de week. Van de jongeren van 13-19 jaar doet ruim 47% dat. Onder de 55plussers
is dat percentage 28%.
In Ouder-Amstel wordt opvallend veel aan fitness/aerobics gedaan, hardgelopen/gewandeld en gefietst (‘beweegsporten’), maar ook tennis scoort erg hoog.
In Ouder-Amstel wordt (net als in het hele land) veel gezwommen ondanks dat men
een groot deel van het jaar op zwembaden in de regio is aangewezen.
De overige sporten die in Ouder-Amstel bovengemiddeld worden beoefend zijn veldvoetbal, de wintersporten en golf.
Wanneer beide woonkernen met elkaar worden vergeleken valt het op dat in Duivendrecht naar verhouding vaker aerobics, dans-, vecht- en verdedigingssporten
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•

•

•

•

worden beoefend en in Ouderkerk wordt juist weer meer getennist, gefietst, geschaatst, gevoetbald en hardgelopen dan in Duivendrecht.
In Ouder-Amstel sport bijna 60% van de jongeren voornamelijk in verenigingsverband (versus 32% van de 18-plussers). Ouderkerkse 18-plussers sporten meer in
verenigingsverband dan Duivendrechtse 18-plussers (respectievelijk 50% en 38%).
Dat zijn hoge percentages vergeleken met de landelijke cijfers.
In Ouder-Amstel vinden de meeste sportieve activiteiten buiten de eigen gemeentegrenzen plaats. Amsterdam (voornamelijk Duivendrechters) en Amstelveen (voornamelijk Ouderkerkers) zijn de populairste gemeenten. Toch wordt in Ouderkerk ook
veel gesport; 82% van de Ouderkerkers sport in de eigen woonkern. Van de Duivendrechters sport ‘slechts’ 49% in de eigen woonkern.
Duivendrechters hebben daar ook meer problemen mee dan Ouderkerkers. Eén op de
drie Duivendrechtse respondenten geeft zelfs aan dat er sporten zijn die ze graag
zouden willen beoefenen, maar dit niet doen omdat ze daarvoor buiten de eigen
woonkern moeten zijn (versus 17% van de Ouderkerkse respondenten). Duivendrechters missen vooral een goede, betaalbare fitnessaccommodatie en tennis- en zwemmogelijkheden. Ouderkerkers benadrukken vooral het gemis aan voldoende tenniscapaciteit (vooral in de winter) en zwemfaciliteiten.
Op de vraag ‘Als u maar één sport zou mogen of kunnen doen, welke zou dat zijn?’,
wordt in Ouderkerk vooral tennis genoemd, gevolgd door fitness, hardlopen, veldvoetbal, zwemmen en fietsen. In Duivendrecht wordt fitness het meest genoemd, gevolgd door tennis, zwemmen, wandelen, hardlopen, veldvoetbal, fietsen en golf.

In Bijlage C is een samenvatting opgenomen van het onderzoek ‘Sporten in OuderAmstel, de nulmeting’.
Uit onderzoek in 2005 naar de behoeften van kinderen en jongeren in Duivendrecht bleek
dat de sportdeelname onder deze groep op een hoog niveau lag. In de leeftijd van 6 t/m
9 jaar deed ongeveer 81% aan sport, waaronder veel voetbal, turnen, ballet en zwemmen. In de leeftijd 10 tot 13 jaar doet 88% aan sport, waaronder veel voetbal en ballet.
Van de groep 13 t/m 20 jarigen sport 76% in zijn vrije tijd. Voetbal, volleybal en paardrijden zijn daar de meest beoefende sporten.

1.7

Sportvoorzieningen in Ouder-Amstel

Ouder-Amstel kent een aantal sportaccommodaties. In Ouderkerk aan de Amstel is er de
sporthal Bindelwijk, die deel uitmaakt van een groter complex. De hal heeft een grootte
van 28 bij 44 meter en is middels scheidingswanden in drie gedeelten op te delen. Bovendien is er nog een kleine zaal aanwezig die ook voor sportieve activiteiten gebruikt
kan worden. Verder heeft Ouderkerk de beschikking over een sportcomplex aan de Wethouder Koolhaasweg dat bestaat uit drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. Eén
van de trainingsvelden bestaat voor de helft uit kunstgras. Bovendien is er nog een verhard handbalveld. In Ouderkerk is verder een tenniscomplex met negen gravel buitenbanen en twee kunststof minitennisbanen, een buitenbad (Amstelbad) en een landijsbaan.
In Duivendrecht is een sportzaal in het Dorpshuis, dat ook ruimte biedt aan onder andere
kinderopvang en bibliotheek. De afmetingen van de sportzaal bedragen 22 bij 28 meter.
De zaal is daarom te klein om er officiële volleybal-, handbal-, futsal- en basketballwedstrijden in te laten plaatsvinden. In Duivendrecht ligt ook het sportcomplex De Hoop, met
twee wedstrijdvelden, een trainingsveld en een verhard handbalveld.
Binnen de gemeentegrenzen liggen ook nog andere sportaccommodaties zoals een golfterrein, het tennispark Strandvliet en het voetbalcomplex De Toekomst. We beschouwen
vooral die laatste twee niet als Ouder-Amstelse voorzieningen omdat er geen betrokkenheid van de gemeente bij is en omdat de gebruikers verenigingen uit andere gemeenten
zijn.
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In het eind 2008 gehouden onderzoek onder de inwoners van Ouder-Amstel is ook ingegaan op het sportaanbod en de -voorzieningen binnen de gemeente Ouder-Amstel. De belangrijkste bevindingen luiden als volgt:
•
•
•
•

•
•

Vooral van de openbare weg (hardlopen, fietsen), het Amstelbad, de Ouderkerkerplas
en sporthal de Bindelwijk wordt door veel mensen gebruik gemaakt.
Door veel Duivendrechters wordt opgemerkt dat wandelen of fietsen in de eigen
woonkern niet erg aantrekkelijk is.
Sportzaal het Dorpshuis (in Duivendrecht), Handbalveld NEA en Manege Gijsbrecht
van Aemstel (in Ouderkerk) scoren laag op het gebied van kwaliteit.
Bijna één op de drie respondenten is van mening dat er sportvoorzieningen zijn in
Ouder-Amstel waar iets aan ontbreekt. In Duivendrecht wordt met name het slechte
trainingsveld van CTO’70 en het gemis aan tennismogelijkheden op De Hoop genoemd. Ook wordt het Dorpshuis als verouderd en de sportzaal als te klein beschouwd.
In Ouderkerk wordt vooral de slechte kwaliteit van de voetbalvelden en het capaciteitstekort van de tennis- en de voetbalclub genoemd.
Bijna de helft van de respondenten mist bepaalde sportvoorzieningen of mogelijkheden om te sporten, waarbij de Duivendrechters behoorlijk zijn oververtegenwoordigd.
Hier wordt met name een fitnessruimte/sportschool, kunstgras en goed geasfalteerde
fiets- en skeelerpaden gemist. In Ouderkerk noemen de inwoners kunstgras, overdekte tennismogelijkheden, hockey en een binnenzwembad.

Veel mensen geven aan dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die
er binnen de gemeente zijn op sportgebied. Bovendien vinden ze dat de gemeente maar
minimaal uitstraalt dat zij sport en een actieve leefstijl stimuleert en belangrijk vindt.
Het algemene rapportcijfer over het sportaanbod laat zien dat er ruimte is voor verbeteringen. In Ouderkerk (7.2) worden duidelijk hogere rapportcijfers uitgedeeld dan in Duivendrecht (6.0).
In Bijlage C is een samenvatting opgenomen van het onderzoek ‘Sporten in OuderAmstel, de nulmeting’.
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2. DE OPSTELLING: VISIE & DOELEN
2.1

Inleiding

In ‘De Voorbeschouwing’ zijn we ingegaan op ontwikkelingen in de sport. Hoe staan we
ervoor in Ouder-Amstel? Wat doen onze inwoners aan sport en wat vinden ze van de
voorzieningen die er zijn (of juist niet zijn). En hoe verhoudt zich dat tot andere ontwikkelingen in de sport in het algemeen? Nu wordt het tijd om deze ontwikkelingen te koppelen aan wat we als gemeente met sport willen.

2.2

Uitgangspunten

We kunnen de door de gemeenteraad en het college geformuleerde voornemens afzetten
tegen het belang dat sport nu al in Ouder-Amstel heeft. De wensen van inwoners en de
wensen van verenigingen leggen we op elkaar en de te verwachten ontwikkelingen
waarmee de sport te maken heeft, lokaal én landelijk, nemen we ook mee in die beschouwing. We kunnen dan een overzicht maken van uitgangspunten; zaken die we als
gemeente essentieel vinden en die de fundering vormen voor ons beleid.
1. De gemeente erkent het maatschappelijk belang van de sport en het positieve effect
op de gezondheid. De gemeente stimuleert haar inwoners tot de beoefening van
sport. De toegang tot sportbeoefening dient laagdrempelig te zijn en elke inwoner
moet iets van zijn of haar gading kunnen vinden op een acceptabele afstand van zijn
of haar woning.
2. In het stimuleren van de sportbeoefening wordt speciaal aandacht besteed aan de
doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een functiebeperking. ‘Intensief bewegen’ is een must.
3. De gemeente hecht aan behoud en versterking van de verenigingsstructuur. Sportverenigingen hebben een grote maatschappelijke waarde. Ondersteuning van de lokale sportwereld en haar vrijwilligerscultuur is daarom belangrijk. Anderzijds willen
we ook de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en verenigingen benadrukken en
bevorderen. Aan verenigingen mogen ook voorwaarden worden gesteld.
4. In beginsel realiseren, beheren en/of exploiteren we een sporthal en een sportzaal en
stellen we ruimte c.q. gronden beschikbaar voor buitenaccommodaties.
5. We realiseren ons dat de sporter steeds meer zelf bepaalt wanneer en met wie hij wil
sporten. In het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt rekening gehouden met de wensen
vanuit de sport. De aantrekkelijke, groene omgeving proberen we zo goed mogelijk te
benutten.
6. Een helder tarievenbeleid is nodig.
7. De gemeente zal sport, daar waar nodig, inzetten als instrument in het kader van
jeugdbeleid, gezondheidsbeleid en ter verbetering van de leefbaarheid in OuderAmstel. Sportbeleid wordt daarom integraal opgepakt.
8. Topsport wordt niet financieel ondersteund door de gemeente. Ouder-Amstel is te
klein om te kunnen voldoen aan de extreem hoge eisen die topsport tegenwoordig
biedt. Waar topsporters om ondersteuning vragen zal de gemeente contact zoeken
met het Olympisch Netwerk Noord-Holland, dat faciliteiten biedt voor topsporters en
talenten. Daar waar mogelijk proberen we wel aandacht te geven aan topprestaties
binnen de gemeente.
9. Successen mogen gevierd worden. Op goede resultaten mogen we trots zijn en bovendien kunnen ze bijdragen aan een positieve uitstraling van de gemeente.
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2.3

Visie 2009 – 2013: ‘Ontspannen & Inspannen’

De gemeente Ouder-Amstel stelt zich tot doel om alle inwoners in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan, en deel uit te maken van de samenleving. We weten dat sportbeoefening hierbij een belangrijke rol kan spelen, vanuit het oogpunt van
gezondheid en de eigen ontwikkeling van mensen. Daarnaast vanuit het oogpunt dat
sport kan dienen als belangrijk middel om brede maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Bovendien moeten we niet vergeten dat sport natuurlijk ook vooral leuk is. Zowel
actief sporten als passief bezig zijn met sport levert veel mensen veel plezier op.
De visie op hoe wij tegen sport in Ouder-Amstel aankijken, kunnen we als volgt omschrijven:
‘Ontspannen & Inspannen’ is ons motto. Wij vinden dat elke inwoner van Ouder-Amstel
op elk punt in zijn/haar leven aan sport moet kunnen doen met als doel zich een leven
lang fysiek en mentaal fit te voelen. Sport als ontspanning is belangrijk op het gebied
van leefbaarheid, welzijn en deelname aan de maatschappij. Sport is ook vooral leuk en
heeft een belangrijke sociale waarde. Sport als inspanning geeft de waarde van sport
voor de gezondheid weer. We vinden het van belang dat kinderen en volwassenen intensiever gaan sporten.
Een moderne verenigingsstructuur en kwalitatief goede sportaccommodaties maken dat
voor een belangrijk deel mogelijk. We beschouwen sport als een belangrijk onderdeel van
de identiteit van de gemeente. Samenwerking binnen de sport, tussen de sport en andere maatschappelijke terreinen en met andere gemeenten is het belangrijkste middel om
richting te geven aan deze visie.
Steeds meer blijkt dat gewoon bewegen en sporten onvoldoende invloed heeft op het
tegengaan van hart- en vaatziekten en overgewicht, en dat intensief bewegen aanbevolen wordt. Iemand die zich fit wil voelen, moet volgens de ‘Fitnorm’ minstens drie keer
per week 20 minuten intensief bewegen. Daarbij moet dus minimaal een verhoogde
hartslag en ademhaling waar te nemen zijn. Eigenlijk betekent dit dat iemand zich tijdens
het sporten ‘in het zweet moet werken’. Dat er in Nederland en in Ouder-Amstel veel
gesport wordt, wil echter niet zeggen dat er ook voldoende bewogen wordt. Volgens TNO
bewoog in 2007 maar één op de zes volwassenen tenminste drie keer per week een half
uur intensief. Slechts de helft van alle kinderen van vier tot elf jaar deed dat voldoende
(twee keer per week een uur), terwijl van de groep twaalf- tot zeventienjarigen zelfs
maar een derde die norm haalde. Als gemeente Ouder-Amstel vinden we dan ook dat
alleen bewegen en sporten niet genoeg is, we stimuleren zoveel mogelijk dat mensen
intensief sporten.
Met ‘ontspannen & inspannen’ benadrukken we enerzijds dat sport gewoon leuk is en dat
met name sporten in georganiseerd verband een belangrijke sociale waarde heeft. Anderzijds beklemtonen we dat sportbeoefening ook een belangrijk gezondheidsaspect
heeft. Intensief sporten bevordert zowel de fysieke als de mentale fitheid.

2.4

Doelen

We hebben geconstateerd dat veel inwoners van Ouder-Amstel aan sport doen, maar dat
maar een relatief klein gedeelte dat intensief doet (minimaal drie keer per week). Ook
zien we dat het niet vanzelfsprekend is dat sporters ‘een leven lang’ sporten of bij een
sportvereniging blijven.
De hoofddoelen voor de komende jaren luiden als volgt:
‘Toename van het aantal inwoners dat intensief sport’
en

- 10 -

‘Verbeteren van het oordeel van de inwoners over de sportvoorzieningen’
Daarmee richten we ons in eerste instantie op alle inwoners. Voor een aantal doelgroepen gaan we bovendien specifieke sportstimuleringsacties inzetten:
-

Jeugd
Volwassenen van 55+
Mensen met een handicap en/of een chronische beperking.

Het wil niet zeggen dat bijvoorbeeld de oudere jeugd als onbelangrijk wordt gezien, maar
wel dat deze groep niet de hoogste prioriteit heeft als het gaat om de keuze van de inzet
van middelen. Als er zich kansen voordoen waarmee we het sport- en beweeggedrag van
andere doelgroepen zoals baby’s, peuters, pubers en dertigers kunnen stimuleren, zullen
we daar uiteraard wel op inspringen als de middelen dat toelaten.
De doelen concretiseren we als volgt:
•
•
•
•

In 2013 heeft tenminste 80% van de kinderen van 4-12 jaar gebruikt gemaakt van
het kennismakingsaanbod.
In 2013 sport minimaal 35% van de 55plussers minimaal drie keer per week (in 2008
is dat 28%).
In 2013 geven inwoners van Duivendrecht de sportvoorzieningen in de gemeente
gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer (in 2008 is dat 6,0).
In 2013 geven inwoners van Ouderkerk de sportvoorzieningen in de gemeente gemiddeld een 8,0 als rapportcijfer (in 2008 is dat 7,2).

In 2.7 motiveren we waarom voor deze specifieke doelgroepen kiezen.

