Sportief in Sliedrecht
2019 t/m 2025

1

Inhoudsopgave
Inleiding

3.

Landelijk beleid

5.

Sliedrecht in beeld

6.

Visie

7.

Ambities

8.

Uitvoering

15.

2

1. Inleiding
Sport heeft een belangrijke, meervoudige waarde in onze maatschappij. Het is voor veel mensen een populaire
vorm van vrijetijdsbesteding, en wekelijks zijn er miljoenen mensen direct en indirect betrokken bij diverse
sport- en beweegactiviteiten. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid, draagt bij aan een gezonde
leefstijl en brengt mensen met elkaar in contact. Door voldoende te bewegen voel je je energiek, ben je
weerbaarder en beter bestand tegen stress. Het helpt je om zelfstandig en zelfredzaam te blijven en je leven
zoveel mogelijk naar eigen welbevinden in te richten.
Sport kan ook bijdragen aan het realiseren van verschillende beleidsdoelstellingen. Het bevordert integratie en
vergroot de sociale samenhang en leefbaarheid. Sport en bewegen verbindt mensen met elkaar. Ook heeft
lichaamsbeweging een positieve invloed op het emotioneel welbevinden, vooral bij kinderen en jongeren. Het
levert een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Sport kan, met behulp
van een sociaal klimaat (leraren, trainers e.d.), preventief ingezet worden om kinderen en jongeren weerbaar
te maken en hen spelenderwijs te leren omgaan met normen en waarden.
Het belang van sport en bewegen mag niet onderschat worden. Regelmatige lichaamsbeweging bevordert de
kwaliteit van het leven en heeft positieve gezondheidseffecten. Het versterkt de eigen kracht en het sociale
netwerk van (kwetsbare) inwoners, waardoor ze meer in staat worden gesteld actief deel te nemen aan de
samenleving.

Aanleiding
Het huidige sportbeleid (2005) en de subsidiebeleidsregels sport (2010) sluiten niet meer aan bij de huidige
tijd, ontwikkelingen en wensen. In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018 - 2022 van de gemeente
Sliedrecht is het volgende opgenomen ten aanzien van sport:
Sport is bereikbaar voor iedereen. We zetten daarom in op de breedtesport en op het
ondersteunen van verenigingen. De kwaliteit van de sportvoorzieningen en accommodaties
moet op orde zijn en deze moeten veilig gebruikt kunnen worden.
Om dit te bereiken is als resultaat opgenomen dat er in 2019 een sportnota zal worden vastgesteld die aansluit
bij de behoeften in Sliedrecht. Daarnaast zijn er aangepaste subsidiebeleidsregels opgesteld worden om de
subsidiemogelijkheden voor sport op ons beleid te laten aansluiten.
Bij de totstandkoming van deze visie zijn diverse partijen betrokken. Op 25 maart 2019 heeft er een
rondetafelgesprek gevonden met de gemeenteraad van Sliedrecht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met
sportverenigingen uit Sliedrecht, de combinatiefunctionaris van SOJS en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.

Maatschappelijke ontwikkelingen en trends
Onze samenleving, en daardoor ook de sport, verandert steeds meer. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing,
migratie, maar ook de individualisering en flexibilisering hebben invloed op onze maatschappij en de mate
waarin we sporten en bewegen.

