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1.

INLEIDING.

1.1 Inleiding
De groepsjachten van de mens uit de oertijd zijn de eerste uitingen van sportief gedrag. De meeste
primitieve culturen kenden rituele uitingen van kracht en vaardigheid. In de klassieke Griekse cultuur
wedijverden stadstaten als Kreta en Sparta met elkaar in sportwedstrijden. Een voorbeeld daarvan is
het toernooi, dat iedere vier jaar gehouden werd op de vlakten van de Olympia in Elis, de voorloper
van de moderne Olympische Spelen.
In de 21ste eeuw eist sport een belangrijke plaats op in onze cultuur. Dit komt door zowel intrinsieke
factoren (zoals persoonlijke behoeften) als extrinsieke factoren (bijvoorbeeld de televisie). Sport biedt
mogelijkheden voor recreatie, uitdaging, zelfwaardering, gezelligheid en sociale contacten. Naast het
effect op de gezondheid heeft sport een aantal maatschappelijke functies, zoals sociale binding,
integratie en identiteitsvorming.
Een investering in sport is een investering in de leefbaarheid van de samenleving. In de nota "Wat
sport beweegt” (NOC*NSF, 1996) worden de volgende waarden van sport benoemd:
• Belevingswaarde: veel mensen vinden sport leuk om te beoefenen en om naar te kijken.
• Vormende waarde: door sporten worden psychologische, organisatorische, morele en fysieke
aspecten getraind.
• Sociale waarde: via sport komen persoonlijke contacten en relaties tot stand en wordt het
gemeenschapsgevoel versterkt.
• Gezondheidswaarde: sport is doorgaans een gezonde activiteit, zet aan tot bewegen en draagt
zodoende bij aan de preventie van diverse ziekten.

1.2 Aanleiding
Gemeenten voeren ten aanzien van sport autonoom beleid. De gemeente Sliedrecht heeft in het
verleden op het gebied van sport weliswaar regelingen, procedures en afspraken in het leven geroepen,
die echter niet altijd waren afgeleid van beleidsuitspraken en/of vaak niet op papier gezet. Zowel de
politiek als de ambtenaren missen regelmatig een leidraad om beslissingen te kunnen funderen en
legitimeren.
Daarnaast is de gemeente Sliedrecht voortdurend in beweging om mee te veranderen met de
economische, sociale en fysieke omgeving. Om die ontwikkeling vorm te geven is het van belang om
het sportbeleid actueel te houden en in te spelen op de mogelijkheden, wensen en behoeften van dit
moment en te plannen voor de langere termijn.
Tot slot is van een integrale benadering op sportgebied binnen de gemeente nog niet voldoende sprake.
Er ontstaan echter steeds meer raakvlakken met andere beleidsterreinen. Denk hierbij aan ruimtelijke
ordening, welzijn, onderwijs en wijkgericht werken.
Gezien de bovenstaande verschillende belangen van sport is het voor burgers, sportverenigingen en
andere instellingen noodzakelijk dat de gemeente een duidelijk beleid voert. Daarom is besloten een
integrale beleidsnota sport op te stellen aangaande de taken, die de gemeente Sliedrecht op dit moment
ten aanzien van sport heeft. In beeld is gebracht wat hierover in het verleden is afgesproken en
vastgelegd en wat niet. Daar waar hiaten aangetroffen werden zijn in afzonderlijke adviezen aan het
college aanbevelingen voor beleidsuitspraken gedaan. Daar waar procedures door ontwikkelingen zijn
achterhaald zijn voorstellen voor nieuwe procedures gedaan. En daar waar de rol van de gemeente niet
helemaal duidelijk was is geprobeerd helderheid te verschaffen. Op die manier is overgestapt van
impliciet naar expliciet beleid, hetgeen de gewenste en benodigde houvast biedt.
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De uitwerking van het beleid is opgenomen in een actieplan, waarin wordt weergegeven hoé we gaan
bereiken wat we belangrijk vinden en dus tot beleid hebben verheven.