2.5

Rol van de gemeente: stimuleren en faciliteren

Als gemeente vervullen we in de eerste plaats een regiefunctie. We willen als gemeente
sportbeoefening bevorderen door samen met partners (zoals sportaanbieders en welzijnsorganisaties) beleid te ontwikkelen en goede voorwaarden te scheppen door het ontwikkelen, instandhouden en toegankelijk maken van diverse sport- en bewegingsactiviteiten en sportvoorzieningen. Deze regiefunctie vullen we op twee manieren in: door te
stimuleren en te faciliteren.
Stimuleren
Veel mensen haken op een bepaald punt in hun leven af als het gaat om de georganiseerde sport. Bijvoorbeeld doordat ze van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan,
gaan studeren, werken of gewoon doordat ze ouder worden. Vaak is dat onvermijdelijk,
maar soms is daar wel degelijk iets aan te doen. Het zo aantrekkelijk mogelijk maken en
houden van het sportaanbod en de sportvoorzieningen kan een middel zijn om mensen te
behouden voor de verenigingssport. De rol van de verenigingen zelf is daarin van doorslaggevende betekenis. Het is daarom belangrijk voor verenigingen om mee te gaan met
de tijd. De moderne sporter vraagt moderne sportvormen, afgestemd op zijn wensen en
behoeften, misschien niet zozeer meer met traditionele lidmaatschappen, maar wel met
andere vormen van binding. Veel verenigingen vinden het lastig daaraan te voldoen, wat
begrijpelijk is omdat de meeste het al druk genoeg hebben met het dagelijkse reilen en
zeilen van de club. Het gevolg is echter dat veel sporters de overstap maken naar de
commerciële sportscholen en fitnesscentra. Er zijn steeds meer voorbeelden van verenigingen die kunnen en willen vernieuwen en werk maken van nieuw aanbod of nieuwe
vormen van lidmaatschap. In Ouder-Amstel zien we bijvoorbeeld dat schaatsclub Amstelbocht veel leden heeft die geen ‘traditioneel’ lid zijn en de club denkt na over een alternatief (skeeler)aanbod, in de sporthal wordt gezaalhockeyd en binnen het volleybal is het
circulatievolleybal geïntroduceerd. Ook zijn er verenigingen die aangeven te willen onder- 11 -

zoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van aanvullende diensten zoals kinderopvang, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Landelijk gezien zijn er nog veel
meer good practices, waar allerlei ondersteuningsorganisaties een rol in spelen. Volgens
deskundigen liggen er de komende jaren vooral ook mogelijkheden in de samenwerking
tussen sportverenigingen en de commerciële (en evenementen-) sport. Wij realiseren ons
dat het voor veel verenigingen moeilijk is hier op in te spelen. Omdat de maatschappelijke waarde van de sportverenigingen voor ons een groot goed is, vinden wij het belangrijk de verenigingen daarbij te ondersteunen. Dat doen we door ze in contact te brengen
met organisaties die daarbij concrete hulp en advies kunnen bieden en door samenwerking onderling en met andere instanties binnen de gemeente te stimuleren.
Faciliteren
Het is belangrijk goed in de gaten te houden welke ontwikkelingen zich in de sport voordoen. De sport is een dynamische sector, die overal hoog op de agenda staat en waarin
organisaties als de sportbonden, NOC*NSF, provinciale sportraden, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, maar ook steeds meer gemeenten en provincies volop actief
zijn met veranderen, vernieuwen en verbeteren. Willen we een actieve sportgemeente
zijn, met voor iedere inwoner wat wils, dan is het zaak om continu naar uitdagingen te
blijven zoeken. Verschuiving van de seizoenen door het toenemend aantal kunstgrasvelden, geen traditioneel lidmaatschap maar andere vormen van binding, maatschappelijke
stages en meer gebruik maken van internet en moderne technologie om de sport interessant te houden zijn uitdagingen. Faciliteren is voor ons als gemeente niet alleen het
voorzien in goede sportaccommodaties, maar ook in het vormen van een schakel tussen
lokale sport en ontwikkelingen provinciaal en landelijk.

2.6

Strategie: inzet op drie thema’s

Met de activiteiten die we ontwikkelen om invulling te geven aan onze visie en doelen
richten we ons op drie thema’s:
1. Sportverenigingen;
2. Sportaccommodaties & openbare ruimte;
3. Communicatie, informatie en de uitstraling van Ouder-Amstel als ‘sportgemeente’.
Sportverenigingen
Ouder-Amstel kent een gevarieerd aanbod van sportverenigingen, zeker voor een gemeente met een omvang van ruim 13.000 inwoners. Landelijk zien we dat sportverenigingen te maken hebben met een licht teruglopend ledental en dat de ongebonden en
commerciële sport in belangstelling toeneemt. Ook in Ouder-Amstel zien we dat individueel sporten populair is. Hardlopen en fitness zijn de meest voorkomende sportvormen.
Toch zijn de sportverenigingen in onze gemeente van zeer grote betekenis. Ouderkerk
aan de Amstel en Duivendrecht zijn kleine kernen, waar veel inwoners elkaar kennen.
Verenigingen hebben een belangrijke sociale functie, niet alleen de kleine clubs, maar
ook grote zoals SV Ouderkerk, De Amstelbocht, CTO’70 en TCO die 1.000 of zelfs meer
leden hebben. De sportverenigingen - die voor een groot gedeelte al decennialang bestaan - betekenen voor veel inwoners een ontmoetingsplek en mogelijkheid om zich te
uiten in spel en lichamelijke oefening.
Traditionele verenigingsverbanden stellen echter soms hoge eisen aan inzet en betrokkenheid van mensen. Bovendien kennen ze veel dwingende regels waaraan soms moeilijk
kan worden voldaan door de steeds lossere sociale netwerken en de activiteiten die daarbij horen. Verenigingen zien dat door de maatschappelijke veranderingen de commerciële
aanbieders nieuwe delen van de sportmarkt opeisen. Ook in Ouder-Amstel merken we
dat sportverenigingen het moeilijk hebben. Zijn het geen luxeproblemen zoals wachtlijsten, dan zijn het wel knellende situaties met betrekking tot afname van het aantal leden,
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de waarborging van financiële continuïteit en het vinden van voldoende en geschikte
vrijwilligers.
Met de toenemende druk op de georganiseerde sport in het algemeen en de specifieke
Ouder-Amstelse sportproblemen, is de roep om steun van de verenigingen logisch en
gerechtvaardigd. Als gemeente willen we die steun verlenen. We vinden namelijk dat
sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Enerzijds willen we
ze ondersteunen bij het invullen van die functie, anderzijds willen we als gemeente voor
verenigingen de voorwaarden creëren om zo professioneel mogelijk te kunnen functioneren. Als gemeente vinden we het van belang dat we sportverenigingen ondersteunen bij
het inspelen op moderne ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door mee te denken bij het ontwikkelen van alternatieve lidmaatschapsvormen, het opknippen van taken zodat vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt en het meedenken over multifunctioneel gebruik van accommodaties.
Accommodaties en openbare ruimte
Binnen de gemeente zien we veel sporters die kiezen voor sporten als hardlopen en fitness. Voor de beoefening daarvan zijn type accommodaties zoals die traditioneel door de
overheid worden gefinancierd, niet noodzakelijk. Wij vinden echter dat het nadrukkelijk
de moeite loont te investeren in voorzieningen in de directe woonomgeving, juist om
jeugd en volwassen twijfelaars aan het sporten te krijgen én te houden. Een fitness- of
sportschool in Duivendrecht, waar duidelijk behoefte aan lijkt te zijn, laten we over aan
het particulier initiatief.
Het belangrijkste vertrekpunt ten aanzien van sportaccommodaties en openbare ruimte
is de vaststelling dat het gebruik ervan moet aansluiten bij het sportbeleid in de gemeente. Concreet moeten sportaccommodaties een middel zijn om de sportdeelname van inwoners te vergroten en mogelijkheden te bieden voor een gevarieerd sportaanbod. Centraal in het sportaccommodatiebeleid staan dan ook toegankelijkheid, optimalisering van
de gebruiksmogelijkheden en kwaliteit. We streven naar accommodaties die voldoen aan
de daarvoor gestelde normen en die multifunctioneel gebruikt worden. Een sporthal en
een sportzaal met voorzieningen in respectievelijk Ouderkerk en Duivendrecht beschouwen we als een basisvoorziening. Dat geldt ook voor het buitenzwembad, de landijsbaan,
het tenniscomplex en de sportvelden in beide woonkernen.
Buitenaccommodaties
In Ouder-Amstel gaat het wat betreft buitenaccommodaties om twee voetbalcomplexen,
een tennisaccommodatie, een landijsbaan en een buitenbad. Voor de voetbalcomplexen
betalen de gebruikers huur. De gemeente neemt het groot onderhoud voor haar rekening. De clubhuizen zijn door de verenigingen zelf gerealiseerd en worden ook door hen
beheerd en geëxploiteerd. Het tenniscomplex is door de vereniging gerealiseerd. De vereniging betaalt geen huur en verzorgt zelf het onderhoud, wat ook geldt voor de schaatsclub. Het buitenbad wordt gesubsidieerd vanwege haar uitzonderlijke karakter en haar
regiofunctie.
Deze situatie vinden we ook voor de toekomst wenselijk. We stellen als gemeente ruimte
c.q. gronden ter beschikking. Gebruikers betalen huur voor het gebruik van die gronden.
Die huur kan verrekend worden wanneer de vereniging zelf de aanleg c.q. het onderhoud
van banen, velden, speelweides, ijsbaan op die gronden voor haar rekening neemt. Voor
aanleg en beheer van opstallen zoals clubgebouwen, kantines en kleedkamers zijn verenigingen in beginsel geheel zelf verantwoordelijk.
Voor de komende jaren willen we inzetten op het optimaliseren van het gebruik van de
buitenaccommodaties. Multifunctioneel gebruik door sport, onderwijs en kinderopvang
stimuleren we daar waar mogelijk. Nieuwbouw of renovatie pakken we aan in samenspraak met de verenigingen en stellen we afhankelijk van de wensen van de gebruikers.
- 13 -

Daarnaast willen we de kwaliteit van de diverse accommodaties verbeteren omdat uit het
inwonersonderzoek van einde 2008 bleek dat een aantal accommodaties kwalitatief als
onvoldoende wordt beoordeeld door de gebruikers.
Uitbreiding van de capaciteit van het tenniscomplex in Ouderkerk en de aanleg van een
kunstgrasveld bij zowel SV Ouderkerk als CTO’70 hebben prioriteit. Enerzijds omdat de
binnen de gemeente belangrijke verenigingen daar zelf grote behoefte aan hebben. Anderzijds omdat de inwoners middels het marktonderzoek aangeven het belangrijk te vinden dat daar iets aan gebeurt.
Binnenaccommodaties
De gemeente Ouder-Amstel beschikt over twee gemeentelijke indoor sportaccommodaties: het Dorpshuis in Duivendrecht en de Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel. Voor
de gemeente is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Daarnaast is een hogere bezettingsgraad gewenst.
De Bindelwijk wordt op doordeweekse dagen overdag gebruikt voor bewegingsonderwijs
door de drie basisscholen uit Ouderkerk aan de Amstel: Jan Hekmanschool, Het Kofschip
en de Amstelschool. Het Dorpshuis wordt gebruikt door de Duivendrechtse basisscholen
A. Bekemaschool en De Grote Beer. ’s Avonds en in de weekenden zijn het de sportverenigingen die gebruik maken van de sportvoorzieningen. Het NHV (Nederlands Handbal
Verbond) en de KNVB huren ruimte om er wedstrijden te plannen. Alle vaste huurders
worden in het voorjaar aangeschreven met het verzoek de gewenste uren voor het komende seizoen aan te geven. Er zijn geen richtlijnen voor de prioritering van doelgroepen
en/of huurders. Veel huurders huren echter al jarenlang en normaal gesproken komt er
dan ook voor iedereen een redelijke verdeling uit de koker. Inroostering vindt in de regel
plaats door de beheerders. Inzicht in de bezettingsgraad van de sporthal en de sportzaal
is er maar in beperkte mate. Er is tot nu toe geen gericht beleid geweest op het verhogen van de bezettingsgraad, hoewel wel altijd getracht is de ruimtes zo efficiënt mogelijk
te verhuren. Veel huurders willen echter op dezelfde momenten gebruik maken van ruimtes. Momenteel leeft bovendien het gevoel dat de bezetting steeds minder wordt, omdat
diverse huurders steeds minder uren huren. Met cijfers is dat echter nauwelijks te staven
Voor het optimaliseren van de bezetting wordt naar verschillende mogelijkheden gekeken. Enerzijds zetten we in op het vergroten van het aantal leden van verenigingen zodat
beschikbare zaalruimte optimaal wordt benut. Anderzijds moeten we vraag en aanbod
van ruimten bij elkaar proberen te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbare
sportaccommodatie en het eventuele gebruik van organisaties buiten de sport, met name
scholen, kinderopvangorganisaties, welzijnsinstellingen en/of commerciële organisaties
die geïnteresseerd kunnen zijn in het gebruik van sportaccommodaties voor zowel sportieve als niet-sportieve activiteiten. Ook wordt gekeken naar de behoefte van commerciële sportaanbieders aan accommodaties en het gebruik .
Openbare ruimte
Ouder-Amstel is in de gelukkige omstandigheid dat het beschikt over een prachtig buitengebied. De open polder de Ronde Hoep, de Duivendrechtse polder, recreatiegebied
Ouderkerkerplas en de rivieren de Amstel en de Bullewijk maken Ouder-Amstel tot een
aantrekkelijk gebied voor fietsers, wandelaars en waterrecreanten. Het gebied rondom
Ouder-Amstel maakt deel uit van het fietsknooppuntennetwerk Amstelland-Meerlanden.
Wanneer we als gemeente nieuwe woningen of woonwijken bouwen, wordt er altijd gekeken naar wat er nodig is aan onderwijs, winkelvoorzieningen, parkeergelegenheid en
openbaar vervoer. Daar wordt geld en ruimte voor gereserveerd, zoals dat ook wordt
gedaan voor kleinere dingen zoals speeltuintjes, afvalbakken en straatverlichting. Sport
heeft die positie nog niet, maar zou die wel moeten krijgen. Enerzijds kunnen sportverenigingen zelf aangeven of ze ledengroei verwachten en daardoor op de langere termijn
behoefte hebben aan uitbreiding van de faciliteiten. Anderzijds moeten we als gemeente
demografische gegevens kunnen genereren, waarmee we kunnen inschatten wat de toe- 14 -

komstige wensen zijn ten aanzien van het gebruik van sportvoorzieningen. Op die wensen moeten we dan ook inspringen als we sport de waarde toedichten zoals we dat in
deze nota doen. Het geldt overigens niet alleen voor de binnen- en buitenaccommodaties, maar zeker ook voor de openbare ruimte. Het feit dat steeds meer sporters willen
sporten in hun eigen tijd, ongebonden en ongeorganiseerd, betekent ook dat steeds
meer gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte als sportterrein. Aan de wens van
veiligheid en geschikte ruimte van die groeiende groep moeten we gehoor geven.
Communicatie, informatie & uitstraling als sportgemeente
Als gemeente hebben we in de afgelopen jaren niet actief gepromoot dat we vinden dat
sport en bewegen belangrijk is. Dat vinden we zelf, maar dat vinden ook de inwoners.
Bovendien geven veel inwoners aan dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de sportmogelijkheden binnen de gemeente. Met dit beleidsplan zetten we een stap in de goede
richting, maar we zullen er alert op moeten blijven dat we sport structureel een belangrijke plaats toedichten in de communicatie en informatievoorziening.

2.7

Focus op specifieke doelgroepen

We kiezen dus voor activiteiten gericht op drie thema’s. Daarnaast willen we zoals gezegd inzetten op drie specifieke doelgroepen. De keuze voor deze doelgroepen is enerzijds een maatschappelijke, anderzijds een sportieve en praktische.
Jeugd 4 - 18 jaar
We weten dat de sportdeelname van de jongste jeugd over het algemeen al zeer hoog is
te noemen. Bij de wat oudere jeugd is die deelname al een stuk lager. Daar zijn veel begrijpelijke en moeilijk te keren motieven voor: jongeren krijgen andere interesses als ze
tiener zijn, krijgen verkering, kunnen rijles nemen of gaan studeren en verlaten de omgeving waar ze geboren en getogen zijn. Zeker in een kleine gemeente als Ouder-Amstel
is dat niet ondenkbeeldig.
Sporten begint dus al in de jongste jeugd. Dat is de basis voor ons sportbeleid. Kinderen
aan het sporten krijgen en ze laten kennismaken met verschillende vormen van sport is
dan ook een zeer belangrijk streven de komende jaren. We doen daar al wat aan vanuit
het minimabeleid. Kinderen uit gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau komen in
aanmerking voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds.
Sporten is ook gezond en een belangrijk middel tegen het toenemend aantal kinderen in
de samenleving met overgewicht. De ervaring leert dat het erg veel moeite kost om
mensen die als kind weinig of niet aan sport hebben gedaan, op latere leeftijd sportactief
te krijgen. We leggen in ons beleid dan ook de nadruk op de basisschooljeugd en proberen deze groep te stimuleren intensief te sporten en te bewegen. Steeds duidelijker
wordt immers dat alleen intensief sporten effect heeft op de gezondheid. De keuze voor
deze groep heeft ook een praktische reden, want Ouder-Amstel kent alleen maar primair
onderwijs. Daarnaast denken we op lange termijn meer effect te bereiken door ons te
richten op de jongste jeugd. Het vergroten van de binding met de lokale sport op jonge
leeftijd kan een extra stimulans zijn om op latere (middelbare school-)leeftijd toch verbonden te blijven aan die sport. Een ander argument is dat het jeugdlid van nu het kaderlid van morgen is.
Mooie accommodaties, het uitstralen van het belang van sport voor gezondheid en normen en waarden en het voorzien in een aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften
van jongeren zijn instrumenten waarmee we invulling geven aan het belang van deze
doelgroep.
Daarbij spelen scholen, kinderopvangorganisaties en jeugd- en jongereninstellingen een
belangrijke rol. Niet alleen omdat we daarmee de jeugd zelf rechtstreeks kunnen bereiken, maar ook de ouders van de kinderen. De relatie tussen sport, onderwijs en opvang
zullen we dus moeten verstevigen. Dat vinden ook de inwoners. De in het sportonder- 15 -

zoek opgenomen stelling dat het goed is als basisscholen en kinderopvangorganisaties
tijdens school- en opvangtijd kinderen in aanraking brengen met sport, wordt volmondig
beaamd. We streven ernaar dat kinderen de komende jaren met veel verschillende sporten in aanraking komen, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken voor één of
meer sporten waar ze mee verder willen.
Volwassenen 55+
De keuze voor volwassenen van 55 jaar en ouder wordt vooral ingegeven door de flinke
stijging van het aantal senioren de komende jaren. Ouder-Amstel kent al een relatief
groot aandeel ouderen. Landelijk zijn de prognoses dat het aandeel ouderen alleen nog
maar verder gaat toenemen. Bijna 40% van de Ouder-Amstelse bevolking is 50 jaar of
ouder en maar liefst een zesde van alle inwoners is ouder dan 65 jaar. Daarmee vormen
ouderen een zeer belangrijke leeftijdsgroep.