Veranderende invulling vrijetijdsbesteding
Mensen willen meer zelf kiezen hoe zij invulling geven aan hun vrije tijd. Sporters kiezen er steeds vaker voor
om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen, en niet meer bij een sportvereniging.
Dit past in het beeld van een individualistische maatschappij waarbij flexibiliteit wordt verwacht: zelf bepalen
waar, wanneer en met wie je gaat sporten. Ook heeft dit als gevolg dat sporters minder behoefte hebben aan
binding met een sportvereniging.
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Sportverenigingen onder druk
Deze veranderingen hebben (grote) consequenties voor sportaanbieders. Het aantal mensen dat lid is van een
sportvereniging neemt af, waardoor de vrijwilligersaantallen binnen verenigingen onder druk komen te staan.
Verenigingsleden zijn steeds meer consumenten en voelen zich minder geroepen om, naast het zelf sporten of
het brengen van hun kinderen om te gaan sporten, ook een structurele bijdrage te leveren aan de vereniging
door middel van vrijwilligerswerk. Als ze een bijdrage leveren, dan zijn dit meestal korte taken met een duidelijk
begin en einde, zoals het organiseren van een toernooi.
De belangrijkste rol van de sportvereniging is nog steeds het aanbieden van sportactiviteiten. Hiermee leveren
ze een belangrijke bijdrage aan de samenleving, ze dragen bij aan de diversiteit van het sportaanbod en vormen
een basis voor sportparticipatie. Ze hebben een centrale plek in de wijk waardoor ze een ontmoetingsplek en
een bindende factor zijn tussen mensen uit verschillende generaties met verschillende achtergronden. Het is
een plek waar mensen plezier hebben, samen sporten en waar kinderen leren om op een normale manier met
elkaar om te gaan en respect voor elkaar te hebben. Hierdoor worden sportverenigingen steeds meer gezien
als samenwerkingspartner voor de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en worden ze niet alleen meer
als sportaanbieder gezien. De opkomst van ongeorganiseerde sportvormen en het groeiend aandeel
verenigingen dat aangeeft moeite te hebben voldoende vrijwilligers te vinden, zijn tekenen dat een rol als
samenwerkingspartner in het sociaal domein niet vanzelfsprekend is.

Kaders
Focus op breedtesport
Als gemeente richten we ons op breedtesport en zetten de beschikbare middelen hiervoor in om zo zoveel
mogelijk inwoners te bereiken. Topsport zal dan ook niet financieel ondersteund worden door de gemeente.
Wel zullen we aandacht geven aan Sliedrechtse sporters die topsportprestaties leveren op lokaal, regionaal,
nationaal of internationaal niveau want successen mogen gevierd worden en als gemeente zijn we trots op
deze prestaties. Bovendien kan topsport enthousiasmeren en een inspiratie voor de jeugd vormen.

Commerciële sportaanbieders van Sliedrecht
We erkennen het belang van de commerciële sportaanbieders voor de sportinfrastructuur in Sliedrecht en hun
bijdrage aan onze ambities op het gebied van sport. Maar in deze visie focussen we ons op sportverenigingen,
en niet op sportaanbieders met een commercieel oogmerk.

Sportaccommodaties
We hebben aandacht voor een kwalitatief goede sportinfrastructuur die op veilige wijze gebruikt kan worden.
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat er in 2020 een visie zal worden vastgesteld over de
toekomst van het bronbad en de gemeentelijke sportaccommodaties. Het beheer, onderhoud en de exploitatie
worden dus niet meegenomen in deze visie.
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2. Landelijk beleid
Nationaal Sportakkoord
Om ervoor te zorgen dat mensen hun leven lang kunnen sporten en bewegen, is er een Nationaal Sportakkoord
gesloten met als doel de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Dit akkoord is
opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, de gemeenten en de sportbonden in samenwerking met de
provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven, en bestaat uit de volgende deelakkoorden:

Om de deelakkoorden uit het Nationale Sportakkoord te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de
lokale situatie, worden gemeenten geadviseerd een lokaal sportakkoord op te stellen. In een lokaal sportakkoord
maken partijen (gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners) afspraken over hoe ze met elkaar
de ambities op het gebied van sport en bewegen kunnen realiseren om er zo voor te zorgen dat sporten en
bewegen voor iedereen mogelijk is en blijft. Voor het opstellen van dit akkoord wordt vanuit het rijk geld
beschikbaar gesteld voor een sportformateur. De sportformateur heeft als taak alle betrokkenen om tafel te
krijgen en gezamenlijk invulling te geven aan een lokaal sportakkoord.