1.3 Doelstelling en opdrachtformulering.
De doelstelling is het komen tot een integrale beleidsnota sport. De beoogde effecten van de integrale
beleidsnota sport, vervat in een opdrachtformulering, zijn:
 Vanuit de visie van de gemeente op sport beleidskaders neerzetten en beleid formuleren. De
uitspraken uit het bestuursprogramma, de programma- en de productbegroting worden als
uitgangspunt qua beleidskaders genomen.
 Inspelen op de ontwikkelingen die in de gemeente plaatsvinden omdat de gemeente voortdurend in
beweging is om mee te veranderen met de economische, sociale en fysieke omgeving. Daarom is
het van belang om het sportbeleid actueel te houden en in te spelen op de mogelijkheden, wensen
en behoeften van dit moment en te plannen voor de langere termijn.
 De integrale benadering op sportgebied, daar waar mogelijk en uitvoerbaar, binnen de
gemeentelijke sectoren vergroten. Er ontstaan immers steeds meer raakvlakken met andere
beleidsterreinen. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs en wijkgericht werken.
 Afgeleid van de integrale beleidsnota sport een uitvoeringsplan opstellen, waar de concrete acties,
die uit het geformuleerde beleid voortvloeien, zijn opgenomen.

1.4 Beoogd resultaat.
De integrale beleidsnota sport moet de visie van de gemeente Sliedrecht beschrijven op het
voorzieningenniveau, die ze op sportgebied nodig acht voor haar inwoners. De beleidsontwikkeling
vindt immers hierin zijn grond. Voorts moet duidelijk zijn welke taken en verantwoordelijkheden de
gemeente zich op sportgebied toebedeelt, hoe ze daar uitvoering aan wil geven en in welke verhouding
deze staan tot de taken en verantwoordelijkheden van het particulier initiatief. In de nota worden de
kansen en bedreigingen alsmede de ambities en haalbaarheid ervan aangegeven.

1.5 Leeswijzer.
1. In de inleiding komen de aanleiding, doelstelling, opdrachtformulering en beoogd resultaat aan
bod.
2. In het vertrekpunt worden de legitimatie voor gemeentelijk sportbeleid, de Sliedrechtse
sportmissie, het sportbeleidskader en uitdagingen voor toekomstig sportbeleid genoemd.
3. Bij de ontwikkelingen worden demografische ontwikkelingen, landelijke trends en ontwikkelingen
en sportontwikkelingen weergegeven.
4. Vervolgens wordt gekeken naar het rijks- en provinciaal beleid.
5. Bij sport in Sliedrecht worden het aantal verenigingen en sporters genoemd, de functie van
Stichting Sportraad Sliedrecht en het sportdebat van april 2005 vermeld.
6. Sport in het kort geeft alle beleidsuitspraken op de diverse onderwerpen weer. Vervolgens komen
per onderdeel aan de orde:
7.1

Sportaccommodaties en privatisering

7.8

Aandachtsgroepen in sport

7.2

Subsidiestelsel

7.9

Sport en sociale leefbaarheid en veiligheid

7.3

Tarievenstelsel

7.10

Sport en speelvoorzieningen in de wijk

7.4

Verenigingsondersteuning

7.11

Sportieve recreatie en toerisme

7.5

Sportstimulering

7.12

Topsport

7.6

Sport en onderwijs

7.13

Communicatie

7.7

Sport en gezondheid
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7. De financiële consequenties worden genoemd in de financiële paragraaf.
8. Tenslotte worden de gebruikte literatuur en documenten vermeld en wordt de betekenis van
diverse afkortingen genoemd.
Bij deze integrale beleidsnota sport zijn de volgende bijlagen gevoegd:
• Bijlage 1: Nieuwe kansen voor sport door Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
• Bijlage 2: Overzicht verenigingen en ledenaantallen.
• Bijlage 3: Uitkomsten sportdebat 26 april 2005.
Apart document maar onderdeel uitmakend van de integrale beleidsnota sport is het actieplan.
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2.

VERTREKPUNT.