Absoluut
Totaal aantal inwoners
0-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar
65-79 jaar
90 jaar en ouder
65 jaar of ouder in % van de bevolking
Mannen in % van totale bevolking
Vrouwen in % van totale bevolking
Totale bevolkingsgroei in 2007

Percentueel

13.046
3.217
1.042
1.594
2.159
2.897
1.476
661

+8

24,7%
8,0%
12,2%
16,5%
22,2%
11,3%
5,1%
16,4%
48,6%
51,4%
+ 0,06%

Percentueel
Landelijk

24,0%
12,0%
14,0%
15,6%
19,7%
11,0%
3,8%
14,7%
49,4%
50,6%
0,29%

Tabel 1: Verdeling inwoners Ouder-Amstel naar leeftijd, volgens CBS per 1 januari 2008

Dé senior bestaat niet. Het begrip senior is een subjectief begrip. Het is dan ook lastig
om een leeftijd aan te duiden vanaf wanneer iemand als senior beschouwd wordt. Feit is
wel dat het ook of misschien wel juist voor senioren van belang is te sporten en voldoende te bewegen. Probleem is echter dat veel senioren zich niet thuis voelen in het traditionele sportaanbod en vervolgens afhaken of naar andere sportvormen op zoek gaan. De
praktijk wijst uit dat veel senioren hun weg wel weten te vinden. Toch denken we dat we
het sport- en beweegaanbod voor senioren hier en daar extra kunnen stimuleren of aanscherpen, waardoor deze groep vaker gaat sporten dan dat ze nu doet.
Mensen met een handicap en/of een chronische beperking
Net zoals iedereen sporten mensen met een handicap voor hun ontspanning en plezier.
En ook voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve of chronische beperking geldt dat sport goed is. Voor mensen met een beperking is het echter
niet altijd mogelijk om van het bestaande sportaanbod gebruik te maken. Bij sportverenigingen waar mensen met een handicap sporten zijn vrijwilligers met vaak specifieke
kennis van de doelgroep nodig. Te denken valt hierbij aan het begeleiden van sporters
met een verstandelijke handicap of medische ondersteuning van sporters in een rolstoel.
Veel mensen met een beperking denken ook dat hun beperking het sporten onmogelijk
maakt. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om aangepast te sporten
spelen hierbij een grote rol. Soms willen ze wel aan sport doen, maar weten niet altijd de
weg. Het zijn allemaal vragen waar veel sportieve mensen met een beperking het antwoord niet goed op weten. Het feit dat ‘er in een gemeente te weinig mensen zijn met
dezelfde beperking die dezelfde sport willen beoefenen’, is een belangrijk argument voor
de belemmering van de ontwikkeling van lokaal sportaanbod en daardoor voor de sportbeoefening door mensen met een beperking. Als we bedenken dat met de vergrijzing ook
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het aantal mensen met een chronische aandoening zal stijgen, zal deze groep in de toekomst alleen maar groter worden. Voldoende redenen dus om de komende jaren aandacht aan deze groep te besteden.

2.8

Relatie met ander gemeentelijk beleid

Het sportbeleid van Ouder-Amstel is in de afgelopen jaren ‘klassiek’ ingevuld. Zoals bij
veel andere lokale overheden speelde de gemeente een voorwaardenscheppende rol. Het
meeste geld is uitgegeven aan het instandhouden van de sportaccommodaties. Dit facilitair karakter van het sportbeleid kwam tot uitdrukking in de volgende aspecten:
1. Het beschikbaar stellen van accommodaties tegen een gereduceerd tarief;
2. het beschikbaar stellen van grond voor door derden te realiseren sportaccommodaties;
3. het verlenen van gemeentegarantie voor geldleningen voor het realiseren van accommodaties;
4. het beschikbaar stellen van exploitatiesubsidies;
5. het beschikbaar stellen van subsidie aan welzijnsorganisaties voor onder andere het
opzetten van verschillende bewegingsactiviteiten.
Incidenteel werd wel eens een stimuleringssubsidie toegekend of werden andere faciliterende maatregelen getroffen. Zo heeft een aantal sportverenigingen in 2008 gebruik gemaakt van de door de gemeente geboden mogelijkheid om met een gemeentelijke bijdrage een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan te schaffen en daarvoor ook cursussen te volgen.
In het nieuwe beleid, dat is gericht op faciliteren én stimuleren, komt ook het integraal
karakter van het sportbeleid nadrukkelijk in beeld. Sport is geen op zichzelf staand beleidsterrein meer, maar heeft raakvlakken met diverse andere onderwerpen binnen het
gemeentelijke beleid.
Jeugdbeleid
De relatie tussen sport en jeugd is evident. Niet voor niets wordt jeugd als een van de
belangrijkste doelgroepen genoemd in deze nota. In de ook in 2009 te verschijnen
Jeugdnota Jong@Ouder-Amstel.nl zijn diverse raakvlakken met sport te vinden. Zo wordt
aandacht besteed aan alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het schenkbeleid dat
sportverenigingen, maar ook jeugd- en jongerencentra als Elf91 en D’Spot met een eigen
bar voeren. Voor verenigingen met een kantine zijn de baropbrengsten een belangrijke
bron van inkomsten, maar we moeten er voor waken dat het alcoholgebruik binnen de
perken blijft. De campagne ‘Drinken is geen sport’ van het Trimbos Instituut en NOC*NSF
biedt mogelijkheden om daar aandacht aan te besteden. Ook wordt gestimuleerd dat
jongeren actief participeren in de besluit- en ideevorming rondom allerlei thema’s. In de
sport gaat het dan om participatie in het kiezen en organiseren van moderne sportconcepten, die beter aansluiten bij de behoefte aan beleving en spektakel van jongeren.
Gezondheidsbeleid
In deze sportnota speelt ook gezondheid een belangrijke rol. In Nederland kampt gemiddeld 36% van de bevolking met matig overgewicht. We hebben geen reden om aan te
nemen dat Ouder-Amstel daar erg van zal afwijken. Meer sporten en bewegen is ontegenzeggelijk goed voor de gezondheid, maar ook een verantwoord voedingspatroon is
van grote waarde. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de noodzaak om te bewegen en te sporten voor een goede gezondheid. Op basis van de Wet Publieke Gezondheid
zijn alle gemeenten verplicht een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. OuderAmstel kent nog geen specifiek gezondheidsbeleid. Wel voert de GGD geregeld gezondheidspeilingen uit waarin ook aandacht wordt besteed aan Ouder-Amstel.
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Onderwijsbeleid / Brede school
De schakel tussen school en sport is de jeugd zelf. Het bewegingsonderwijs op de OuderAmstelse basisscholen speelt niet alleen een rol bij de fysieke ontwikkeling van het kind,
het helpt ook bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen tegen te gaan en stimuleert
sociale participatie en verantwoordelijkheidsbesef.
Pabo-studenten die na september 2005 zijn afgestudeerd, hebben niet meer automatisch
de bevoegdheid om bewegingsonderwijs aan de groepen drie tot en met acht te geven.
De maatregel is ingevoerd in verband met het gebrek aan kwaliteit van de toenmalige
lessen bewegingsonderwijs, het herkennen van het belang van bewegen voor kinderen
en het overvolle programma van de Pabo. Volgens de KVLO (Koninklijke Vereniging voor
leraren Lichamelijke Opvoeding) heeft zo’n 40% van de basisscholen een vakleerkracht.
Scholen die dit niet hebben, noemen financiën vaak als oorzaak. De laatste tijd kiezen
steeds meer scholen voor een vakleerkracht, omdat ze het belang inzien van een kwalitatief aanbod van bewegen en sport in en rond de school. Immers, er komen meer kinderen die steeds minder bewegen en aan overgewicht lijden. We spreken in dit verband van
een vakleerkracht ‘nieuwe stijl’. Zij geven bewegingsonderwijs, coachen collegagroepsleerkrachten, stellen daarnaast bewegingsprogramma’s op voor kinderen met
overgewicht, hebben aandacht voor kinderen met een achterstand in de motoriek, coördineren het naschoolse sportaanbod, leggen contacten met sportverenigingen en zorgen
ervoor dat het schoolplein een uitdagend beweegplein wordt. Zij kunnen ook een belangrijke rol vervullen in de naschoolse opvang.
Ook de scholen in Ouder-Amstel maken voor het gymonderwijs gedeeltelijk gebruik van
vakleerkrachten. Dat vinden we positief. Sport kan ook uitdrukkelijk een rol spelen in de
naschoolse opvang en de school kan een mooi platform bieden voor de kennismaking
met de verenigingssport, zeker nu binnen Ouder-Amstel Brede Scholen gaan verschijnen.
Met de aanstelling van een coördinator Brede School binnen de gemeente liggen er mogelijkheden om beleidszaken goed met de sport af te stemmen. De Brede School is een
samenwerkingsverband tussen instanties uit het onderwijs, welzijn, opvang en zorg. Een
Brede School is het middelpunt in de wijk. Alle organisaties zijn gericht op het bieden van
een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het schoolgaande kind. Door ‘dagarrangementen’, waarbij een doorlopend aanbod is van opvang voor schooltijd, onderwijs, overblijf en culturele, sportieve en educatieve activiteiten na en tijdens school, brengen kinderen er veel tijd door.
Welzijnsbeleid en Wmo
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Basisfilosofie van de wet is dat iedereen -jong en oud, gehandicapt en nietgehandicapt, autochtoon en allochtoon- volwaardig moet kunnen meedoen aan alle aspecten van de samenleving. De gemeente Ouder-Amstel wil de zelfredzaamheid van burgers bevorderen en de onderlinge betrokkenheid tussen burgers versterken. De gemeentelijke taken zijn geordend in negen prestatievelden, waarvan de eerste ‘Sociale samenhang en leefbaarheid’ en de vijfde, ‘Bevorderen deelname’ een duidelijke link hebben met
sport. De gemeente heeft in dit kader de taak deelname aan de maatschappij van iedereen en van mensen uit kwetsbare groepen in het bijzonder te bevorderen. De fysieke
toegankelijkheid van openbare gebouwen is hierbij bijvoorbeeld van belang. Ook de ondersteuning van vrijwilligers, een ander belangrijk thema in de sport, is vastgelegd in de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het Wmo-beleidsplan 2008-2011 OuderAmstel is aangegeven dat de gemeente vrijwilligerswerk wil stimuleren en faciliteren.
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Vrijwilligersbeleid
Ouder-Amstel heeft naar schatting 2.000 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar
voor het functioneren van vele verenigingen en organisaties actief op het gebied van sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, belangenbehartiging, onderwijs, natuur/milieu, toerisme/recreatie, kerken, zorg en natuurlijk ook sport. Veel sportverenigingen geven aan
moeite te hebben met het vinden van voldoende en geschikte vrijwilligers. Het beleid van
de gemeente Ouder-Amstel is gericht op het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk. In dit kader zijn in de afgelopen jaren nieuwe initiatieven voor de ondersteuning
van vrijwilligers opgezet, zoals deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers (cursussen
en workshops) en het digitale vrijwilligerssteunpunt met de bij Coherente ondergebrachte
vrijwilligersvacaturebank. Die activiteiten zijn niet specifiek op vrijwilligers in de sport
gericht. Vanaf het voorjaar 2009 maakt de gemeente bovendien gebruik van de collectieve vrijwilligersverzekering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Ruimtelijk ordeningsbeleid
Een sportief ingerichte ruimte stimuleert beweging, vergroot de leefbaarheid in de buurt
en komt de sociale veiligheid ten goede. Ouder-Amstel biedt veel natuurlijke mogelijkheden voor recreatieve sport, maar bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden zoals in Ouderkerk-Zuid, Ouderkerk-Oost en Duivendrecht centrum is het van belang het sportbeleid
te betrekken. Ook het speelplekkenbeleid heeft nauwe raakvlakken met de sport.
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3. DE WEDSTRIJD: ACTIVITEITEN 2009 - 2013
In dit hoofdstuk gaan we nader in op hoe we invulling willen geven aan het uitdragen van
onze visie. We beschrijven de activiteiten die we gaan uitvoeren ten aanzien van sportverenigingen, sportaccommodaties en openbare ruimte en de uitstraling van OuderAmstel als sportgemeente. Deze activiteiten zijn niet specifiek gericht op een van de
doelgroepen, maar dragen bij aan de realisatie van de algemene doelstelling dat we meer
inwoners intensief willen laten sporten de komende jaren. Ook beschrijven we de activiteiten die we specifiek willen gaan uitvoeren voor de drie doelgroepen jeugd 4-12 jaar,
volwassenen 55+ en mensen met een handicap en/of een chronische beperking.

3.1

Sportverenigingen

1. Verbeteren van de ondersteuning van sportverenigingen
Sportverenigingen nemen een zeer belangrijke plaats in binnen Ouder-Amstel. We doen
veel voor verenigingen op accommodatiegebied, maar stellen daarvoor ook voorwaarden
aan verenigingen op bestuurlijk-organisatorisch vlak. Ook daarbij vinden we dat we verenigingen op weg kunnen helpen.
Een groot deel van die verbeterde ondersteuning kan vorm krijgen door beter te communiceren met verenigingen. De informatievoorziening naar verenigingen toe moet beter.
Andersom vragen we ook verenigingen zo goed mogelijk met ons als gemeente te communiceren. Eens per half jaar gaan we een digitale nieuwsbrief uitbrengen met de belangrijkste ontwikkelingen op sportgebied binnen de gemeente, een lijst met contactpersonen en een overzicht van nieuwsberichten van voor sportverenigingen relevante organisaties als Sportservice Noord-Holland, Nationaal Instituut Sport en Bewegen (NISB) en
NOC*NSF. Verenigingen zullen gedeeltelijk ook zelf voor input moeten leveren door bijvoorbeeld informatie aan te leveren over succesvolle activiteiten binnen hun eigen verenigingen die als good practice voor andere clubs kunnen dienen.
Voor de uitvoering van het sportbeleid zal een begeleidingsgroep worden geformeerd die
eens per jaar bij elkaar komt. De groep bestaat uit een afvaardiging van personen van
sportverenigingen en organisaties die lokaal bij de sport betrokken zijn. In het kader van
het gemeentelijke jongerenparticipatiebeleid zullen we daar ook nadrukkelijk jongeren bij
betrekken. Daarnaast wordt structureel gesproken met de vaste huurders van de Bindelwijk en het Dorpshuis over het gebruik van beide sportaccommodaties.
Sport is ook een beleidsthema geworden met een sterk integraal karakter en met een
grote maatschappelijke waarde. Ook op lokaal niveau zien we daarom dat samenwerking
steeds meer plaatsvindt en dat niet alleen de sport zelf maar ook andere maatschappelijke organisaties het belang van samenwerking steeds meer onderkennen. Samenwerking
tussen verenigingen onderling en samenwerking tussen de sport en het onderwijs en de
naschoolse opvang staan nadrukkelijk in de belangstelling. Als gemeente proberen we
daarin te ‘makelen en schakelen’.
We zullen vaker een beroep doen op de sportverenigingen om hun specifieke kennis en
expertise in te zetten bij sportoverstijgende vraagstukken. Het in contact brengen van de
sport met andere maatschappelijke organisaties beschouwen we als een belangrijke taak.
Mogelijk dat een steeds meer voorkomende vorm van samenwerking in Nederland, namelijk die tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, ook in onze gemeente kan werken. Bovendien zullen we verenigingen stimuleren vaker van elkaars mogelijkheden, van de inzet van stagiaires (maatschappelijke stages) en van de steunfunctie van ondersteuningsorganisaties gebruik te maken. Voorbeelden daarvan zijn SportService Noord-Holland, de sportbonden en de Stichting Sport en Zaken, die een netwerk
beheert van een groot aantal Nederlandse bedrijven die sportverenigingen kosteloos ondersteunen bij complexe vraagstukken.
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Deze nieuwe activiteiten kosten weinig extra geld, maar vergen slechts een andere invulling van de reguliere werkzaamheden van de bij sport betrokken gemeenteambtenaren.
Een klein budget wordt vrijgemaakt voor specifieke activiteiten zoals themabijeenkomsten of een bijdrage in de kosten van ondersteuners bij specifieke vraagstukken op het
gebied van ontwikkeling van vrijwilligers-, sponsor- of algemeen beleid.
Actie
Uitvoeringspartners

Planning

Verbeteren van de ondersteuning van sportverenigingen
Sportverenigingen, basisscholen, buitenschoolse opvang, commerciële organisaties,
Sportservice Noord-Holland, sportbonden, Stichting Sport & Zaken

Uitgeven van een nieuwsbrief
Instellen van een begeleidingsgroep
Instellen van een overleg ‘vaste huurders’
2009

Geraamde extra lasten

3.2

2010

2010

2011

2012

2013

●
●
●

●

●

●

●

2011

3.000

3.000

2009

2012

3.000

2013

3.000

3.000

Sportaccommodaties & openbare ruimte

2. Uitbreiden capaciteit tennismogelijkheden
Tennisvereniging TCO is een van de grootste verenigingen van Ouder-Amstel. De vereniging zou echter nog groter kunnen zijn, als zij meer ruimte tot haar beschikking zou hebben. Een groot aantal potentiële tennissers staat op de wachtlijst. Op sportpark Zuidermeer zijn negen gravelbanen en twee allweather minikunststofbanen, allen niet overdekt.
Uitbreiding met een overdekte tennishal zou een oplossing zijn voor het capaciteitsprobleem en zou waarschijnlijk ook exploitabel zijn. Er is echter geen ruimte voor de bouw
van een tennishal. Een optie is wel uitbreiding met twee à drie extra tennisbanen. Daartoe zal echter grond aangekocht moeten worden naast het tennispark. De gemeente wil
onderzoeken of het mogelijk is die grond aan te schaffen, waarna het aan de vereniging
zelf is op deze grond twee à drie tennisbanen te realiseren. De grond voor de aanleg van
het huidige tenniscomplex is ter beschikking gesteld (net als overigens de grond voor de
aanleg van de landijsbaan), maar daartegenover staat een subsidie die de huurkosten
nagenoeg volledig dekt. De exploitatielasten komen voor rekening van de vereniging. De
mogelijke verwerving van extra gronden legt een relatief klein beslag op de gemeentelijke begroting omdat alleen de rentebaten worden gederfd (de grond blijft eigendom en
behoudt de boekwaarde). Omdat dit beslag afhankelijk is van de verwervingskosten van
de grond en de rente, wordt een PM post opgenomen.
Actie
Uitvoeringspartners