Nationaal Preventieakkoord
Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik. Zo is hier in opgenomen dat in 2025 (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij zijn, en dat
sportkantines een gezonde omgeving moeten zijn waar een expliciet alcohol beleid wordt gehanteerd. Inwoners
van Nederland hebben een gezonde, sociale en fysieke omgeving die gezond leven stimuleert.
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3. Sliedrecht in beeld
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4. Visie
In Sliedrecht hebben alle inwoners de mogelijkheid om (voldoende) te kunnen sporten
en bewegen op een veilige en verantwoorde manier. De sportinfrastructuur is duurzaam
en toegankelijk voor alle inwoners. Sportverenigingen worden ondersteund om gezond
en toekomstbestendig te zijn, en zijn in staat een maatschappelijke rol te vervullen.
In onze Sociale Visie 2016-2020 is opgenomen dat we het belangrijk vinden dat alle inwoners van de gemeente
Sliedrecht mee kunnen doen in de samenleving en elkaar kunnen ontmoeten, in de wijk en in het dorp. Hierbij
kan sportbeoefening een belangrijke rol spelen, want sport staat symbool voor vrije tijd, plezier, sociale
contacten, verbetering van de gezondheid en het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Als
deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer, sport heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie en draagt daarmee bij
aan een prettig leefklimaat en stimuleert deelname aan de samenleving.
Ten aanzien van de jeugd vinden we het belangrijk dat zij al vanaf jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen.
Naast dat sporten een positief effect heeft op de motoriek van kinderen, kan het ook bijdragen aan je
persoonlijke ontwikkeling zoals het leren omgaan met elkaar en het opbouwen van zelfvertrouwen. Een
gevarieerd bewegingsaanbod in deze fase van het leven is dan ook belangrijk. Met behulp van de
combinatiefunctionaris willen we dit bewegingsaanbod blijven aanbieden. Als gemeente zullen we ons niet actief
bemoeien met het aanstellingsbeleid van scholen wat betreft vakleerkrachten bewegingsonderwijs, maar we
vinden het wel belangrijk dat kinderen kwalitatief goede en voldoende gymlessen krijgen. We dragen hieraan
bij als gemeente door voldoende en kwalitatief goede accommodaties aan te bieden voor het
bewegingsonderwijs.
We hechten veel waarde aan het behoud en versterken van het sport- en verenigingsleven in Sliedrecht. Ze
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij die we nastreven en bieden een plek
waar inwoners op een veilige en verantwoorde manier kunnen sporten. Hierbij benadrukken we wel de eigen
verantwoordelijkheid van de verenigingen.
Ook een functionele en duurzame infrastructuur is van belang om inwoners de ruimte te bieden een leven lang
te kunnen sporten en bewegen. Het gaat hierbij dat niet alleen om de sportvelden, zwembaden en sporthallen,
maar ook om de openbare ruimte. Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde
zijn. We willen dat zowel de ongeorganiseerde als de georganiseerde sporter in de gelegenheid wordt gesteld
om te sporten en bewegen.
Het streven is dat er voor alle inwoners een sport en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien
veilig en toegankelijk is. Al onze inwoners moeten kunnen sporten naar eigen vermogen, in een bereikbare en
betaalbare accommodatie of omgeving. Belemmeringen zoals een laag inkomen of een beperking mogen geen
reden zijn voor onze inwoners om niet aan enige vorm van sportbeoefening te kunnen doen.

Ambities
Om uitvoering aan onze visie te geven, zijn er drie ambities opgesteld. Deze ambities zijn als volgt:
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5. Ambities

Alle inwoners van Sliedrecht hebben de mogelijkheid om hun leven lang te
kunnen sporten en bewegen
Inwoners van Sliedrecht beleven een leven lang plezier aan sporten en bewegen, en ervaren hierbij geen
belemmeringen zoals leeftijd, fysieke of mentale gezondheid of sociale positie. Er is aandacht voor
sportstimulering van mensen die momenteel niet of amper bewegen en sporten, maar we willen vooral dat
iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen. Er wordt dan ook niet ingezet op een
specifieke doelgroep. Wel word extra ondersteuning gefaciliteerd voor kwetsbare doelgroepen indien dit nodig
is.

Wat doen we al
 Grenzeloos actief (regionaal)
De Drechtstedengemeenten nemen gezamenlijk deel aan het samenwerkingsverband Grenzeloos
Actief. Via dit samenwerkingsverband wordt het regionale sportaanbod in kaart gebracht en
bijgehouden via de website Uniek Sporten om zo de bekendheid van het aanbod in de regio te
vergroten.