In het hoofdstuk “vertrekpunt” komen achtereenvolgens aan de orde de legitimatie voor gemeentelijk
sportbeleid, de waarden van sport en de Sliedrechtse sportmissie alsmede het sportbeleidskader. Bij dit
vertrekpunt zijn als afgeleiden genomen de programma- en productbegroting, de beheersbegroting en
het college-akkoord.
"Je stopt niet met voetballen omdat je te oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met voetballen."
Sir Stanley Matthews.

2.1 Algemeen.
Sport is de laatste decennia onder invloed van diverse maatschappelijke en beleidsontwikkelingen
omvangrijker en veelzijdiger geworden. Het terrein van sport is een plaats geworden, waarin brede
maatschappelijke ontwikkelingen doorwerken. Van oudsher wordt sportbeleid door de lokale overheid
ontwikkeld. Oorspronkelijk bestond sportbeleid voornamelijk uit accommodatiebeleid, waarbij de
gemeente verantwoordelijk was voor het op peil houden van de benodigde sportaccommodaties. Nu
proberen gemeenten helder te krijgen welke taak zij willen vervullen op het terrein van sport en welke
doelen zij met sport beogen.
Er bestaat geen specifieke sportwetgeving. Als algemeen kader voor het sportbeleid fungeert op dit
moment nog de Welzijnswet van 1994 *. In 1996 heeft het ministerie van VWS in een nota de
taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeente als volgt beschreven:
• Het Rijk heeft een landelijke functie, waaronder het volgen, signaleren en analyseren van
ontwikkelingen in de samenleving, het stimuleren van nieuw beleid, nieuwe voorzieningen en
activiteiten en het zorgdragen voor innovatieve projecten met een landelijke betekenis (voorbeeld:
verhogen van het budget om de integratie van allochtone jongeren door middel van sport te
bevorderen).
• Provincies zijn verantwoordelijke voor activiteiten, die het uitvoerend werk van de gemeenten
ondersteunen (voorbeeld: het subsidiëren van goede voorbeeldprojecten, die aan de doelstellingen
van het provinciaal sportbeleid voldoen);
• Gemeenten dragen zorg voor het uitvoerend werk zoals het instandhouden en verbeteren van de
lokale sportinfrastructuur (voorbeeld: het voorzien in voldoende adequate sportaccommodaties);
Aangegeven is, dat sport een belangrijke plaats inneemt in onze maatschappij. Het is dus niet zozeer
de vraag óf de gemeente actie op sportgebied moet ondernemen maar meer hóe en wanneer en vanuit
welk beleidskader. De regietaak van de lokale overheid zal de komende jaren steeds actiever worden
ingevuld. Er is een verandering gaande van “sturen op afstand” naar “ingrijpen vanuit betrokkenheid”.
De regietaak wordt dan niet meer gezien als het invullen van de primaire randvoorwaarden maar meer
en meer als het plegen van interventies vanuit het maatschappelijk belang. Voor het sportbeleid
betekent dat een verschuiving van de aandacht van het bouwen en onderhouden van
sportaccommodaties naar het actief sturen op maatschappelijke doelen, die de gemeente met behulp
van sport wil realiseren. In plaats van te reageren op de vraag zal de gemeente moeten anticiperen op
ontwikkelingen en al in een vroeg stadium actie ondernemen. In deze notitie komen de sportmissie en
het sportbeleidskader van de gemeente aan de orde.
* In 2006 (wanneer exact is nog niet bekend) wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo is
een kaderwet: een wet die algemene kaders stelt en niet alles in detail voorschrijft. Gemeenten worden door de Wmo
verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. De Wmo bevat onder andere de huidige Welzijnswet. Zie voor meer
informatie bijlage 1: Nieuwe kansen voor sport door Wmo?
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2.2 Sportmissie.
Sport heeft vier belangrijke waarden, die het voeren van een gemeentelijk sportbeleid legitimeren.
Deze zijn als volgt geformuleerd (Bron: NOC*NSF, 1996):
• Belevingswaarde: sport is leuk om te beoefenen en om naar te kijken.
• Vormende waarde: door sport worden psychologische, organisatorische, morele en fysieke
aspecten getraind.
• Sociale waarde: via sport komen persoonlijke contacten en relaties tot stand en wordt het
gemeenschapsgevoel versterkt.
• Gezondheidswaarde: sport is doorgaans een gezonde activiteit, zet aan tot bewegen en draagt
zodoende bij aan de preventie van diverse ziekten.
De gemeente onderschrijft deze waarden en heeft aan de hand hiervan haar sportmissie als volgt
geformuleerd:

“De gemeente Sliedrecht wil een gemeente zijn waar zoveel mogelijk burgers op een verantwoorde,
veilige manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen (blijven) doen. De gemeente
Sliedrecht wil sport van jongs af aan stimuleren. Dat komt de gezondheid, de vorming en de
ontplooiing ten goede.“

2.3 Sportbeleidskader.
In het bestuursprogramma 2002-2006 en de programmabegroting worden de onderstaande uitspraken
gedaan, die als kader voor het sportbeleid dienen:
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen van een samenhangend sport(accommodatie)beleid als onderdeel van het totale
beleid om meer sociale samenhang in wijken, buurten en het dorp te brengen.
Het sportbeleid en de sportsubsidiëring erop afstemmen, dat zoveel mogelijk inwoners van
Sliedrecht in de gelegenheid worden gesteld om actief, al dan niet via een vereniging aan sport te
doen.
Rekening houden met de mogelijkheid om ten noorden van de Betuwelijn een regionaal recreatief
knooppunt met manege, voetbalvelden en een tenniscomplex te ontwikkelen.
Uitbouwen van het breedtesportbeleid in samenhang met de buurt, de school, verenigingen en
ambulant jongerenwerk.
Het exploiteren en optimaliseren van binnen- en buitensportaccommodaties.

(NB: In maart 2006 vinden verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats en zal een nieuw
bestuursprogramma worden opgesteld.)
Het sportbeleidskader stelt de gemeenteraad en het college in de gelegenheid om afgewogen keuzes te
maken voor het bepalen van prioriteiten en de (her)indeling van middelen. Het sportbeleidskader heeft
een sturende werking. Aan de ene kant moet het niet te star gehanteerd worden maar aan de andere
kant moet ervoor gewaakt worden dat het niet te pas en te onpas wordt “opgerekt”. Momenteel
voldoen de beleidskaders.
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2.4 Uitdagingen voor toekomstig beleid.
Bij de uitdaging voor toekomstig beleid zijn de omgevingsvariabelen en de sterke en zwakke punten
van de sportinfrastructuur in kaart gebracht.
•
•
•
•

Sterkten: welke punten zijn er die het sporten, de sporters, de sportverenigingen, de Stichting
Sportraad Sliedrecht en de gemeente in staat stellen om mogelijke “bedreigingen” door
ontwikkelingen of vanuit de omgeving op te kunnen vangen.
Zwakten: welke punten zijn er die verbeterd moeten worden om het sporten, de sporters, de
sportverenigingen, de Stichting Sportraad Sliedrecht en de gemeente beter te kunnen laten
functioneren.
Kansen: welke punten zijn er die de positie van het sporten, de sporters, de sportverenigingen, de
Stichting Sportraad Sliedrecht en de gemeente kunnen verbeteren of uitbreiden.
Bedreigingen: welke punten zijn er die bedreigend zijn voor het voortbestaan van het sporten, de
sporters, de sportverenigingen en de Stichting Sportraad Sliedrecht.

Sterkten:

Zwakten:

•

In verhouding veel sportverenigingen.

•

•

Sociale rol binnen sportverenigingen.

•

Accommodaties redelijk goed verspreid in het dorp en

vol.
•

praktisch allemaal echt “binnen” het dorp.
•

Binnensportaccommodaties zijn op populaire tijden
Gemeente heeft onvoldoende beeld op de knelpunten
binnen verenigingen.

•

Momenteel nog voldoende kader van vrijwilligers.

Communicatie en informatieverstrekking door
gemeente is onvoldoende.

•

Sportdeelname van allochtonen loopt achter.

•

Algehele tendens tot bewegingsarmoede.

Kansen:

Bedreigingen:

•

Jongeren gaan meer sporten vanuit

•

Jongeren haken af als verenigingssporter.

gezondheidsperspectief.

•

Teamsporten worden minder populair.