Uitbreiden capaciteit tennismogelijkheden
TCO
2009

Planning

Aanschaf grond tbv aanleg tennisbanen
2009

Geraamde extra lasten

2010
PM

2011

2012

2013

●
2011

PM

2010

2012
PM

2013
PM

PM

3. Vergroten van multifunctioneel gebruik van voetbalcomplexen
Vergroten van de capaciteit van de complexen van CTO’70 en SV Ouderkerk heeft hoge
prioriteit, zowel bij de verenigingen zelf als bij de inwoners. Belangrijk is wel dat we de
beschikbare ruimte goed benutten. Het openstellen van accommodaties voor buitenschoolse opvang, jeugdwerk en bijvoorbeeld ook bedrijven biedt kansrijke initiatieven.
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Momenteel bestaat het beeld dat onvoldoende van de capaciteit van de faciliteiten gebruik wordt gemaakt. We gaan inventariseren wat vraag en aanbod is waarbij de gemeente de verbinding zal leggen tussen diverse mogelijke partners. Momenteel wordt al
hier en daar gebruik gemaakt door scholen en opvang van de sportvelden. Zo maakt het
Augustinuscollege uit Amsterdam Zuidoost gebruik van de velden van complex De Hoop
en kunnen leerlingen van de Ouderkerkse basisscholen al geregeld sporten op de locatie
aan de Wethouder Koolhaasweg. Multifunctioneel gebruik kan echter verder gaan dan het
incidenteel gebruik maken van elkaars ruimte. Het kan bijvoorbeeld gaan om structurele
verhuur van (een deel van) de ruimte, het integreren van trainingen in de buitenschoolse
opvang (inclusief ophalen en wegbrengen van kinderen) of het aanbieden van maaltijden
of huiswerkbegeleiding. In het kader van de ontwikkeling van de Brede Scho(o)len in
Ouder-Amstel zullen de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik nader uitgediept worden.
Middels de aanleg van kunstgrasvelden kan multifunctioneel gebruik een enorme impuls
krijgen. Kunstgrasvelden zijn veel meer en intensiever te bespelen dan natuurgrasvelden. Zowel bij de voetbalvereniging SV Ouderkerk als bij de voetbaltak van omnivereniging CTO’70 in Duivendrecht is grote behoefte aan een kunstgrasveld. Voor beide verenigingen geldt dat ze kampen met veldproblemen, zowel kwalitatief als kwantitatief van
aard. De normen voor zowel wedstrijd- als trainingsbelasting worden overschreden, de
bespeelbaarheid is verre van optimaal en bij SV Ouderkerk is inmiddels sprake van een
wachtlijst, zonder dat er uitzicht is op verkorting daarvan. Zo verwacht de club nog meer
aanvragen voor een lidmaatschap, gezien de ontwikkeling die het meisjes- en damesvoetbal doormaakt. Daarnaast is de club actief met het ook door de KNVB gestimuleerde
45+ voetbal en ziet zij een ontwikkeling dat jongeren meer blijven hangen dan een aantal jaren geleden. Capaciteitsuitbreiding is dus zeer wenselijk maar kan gezien de ruimte
niet worden gerealiseerd door toevoeging van velden. Deze zal dus gezocht moeten worden in uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de bestaande velden. Dat kan door
het vervangen van die bestaande velden door kunstgras. De laatste jaren mogen van de
KNVB competitiewedstrijden op kunstgras gespeeld worden, wat heeft geleid tot een explosieve groei van het aantal voetbalkunstgrasvelden. Inmiddels zijn er meer dan 700
kunstgrasvoetbalvelden in ons land. De KNVB heeft beide verenigingen dan ook geadviseerd over te gaan tot de aanleg van een kunstgrasveld. Bij CTO’70 leidt vervanging van
het bestaande hoofdveld tot een uitbreiding van de bespeelbaarheid op jaarbasis van 200
uur tot 1.200 uur. Bij SV Ouderkerk biedt een kunstgrasveld veel extra mogelijkheden
voor jeugdwedstrijden en oefenwedstrijden voor senioren.
Het belang van kunstgras is dus onomstreden. De aanleg van een kunstgrasveld is echter
een grote investering. Gezien het belang van voetbal voor de inwoners en de continuïteit
van de twee (grote) sportverenigingen vinden we dat we deze investering als gemeente
voor onze rekening moeten nemen. De kosten kunnen gedeeltelijk worden gedekt door
het berekenen van hogere huurkosten en de besparing die het te vervallen onderhoud op
de bestaande velden oplevert. Het onderhoud van kunstgras is veel lager dan dat van
natuurgras. De positieve effecten die de aanleg van kunstgras heeft, rechtvaardigen de
investering. Niet alleen kunnen beide verenigingen met de komst van een kunstgrasveld
een groot aantal nieuwe leden verwelkomen, ook ontstaan er extra mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik. Beide verenigingen staan nadrukkelijk open voor de mogelijkheid om het kunstgrasveld te laten gebruiken in het kader van brede school- en naschoolse opvangactiviteiten, waarbij scholieren tijdens en/of na schooltijd sportieve activiteiten krijgen aangeboden. Bij CTO’70 ontstaat bovendien de mogelijkheid het bestaande trainingsveld, dat van een zeer slechte kwaliteit is, te bestemmen voor een andere
sportfunctie.
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De investering in kunstgrasvelden wordt in twintig jaar afgeschreven. Dat levert jaarlijkse kapitaallasten op. De kosten worden echter voor een deel gedekt doordat de onderhoudskosten van de velden aanzienlijk naar beneden gebracht worden en doordat de
verenigingen iets meer huur gaan betalen. Bij CTO’70 kunnen we flink besparen, omdat
het onderhoud van het hoofdveld en dat van het trainingsveld volledig komt te vervallen.
SV Ouderkerk zal bovendien een eigen financiële bijdrage leveren, terwijl we als voorwaarde aan CTO’70 stellen dat de club met concrete plannen komt hoe te komen tot een
gezond toekomstperspectief. Tot slot kan multifunctioneel gebruik ook extra inkomsten
genereren. Met de extra speelmogelijkheden, de verlenging van het seizoen en de daarmee gepaard gaande extra bestedingen in de kantine, moeten beide clubs er ook in financieel opzicht op vooruit kunnen gaan. Extra voordeel is bovendien dat we de vrijkomende grond kunnen gebruiken voor het Amstelbad, dat een reeds jarenlange wens
heeft een deel van de ligweide te vervangen.
Actie
Uitvoeringspartners

Vergroten van multifunctioneel gebruik van voetbalcomplexen
SV Ouderkerk, CTO’70, basisscholen, buitenschoolse opvang
2009

Planning

Aanleg kunstgrasvelden
Stimuleren van intensiever gebruik complexen
2009

Geraamde extra lasten

72.300

2010
116.700

2010

2011

2012

2013

●

●

●

●

●

2011
112.900

2012
109.000

2013
105.100

4. Verbeteren van de bezetting van de binnensportaccommodaties
Tot op heden gaat de huur en verhuur op een ad hoc wijze. Huurders vragen ruimte aan
bij degene die ze het best kennen, er zijn geen eenduidige afspraken over de wijze van
betalen, wijzigingen in de gehuurde tijden worden niet altijd consequent schriftelijk vastgelegd en voor huurders is het niet altijd even duidelijk wat de precieze huurvoorwaarden zijn. Omdat we een kleine gemeente zijn en de meeste mensen elkaar wel min of
meer kennen, gaat het vaak wel goed. Maar wanneer er iets mis gaat, is het vaak lastig
tot een oplossing te komen. Er moet veel geïmproviseerd worden en bovendien hebben
we geen goed inzicht in de bezettingsgraad van de accommodaties.
Wanneer we de bezetting van de Bindelwijk en het Dorpshuis willen verbeteren, zullen
we eerst moeten inventariseren hoe die bezetting nu precies is en waar de verhuurroosters efficiënter kunnen worden ingevuld. In 2008 zijn reeds de eerste stappen gezet om
te komen tot betere afspraken rondom de huur en verhuur: beheerders van de sportcomplexen zijn gestart met het volgen van computercursussen, de verhuur wordt weergegeven in digitale schema’s en er is een aanzet gegeven tot structureren van de facturering. Die lijn zal doorgezet worden. Huurvoorwaarden zullen duidelijk moeten worden
en huurders zullen ervan op de hoogte moeten zijn. Met de vaste gebruikers zal structureel overleg ingepland moeten worden.
Daarnaast zullen we criteria opstellen voor hoe we omgaan met huurverzoeken. Daarbij
moeten we een afweging maken tussen het maatschappelijk belang en het belang voor
de exploitatie. Uitgangspunt is dat het onderwijs altijd voorrang moet krijgen bij de verhuur. Vervolgens vinden we dat sportverenigingen uit Ouder-Amstel voorrang moeten
hebben boven sportverenigingen uit andere gemeenten, dat competitie boven training
gaat en dat we de ruimtes ook willen gebruiken voor andere, commerciële activiteiten.
Verenigingen die met ruimtegebrek kampen en die we binnen de gemeente niets kunnen
bieden, proberen we te ondersteunen door creatief mee te denken. Overleg met omringende gemeenten zal daarin een belangrijke rol moeten gaan spelen. In een verstedelijkt
gebied als het onze is er een continu ruimtegebrek. Gemeenten als Diemen en Amstel-
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veen worstelen enorm met de beschikbare ruimte. Een samenwerking ligt voor de hand.
Een (zwem)vereniging als De Snippen kunnen we niet concreet iets bieden in de zin van
meer te huren uren badwater. Wel kunnen we de belangen van De Snippen behartigen
bij andere gemeenten die wel beschikken over een overdekt zwembad. Daar waar dat
mogelijk is en perspectief biedt, zullen we dat gaan doen. Daar staat tegenover dat we
wellicht onderdak kunnen bieden aan verenigingen uit andere gemeenten die daar kampen met ruimtegebrek. Als we binnen onze gemeente structureel of incidenteel ruimte te
vergeven hebben waar de verenigingen uit Ouder-Amstel geen behoefte aan hebben,
zullen we bij andere gemeenten informeren of daar verenigingen zijn die mogelijk interesse hebben in de huur van deze ruimte. Met handbalvereniging NEA willen we in goed
overleg komen tot een afkoopregeling van de opstal. Wanneer deze sport dan de overstap van buiten naar binnen maakt, komt er een grote gebruiker bij.
Deze activiteit moet extra inkomsten gaan genereren. Een betere bezetting moet leiden
tot hogere huurinkomsten. De kosten van onderhoud en beheer van De Bindelwijk en Het
Dorpshuis komen niet ten laste van de sport, maar worden uit andere middelen betaald.
Een belangrijke reden daarvoor is dat deze accommodaties nog voor veel andere doeleinden worden gebruikt dan alleen voor sport. Overigens is het de bedoeling dat er een
meerjarenplanning komt met betrekking tot het onderhoud van De Bindelwijk.
Ten slotte: steeds meer gemeenten kiezen er voor om het beheer en de exploitatie van
hun binnensportaccommodaties te privatiseren of te verzelfstandigen. In een aantal gevallen levert dat voordeel op en gaan zowel de accommodatie zelf als de gebruikers er
flink op vooruit. Er zijn echter ook tal van voorbeelden bekend waarin het niet datgene
heeft opgeleverd dat iedereen ervan verwacht had. Duidelijk is dat verzelfstandiging
voordelen kán opleveren, maar dat uitvoerig onderzocht moet worden wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ‘switch’, of een verandering bijdraagt aan meer en betere
sportdeelname van de inwoners en of het financieel voordeel oplevert. In de komende
beleidsperiode zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
De inspanningen die geleverd worden om de bezetting van de beide binnensportaccommodaties te vergroten moet jaarlijks extra huurinkomsten opleveren.
Actie
Uitvoeringspartners

Verbeteren van de bezetting van de binnensportaccommodaties
Vaste huurders
2009

Planning

Berekenen van de bezettingsgraad
Onderzoeken van marktconformiteit huurtarieven
Opstellen verhuurdocumenten en notitie verhuur
Invoeren structureel overleg vaste huurders
Onderzoek naar mogelijkheden verzelfstandiging
2009

Geraamde extra opbrengsten

4.000

2010
9.000

2010

2011

2012

2013

●
●
●
●
●

2011
14.000

2012
19.000

2013
24.000

5. Verbeteren van de inrichting ten behoeve van multifunctioneel gebruik
Niet alleen vinden we dat de sport- en spelinventaris goed op orde moet zijn, ook vinden
we dat deze moet voldoen aan de wensen van de gebruikers. Net als bij de buitenaccommodaties streven we in het gebruik van de binnenaccommodaties naar multifunctioneel gebruik. De sporthal en sportzaal moeten voor verschillende sportvormen geschikt
zijn, maar ook voor eventuele andere evenementen. Voor het dorpshart Duivendrecht
bestaan vergevorderde nieuwbouwplannen. Daarin wordt ook de nieuwbouw van een
sportzaal meegenomen. Met betrekking tot die nieuwe sportzaal streven we ernaar de
ruimte zodanig te vergroten dat er meerdere sporten kunnen worden beoefend dan in de
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huidige sportzaal. In het bewegingsonderwijs is een trend waar te nemen dat de lessen
steeds meer gefocust worden op sport en spel in plaats van op het traditionele onderwijs.
Die ontwikkelingen juichen wij toe. Wij streven intensieve vormen van bewegen na.
Wanneer bestaande toestellen afgeschreven of versleten zijn, zullen we kritisch bekijken
waardoor we die gaan vervangen. Dat doen we in samenspraak met de verenigingen en
de scholen die er gebruik van maken. De inrichting van de gymzaal van de nieuwe Jan
Hekmanschool -die overigens geen gemeentelijke gymzaal wordt- kunnen we daarbij als
pilot hanteren. Het bestaande budget voor aanschaf sportinventaris bedraagt in de begroting 2009 € 20.450. Dit budget wordt structureel verhoogd met € 2.000.
Actie
Uitvoeringspartners

Planning

Verbeteren van de inrichting ten behoeve van multifunctioneel gebruik
Sportverenigingen en scholen

Meedenken over bouw en inrichting nieuwe sportaccommodaties
Kritisch bekijken van inrichting bestaande inventaris
2009
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6. Verbeteren van de mogelijkheden tot sportbeoefening in de openbare ruimte
We vinden dat bij de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van sportbeoefening
de prioriteit ligt bij het faciliteren van zaken waarvan ook de georganiseerde sport profiteert. Zo hebben we bijvoorbeeld geconstateerd dat veel mensen skeeleren maar daarvoor een geschikte locatie missen. De aanleg van een skeelerbaan willen we dan ook serieus overwegen omdat ook de schaatsclub daarvan kan profiteren en hiermee een extra
aanbod voor haar eigen leden kan creëren. IJsclub De Amstelbocht heeft het idee opgevat een skeelerbaan aan te leggen op een deel van de parkeerplaats van de Ouderkerkerplas. De uitwerking van dat idee nemen we op samen met het Groengebied Amstelland dat beheerder is van het gebied. Verder nemen we maatregelen daar waar dat
noodzakelijk is, bijvoorbeeld daar waar de veiligheid van sporters in het geding is. Ten
slotte proberen we tegemoet te komen aan de belangen van de sport bij veranderingen
in de openbare ruimte zodat we mogelijk goede fiets- en wandelgelegenheden kunnen
creëren. Vooral Duivendrecht heeft daarbij onze speciale aandacht, gezien het oordeel
van de Duivendrechters over de fiets- en wandelvoorzieningen in hun directe omgeving.
Voor de dekking van de kosten van de aanleg van de skeelerbaan worden medefinanciers
gezocht en worden bestaande budgetten aangewend.
Actie
Uitvoeringspartners

Verbeteren van de mogelijkheden tot sportbeoefening in de openbare ruimte
Groengebied Amstelland, sportverenigingen, provincie
2009

Planning

Uitwerken voorstel aanleg skeelerbaan
Aanleg skeelerbaan
Nemen van noodzakelijke maatregelen ter verbetering veiligheid sporters
Behartigen van belangen sport bij inrichting openbare ruimte
2009
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2010