 Combinatiefunctionaris (lokaal)

De combinatiefunctionaris heeft als doel om jongeren te stimuleren en activeren om deel te nemen aan
sportieve activiteiten en om ze, waar kan, door te leiden naar sportverenigingen in Sliedrecht. Dankzij
de combinatiefunctionaris heeft de jeugd van Sliedrecht de afgelopen jaren kennis gemaakt met een
gevarieerd sport- en beweegaanbod. Dit beleid wordt dan ook de komende jaren voortgezet.

 Jeugdwelzijnsbeleid 2016 – 2020 (lokaal)
Om als gemeente bij te dragen aan een goede gezondheid van jongeren door meer te bewegen, is in
het jeugdwelzijnsbeleid opgenomen dat sport- en beweegstimulering van de jeugd verloopt via de
combinatiefunctionaris. Daarnaast moeten de sportvoorzieningen toegankelijk (waaronder betaalbaar)
zijn, zodat iedereen mee kan doen op sportief vlak.

 Armoedebeleid (lokaal)
In Sliedrecht kunnen ouders met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm een beroep doen op de
ondersteuningsmogelijkheden van Stichting Leergeld. Hiermee worden kinderen de mogelijkheid
geboden om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 Regeling diplomazwemmen (lokaal)
Dankzij deze regeling kunnen kinderen uit Sliedrecht op kosten van de gemeente hun
A- en B-zwemdiploma halen.

 Subsidiebeleid Sliedrecht (lokaal)
Via het subsidiebeleid is het voor sportverenigingen mogelijk een subsidie aan te vragen ter
ondersteuning van gemaakte kosten voor trainers, jeugdleden en de huur van gemeentelijke
sportaccommodaties.
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Wat willen we bereiken
In Sliedrecht is een passend sport en beweegaanbod aanwezig
Sportactiviteiten worden zo dicht als mogelijk bij onze inwoners georganiseerd, zijn toegankelijk en sluiten aan
bij hun interesses en persoonlijke omstandigheden. Inwoners worden gestimuleerd om (openbare)
sportactiviteiten in de wijk te organiseren, en kunnen hier een activiteitensubsidie voor aanvragen.
Het aanbod voor kwetsbare doelgroepen wordt gecontinueerd en versterkt. Sportverenigingen en organisaties
worden gestimuleerd en gefaciliteerd om drempels weg te nemen voor hen die de weg naar het sport en
beweegaanbod nog niet of onvoldoende weten te vinden. Zij kunnen een eenmalige opstartsubsidie aanvragen
voor het ontwikkelen van een sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen.

Acties:


Beschikbaar stellen van een activiteitensubsidie1 voor inwoners om lokale sportactiviteiten te
organiseren



Beschikbaar stellen van een activiteitensubsidie voor sportverenigingen en organisaties ter
versterking van het aanbod voor kwetsbare doelgroepen



40% tegemoetkoming van de huur van een binnen- of buitensportaccommodatie voor
sportverenigingen met een maximumbedrag door middel van een activiteitensubsidie voor
sportverenigingen

Het sportaanbod wordt gegeven door gediplomeerd trainers

Sportaanbieders bieden een kwalitatief en kwantitatief goed sportaanbod aan, gegeven door gekwalificeerd
trainers. Dit blijft de verantwoordelijkheid voor de sportaanbieder, maar als gemeente faciliteren we dit waar
nodig. Hierbij is ook aandacht voor een veilig sport- en beweegklimaat, waarbij sporters zich thuis en
geaccepteerd voelen. Tijdens gesprekken met de sportverenigingen werd aangegeven dat het soms lastig kan
zijn een gekwalificeerd trainer te vinden die een groep mensen met een beperking op de juiste wijze kan
begeleiden, zoals in een G-team. Omdat we het belangrijk vinden dat ook voor deze doelgroep sporten en
bewegen mogelijk blijft, zullen we een vastgesteld subsidiebedrag beschikbaar stellen als tegemoetkoming voor
een gediplomeerd trainer.