•

Groep 50-plussers wordt actiever.

•

Gezondheidsproblemen door bewegingsarmoede.

•

Stijgende populariteit voor individueel en ongebonden

•

Onduidelijkheid over effecten economische

te beoefenen sport.

ontwikkelingen.

•

Groeiende (rijks)overheidsaandacht voor sport.

•

Stijgende huurtarieven sportaccommodaties.

•

Meer contacten tussen verenigingen onderling.

•

Uitplaatsen voelbal- en tenniscomplex verder naar rand

•

Meer aandacht binnen de gemeente voor integrale

van het dorp.
•

benadering van onderwerpen op het gebied van
bijvoorbeeld sport, onderwijs, volksgezondheid en

de besturen en maakt het erg lastig.
•

jeugd en betere afstemming van deze onderwerpen.
•

De steeds complexere regelgeving vergt veel tijd van
Tendens dat vrijwilligers afhaken.

Stimuleren van sport en bewegen en het vergroten van
maatschappelijke samenhang.

•

Door ontwikkelen recreatief knooppunt mogelijkheden
voor sportieve recreatie creëren.

Een analyse van bovenstaande punten is onderdeel van het actieplan.
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3.

ONTWIKKELINGEN.

3.1 Demografische ontwikkelingen.
Het inwoneraantal van de gemeente Sliedrecht was per 31 december 2004 bijna 24.000. Het
inwonersaantal is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Naar verwachting zal hier de komende
jaren geen verandering in komen. Sliedrecht zal met name na 2010 gaan vergrijzen. Een belangrijke
groeicategorie is echter eerst nog de leeftijdsgroep tot en met 14 jaar. In omringende gemeenten neemt
deze groep af maar in Sliedrecht neemt het aantal kinderen pas in 2015 af.
In onderstaande tabel zijn de aantallen weergegeven (bron: ABF Primos 2004).
Sliedrecht

Absolute
aantallen
2004

2005

2010

2015

2020

0 - 4 jaar

1.565

1.576

1.623

1.653

1.620

5 - 9 jaar

1.462

1.472

1.529

1.559

1.529

10 – 14 jaar

1.517

1.529

1.576

1.614

1.584

15 - 29 jaar

4.334

4.317

4.417

4.523

4.857

30 - 64 jaar

11.189

11.243

11.665

11.836

12.038

65 jaar en ouder

3.801

3.827

4.006

4.503

4.899

totaal

23.855

23.964

24.816

25.688

26.527

NB: ABF Primos maakt een onderverdeling in vier leeftijdscategorieën. De gearceerde rijen in de tabel zijn door de gemeente
Sliedrecht, op grond van de cijfers van de bevolkingsopbouw 2004, uitgesplitst en ongeveer evenredig naar de toekomst toe
verrekend.

3.2 Landelijke trends en ontwikkelingen.
Sportbeleid vraagt ook om een langere termijn benadering. Om die reden is het belangrijk om te weten
welke ontwikkelingen ons staan te wachten. De belangrijkste worden hieronder genoemd:
• de burger in zijn algemeenheid eist een hogere kwaliteit, veiligheid, gemak en comfort. Dat leidt
ertoe dat steeds hogere kwaliteitseisen en veiligheidseisen worden gesteld aan
sportaccommodaties. Naarmate de kwaliteit en het comfort hoger zijn mag de prijs dat ook zijn.
• De burger is grilliger dan een aantal jaren geleden en wenst diversiteit en afwisseling. Dit geldt
voor de breedte van het aanbod maar zeker ook voor de innovatie. Productontwikkeling is dus
belangrijk.
• Sporten, die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend, plezier in het bewegen centraal stellen
en gezond zijn zullen meer beoefenaren trekken. Voorbeelden van sporten zijn wandelen, fietsen,
tennis, jeu de boules en skeeleren.
• Van jongeren wordt ook verwacht dat zij zullen (gaan) sporten vanuit gezondheidsmotieven. Met
name fitness, in combinatie met andere (individuele of team-)sporten zullen hiervan profiteren.
• Daling van de koopkracht van de burger leidt tot een andere prioriteitenstelling. Laagdrempelige
en betaalbare voorzieningen hebben daar vooralsnog weinig last van.
• Sportbeoefening blijft redelijk stabiel maar de individuele sporten nemen aan populariteit toe. Er
komen regelmatig nieuwe hypes op het gebied van sport en bewegen. Aangezien deze een
kortcyclisch karakter hebben zullen deze sporten voornamelijk door het particulier initiatief
(fitnesscentra) worden opgepakt en niet door de georganiseerde sport.
• Zaalsporten laten een wisselend beeld zien maar kennen in zijn algemeenheid een afname aan
leden.
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•