2012
PM

2013
PM

PM

3.3

Communicatie, informatie en uitstraling als sportgemeente

7. Verbeteren van de informatievoorziening over sport naar inwoners
Uit het einde 2008 gehouden marktonderzoek onder de inwoners van onze gemeente
blijkt dat veel mensen onbekend zijn met het aanwezige sportaanbod. Wij vinden het
belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Berichtgeving in de Amstelgids en informatie in de gemeentegids en op de website van de gemeente is blijkbaar
een te beperkte wijze van informatieverstrekking. De informatie is niet compleet en
wordt niet of te weinig gelezen.
Middels een jaarlijkse uit te geven brochure kunnen we de informatievoorziening over de
sportmogelijkheden in Ouder-Amstel verder uitbreiden en verbeteren. De meeste gemeenten beschikken over een dergelijke folder. We kunnen er complete informatie in
opnemen over de Ouder-Amstelse sportverenigingen waarbij deze ook de gelegenheid
hebben zich in een aantal regels te profileren. De brochure bevat verder informatie over
sportevenementen, over de openingstijden, tarieven en huurmogelijkheden van accommodaties binnen de gemeente en over de activiteiten van andere aanbieders zoals de
welzijnsstichting en commerciële organisaties. De brochure wordt jaarlijks aan het begin
van het schooljaar en het sportseizoen huis-aan-huis verspreid en is bovendien te vinden
bij openbare voorzieningen zoals bibliotheken, sportaccommodaties, apotheken, scholen
en huisartsenpraktijken.
Daarnaast wordt de website effectiever ingezet met betrekking tot actuele informatievoorziening rondom sport. Zo zal de brochure daar in aangepaste vorm op komen te
staan en zullen inwoners er aanvullende informatie kunnen vinden over het huren van
gemeentelijke sportaccommodaties. Ook het belang van voldoende intensief sporten en
bewegen zullen we als gemeente veel nadrukkelijker voor het voetlicht gaan brengen.
Een belangrijke trend die zich momenteel aftekent in de maatschappij en in de sport in
het bijzonder is dat evenementen steeds meer publiek en deelnemers trekken. Vooral
sporters die niet gestructureerd sporten vinden het vaak prettig om aan een bepaalde
clinic of wedstrijd mee te doen. Hardloopevenementen en alternatieve sportvormen kennen een stijgende belangstelling omdat ze voor de deelnemers geen lange termijn verplichtingen met zich meebrengen. De Avondvierdaagse, de Zwemvierdaagse, Jeugdolympiade, Ronde Hoep Loop, de wielerronde en de roeiwedstrijd Head of the River Amstel
zijn sportieve evenementen die jaarlijks plaatsvinden in Ouder-Amstel. De marathon van
Amsterdam komt deels over Ouder-Amstels grondgebied en als de weersomstandigheden
het toelaten kan de Botshol-schaatstoertocht plaatsvinden.
Deze evenementen hebben een positieve uitstraling en als gemeente willen we die uitstraling beter benutten. Communicatie over die evenementen mag dus ruim opgezet
worden, zowel voor als na het evenement. Daarbij is te denken aan uitgebreidere berichtgeving in de Amstelgids, representatie van burgemeester, wethouders en andere
politiek betrokkenen en een meer creatieve invulling van de supporterende rol van de
gemeente.
Ook willen we meer gebruik maken van landelijke campagnes. Er gebeurt veel in Nederland op het gebied van promotie van breedtesport en de sport kan vaak op een eenvoudige en goedkope manier meeprofiteren van landelijke publiciteit. Zo is dé beweegcampagne om Nederlanders kennis te laten maken met de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen, namelijk vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen, is
‘30minutenbewegen’. De in 2007 gestarte vierjarige campagne is inmiddels bij ruim de
helft van de Nederlanders bekend, wordt landelijk uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen en kent deelcampagnes voor scholen, ouderen, chronisch
zieken en mensen met zittend werk. Ook deelname aan de Nationale Sportweek en de
Nationale Sport Winter Driedaagse, georganiseerd door het Nationale Sport Platform, zijn
evenementen waar we ons voordeel mee kunnen doen.
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Ten slotte willen we op zoek naar een vorm waarin we sportieve successen meer in de
schijnwerpers kunnen zetten. Bekende toppers uit de sport die afkomstig of woonachtig
zijn in de gemeente zullen we meer inzetten als ‘ambassadeur’.
Actie
Uitvoeringspartners

Planning

Verbeteren van informatievoorziening over sport naar inwoners
Lokale media

Communicatie rondom lokale evenementen uitbreiden
Aanhaken bij landelijke campagnes en evenementen
Verbeteren van de informatievoorziening over sport
op de gemeentelijke website
Uitgeven van een jaarlijkse huis-aan-huis sportgids
2009
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Jeugd

8. Meer kinderen met meer sporten kennis laten maken
Veel kinderen krijgen van huis uit een voorkeur voor een bepaalde sport mee. Omdat we
het belangrijk vinden dat kinderen met zoveel mogelijk verschillende vormen van sport
kennis maken, stimuleren we het aanbieden van kennismakingslessen. Daarbij is een
samenwerking tussen sportverenigingen, het bewegingsonderwijs op scholen, de naschoolse opvang en het (buurt)jeugd- en jongerenwerk bij uitstek geschikt.
We zoeken daarbij naar een vorm die de beste eigenschappen combineert van de in de
regio bestaande en mede door Sportservice Noord-Holland geïnitieerde concepten
‘Jeugdsportpas’ en ‘Sport Matcht School’. Daarbij gaat het erom dat kinderen via school
en/of de naschoolse opvang kennis kunnen maken met verschillende takken van sport
om eventueel vervolgens een aantal trainingen te volgen bij een vereniging. Dat kennismakingsaanbod kan plaatsvinden onder schooltijd, tijdens de lessen bewegingsonderwijs,
maar ook na schooltijd of bijvoorbeeld tijdens de naschoolse opvang.
De ‘Jeugdsportpas’ werkt voornamelijk middels het principe dat kinderen buiten schooltijd kennis maken met sportvormen. Dat aanbod kan dan gegeven worden door een lokale vereniging of door een vereniging uit de regio (als die een sport aanbiedt die niet al
door een vereniging uit Ouder-Amstel wordt aangeboden). Omdat veel kinderen na
schooltijd al activiteiten doen of bij de naschoolse opvang zitten, ligt een combinatie met
de buitenschoolse opvang hier voor de hand.
Ook ‘Sport Matcht School’ werkt min of meer volgens dit principe, alleen is daar een
nauwere samenwerking met sportbonden die moderne en laagdrempelige concepten van
hun sport hebben uitgedacht. De bonden waar het hierbij om gaat zijn vooralsnog de
base- en softbalbond, cricketbond, gymnastiekbond, hockeybond, korfbalbond, tennisbond, voetbalbond, wielerunie, zwembond, basketbalbond, volleybalbond, handbalbond,
kanobond, triatlonbond en het watersportverbond.
Van verenigingen verwachten we dat ze regelmatig kennismakingsactiviteiten organiseren. De scholen hebben vooral een taak in het beschikbaar stellen van de lessen bewegingsonderwijs en als communicatiekanaal richting kinderen en ouders.
De organisatie van het kennismakingsaanbod dient meerdere doelen. We kunnen er de
sociale samenhang tussen onderwijs, sport en opvang mee bevorderen, maar ook de
dreigende bewegingsarmoede en de toename van het aantal kinderen met overgewicht
terugdringen. Kinderen kunnen sportervaring opdoen en zo beter kiezen voor een defini- 27 -

tieve sport. Verenigingen biedt het mogelijkheden om zich extra te profileren.
De eerste jaren besteden we de organisatie van het kennismakingsaanbod uit. Vooralsnog zullen Sportbedrijf Amstelveen en Sportservice Noord-Holland daarin een rol gaan
spelen. Daarna is het de bedoeling dat we de organisatie zelf voor onze rekening nemen.
Als gemeente vinden we het van groot belang dat kinderen voldoende bewegingsonderwijs op school krijgen. Activiteiten in het kader van het kennismakingsaanbod spelen
daarbij een belangrijke rol. Daarvoor maken we gebruik van de inzet van een combinatiefunctionaris, die mede door de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ vanuit de rijksoverheid 1mogelijk gemaakt worden.
Een combinatiefunctionaris is bij één werkgever in dienst, maar is werkzaam voor twee of
meer sectoren. Een voorbeeld is een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, afgestudeerd
aan een Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), die als combinatiefunctionaris
(extra) bewegingsonderwijs verzorgt, fungeert als coördinator van het sportprogramma
bij een brede school en training geeft bij een sportvereniging of daar jeugdcoördinator is.
Behalve dat de kinderen daar van profiteren, biedt het dus ook de school én de sportverenigingen extra mogelijkheden. Wanneer we de combinatiefunctionaris kunnen inzetten
om een intensief bewegingsprogramma op te zetten tijdens de lessen bewegingsonderwijs, die hij niet per se zelf hoeft te begeleiden, kunnen we een flinke winst boeken op
het gebied van intensief bewegen.
Ten slotte willen we ook proberen de buurtsport te stimuleren. In de gemeente bevinden
zich veel trapveldjes, skatebanen en andere mogelijkheden om te sporten in de openbare
ruimte of op de bestaande sportcomplexen. We vinden dat die plekken intensiever gebruikt zouden moeten worden voor sportieve activiteiten. Ook kunstgrasvelden bieden bij
uitstek mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Met de welzijnsstichting Coherente
en Sportservice Noord-Holland willen we de mogelijkheden verkennen om deze locaties
te gebruiken om kinderen en jongeren er onder begeleiding kennis te laten maken met
verschillende sportvormen.
Het bestaande uitvoeringsbudget voor sport is circa € 12.500, inclusief een stimuleringsbijdrage voor enkele jeugdsportactiviteiten. Die maken in de toekomst deel uit van het
nieuwe budget. Gezien het belang dat we aan deze activiteiten en doelgroep hechten,
breiden we dat uit naar € 33.000, een bedrag dat gebaseerd is op de kosten voor soortgelijke activiteiten in omringende gemeenten, omgerekend naar de schaal van OuderAmstel. Het gaat daarbij met name om coördinatie- en organisatiekosten, vergoedingen
voor verenigingen en docenten en wervings- en promotiematerialen.
Vanaf 2011 komen we in aanmerking voor een structurele rijksbijdrage voor combinatiefunctionarissen. Zo’n functionaris kan de organisatie van het kennismakingsaanbod op
zich nemen waardoor de kosten van uitbesteding van organisatie van het kennismakingsaanbod (ca. € 15.000) wegvallen. We gaan uit van de aanstelling van één functionaris tegen een normbedrag van € 45.000 in 2011. Vanaf 2012 zullen we een eigen bijdrage van 60% moeten leveren wat betekent dat de gemeente dan € 27.000 bijdraagt.
Voor eventuele buurtsportactiviteiten wordt gezocht naar bestaande budgetten. De gemeenteraad heeft middels een amendement bepaald dat we gaan proberen de aanstelling van de combinatiefunctionaris met een jaar te vervroegen.

1
De Impuls brede scholen, sport en cultuur is een initiatief van de ministeries van VWS en OCW, de VNG, NOC*NSF, Verenigde
Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie. Doelen van de Impuls zijn onder andere uitbreiden van het aantal brede
scholen met een sport- en cultuuraanbod, versterken van circa 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. Ten slotte wordt ook
gestimuleerd dat er een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen wordt georganiseerd.
De Impuls loopt van 2008 t/m 2012 en wordt uitgevoerd onder regie van de gemeenten. Gemeenten ontvangen een bijdrage
van de rijksoverheid en ‘matchen’ deze met eigen middelen. In het eerste jaar financiert de rijksoverheid 100%. In de jaren
daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%. In 2008 hebben de eerste gemeenten (de 31 grootste) een budget
toegekend gekregen om dit te realiseren. Voor 2009 hebben nog eens 90 gemeenten een bedrag toegekend gekregen. OuderAmstel komt vanaf 2011 in aanmerking.
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Actie
Uitvoeringspartners

Meer kinderen met meer sporten kennis laten maken
Sportverenigingen, basisscholen, naschoolse opvang, sportbonden, regiogemeenten,
SSNH
2009

Planning

Opzet van een pilotkennismakingsaanbod
Opzet van een definitief kennismakingsaanbod
Organisatie en coördinatie van het aanbod
Aanstellen van een combinatiefunctionaris
2009
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9. Jongeren van 12-18 jaar stimuleren meer te sporten
De leeftijdsgroep 12-18 jarigen is over het algemeen lastig te bereiken. Jongeren in deze
leeftijd staan bloot aan vele verleidingen, zoeken een bijbaantje en zijn dus lastig te
‘vangen’. Het verloop in sportdeelname onder deze groep is groot.
Kenmerkend voor deze leeftijdscategorie is dat ze zich over het algemeen minder hechten aan het traditionele verenigingsverband. Moderne, alternatieve en op beleving en
spektakel gerichte sportieve activiteiten die over het algemeen niet bij sportverenigingen
zijn te beoefenen zoals pannavoetbal, streethockey en frisbee zijn over het algemeen
veel meer in trek bij jongeren.
In Ouder-Amstel is het extra lastig communiceren met deze groep, omdat er binnen de
gemeente geen middelbare scholen zijn, een plek die bij uitstek geschikt is als middel om
in contact te komen met jongeren.
We vinden het echter wel belangrijk ook deze groep aan het sporten te krijgen of te houden. Van het feit dat jongeren in deze leeftijdscategorie, hoe ouder ze worden, steeds
beter in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen, moeten we gebruik maken. Ze betrekken bij nieuwe ideeën is dan ook cruciaal. Met de jeugdwelzijnsorganisaties Elf91 en
D’Spot zal bekeken gaan worden op welke wijze gekomen kan worden tot de organisatie
van meer aansprekende sportieve activiteiten voor jongeren. Het uitgangspunt is dat dat
van bestaande subsidies moet kunnen gebeuren. Mogelijk kan daarbij aangesloten worden bij clinics die gegeven worden in het kader van het kennismakingsaanbod voor de
basisschooljeugd. Verenigingen met creatieve ideeën ten aanzien van sportaanbod voor
jongeren zullen zo goed mogelijk ondersteund worden bij de organisatie daarvan. Bovendien wordt ten aanzien van speelplekken getracht rekening te houden met de wensen
van jongeren. Een voorbeeld daarvan is de skatevoorziening in Ouderkerk aan de Amstel
die op initiatief van een aantal jongeren heringericht wordt.
Actie
Uitvoeringspartners

Jongeren 12-18 stimuleren tot meer sporten
Sportverenigingen, welzijnsorganisatie Coherente
2009

Planning

Stimuleren verenigingen tot opzet aanbod voor 1218 jarigen
Input leveren aan Coherente tav sportaanbod
2009

Geraamde extra lasten
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3.5

Volwassenen 55+

10. Verbeteren aanbod
Samen met de sportaanbieders kijken we hoe we het aanbod voor deze doelgroep kunnen vergroten. Dat hoeft niet veel extra geld te kosten. Samen met verenigingen, sportbonden en Sportservice Noord-Holland moeten we tot creatieve oplossingen kunnen komen. Daarbij proberen we ons vooral te laten inspireren door landelijk en regionaal
nieuw ontwikkelde producten en concepten. We realiseren ons dat senioren in het algemeen ook behoefte hebben aan sport in zorgverband, waarbij (medische) begeleiding
een essentieel aspect is. We stimuleren sportverenigingen om met aanpassingen in het
sportaanbod te komen, zodat ouderen de weg naar de vereniging (terug) vinden. Een
voorbeeld van een aanbod voor ouderen dat landelijk hoge cijfers scoort is het GALMproject. Hierbij volgen ouderen die weer sportief actief willen worden een traject van anderhalf jaar dat bestaat uit een fittest, een bewegingsintroductieprogramma, tussentijdse
evaluatie en advies, een bewegingsvervolgprogramma en een eindfittest. We gaan de
mogelijkheden ten aanzien van dit programma bekijken en beoordelen of dit ook binnen
onze gemeente een wenselijk aanbod zou kunnen zijn. Daarnaast willen we welzijnsstichting Coherente input leveren over de organisatie van activiteiten gericht op sport en bewegen voor ouderen. De bestaande subsidiëring wordt logischerwijze gecontinueerd.
Nieuwe en/of andere activiteiten georganiseerd door en met Coherente zullen vanuit bestaande subsidiebudgetten betaald worden.
Actie
Uitvoeringspartners

Planning

Verbeteren aanbod
Sportverenigingen, welzijnsorganisatie Coherente

Stimuleren verenigingen tot opzet aanbod voor 55+
Input leveren aan Coherente tav sportaanbod
Ondersteuning ontwikkeling van nieuw aanbod
2009
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Mensen met een handicap en/of een chronische beperking

11. Mensen met een beperking stimuleren tot en informeren over de mogelijkheden van
aangepast sporten
Binnen de gemeente Ouder-Amstel is een beperkt aantal mogelijkheden voor mensen
met een handicap om te sporten. Een enkele vereniging als CTO’70 biedt speciaal Gvoetbal (voetbal voor geestelijk gehandicapten) en enkele andere verenigingen hebben
wel leden met een handicap of een beperking, maar hebben daar geen apart aanbod
voor. Overigens is dat ook geen wens omdat idealiter gehandicapten zoveel mogelijk
deelnemen aan het reguliere sportaanbod.
Er zijn veel goede voorbeelden waaruit blijkt dat ook mensen met een beperking ergens
terechtkunnen om te sporten. Als gemeente willen wij stimuleren dat juist deze groep
ook aan sporten toekomt. Omdat dat niet altijd binnen de gemeente kan of hoeft, maken
we ons hier middels het regionale samenwerkingsverband Aangepast Sporten regio Amstel- & Meerlanden hard voor. Het bundelen van de faciliteiten zoals accommodatie, financiële middelen, kennis en menskracht, die bij de diverse gemeenten in de regio aanwezig zijn, is de kern van de regionale aanpak.
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In het kader van het samenwerkingsverband is namens Sportservice Noord-Holland een
regiomedewerker actief die een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio vervult. De werkzaamheden bestaan uit het stimuleren en optimaliseren van het aangepaste
sportaanbod. Daartoe behoort het geven van voorlichting, advies, begeleiding en ondersteuning aan individuen en (sport)organisaties. Sportverenigingen waar mensen met een
beperking actief zijn, hebben vaak behoefte aan specifieke ondersteuning voor deze
doelgroep. Dit kan zijn op het gebied van deskundigheidsbevordering voor trainers of
leiders en advies bij het aanpassen van een accommodatie. Maar ook de individuele sporter kan voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker, zoals voor advies bij het
zoeken naar een geschikte sportactiviteit of het aanschaffen van een sportrolstoel of andere hulpmiddelen op het gebied van sport. Dankzij het samenwerkingsverband wordt
jaarlijkse de ‘Wegwijzer’ uitgegeven, een brochure met informatie over alle regionale
sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Ten slotte zet de regiomedewerker
zich in om zowel activiteiten speciaal voor mensen met een beperking op te zetten, als
activiteiten te integreren binnen de reguliere sportverenigingen. Nieuwe sportgroepen
worden zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande sportverenigingen en sportorganisaties. Het gaat hier dus om bestaand beleid. De bijdrage voor de jaren tot en met 2011 is
reeds eerder in het samenwerkingsverband vastgesteld. Voor 2009 en 2010 zijn die bijdragen overigens lager dan het in de gemeentebegroting opgenomen bedragen.
Actie
Uitvoeringspartners

Planning

Informeren en adviseren van mensen met een beperking op sportgebied en stimuleren tot
en informeren over de mogelijkheden van aangepast sporten
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel- & Meerlanden

Participeren in regionaal samenwerkingsverband
Aangepast Sporten
Informatie over aangepast sporten opnemen op
gemeentelijke website
2009
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4. DE WEDSTRIJDORGANISATIE: MIDDELEN
4.1