Acties:


Beschikbaar stellen van een activiteitensubsidie voor een gediplomeerd trainer ter begeleiding
van een G-team/ mensen met een beperking



25% tegemoetkoming voor een gediplomeerd trainer bij een sportvereniging met een
maximumbedrag door middel van een activiteitensubsidie

Het sportaanbod in Sliedrecht is inzichtelijk en vindbaar voor onze inwoners
Informatie over het lokale sport- en beweegaanbod is verzameld op een centrale plek en is bekend bij de
inwoners. Hier is niet alleen informatie over de sportaanbieders te vinden, maar ook een jaarlijks overzicht met
lokale sportevenementen. Dit aanbod wordt in samenwerking met de sportaanbieders bijgehouden.

Acties:

1



Het sport- en beweegaanbod in Sliedrecht in kaart brengen en onder de aandacht brengen



Jaarlijks een sportevenementen kalender opstellen

Een eenmalige activiteitensubsidie is een subsidie aan professionele organisaties, instellingen, verenigingen maar ook
natuurlijke personen die een eenmalige activiteit organiseren om het gemeenschapsgevoel in Sliedrecht te vergroten.
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Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan sportactiviteiten

Inwoners van Sliedrecht vinden het vanzelfsprekend om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten en
ervaren geen barrières bij het kiezen of uitoefenen van een sport. Mensen die zelf (nog) niet in de gelegenheid
zijn om te gaan sporten of bewegen, worden waar nodig en mogelijk ondersteund of toegeleid naar een
sportaanbod. We streven ernaar om ons dorp zo in te richten dat we op het gebied van sportdeelname meer
overeen komen met het landelijk gemiddelde. Om inwoners te stimuleren deel te nemen aan sportactiviteiten
zal de haalbaarheid van een strippenkaart ter kennismaking met het sportaanbod in Sliedrecht onderzocht
worden. De jeugdcontributie bij sportverenigingen houden we laag door als gemeente een gedeelte van deze
kosten te subsidiëren. Het belang van voldoende bewegen voor een gezonde leefstijl dragen we breed uit.
Lokale inspirerende voorbeelden van vernieuwende sportactiviteiten worden gebruiken om meer inwoners te
enthousiasmeren en stimuleren om te gaan sporten en bewegen.

Acties:


Het invoeren van een strippenkaart voor inwoners van Sliedrecht ter kennismaking met
diverse sporten in Sliedrecht



5% vergoeding jeugdcontributie sportverenigingen door middel van een
activiteitensubsidie



Promoten van voldoende bewegen voor een gezonde leefstijl
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Sportverenigingen in Sliedrecht zijn toekomstbestendig en in staat om een
maatschappelijke rol te vervullen
De sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief goed sportaanbod in Sliedrecht. Om
ervoor te zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft, is het van belang dat
sportverenigingen vitaal zijn. Een vitale vereniging is een vereniging die haar organisatie en financiën goed op
orde heeft, in staat is om kwalitatief goede sport aan te bieden en voldoende vrijwilligers heeft. Ze biedt niet
alleen een aanbod voor eigen leden maar ook voor de samenleving, en is flexibel genoeg om in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Als gemeente faciliteren en ondersteunen we
sportverenigingen waar nodig, maar zij blijven wel zelf eindverantwoordelijk voor de gezondheid van hun
vereniging. Daar staat tegenover dat we van sportverenigingen verwachten dat ze ons als gemeente (meer)
zullen ondersteunen bij het behalen van onze maatschappelijke doelstellingen en mee denken over hoe hier
invulling aan te geven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beschikbaar stellen van taal en
werkplekken.

Wat doen we al
 Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid (lokaal)

De begeleiding en ondersteuning, maar ook het erkennen en waarderen van vrijwilligers vindt plaats
door middel van het Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid. Daarnaast is het sinds
1 november 2018 mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om een gebruik te maken van de landelijke
regeling Gratis VOG. Indien een lokale organisatie buiten de landelijke regeling valt en zelf niet over
voldoende financiële middelen beschikt, vergoeden wij als gemeente de VOG.