Veel jongeren haken rond de 13 – 14 jaar af als sportdeelnemer. Ze moeten een keuze maken in
hun vrijetijdsbesteding: school, bijbaantjes en andere vrijetijdsactiviteiten vereisen meer tijd.

3.3 Sportontwikkelingen.
Terugkijkend op de algemene landelijke ontwikkelingen in de sportwereld is vast te stellen dat in de
loop van de jaren een accentverschuiving heeft plaatsgevonden. Tot de overgang naar de 21e eeuw lag
het accent vooral op de intrinsieke waarde van de sport. Zoveel mogelijk mensen aan het sporten
krijgen; sporten om de sport zelf. In beleidsmatige termen te vertalen met 'sport als doel'. Nu zien we
sinds een paar jaar een toenemende (beleidsmatige) behoefte aan integraal beleid inclusief sportbeleid.
Niet alleen sporten om de sport zelf, maar ook door middel van sport werken aan (andere)
maatschappelijke doelstellingen. In beleidsmatige termen te vertalen met 'sport als middel'. De
sportbeoefenaar zal zich in de praktijk niet bezighouden met het accent 'sport als doel' of 'sport als
middel'. Beleidsmatig gezien is het onderscheid wél van belang, met name als het gaat om het
vormgeven en het benutten van de sportinfrastructuur.
Het aantal sporters zal in absolute zin niet spectaculair meer toenemen. De sportmarkt is qua aantal
deelnemers onderhand redelijk verzadigd. Wel komt het er nu op aan die deelnemers niet kwijt te
raken. Op de sportmarkt vindt langzaam aan een verschuiving plaats van kwantiteit naar (nog meer)
kwaliteit. Tegelijkertijd gaat deze ontwikkeling gepaard met veranderingen in de sociaal-geografische
samenstelling van de bevolking, met een groeiende individualisering, met een verschuiving in
motieven om aan sport te doen, met meer en andere bestedingsmogelijkheden voor burgers en met een
toenemende vraag naar een breder en flexibeler pakket aan sportvormen. Eén en ander betekent dat er
nieuwe eisen gesteld worden aan de sportinfrastructuur.
De sportvereniging vormt nog altijd de basis van de sportinfrastructuur. Dit gezegd hebbend dienen
we ons wel te realiseren dat de geschetste ontwikkelingen tot gevolg hebben dat de traditionele
sportverenigingen en de ondersteuning daarvan onder druk staan. Binnen de traditionele driehoek
sportbonden - sportverenigingen - gemeenten (met een overwegend aanbodgerichte opstelling) wordt
het steeds lastiger om op de snel veranderende sportbehoeften van mensen in te spelen. Bovendien zijn
er commerciële en andere sportaanbieders op de sportmarkt aangetreden, die inspelen op die snel
veranderende sportbehoeften. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich levenslang aan een
sportvereniging verbinden neemt af. Trends volgen elkaar snel op. Mensen gaan 'shoppen' op de
sportmarkt, ongeacht of de sportactiviteit nu te verkrijgen is bij een traditionele sportvereniging, een
sportschool, een fitnesscentrum of een buurthuis. De traditionele sportvereniging heeft dus méér
concurrentie dan vroeger en er worden méér en andere eisen gesteld (op het gebied van differentiatie,
flexibiliteit, kortcyclisch aanbod, samenwerking). Dit kans als een kans gezien worden, mits een
vereniging aan de eisen kan voldoen.
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4.

BELEID VAN ANDERE OVERHEDEN.