Tarieven

De op dit moment gehanteerde tarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties
staan al een aantal jaren vast en worden slechts verhoogd met de jaarlijkse prijsindex.
De scholen in het primair onderwijs betalen voor de normatieve uren de tarieven zoals
vastgesteld in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Hoewel de vergelijking met andere gemeenten lastig is, bijvoorbeeld vanwege de verschillen in zaalafmetingen, lijken de tarieven voor met name Het Dorpshuis regionaal gezien aan de hoge
kant. We kennen geen verschillende tarieven voor verschillende gebruikers of voor verschillende tijdstippen, zoals andere gemeenten die wel kennen.
Bij een efficiënt verhuurbeleid horen gedifferentieerde tarieven. Door te variëren in de
tarieven wordt het eenvoudiger om de tijden waarop de sporthal en sportzaal normaal
gesproken leeg staan, toch bezet te krijgen. Vooral wanneer straks de Jan Hekmanschool
geen gebruik meer maakt van De Bindelwijk voor haar bewegingsonderwijs, komt er
mogelijk veel ruimte overdag vrij. Gunstige tarieven voor die tijdstippen zouden mogelijkheden kunnen bieden om de ruimte te verhuren.
In 2009 stellen we een verhuurbeleid op, waarbij ook de tarifering aan de orde zal komen. Daarbij zijn de uitgangspunten dat de vaste huurders zoals de sportverenigingen er
niet op achteruit gaan en dat de totale huurinkomsten op termijn zullen toenemen. Voor
de vaste huurders moet ook meer inzichtelijk worden hoe het tarief is opgebouwd en wat
de relatie met de kostprijs is. Bij de opzet van het nieuwe systeem worden ook mogelijke
kortingsregelingen onder de loep genomen. Bovendien worden verschillende tarieven
voor verschillende type gebruikers (zoals verenigingen, particulieren en commerciële organisaties) en verschillende tarieven voor verschillende typen gebruik zoals competitie en
training in overweging genomen. De tarieven in Ouder-Amstel zijn verre van kostendekkend maar toch willen we nader onderzoek doen naar of de tarieven nog voldoende
marktconform zijn en of het zinvol is verschillende tarieven te gaan hanteren voor verschillende gebruikersgroepen.
Vooruitlopend daarop verlagen we het tarief voor het Dorpshuis voor sportverenigingen
met ingang van het seizoen 2009-2010. We vinden het belangrijk om de tarieven voor
het Dorpshuis en de Bindelwijk gelijk te stellen, gemeten aan het aantal vierkante meters
oppervlakte, zeker ook omdat de kwaliteit van het Dorpshuis als matig gewaardeerd
wordt. Daartoe zal de huur van de sportzaal van het Dorpshuis met ingang van het nieuwe sportseizoen (1 september 2009) met 21% verlaagd worden. Een flinke verlaging,
waarmee het tarief wel op een meer marktconform niveau komt. Een groot deel van het
ledenbestand van de hurende verenigingen is jonger dan 18 jaar, zodat de regeling vooral ook ten goede komt aan de jeugd. Bestaande kortingsregelingen komen hiermee te
vervallen. Naar schatting levert dit vanaf 2010 een jaarlijkse inkomstendaling op van
€ 3.600.

4.2

Subsidiebeleid

Momenteel kennen we als gemeente Ouder-Amstel geen specifiek subsidiebeleid voor
sportstimulering. Directe subsidies zijn er de afgelopen jaren niet of nauwelijks gegeven:
incidenteel is een jubileum of een aantrekkelijke nieuwe activiteit zoals schoolhandbal en
jeugdvolleybal financieel ondersteund. Indirect zijn veel sportverenigingen echter wel
gesubsidieerd. De instellingen en andere gebruikers die de door de gemeente geëxploiteerde accommodaties huren, ontvangen middels de (niet-kostendekkende) tarieven indirecte subsidie. Ook de sportvelden worden op jaarbasis voor een vast nietkostendekkend tarief verhuurd. Deze situatie willen we zo houden.
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4.3

Monitoring

Om te kijken of we de juiste dingen doen en of we de dingen die we doen goed doen,
zullen we regelmatig onze inzet evalueren en bezien waar we precies staan ten aanzien
van de uitvoering van initiatieven en projecten en de doelstellingen die we ons gesteld
hebben. Dat betekent dat we jaarlijks een beknopte evaluatie opstellen van de in het
betreffende jaar ondernomen acties. Op basis van die evaluaties kunnen we eventueel
zaken bijstellen in de uitvoering. In 2013 zal wederom een onderzoek onder de bevolking
gehouden worden. We zullen dan meten hoeveel de inwoners dan aan sport doen en wat
ze van de sportvoorzieningen binnen de gemeente vinden zodat we een vergelijking kunnen maken met de cijfers van einde 2008 en zo de effecten van het gevoerde beleid
kunnen meten. In 2013 zullen we ook bepalen of het sportbeleid aangepast moet worden
of op dezelfde voet gecontinueerd kan worden.

4.4

Organisatie

De informatievoorziening richting verenigingen en richting burgers kan een stuk beter.
Een aantal verenigingen geeft aan behoefte te hebben aan een vaste contactpersoon
binnen de gemeente en het belang dat de gemeente hecht aan sportbeoefening, rechtvaardigt dat ook. De gesprekken die sinds 2008 met verenigingen worden gevoerd en de
geboden mogelijkheden om mee te praten over de totstandkoming van de sportnota
worden door sportverenigingen zeer gewaardeerd. Het is dan ook belangrijk om de betrokkenheid van de sport hoog te houden, ook gezien het belang dat we als gemeente
hechten aan burgerparticipatie. Daarbij willen we echter voorkomen dat we verstrikt raken in logge en langdurige procedures. Juist in een dynamische wereld als de sport is het
soms van groot belang dat er snel geschakeld kan worden. Uiteraard is het noodzakelijk
dat alle wettelijke richtlijnen gevolgd worden, maar waar resoluut actie ondernomen
moet worden, zullen we dat zo efficiënt mogelijk moeten organiseren. Regelmatig en
structureel overleg is een uitstekend middel om dreigende knelpunten te onderkennen en
mogelijke oplossingen daarvoor te bespoedigen. Concreet betekent dit dat we de volgende overleggen continueren dan wel opstarten:
1. Overleg met de voetbalverenigingen over de sportparken;
2. overleg met de zaalsportverenigingen die gebruik maken van De Bindelwijk;
3. overleg met de zaalsportverenigingen die gebruik maken van Het Dorpshuis;
4. overleg met een in te richten ‘sportraad’, met afgevaardigden van de buitenverenigingen, de zaalsportverenigingen, de watersportverenigingen, het primair onderwijs,
de kinderopvang en Coherente;
5. incidenteel overleg met sportverenigingen.

4.5

Informatie en communicatie

De informatievoorziening ten behoeve van de inwoners van Ouder-Amstel zal sterk moeten verbeteren. Veel bewoners geven aan onbekend te zijn met het bestaande sport- en
beweegaanbod binnen de gemeente. Jaarlijkse uitgifte van een huis-aan-huis brochure
met daarin een overzicht van alle sportactiviteiten die binnen de gemeente ondernomen
kunnen worden, is een middel om die bekendheid te vergroten. Bovendien kan de website een veel belangrijker rol vervullen dan dat deze nu doet. De informatie over sport op
de website kan aanzienlijk worden uitgebreid met basisinformatie over sportmogelijkheden binnen de gemeente, informatie over subsidiemogelijkheden en voorwaarden voor
het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Een website is bovendien bij uitstek geschikt om interactie met inwoners te realiseren. Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen op dit gebied binnen de gemeente voordoen, zullen we bekijken op welke manier
de sport daar van mee kan profiteren. Daarnaast zullen verenigingen eens per half jaar
middels een nieuwsbrief geïnformeerd worden over actuele - voor de sport relevante onderwerpen binnen de gemeente en landelijke en/of regionale ontwikkelingen ten aanzien van sport- en bewegen.
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4.6

Financiën

In de reguliere begroting 2009 zijn de volgende cijfers opgenomen:
•

Subsidie Stichting Amstelbad: € 24.284

•

De subsidies van tennisclub TCO en ijsclub De Amstelbocht hebben dezelfde omvang
als de door deze clubs te betalen huur.

•
•

Kosten groene sportvelden en terreinen: € 127.692
Opbrengsten groen sportvelden en terreinen: € 36.130

•
•

Exploitatiesaldo complex Bindelwijk: € 289.640 (lasten € 567.921; baten € 278.281)
Exploitatiesaldo dorpshuis Duivendrecht: € 315.290 (lasten € 542.376; baten €
227.086)

•

Algemene uitgaven: € 13.305 (uitvoeringsbudget € 10.000, lidmaatschappen € 805,
subsidie promotie jeugdsport € 2.500)

Daarbij moet aangetekend worden dat de kosten voor de binnensportaccommodaties
Bindelwijk en Dorpshuis niet alleen aan de sport zijn toe te rekenen. Een groot aantal
organisaties anders dan sportverenigingen huurt eveneens ruimtes huurt in deze accommodaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bibliotheek, kinderopvang, gezondsheids- en welzijnsorganisaties en politieke partijen. Waar de huurinkomsten nog wel
sportspecifiek gemaakt kunnen worden, geldt dat vanwege het ontbreken van een verdeelsleutel niet voor kosten als onderhoud, schoonmaak, gas en elektra en kapitaallasten.
In het overzicht op de volgende pagina worden alle nieuwe activiteiten weergegeven die
in het kader van deze sportnota de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Tevens is
aangegeven voor welk bedrag al dekking aanwezig is. Die dekking wordt gevonden in
extra huurinkomsten, besparingen op onderhoud van de voetbalcomplexen en bestaande
(sport)budgetten die deel gaan uitmaken van de nieuwe budgetten. Het nog resterende
bedrag zal worden gedekt uit de aanvullende middelen, die de gemeente op grond van
de circulaires van september en december 2008 uit het Gemeentefonds zal ontvangen.
Deze middelen zullen binnenkort middels begrotingswijziging aan de begroting worden
toegevoegd. Ten slotte heeft de gemeenteraad middels een amendement bepaald dat er
in 2010 € 30.000 wordt uitgetrokken voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris.
Dit bedrag is in onderstaand overzicht niet opgenomen.

- 34 -

Omschrijving
Extra
Lasten
Algemeen uitvoeringsbudget
Sportverenigingen
1 Verbeteren van de ondersteuning van sportverenigingen
Sportaccommodaties & openbare ruimte
2 Uitbreiden capaciteit tennismogelijkheden
3 Vergroten van multifunctioneel gebruik van voetbalcomplexen
Onderhoud Wethouder Koolhaasweg en De Hoop
Huur Wethouder Koolhaasweg
Huur De Hoop
Kapitaallasten kunstgrasvelden
Kapitaallasten hulpmaterieel

2009
Dekking

Extra
Lasten

2010
Dekking

Extra
Lasten

2011
Dekking

Extra
Lasten

2012
Dekking

Extra
Lasten

2013
Dekking

-

€ 10.000

-

€ 10.000

-

€ 10.000

-

€ 10.000

-

€ 10.000

€ 3.000

-

€ 3.000

-

€ 3.000

-

€ 3.000

-

€ 3.000

-

PM

PM

PM

€ 38.500
€ 400
€ 200
€ 69.000
€ 3.300

€ 114.600
€ 2.100

PM

€ 38.500
€ 400
€ 200
€ 110.800
€ 2.100

PM

€ 38.500
€ 400
€ 200
€ 107.000
€ 2.000

€ 38.500
€ 400
€ 200
€ 103.200
€ 1.900

4 Verbeteren van de bezetting van binnensportaccommodaties
Huur sport Bindelwijk
Huur sport Dorpshuis
Huurverlaging

€ 1.200

€ 3.600

€ 3.600

€ 3.600

€ 3.600

5 Verbeteren van de inrichting ten behoeve van multifunctioneel gebruik
Sportinventaris Bindelwijk
Sportinventaris Dorpshuis

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

PM

PM

PM

PM

PM

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

6 Verbeteren van de mogelijkheden tot sportbeoefening in de
openbare ruimte (skeelerbaan)
Communicatie, informatie & uitstraling als sportgemeente
7 Verbeteren van de informatievoorziening over sport naar inwoners

€ 3.000
€ 1.000

€ 8.000
€ 1.000

€ 13.000
€ 1.000

€ 18.000
€ 1.000

€ 23.000
€ 1.000

Jeugd
8 Meer kinderen met meer sporten kennis laten maken
Sportstimuleringsbudget
9 Jongeren 12-18 jaar stimuleren meer te sporten
Volwassenen 55+
10 Verbeteren aanbod

€ 15.000

-

Saldo extra lasten

-

-

€ 900
€ 99.500

€ 33.000
€ 2.500

-

-

Mensen met een handicap en/of een chronische beperking
11 Informeren en adviseren van sporters met een beperking
TOTALEN

€ 33.000
€ 2.500

€ 17.400

€ 82.100-

€ 164.300
€ 103.100-
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€ 45.000
€ 2.500

-

-

-

€ 600

€ 100

€ 61.200

€ 160.600
€95.000-

€ 45.000
€ 2.500

-

-

-

-

-

€ 100
€ 65.600

€ 168.700
€ 98.100-

€ 2.500

-

-

€ 100
€ 70.600

€ 164.800
€ 89.200-

€75.600

BIJLAGE A: SPORTAANBOD IN OUDER-AMSTEL
Sportverenigingen
Ouder-Amstel kent een gevarieerd sportverenigingsaanbod. In het volgende overzicht
zijn de verenigingen opgenomen waar een activiteit is te beoefenen die door NOC*NSF
als sport wordt beschouwd.

Naam sportvereniging

Tak(ken) van sport

Ledental
(sept 08)

Leden afkomstig uit O-A

Ouderkerk aan de Amstel
Basketball De Wolf
BVO
De Goede Verwachting
De Oude Prins
Jeugdschaakvereniging AdA 04
Schaakvereniging Amstel en Gein
Jong Ouderkerk Vooruit
Continental aan de Amstel
SV IVO

Basketball
Badminton
Biljart
Biljart
Schaken
Schaken
Bridge
Bridge
Gymnastiek/turnen
Volleybal
Nea sportvereniging
Handbal
Trimmen
SV Ouderkerk
Korfbal
(Zaal)voetbal
Niet-sportend
IJsclub De Amstelbocht
Schaatsen (gezinsleden)
SVOP
Surfen
OPPC
Tafeltennis
TCO
Tennis
VVO
Volleybal
De Snippen
Waterpolo
Zwemmen
Leszwemmen
Watersportvereniging Ouder-Amstel Watersport
Recreatief zaalvoetbal Ouder-Amstel Zaalvoetbal

onbekend
75
onbekend
15
24
onbekend
75
84

onbekend
57
onbekend
10
20
onbekend
54
25

182

160

130

91

21
856
396
1.166
40
21
1.007
62

onbekend
onbekend
21
17
919
50

252

145

150
onbekend

110
onbekend

848

Duivendrecht
CTO’70

NOS

Handbal
(Zaal)voetbal
Badminton
Volleybal
Turnen

23
356
75
93
98

191
37

Naast deze ‘echte’ Ouder-Amstelse verenigingen zijn er ook sportverenigingen uit de omgeving die soms of structureel gebruik maken van de sportaccommodaties in OuderAmstel. Zo traint de Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging Oranje Nassau in Duivendrecht, geeft Sport & Judoclub Amsterdam judoles aan (56) kinderen uit Ouderkerk
aan de Amstel, maakt de Amstelveense hockeyclub HIC (met circa 200 kinderen uit Ouderkerk als lid) sinds kort gebruik van de sporthal in Ouderkerk en heeft Wieler Toer Club
De Amstel (met 18 leden uit Ouder-Amstel) haar secretariaat in Ouderkerk.