 Combinatiefunctionaris (lokaal)

Naast het stimuleren van jongeren om deel te nemen aan sportactiviteiten, heeft de
combinatiefunctionaris ook een verbindende rol tussen de sportaanbieders en maatschappelijke
organisaties. Hij versterkt de samenwerking tussen onderwijs, (maatschappelijke) organisaties en
sportverenigingen, en ondersteund ze waar mogelijk is.

 Subsidiebeleid Sliedrecht (lokaal)
Via het subsidiebeleid is het voor sportverenigingen mogelijk een subsidie aan te vragen ter
ondersteuning van gemaakte kosten voor trainers, jeugdleden en de huur van gemeentelijke
sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken
Sportverenigingen zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen

Sportverenigingen worden proactief geïnformeerd over actuele (lokale, regionale en nationale) ontwikkelingen
en mogelijkheden van alternatieve financieringsbronnen die van belang kunnen zijn voor het besturen van een
sportvereniging.

Actie:


Jaarlijks vindt een gesprek met iedere sportvereniging plaats met de beleidsmedewerker
sport waarbij van te voren een agenda wordt opgesteld
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Sportverenigingen worden ondersteund met betrekking tot knelpunten
Sportverenigingen worden door middel van kennis en expertise ondersteunt met betrekking tot
organisatorische, financiële en/ of bestuurlijke knelpunten. Hierbij moet vooraf aangetoond worden dat
gemeentelijke ondersteuning een positief effect zal hebben. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de
sportvereniging zelf, we gaan er vanuit dat de vereniging er eerst zelf alles aan heeft gedaan om een oplossing
voor hun vraag of probleem te vinden voordat zij bij ons aankloppen.

Actie:


We bieden jaarlijks een informatieavond aan op het gebied van verenigingsondersteuning,
aansluitend bij de wensen van de sportverenigingen.

Jaarlijks wordt er een sportontmoeting georganiseerd
Vanwege het wegvallen van de sportraad is er momenteel geen georganiseerd moment van ontmoeting tussen
de sportverenigingen. Aangezien er voor de instelling van een nieuwe sportraad lokaal weinig draagvlak was,
is een jaarlijkse sportontmoeting een goed alternatief. Met deze ontmoeting stimuleren we sportverenigingen
om van elkaars kennis gebruik te maken en om samen te werken zodat er een divers sportaanbod in Sliedrecht
aanwezig blijft. Tijdens de sportontmoeting zal een thema centraal staan, aansluitend bij de wensen van de
sportverenigingen.

Actie:


Organiseren van
sportverenigingen

een

jaarlijkse

sportontmoeting,

in

samenwerking

met

de

Jaarlijks wordt vanuit de gemeente waardering uitgesproken voor sportprestaties
Jaarlijks zal er een huldigingsmoment plaats vinden waar we als gemeente onze waardering uitspreken voor
bijzondere sportprestaties door Sliedrechtse sporters en verenigingen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de
kleinere sportverenigingen die misschien niet op regionaal of nationaal niveau een kampioenschap bereiken,
maar zeker wel lokaal een prestatie of bijdrage leveren. Tijdens de jaarlijkse sportontmoeting zal hier aandacht
aan worden besteed.

Acties:


Organiseren van een jaarlijkse huldiging tijdens de sportontmoeting



Jaarlijks een sportpagina plaatsen waar alle sportkampioenen en bijzondere prestaties
vermeld worden

Sportverenigingen, onderwijs en organisaties werken waar kan samen
Sportaanbieders, onderwijs en (maatschappelijke) organisaties weten elkaar te vinden en werken waar kan
samen. De combinatiefunctionaris blijft hierin een verbindende rol spelen, gezien zijn centrale positie. Om de
samenwerking tussen deze partijen te bevorderen en versterken, gaan we als gemeente een subsidie aanvragen
voor het aanstellen van een sportformateur. Met behulp van een sportformateur zal er een lokaal sportakkoord
opgesteld worden en zo verdere invulling gegeven aan onze visie en ambities en de samenwerking tussen deze
partijen te bevorderen en versterken. Dit is wel afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van de subsidie.