4.1 Rijksbeleid.
Op 2 september 2005 is de beleidsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
verschenen:
TIJD VOOR SPORT
Bewegen, Meedoen, Presteren

Met het motto wordt tot uitdrukking gebracht dat de overheid vindt dat sport nu extra aandacht moet
hebben, zowel van burgers, maatschappelijke organisaties als van de overheid zelf. Bij de nota hoort
een uitvoeringsprogramma, het Sportprogramma 2006 – 2010. De nota in het kort:
Nederland is een sportieve samenleving. Dat is niet nieuw. Wel nieuw zijn allerlei ontwikkelingen in
de maatschappij en in de sport. Er komen tal van nieuwe sporten bij en met sport kan een antwoord
gegeven worden op nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld hoe we een gezondere samenleving en
gezondere burgers kunnen krijgen en hoe we maatschappelijke samenhang kunnen bevorderen. Het
kabinet steunt de totstandkoming van een sportieve samenleving. Sport vertegenwoordigt waarden, die
het kabinet hoog in het vaandel heeft: gezond leven, meedoen en topprestaties leveren, een
samenleving waarin men sportief met elkaar omgaat. Een samenleving, waarin prestaties worden
gewaardeerd, maar die ook tegen een stootje kan.
De verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is complementair aan die van andere partijen. Het
sportbeleid richt zich daarom vooral op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen. De sport
moet daarvoor voldoende toegerust zijn. Zorg voor de kwaliteit van het sportaanbod is derhalve een
taak van de rijksoverheid. De nieuwe nota heeft als motto “Tijd voor sport”. Daarmee wordt tot
uitdrukking gebracht dat de overheid vindt, dat sport nu extra aandacht moet hebben, zowel van
burgers, maatschappelijke organisaties als van de overheid zelf.
De positieve waarden van sport zijn groot, maar en open oog voor de negatieve kanten is eveneens op
zijn plaats. Sport is belangrijk voor de individuele sportbeoefenaar én de maatschappij als geheel.
Sport is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Maar bovendien kan sport een grote bijdrage
leveren aan een aantal belangrijke beleidsdoelstellingen:
• het verbeteren van de gezondheid;
• het vergroten van de maatschappelijke samenhang;
• het stimuleren van topsport, als bron van nationale trots en uitstraling.
Daar liggen de ankerpunten van het nieuwe sportbeleid.
Wat staat het kabinet nu voor ogen en welke doelen wil het realiseren? Kort samengevat streeft het
kabinet naar het volgende
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
Daarbij zijn de volgende doelen gekozen :
• mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun gezondheid;
• via sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten;
• mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel)regels;
• de topsport in Nederland wordt bevorderd als symbool voor ambitie, als bron van ontspanning en
voor ons nationaal imago in binnen- en buitenland.
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Naast het feit dat het ministerie zélf extra middelen voor sport uittrekt doet het een beroep op de
partners op het gebied van sport en bewegen om eveneens een extra financiële inspanning te leveren.
Hoe de extra gelden, die het ministerie ter beschikking stelt, precies worden verrekend naar de
sportbonden, andere sportorganisaties en de gemeenten, is niet bekend maar moet wél gevolgd worden
om de gevolgen hiervan voor de gemeente Sliedrecht en de Sliedrechtse sportverenigingen te kunnen
bepalen.

4.2. Provinciaal beleid.
Uit 2004 dateert de beleidsvisie van de provincie Zuid-Holland:
SPORT SCOORT
Ruimte voor sport in Zuid-Holland