De sportverenigingen kampen met diverse knelpunten. Deze zijn hieronder geclusterd
beschreven.
Voetbalverenigingen
Voetbalvereniging SV Ouderkerk en de voetbalafdeling van CTO’70 kampen beide met
ruimtegebrek. SV Ouderkerk heeft de beschikking over drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. Een van de trainingsvelden bestaat voor de helft uit kunstgras en voor de
andere helft uit natuurgras. Het aantal leden is de afgelopen jaren gestaag toegenomen,
vooral ook in het meisjes- en damesvoetbal, dat ook landelijk gezien sterk aan populariteit groeit. De vereniging heeft sinds het seizoen 2007-2008 een ledenstop in moeten
stellen voor de jeugd omdat de capaciteit van zowel de velden als die van de kleedkamervoorzieningen ontoereikend is om nog meer leden te laten voetballen. Onderzoek van
de KNVB bevestigt de knelpunten van SV Ouderkerk. Enerzijds voldoet het aantal speelvelden niet aan de normen die de bond stelt, anderzijds blijkt dat de velden te zwaar
belast worden, wat ten koste gaat van de kwaliteit. Daarbij speelt bovendien een rol dat
de velden in een dusdanig slechte staat zijn dat er vaker afgelastingen plaatsvinden dan
bij voetbalvelden in de omgeving. SV Ouderkerk wil, mede op advies van de KNVB, het
bestaande halve kunstgrasveld doortrekken naar een heel kunstgrasveld waarmee de
vereniging de beschikking krijgt over vijf velden waarvan er vier als wedstrijdveld kunnen
worden gebruikt en waarmee een ledenstop niet meer nodig is. Naast de accommodatieproblematiek geeft de club aan dat het steeds lastiger lijkt te worden om vrijwilligers te
vinden.
CTO’70 heeft de beschikking over twee wedstrijdvelden en een trainingsveld. Het trainingsveld wordt zeer intensief gebruikt en is daardoor al vroeg in het seizoen van een
slechte kwaliteit, wat veel blessuregevaar kan opleveren. Voor de jeugd is er een wachtlijst. De KNVB adviseert de vereniging een van de wedstrijdvelden te vervangen door een
kunstgrasveld zodat dat veld veel intensiever gebruikt kan worden dan in de huidige situatie. Het huidige trainingsveld zou CTO’70 dan willen gebruiken voor tennis, dat tot een
aantal jaren geleden een belangrijke activiteit binnen de vereniging was. Doordat sport-,
conferentie- en evenementencentrum Amstelborgh/Borchland de buitentennisactiviteiten
beëindigde verloor CTO’70 een groot aantal tennisleden. Door andere tegenvallers heeft
de vereniging het financieel moeilijk en zij vindt dat de politiek de afgelopen jaren te
weinig betrokkenheid heeft getoond bij het wel en wee van de sport in Duivendrecht.
Tennisclub
TCO is een van de grootste verenigingen van Ouder-Amstel met ongeveer 1.000 leden.
De vereniging beschikt over een accommodatie met negen buitenbanen en twee allweather minikunststofbanen die zij zelf gerealiseerd heeft. Ook het onderhoud en beheer
neemt TCO voor eigen rekening. De vereniging heeft een grote wachtlijst, want de accommodatie is met het huidige aantal leden volledig bezet in de zomerperiode. Van oktober tot april kan er door de gesteldheid van de banen niet getennist worden. De vereniging biedt leden op de wachtlijst de mogelijkheid gebruik te maken van tennispark
Strandvliet, maar slechts weinigen maken daar gebruik van. Uitbreiding van de accommodatie is dus zeer gewenst. De vereniging denkt daarbij aan extra banen of een tennishal aangrenzend aan het huidige terrein waarmee conform de richtlijn van de KNLTB
(tennisbond) per baan honderd extra tennissers lid zouden kunnen worden.
Schaatsclub
De schaatsclub De Amstelbocht is feitelijk gezien de grootste vereniging van OuderAmstel, maar een groot deel van de leden is gezinslid, wat betekent dat ze tegen een
aantrekkelijk tarief toegang krijgen tot de landijsbaan die bij voldoende vorst geopend
kan worden. De landijsbaan is zeer populair onder de Ouderkerkse bevolking. Wanneer

de baan open is, is deze binnen een mum van tijd bezet met honderden schaatsers. Een
klein deel van de club bestaat uit wedstrijdschaatsers die gebruik maken van de Jaap
Edenbaan in Amsterdam. De schaatsclub is daarnaast actief bezig met het organiseren
van andere activiteiten. Zo is zij organisator van de Ronde Hoep Loop, het grootste
sportevenement binnen de gemeente en speurt zij actief naar mogelijkheden om skeelervoorzieningen te creëren, bijvoorbeeld bij de Ouderkerkerplas. De hulp van de gemeente
is daarbij noodzakelijk.
Watersportverenigingen
Zwem- en waterpolovereniging De Snippen is voor een groot deel van haar activiteiten
afhankelijk van zwembaden in andere gemeenten. Ouder-Amstel beschikt niet over een
binnenbad, wel over een buitenbad (Amstelbad), dat alleen in de zomerperiode is te gebruiken. De vereniging zou graag over meer uren badwater willen beschikken om zo het
grote aantal geïnteresseerde zwemleskinderen van dienst te kunnen zijn. De strijd om
badwater is zo mogelijk nog heviger dan de strijd om zaaluren. De hoge kosten van de
badhuur zijn het grootste probleem van de vereniging. Surfvereniging SVOP huurt haar
clubgebouw bij de Ouderkerkerplas van groengebied Amstelland, maar kampt met een
hoge huur, over enkele jaren zal de vereniging bovendien moeten gaan uitkijken naar
een ander onderkomen. De watersportvereniging Ouder-Amstel heeft een jachthaventje
bij de Benninghbrug, maar mist daar voldoende parkeergelegenheid en een aansluiting
op het riool.
Denksportverenigingen
Ouder-Amstel kent een aantal schaak- en bridgeverenigingen. Jeugdschaakvereniging
AdA’04, waarvan sommige leden op hoog niveau spelen, maakt gebruik van ruimte in de
Jan Hekmanschool, maar zou graag de beschikking hebben over trainingsruimte die meer
aan de wensen voldoet. De club kampt met een krappe begroting en vraagt om structurele financiële ondersteuning voor activiteiten. Bovendien kampt ze met een tekort aan
deskundige vrijwilligers en loopt het ledental terug, voornamelijk veroorzaakt doordat
kinderen naar het voortgezet onderwijs doorstromen en ze het te druk krijgen met huiswerk. Meer promotie voor de schaaksport zou welkom zijn voor de vereniging. Overigens
worden op de basisscholen in de gemeente schaaklessen gegeven in het kader van buitenschools aanbod. AdA’04 is daar bij een aantal scholen bij betrokken. Bridgevereniging
Jong Ouderkerk Vooruit kampt met financiële en accommodatieproblemen. Zij maakt
gebruik van de Amstelstroom, maar vindt de huur aan de hoge kant.
Zaalsportverenigingen
De zaalsportverenigingen kampen met verschillende problemen. De handbal-, volleybalen badmintontak van CTO’70 vinden de huren in het Dorpshuis in Duivendrecht te hoog
en ervaren dat als een onevenredig grote last. Een enkeling vraagt om meer flexibiliteit
in de verhuurmogelijkheden. Een aantal verenigingen in Ouderkerk kent een teruglopend
ledental en vraagt ook om ondersteuning bij ledenwerfacties. Ook zijn er verenigingen
die wel meer uren zouden willen huren zoals NEA. Deze handbalclub speelt haar wedstrijden in het zomerseizoen nu nog buiten, maar wil in principe wel volledig in de zaal
gaan spelen, net zoals vrijwel alle verenigingen in de regio. Voorwaarde is wel dat zij
haar huidige clubhuis, dat ook verhuurd wordt aan een kinderopvangorganisatie, tegen
een aantrekkelijke prijs kan verkopen. Als dat niet lukt wil de vereniging in ieder geval
dat de verlichting bij het buitenveld verbeterd wordt en dat het veld en de kantine dichter bij elkaar komen te liggen. Ouder-Amstel heeft twee gymnastiekverenigingen. Gymnastiekvereniging NOS heeft enkel jeugdleden en geeft aan moeite te hebben met het
vinden van ruimte. Ook vindt de vereniging dat andere gebruikers niet altijd op de gewenste manier met de sporttoestellen omgaan. Ook SV IVO is voornamelijk georiënteerd
op jeugd en zou wel wat meer uren willen huren. Voornaamste probleem voor deze vereniging is de verouderde staat van de toestellen.

Ander aanbod van sport- en beweegactiviteiten
Amstelbad
Een begrip in Ouderkerk aan de Amstel is het Amstelbad, een buitenbad dat sinds 1968
bestaat. In 2008 trok het bad zo’n 45.000 bezoekers. In jaren met zomers met beter
weer, kan het bezoekersaantal oplopen tot 80.000. Het buitenbad heeft een belangrijke
sportieve, recreatieve en sociale functie voor de inwoners van de gemeente OuderAmstel en die van de omliggende gemeenten. Het bad is een echt gezinsbad dat er bewust voor gekozen heeft geen ‘tropische’ voorzieningen zoals waterglijbaan en bubbelbaden te hebben. Het bad is jaarlijks geopend van eind april tot begin september en biedt
buiten de openingstijden ruimte aan zwem- en waterpolovereniging De Snippen en duikschool Wannadive. Commerciële activiteiten worden toegelaten op voorwaarde dat ze
passen binnen de doelstellingen van het Amstelbad. De Stichting Amstelbad neemt de
exploitatie voor haar rekening en krijgt daar een subsidie voor.
Watersportmogelijkheden
Aan de buitenkant van Ouderkerk aan de Amstel ligt het recreatiegebied de Ouderkerkerplas. Het gebied omvat stranden, een dagkampeerterrein, een natuurzone, een ruiterzone en verschillende wandel- en fietspaden. Voor watersportliefhebbers zoals surfers,
kanoërs en mensen met kleine zeilboten is er een botenhelling en een surfoever. Bovendien kan er gedoken worden vanaf de onderwatersportoever. Naast de Ouderkerkerplas
bieden ook de rivieren de Amstel en de Bullewijk veel mogelijkheden voor waterrecreatie.
Welzijnsstichting Coherente
De stichting Coherente biedt gedurende het gehele jaar diverse cursussen aan, waaronder ook cursussen die gericht zijn op sport en bewegen. Voorbeelden daarvan zijn conditietraining, yoga, tai chi, gym met muziek, pilates en Meer Bewegen voor Ouderen. De
activiteiten worden georganiseerd in Ouderkerk, Duivendrecht en Waver en zijn over het
algemeen gericht op ouderen. Op jaarbasis nemen ongeveer 240 inwoners deel aan deze
activiteiten. De onder Coherente vallende jeugdwelzijnsorganisaties D’Spot en Elf91 organiseren eveneens regelmatig sportieve activiteiten zoals zelfverdedigingsvormen, kickboksen en danslessen.
Evenementen
Ouder-Amstel kent een aantal jaarlijkse sportevenementen. Bekend tot in de wijde omstreken is de jaarlijkse Ronde Hoep Loop, waarbij 500 - 750 deelnemers kiezen tussen de
‘echte’ ronde van 17 kilometer (rennen of wandelen) of de Polderloop van 5,5 kilometer.
Ook is er een scholierenloop over twee kilometer. Het evenement bestaat sinds 1985 en
wordt georganiseerd door ijsclub De Amstelbocht. Ook het parcours van de marathon van
Amsterdam bevindt zich voor een klein gedeelte op Ouder-Amstels grondgebied. Verder
kent Ouderkerk aan de Amstel een jaarlijkse wielerronde, een zwem- en avondvierdaagse, een Jeugdolympiade op Koninginnedag en is het Kampioenschap van de Amstel, de
grootste roeiwedstrijd van Nederland. De wedstrijd wordt ook wel ‘Head of the River Amstel’ genoemd en kent jaarlijks ruim 4.000 deelnemers die roeien in een ‘acht’ of een
‘vier’. De route begint in Amsterdam en eindigt in Ouderkerk aan de Amstel.
Commercieel aanbod
In Ouder-Amstel zijn ook enkele commerciële sportaanbieders zoals sport- en fitnesscentrum Axel Koenders Fit-Service, duikschool Wannadive en Dance Club Fame’us in Ouderkerk aan de Amstel. Daarnaast is manege Gijsbrecht van Aemstel actief binnen de gemeente en zijn er bij Amstelborgh/ Borchland mogelijkheden om te bowlen, golfen en
squashen. In Duivendrecht is ook een balletschool actief.

BIJLAGE B: ONTWIKKELINGEN IN DE SPORT
De sport is een dynamische wereld. Het is vooral de topsport die het imago heeft dat de
situatie morgen totaal anders kan zijn dan vandaag, maar ook de breedtesport is volop in
ontwikkeling. De sport heeft z’n eigen regels en omgangsvormen en is dagelijks een van
de meest geliefde gespreksonderwerpen. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen en trends kort beschreven.
Sportdeelname stijgt, lidmaatschap verenigingen niet
Sporten is een van de meest voorkomende vrijetijdsbestedingen. Volgens het Sociaal
Cultureel Planbureau sportte in 2007 65% van de bevolking minimaal 12 keer per jaar, in
2003 was dit nog 61%. Daar staat echter tegenover dat steeds minder mensen lid zijn
van een sportvereniging: in 2007 bedroeg dit aandeel 47% van de sporters. Het is een
trend die al zo’n 15 jaar zichtbaar is: mensen kiezen steeds meer voor het individuele en
ongeorganiseerde sportaanbod. De verenigingssport bereikt zo’n 5 miljoen sporters, de
2.000 fitnesscentra ongeveer 2 miljoen. Sport blijft vooral een activiteit voor de avonduren en de weekenden, 69% van de sportdeelname vindt dan plaats. Kinderen sporten
over het algemeen veel, maar het buitenspelen is afgenomen. Dat er veel gesport wordt,
wil echter niet zeggen dat er ook voldoende bewogen wordt. Volgens TNO bewoog in
2007 maar één op de zes volwassenen tenminste drie keer per week een half uur intensief. Slechts de helft van alle kinderen van vier tot elf jaar deed dat voldoende (twee keer
per week een uur), terwijl van de groep twaalf- tot zeventienjarigen zelfs maar een derde
die norm haalde.
Nieuwe sportvormen in opkomst
Zoals voor de meeste andere maatschappelijke sectoren is het ook voor de sportsector
van groot belang om de consument centraal te stellen. Dit is een voorwaarde om sporters te behouden en nieuwe sporters te binden. Mensen zijn tegenwoordig veel meer uitgesproken in hun eisen en wensen. We willen genieten van het leven, zo veel mogelijk
tegenwicht bieden aan stressmomenten, dingen doen die maatschappelijk relevant zijn
en liefst zo veel mogelijk gebruik maken van de moderne technologie. Het brengt met
zich mee dat voortdurend moet worden nagegaan wat de behoeften zijn van de verschillende sporters en hoe daar het beste op kan worden ingesprongen. De sportvereniging is
al lang niet meer de enige plaats waar wordt gesport. Het sportaanbod wordt steeds omvangrijker, spectaculairder, meer op beleving gericht en doelgroepspecifieker. Individuele
‘feel good’ sporten zoals fitness, spinning, aerobics en streetdance groeien hard en spectaculaire nieuwe sportvormen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook sportbonden
worden steeds creatiever in het bedenken van varianten op hun traditionele aanbod. Ten
slotte kent ook de ‘e-sport’ een enorme stijging van populariteit. Er ontstaan steeds meer
computergames zoals de ‘Wii’ die kinderen (en volwassenen) verleiden om meer te gaan
bewegen. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat deze games kinderen niet alleen veel
plezier opleveren, maar dat een aantal ervan ook daadwerkelijk kunnen leiden tot voldoende lichaamsbeweging.
Binding door ‘lichte’ gemeenschappen
Mensen hebben nog altijd een grote behoefte aan contact met elkaar, maar onderhouden
die contacten op andere manieren: via ‘lichte gemeenschappen’. Mensen hebben minder
hechte banden met een beperkt aantal organisaties, maar juist meer connecties met
meer verschillende sociale en organisatorische verbanden. Niet meer per definitie met
buurt-, dorps- en geloofsgenoten maar veel meer gebaseerd op gedeelde interesses. Internet speelt hier een grote rol in. De sport gaat mee in deze maatschappelijke trend van
een alsmaar flexibeler wordende verbondenheid. Veel sporters kiezen niet meer voor het
‘traditionele’ lidmaatschap van een sportvereniging, maar gaan sporten op momenten dat
het ze beter uitkomt, met mensen met wie ze graag willen sporten. Op internet zijn talloze voorbeelden te vinden van manieren waarop je je eigen hardlooptrainingsschema’s
kunt samenstellen en het aantal Hyves-pagina’s dat betrekking heeft op sport stijgt explosief. De traditionele organisatievorm van de sportverenigingsstructuur gaat niet verlo-

ren, maar boet in het perspectief van het totale sportlandschap wel aan betekenis in.
Vanuit dit perspectief zullen sportverenigingen zich meer als dienstverlenende organisaties moeten gaan opstellen. Veel sportbonden en sportverenigingen spelen daar op in,
met individuele evenementen, gedifferentieerde lidmaatschappen, alternatieve spel- en
beweegvormen en internetcommunities.
Toenemend belang van veiligheid en wet- en regelgeving in de sport
Tegenwoordig ontkomt de organisatie rondom sport niet meer aan de vele regels en wetten. De bestuurlijke complexiteit voor de sport is de laatste jaren sterk toegenomen. Gesprekken voeren met wethouders, sponsors en vertegenwoordigers van andere organisaties vergen steeds meer tijd en deskundigheid van bestuurders. Bovendien staan veiligheid en aansprakelijkheid volop in de belangstelling. Een sportvereniging is vaak tegelijkertijd werkgever, horeca-uitbater, evenementenorganisator, eigenaar, huurder én verhuurder van haar accommodatie. Arbo, verzekeringen, werkgeverschap, belastingen,
vrijwilligersvergoedingen, hygiëne en het opstellen van contracten zijn tegenwoordig zaken die aan de orde van de dag zijn voor elke sportvereniging. Sporters eisen kwaliteit
en veiligheid zodat de naleving van wetten en regels voor verenigingen van groot belang
is.
Strijd om openbare ruimte en sportaccommodaties
De komende jaren neemt de strijd om ruimte in de stad en in het buitengebied verder
toe. Door stijgende grondprijzen en ruimteclaims voor woningbouw, bedrijven, verkeer
en vervoer komen sport- en recreatievoorzieningen in de knel. Ruimtevergende sportvoorzieningen zoals voetbalvelden, hockeyvelden en tennisaccommodaties op dure locaties komen waarschijnlijk in de problemen. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan vrije
bewegingsruimte en recreatie- en sportvoorzieningen dicht bij huis. Geschat wordt dat in
2020 8.750 hectare extra ruimte benodigd is voor het beoefenen van buitensporten en
ruim 100 hectare voor binnensporten, wat neerkomt op ongeveer 425 extra sporthallen.
Aan de andere kant vindt er, gestimuleerd door gemeenten, steeds meer clustering
plaats om de beschikbare ruimte en voorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten.
Clustering kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld het multifunctioneel inzetten van
(gemeentelijke) sportaccommodaties of een koppeling tussen sportvoorzieningen en onderwijs-, welzijns- of gezondheidszorgvoorzieningen op wijkniveau.
Normen en waarden ‘in the picture’
Hoewel sportiviteit en respect binnen de sport juist hoog aangeschreven staan, gaat het
helaas ook wel eens mis. Agressie langs de lijn, het molesteren van scheidsrechters en
dopinggebruik zijn voorbeelden van wat we met z’n allen als ongewenst gedrag beschouwen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het in de sport slechter gesteld is dan in
andere sectoren, is er wel veel aandacht voor dit onderwerp en niet zelden worden misstanden breed uitgemeten in de media. Steeds meer organisaties vragen aandacht voor
het besef van normen en waarden. Sportbonden en ondersteuningsorganisaties organiseren cursussen Respect & Sportiviteit, aan het imago en de houding ten opzichte van
scheidsrechters wordt middels een landelijke campagne aandacht besteed en SIRE kende
ruim een jaar geleden de succesvolle campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’.
Olympische Spelen 2028 in Nederland?
Nederland wil een officieel bod uitbrengen op de organisatie van de Olympische Spelen in
2028. Hoewel dat nog ver weg lijkt, zijn de voorbereidingen daarop al in volle gang. Alleen het kunnen uitbrengen van dat bod, zal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving, laat staan de daadwerkelijke organisatie van de Spelen. De complete infrastructuur van wegen, metro’s, treinen en buslijnen zal op de schop moeten en stadions
en andere sportaccommodaties zullen aangepast of nieuw gebouwd moeten gaan worden. Bovendien zal de organisatie inclusief de voorbereiding naar alle waarschijnlijkheid
een veelvoud gaan kosten van de 3,2 miljard dollar die de Spelen van 2008 in Beijing
kostten. Pas in 2016 zal duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden van Nederland om

een bid uit te brengen op de organisatie. Pas in 2021 besluit het IOC waar de Olympische
Spelen plaats zullen gaan vinden. Ouder-Amstel zal hier de komende jaren slechts zijdelings mee te maken als gemeente die deel uitmaakt van de regio Amsterdam, op de lange termijn kunnen de gevolgen ingrijpender zijn voor onze gemeente. Overigens heeft
Nederland ook interesse in de organisatie van een ander mega-evenement: het WK voetbal in 2018.