Acties:


Aanvragen van een subsidie voor het inhuren van een sportformateur om een lokaal
sportakkoord op te stellen
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De sportinfrastructuur is functioneel, kwalitatief op orde en duurzaam
In Sliedrecht zijn voldoende sportvoorzieningen aanwezig van goede kwaliteit die betaalbaar zijn en aansluiten
bij de gebruikerswensen. Het gaat hierbij niet alleen om sportaccommodaties, maar ook om de openbare ruimte.
Overal waar gesport wordt, zijn de voorzieningen op orde. Hier moet wel bij opgemerkt worden dat we het hier
hebben over gemeentelijke sportvoorzieningen, als gemeente hebben we geen bemoeienis met
sportaccommodaties van derden ten aanzien van investeringen, onderhoud, beheer en dergelijke.

Wat doen we al
 Uitvoeringsbeleid Speel- en sportplekken (lokaal)
Sinds 2017 worden de speel- en sportplekken in Sliedrecht in fases opgeknapt en aangepast naar
aanleiding van het vastgestelde uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte gemeente Sliedrecht
'Speelruimte in kwaliteit'. Hierin is de volgende visie opgenomen:
Sliedrecht daagt haar inwoners van jong tot oud uit om in de hele openbare
ruimte te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. De
gemeente faciliteert dit door informele speelruimte dicht bij huis en speel-,
sport- en ontmoetingslocaties te verbinden in een structuur van bovenwijkse
plekken, centrale plekken in de buurten en steunplekken dichter bij huis.
Het aanpassen van de speel- en sportplekken gebeurt in samenspraak met de omliggende bewoners
zodat zij vanaf het begin af aan worden meegenomen in de plannen en om zo beter in te spelen op de
plaatselijke behoeften.

 IJsbaanterrein Lijsterweg (lokaal)

Dit veelzijdige sportterrein wordt jaarlijks opengesteld van april tot en met oktober en is voor iedereen
gratis te gebruiken. Het grasveld is geschikt voor het beoefenen van diverse sporten en er kan gebruik
worden gemaakt van de skeelerbaan. De avondvierdaagse start en finisht vanaf het terrein en ook
worden hier diverse evenementen georganiseerd zoals Zomerknots en de Bijbelweek.
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Wat willen we bereiken
Onze sportaccommodaties voldoen aan de kwaliteitseisen
De sportaccommodaties zijn veilig en voldoen kwalitatief aan de richtlijnen van de NOC*NSF. We onderhouden
onze gemeentelijke sportaccommodaties op basis van een meerjaren onderhoudsplan.

Acties:


Onderhouden van sportaccommodaties op basis van een meerjaren onderhoudsplan

De sportvoorzieningen in Sliedrecht zijn toekomstbestendig en toegankelijk
Onze sportvoorzieningen zijn voldoende beschikbaar en worden efficiënt en effectief gebruikt, waardoor ze ook
op de lange termijn beschikbaar blijven. Bij structurele leegstand zal er onderzocht worden hoe de
bezettingsgraad verhoogt kan worden, en zal de beschikbaarheid van de betreffende sporthal actief gedeeld
worden aan verenigingen, organisaties en buurtgemeenten. Daarnaast zal onderzocht worden hoe
sportaccommodaties multifunctioneel kunnen worden ingezet, om meer verbinding te stimuleren tussen de
verschillende activiteiten, organisaties en doelgroepen, maar ook om sport een meer vanzelfsprekende plek in
de samenleving te geven.

Actie:
 Bij structurele leegstand van een sportaccommodatie zal de beschikbaarheid actief gedeeld
worden
 Onderzoek naar multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties

Onze openbare ruimte nodigt inwoners uit om te bewegen
In de openbare ruimte van Sliedrecht is bewegen de norm, bij herinrichting hiervan wordt samen met de
inwoners gekeken hoe we deze meer beweegvriendelijk kunnen maken.

Actie:
 Bij herinrichting van de openbare ruimte worden inwoners actief betrokken

Alle (gemeentelijke) sportaccommodaties in Sliedrecht zijn in 2020 rookvrij

Vanaf 1 januari 2020 wordt er in en rondom onze sportaccommodaties niet meer gerookt, zodat kinderen het
goede voorbeeld krijgen en kunnen opgroeien in een rook- en tabakvrije omgeving.

Actie:
 Per 1 januari 2020 zijn de gemeentelijke sportaccommodaties in Sliedrecht rookvrij

Aankomend beleid
 Omgevingswet
Omdat de sporter tegenwoordig steeds meer zelf bepaalt wanneer, waar en met wie hij wil sporten, zal
er in de aankomende omgevingsvisie rekening worden gehouden met de wensen vanuit sport, bewegen
en gezondheid.


Visie toekomst bronbad en de gemeentelijke sportaccommodaties
In 2020 wordt er een visie vastgesteld over de toekomst van het bronbad en
de gemeentelijke sportaccommodaties.
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6. Uitvoering
Rol van gemeente
Faciliterend
Om al onze inwoners de mogelijkheid te geven om te sporten en bewegen, vinden we het belangrijk dat onze
sportinfrastructuur kwalitatief goed, duurzaam en toegankelijk is. Sportverenigingen worden in staat gesteld
toekomstbestendig te zijn om zo een bijdrage te (blijven) leveren aan het sportaanbod in Sliedrecht, maar ook
aan onze maatschappelijke doelstellingen. Als gemeente werken we vraaggericht en bieden we ondersteuning
op maat indien dit nodig is en als van te voren is aangetoond dat een gemeentelijke ondersteuning een positieve
effect heeft.

Stimulerend
Als gemeente gaan we onze sportaanbieders stimuleren om in het kader van hun maatschappelijke rol meer
sportaanbod te creëren voor inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten of bewegen.
Onze inwoners willen we bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl en stimuleren om voldoende
te bewegen.

Verbindend
Bij onze sportaanbieders, organisaties en gemeente is al kennis en expertise aanwezig. Het maken van
verbindingen zorgt voor kennisdeling, met als doel de kwaliteit van de sport in Sliedrecht te verhogen. We gaan
de samenwerking tussen de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties bevorderen en willen dat er
meer gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis.

Planning
Acties
Aanvragen subsidie sportformateur Lokaal Sportakkoord (voor 8 november 2019)
Het sport- en beweegaanbod in Sliedrecht in kaart brengen en onder de aandacht brengen
Onderzoek naar haalbaarheid strippenkaart ter kennismaking met diverse sporten
Per 1 januari 2020 zijn de gemeentelijke sportaccommodaties in Sliedrecht rookvrij
Opstellen Lokaal Sportakkoord
Aanvragen subsidie voor uitvoering van het Lokaal Sportakkoord (voor 9 april 2020)
Visie toekomst bronbad en gemeentelijke sportaccommodaties
Onderzoek naar multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties

Acties - jaarlijks
Een sportevenementenkalender opstellen
Het plaatsen van een sportpagina met lokale sportkampioenen
Organiseren van een informatieavond voor sportverenigingen
Organiseren van een sportontmoeting
Organiseren van een huldiging tijdens de sportontmoeting
Ambtelijk gesprek met de lokale sportverenigingen

Acties - doorlopend
Het promoten van voldoende bewegen voor een gezonde leefstijl
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2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021

Financiën
Voor de uitvoering van ons sportbeleid worden geen aanvullende middelen vrijgemaakt. In totaal is er in de
begroting een bedrag van € 150.327,- opgenomen ten behoeve van sport.

Begroting
Subsidies (structureel en incidenteel)
Organiseren van jaarlijkse sportontmoeting inclusief huldigingsmoment
Organiseren van een jaarlijkse informatieavond voor sportverenigingen
Plaatsten van een jaarlijkse sportpagina

€
€
€
€

144.827,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00

Totaal

€

150.327,00

Extra budget
Via het Nationaal Sportakkoord wordt een subsidie aangevraagd voor het inhuren van een sportformateur om
een Lokaal Sportakkoord op te stellen. De subsidie wordt aangevraagd door middel van een intentieverklaring,
ondertekend door het College en drie verschillende sportaanbieders. Indien het lokaal akkoord is opgesteld,
wordt er aanvullend een subsidie voor de uitvoering van dit akkoord aangevraagd. De hoogte van deze subsidie
is afhankelijk van het aantal inwoners.
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