BIJLAGE C: SAMENVATTING ONDERZOEK SPORTEN IN
OUDER-AMSTEL
Om het voornemen te kunnen realiseren meer inwoners te laten sporten, wil de
gemeente Ouder-Amstel een Sportnota schrijven waarin duidelijk staat omschreven hoe
dit in de periode 2009-2013 handen en voeten te geven. Voor een gedegen nota is het
van groot belang te beschikken over een aantal kerncijfers om de koers van het
ingezette beleid te rechtvaardigen en te onderbouwen en als basis voor toekomstige
effectmetingen. Een gedeelte van deze kerncijfers heeft betrekking op de inwoners zelf.
Het is voor een gemeente belangrijk om inzicht te krijgen in de sportdeelname van haar
burgers en in de vraag of het aanwezige sportvoorzieningenniveau goed aansluit op de
behoeften van haar inwoners. Pas na verzameling en bestudering van relevante data is
het mogelijk op maat gesneden beleid te ontwikkelen. In oktober 2008 heeft de gemeente
Ouder-Amstel aan Buro7 de opdracht verstrekt een sportonderzoek uit te voeren waarmee
de benodigde kengetallen worden gegenereerd.
De onderzoeksopzet
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle inwoners van de gemeente Ouder-Amstel die ouder
zijn dan 18 jaar; peildatum 19 november 2008 (N=10.162). De vragenlijst is digitaal aan
een steekproef aangeboden (n=5.491). Desgewenst kon bij de gemeente een ‘papieren
versie’ worden opgevraagd met bijgaande portvrije retourenvelop. Om de respons te verhogen is iedere 25e respondent een boekenbon van € 15,- beloofd. De responsperiode liep van
20 november tot 22 december 2008.
In het eerste gedeelte zijn vragen gesteld over sportdeelname. Welke sporten worden
beoefend en in welk verband, waar en met welke frequentie? Om de uitkomsten te
kunnen vergelijken met landelijke cijfers is de basisvragenlijst van de RSO-onderzoeken2
gebruikt. In het tweede gedeelte zijn vragen gesteld over het sportvoorzieningenniveau
binnen de gemeente. Hoe tevreden is men over de huidige sportaccommodaties en waar
zijn er verbeteringen en/of aanvullingen gewenst?
De responsperiode is afgesloten met 669 volledig ingevulde vragenlijsten (633 online en 33
op papier), een respons van 12,2%. De behaalde respons is van voldoende omvang, zodat
de onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn. Wel is gebleken dat sporters hebben overgerespondeerd, waarschijnlijk omdat zij zich meer betrokken voelen bij het onderzoeksonderwerp. Dit maakt vergelijking met de landelijke cijfers op een aantal punten problematisch.

Sportdeelname in Nederland en Ouder-Amstel
Sportparticipatie en sportfrequentie
Nadat in de rapportage de definities van sport en sporter3 zijn gegeven, worden er enkele
kengetallen gepresenteerd. Volgens de RSO voldoet 85% van de respondenten uit Ouder-Amstel aan het predicaat ‘sporter’ (iemand die 12 keer of meer heeft gesport in het
jaar voorafgaand aan het onderzoek). In 2002 was het landelijke cijfer 60%. Terwijl de
gemiddelde Nederlander 54 keer sport, doen de Ouder-Amstelnaren dat 93 keer per jaar.
Duivendrechters sporten significant minder frequent (85 keer) dan Ouderkerkers (97
keer). Zoals hierboven reeds is opgemerkt, hebben in het onderzoek onder de Ouder-
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In de periode 2000-2002 is jaarlijks de Richtlijn Sportdeelname-Onderzoek (RSO) uitgevoerd, waarmee landelijke
sportdeelname-cijfers zijn verzameld. Buro7 heeft in deze onderzoeken geparticipeerd en kan derhalve met de databestanden vergelijkende analyses uitvoeren.
Voor de introductie van het onderzoek is de volgende definitie van sportbeoefening gebruikt: 'Het gaat om activiteiten die u in de afgelopen twaalf maanden heeft verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld. Gedacht moet
worden aan bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet aan yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar de bakker. Sporten die tijdens de vakanties zijn beoefend tellen wel mee; sporten tijdens lessen lichamelijke
opvoeding op school niet'.

Amstelnaren de niet-sporters ondergerespondeerd; zij hebben minder affiniteit met het
onderzoeksonderwerp.
Verder is nog gebleken dat in Ouder-Amstel ‘jongeren’ intensiever sporten dan ‘ouderen’.
Deze trend is landelijk ‘en van alle tijden’.
Beoefende sporten
Omdat de respondenten uit Ouder-Amstel bovengemiddeld sporten, zijn er minder laagdrempelige (incidentele) sporten genoemd, zoals darts, bowling en dammen. In OuderAmstel wordt opvallend veel aan fitness/aerobics gedaan, hardgelopen/gewandeld en
gefietst (‘beweegsporten’), maar ook tennis scoort erg hoog. In Nederland (en OuderAmstel vormt hier geen uitzondering op) wordt veel gezwommen. De overige sporten die
in Ouder-Amstel bovengemiddeld worden beoefend zijn: ‘de wintersporten’, golf en veldvoetbal. Wanneer beide woonkernen met elkaar worden vergeleken valt het op dat in
Duivendrecht naar verhouding vaker aerobics, dans-, vecht- en verdedigingssporten
worden beoefend en in Ouderkerk wordt juist weer meer getennist, gefietst, geschaatst,
gevoetbald en hardgelopen dan in Duivendrecht.
Organisatorisch verband sportbeoefening
In Ouder-Amstel sport bijna 60% van de jongeren voornamelijk in verenigingsverband
(versus 32% van de 18-plussers). De 18-plussers sporten met name ongebonden (45%),
versus 17% van de jongeren. Het beeld dat jongeren vooral in verenigingen sporten en
‘ouderen’ juist meer ongebonden, zien we ook in de landelijke cijfers terug. Verder is het
nog waard te vermelden dat er meer respondenten uit Ouderkerk (50%) in verenigingsverband sporten dan Duivendrechters (38%). De Ouderkerkers (71%) sporten ook meer
‘ongebonden’ dan de Duivendrechters (62%).
Sportvoorziening of plaats van beoefening
Ruim 80% van de Ouder-Amstelnaren sport (wel eens) in een officiële sportaccommodatie, 30% sport (wel eens) in een sportvoorziening in de openbare ruimte en bijna 70%
sport (wel eens) in een andersoortige voorziening (hiertoe behoort de openbare ruimte
zelf). Al deze percentages liggen significant boven die uit het landelijk RSO-onderzoek.
Het lijkt logisch dat het merendeel van de sportbeoefening plaatsvindt binnen de eigen
woonplaats; in Ouder-Amstel vinden de meeste sportieve activiteiten echter buiten de
eigen gemeentegrenzen plaats. Amsterdam (voornamelijk Duivendrechters) en Amstelveen (voornamelijk Ouderkerkers) zijn de populairste gemeenten. Toch wordt in Ouderkerk ook redelijk veel gesport; 82% van de Ouderkerkers sport in de eigen woonkern.
Van de Duivendrechters sport ‘slechts’ 49% in de eigen woonkern. Ondanks dat Duivendrechters minder intensief sporten dan Ouderkerkers, doen zij dit toch vaker (noodgedwongen) buiten de eigen woonkern dan inwoners van Ouderkerk; 80% versus 69%.
Duivendrechters hebben hier ook meer problemen mee dan Ouderkerkers. Zij missen
vooral een goede, betaalbare fitnessaccommodatie, terwijl in Ouderkerk het gemis aan
tenniscapaciteit wordt benadrukt (vooral in de winter).
Eén op de drie Duivendrechtse respondenten geeft zelfs aan dat er sporten zijn die ze
zouden willen beoefenen, maar dit niet doen omdat ze daarvoor buiten de eigen woonkern moeten zijn (versus 17% van de Ouderkerkse respondenten). Respondenten uit
beide woonkernen willen niet langer reizen dan een ruim kwartier (enkele reis) om te
sporten en te trainen.
Trainingsverband en competitiesport
In Ouder-Amstel (en in de rest van Nederland) wordt meer getraind dan gesport in competitieverband. Wel is gebleken dat de competitiesporters naar verhouding vaak respondenten uit Ouderkerk zijn. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de deelname aan
toernooien/ sportevenementen.

Zelfbeeld als sporter
Niet verrassend is de bevinding dat het sportzelfbeeld van de respondenten uit OuderAmstel significant hoger is dan dat van de gemiddelde Nederlander. We hebben reeds
meerdere malen gememoreerd dat de respondenten uit Ouder-Amstel een bovengemiddelde affiniteit met sport hebben. Het ‘sportzelfbeeld’ van de Duivendrechtse en Ouderkerkse respondenten verschilt niet significant van elkaar.

Sporten in Ouder-Amstel
In het tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op het sportaanbod en de voorzieningen binnen de gemeente Ouder-Amstel. Wat is het oordeel van de inwoners hierover? Het betreft een nulmeting. De onderzoekscijfers zijn bruikbaar om de ‘beginsituatie’
te bepalen, om daar vervolgens beleid op te ontwikkelen. De gemeente is van plan om in
de toekomst een effectmeting te doen.
Sportaanbod en –voorzieningen in Ouder-Amstel
Men is begonnen aan te geven bij welke voorzieningen in het verleden is gesport. De
openbare weg (53%) en het Amstelbad (50%) zijn door de meeste respondenten in gebruik genomen, gevolgd door de Ouderkerkerplas (39%), Sporthal de Bindelwijk (37%),
Amstelborgh/Borchland en Axel Koenders Fit-Service (beide 32%), de natuurijsbaan van
de Amstelbocht (29%), Tenniscomplex TCO (22%) en Sportzaal het Dorpshuis en Sportcomplex SV Ouderkerk (beide 16%). Op of in de overige voorzieningen is door minder
dan 10% van de respondenten gesport. Er zijn duidelijk meer Duivendrechters die van
geen enkele Ouder-Amstel-sportvoorziening gebruik hebben gemaakt; 22% versus 6%
van de Ouderkerkers. Hier lijkt de geografische ligging van de meeste voorzieningen een
verklarende rol in te spelen. De meeste voorzieningen liggen in, of in de directe omgeving van Ouderkerk. Dit zien we ook terug in de gebruikscijfers per voorziening, voor
beide woonkernen uitgesplitst. Opvallend daarbij is dat ook de openbare weg vaker door
Ouderkerkers wordt gebruikt (58% versus 41%/Duivendrecht). Door veel Duivendrechters wordt opgemerkt dat wandelen of fietsen in eigen woonkern niet erg aantrekkelijk is.
Ook de reguliere sportvoorzieningen zijn beoordeeld op hun kwaliteit. De nuanceringen
zijn in het rapport terug te vinden, maar grosso modo komt het erop neer dat Sportzaal
het Dorpshuis (in Duivendrecht), Handbalveld NEA en Manege Gijsbrecht van Aemstel (in
Ouderkerk) behoorlijk onder de maat scoren. Van beide Ouderkerkse voorzieningen
wordt door relatief weinig inwoners gebruik gemaakt; ze zijn dan ook ingericht voor een
beperkte, specifieke groep sporters. Sportzaal het Dorpshuis is de enige sportzaal in Duivendrecht.
De overige voorzieningen zijn ‘redelijk tot goed’ beoordeeld. Duivendrechters voelen zich
in zijn algemeenheid achtergesteld ten opzichte van de Ouderkerkers. Zij voelen zich
bovendien minder veilig in de openbare ruimte. In hoofdstuk vier is per accommodatie
aangegeven wat de klachten zijn. De opmerkingen zijn dan ook zeer specifiek, maar het
loont de moeite deze door te lezen.
Aan de hand van een aantal vragen zijn nog enkele aspecten bevraagd, zoals de bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit en gehanteerde tarieven van de Ouder-Amstelse sportvoorzieningen. Hoewel het aantal niet groot is te noemen, zijn er meer Duivendrechters die
aangeven dat er moeilijk bereikbare of onveilige voorzieningen zijn (zij zijn eerder afhankelijk van Ouderkerk dan Ouderkerkers van Duivendrecht). Aan de andere kant zijn het
weer meer Ouderkerkers die klachten hebben over de gehanteerde tarieven of contributies. Axel Koenders Fit-Service hanteert in de ogen van vele respondenten te hoge tarieven, maar ook Sportzaal het Dorpshuis vraagt teveel voor het gebodene en vergeleken
met sportzalen die in de directe omgeving van Ouder-Amstel zijn gelegen. De onveiligheid betreft meestal de verkeerssituaties rondom een aantal voorzieningen (of de weg
ernaar toe).

Bijna één op de drie respondenten is van mening dat er sportvoorzieningen zijn in OuderAmstel waar iets aan ontbreekt. De toelichtingen zijn terug te lezen in hoofdstuk vier.
Bijna de helft van de respondenten mist bepaalde sportvoorzieningen of mogelijkheden
om te sporten, waarbij de Duivendrechters (61%) behoorlijk zijn oververtegenwoordigd.
Ook het algemeen oordeel en rapportcijfer laten zien dat er ruimte is voor verbeteringen.
In Ouderkerk (7.2) worden duidelijk hogere rapportcijfers uitgedeeld dan in Duivendrecht
(6.0). In Duivendrecht zijn er twee accommodaties die dringend verbetering behoeven:
CTO ’70 (de Hoop) en het Dorpshuis. In Ouderkerk richt men de pijlen vooral op SV Ouderkerk, maar ook op TCO. In Duivendrecht wordt een fitnessruimte/sportschool node
gemist en er zijn redelijk veel Ouderkerkers die kansen zien voor een nieuwe hockeyvereniging. Beide voetbalverenigingen ondervinden problemen met de (trainings)velden en
hebben behoefte aan nieuw (extra) kunstgras. SVO heeft (door te sterke ledenaanwas)
buiten een veldentekort eveneens te kampen met een kleedruimtetekort.
Veertien stellingen
Aan de hand van een veertiental stellingen is er een genuanceerder beeld verkregen van
de meningen over het centrale thema ‘sporten in Ouder-Amstel’. Per stelling zijn er aanvullende toelichtingen gegeven. Deze zijn in hoofdstuk vier samengevat weergegeven en
bevatten kostbare informatie.
Bijna de helft (bijna 60% van de Duivendrechters) is het oneens met de stelling dat het
onnodig is nieuwe sportvoorzieningen te creëren omdat er al veel in of dichtbij de gemeente voor handen zijn. Met het oog op de watersportvoorzieningen zijn het eerder de
Duivendrechtse respondenten die niet volledig aan hun trekken komen (een kwart van
hen is het oneens met de betreffende stelling). Zij hebben dan ook geen voorziening in
de eigen woonkern. Verder lijkt er een tekort aan lig- en inlaatplaatsen te bestaan.
Voor vier verschillende leeftijdsgroepen is er in evenveel stellingen gesuggereerd dat de
gemeente voldoende mogelijkheden biedt om te sporten en te bewegen. Voor alle vier de
stellingen geldt dat tussen de 20% en 25% van de respondenten het oneens is en steeds
zijn het significant meer Duivendrechters die vinden dat er onvoldoende mogelijkheden
zijn (tussen de 36% en 42% van deze respondenten). Vooral kinderen en ouderen zijn
afhankelijk van vervoer en hebben er meer moeite mee om daarvan afhankelijk te zijn.
Dit is dan ook een groter probleem voor de Duivendrechters, die minder accommodaties
naast de deur lijken te hebben. Voor kinderen en ouderen is ook het gevoel van
(on)veiligheid een issue. Verder beperken de wachtlijsten de mogelijkheden om binnen
Ouder-Amstel te sporten.
De beweringen dat de gemeente Ouder-Amstel uitstraalt een actieve leefstijl van haar
inwoners te willen promoten en dat de gemeente haar inwoners goed informeert over de
mogelijkheden om te sporten en te bewegen, worden beide slechts matig ondersteund,
ook nu weer het minst door de Duivendrechtse respondenten. Het zijn ook vooral inwoners van deze woonkern die vinden dat de gemeente niet genoeg sportevenementen organiseert (zoals de Ronde Hoep Loop).
De stellingen, die propageren dat basisscholen en organisaties voor kinderopvang
kinderen in aanraking moeten brengen met sport, worden breed gesteund. Ongeveer één
op de drie respondenten vindt dat er niet genoeg speellocaties zijn en dat de kwaliteit
ervan onvoldoende is. Nu zien we nauwelijks verschil tussen de meningen van
Duivendrechters en Ouderkerkers.
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