In de provinciale visie wordt uitwerking gegeven van het sportbeleid voor de komende vier jaar. Tot
aan deze publicatie was er geen specifiek beleid op het provinciale terrein van sport. In de beleidsvisie
wordt het volgende aangegeven.
Naast de wettelijke taak van de provincie vanuit de Welzijnswet (vanaf 2006 de wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning) waarin de provincie verantwoordelijk is voor de ondersteuning van
het uitvoerend beleid van gemeenten en instellingen, speelt sport een steeds belangrijkere rol in de
keten van voorzieningen, die een sluitende aanpak tussen onderwijs, jeugdzorg en algemene
voorzieningen moet bewerkstelligen. De provincie wil zich samen met alle sportaanbieders en
gemeenten inspannen om een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur tot stand te brengen. Dat
moet bereikt worden langs vier programmalijnen, die zijn:
• versterken van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport;
• sport, bewegen en gezondheid;
• sport en ruimte;
• versterken sportinfrastructuur.
Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen en trends bepalend hoe de provincie in de komende jaren het
sportbeleid wil uitvoeren. Het gaat daarbij om:
• sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid;
• voldoende mogelijkheden voor sportieve recreatie en toerisme (hier zet het kabinet ook op in!);
• goede spreiding en kwaliteit van sportvoorzieningen i.v.m. de schaarse ruimte voor sport;
• aandacht voor jongeren door de toenemende waarden, die aan sport worden toegekend;
• toenemende vraag naar zowel het aantal als de differentiatie van sportbegeleiders, trainers en
coaches;
• aandacht voor deelname van allochtonen aan sportactiviteiten;
• ontwikkelen van sportbeleid bij gemeenten;
• knelpunten bij sportverenigingen, door afname van aantal sporters aan competitiesport, afname
van financiën en beschikbaarheid van vrijwilligers;
• verbetering van de sportinfrastructuur.
Door te kiezen en niet meer in te zetten op alles wordt de herkenbaarheid van de provincie ZuidHolland vergroot. De beperkte middelen voor sport hebben als gevolg dat de provincie keuzes moeten
maken. De beschikbare middelen worden ingezet voor breedtesport, niet voor topsport. Ook worden
geen eenmalige evenementen gesubsidieerd maar wordt ingezet op substantiële samenhangende
projecten en verder wordt geen bijdrage geleverd aan de instandhouding van (nieuwe)
sportaccommodaties.
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5.

SPORT IN SLIEDRECHT.

5.1 Sporters in Sliedrecht.
Sliedrecht telt 37 sportverenigingen, waarvan er 20 zijn aangesloten bij de Stichting Sportraad
Sliedrecht. In totaal zijn deze verenigingen goed voor ruim 5700 sporters. Zie voor een overzicht van
verenigingen en ledenaantallen bijlage 2. Daarnaast zijn er natuurlijk veel inwoners, die óf niet in
Sliedrecht sporten óf niet in verenigingsverband aan sport doen maar recreatieve individuele sportieve
activiteiten ondernemen.
Planvorming op sportgebied zal steeds getoetst moeten worden aan de leeftijdsopbouw in Sliedrecht,
de landelijke trends en ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op
sportgebied. Daarnaast spelen individuele wensen en ontwikkelingen van verenigingen, groepen
burgers en de gedeeltelijk orthodoxe signatuur van de gemeente een rol. Tot slot moet ook rekening
gehouden worden met de situatie ter plaatse qua (sport) infrastructuur en de ontwikkelingen op
economisch en ruimtelijke ordeningsgebied.
De inzet van betrokken partijen (verenigingen, scholen, wijkplatforms, individuele burgers, jongerenen ouderenwerk en de gemeente) bepalen samen met de financiële middelen het haalbare
ambitieniveau van sportief Sliedrecht.

5.2 Stichting Sportraad Sliedrecht.
De Sliedrechtse sportraad is op 25 november 1982 geïnstalleerd en is op 1 januari 1983 van start
gegaan. Voorheen stond de sportraad bekend onder de naam Sportraad Sliedrecht maar sinds 1 januari
2005 is dit veranderd in Stichting Sportraad Sliedrecht. Haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in
de Verordening en het huishoudelijk reglement. Het werk van de Stichting Sportraad Sliedrecht is
zowel adviserend als beherend van aard. Voor de activiteiten stelt de gemeente ieder jaar een budget
beschikbaar. De Stichting Sportraad Sliedrecht heeft één werkgroep: ActiVaria, die zich voornamelijk
bezighoudt met het stimuleren van sport op school.

5.3 Sportdebat.
In april 2005 is een sportdebat georganiseerd. De uitkomsten van het sportdebat zijn als bijlage 3
opgenomen. Uitgangspunten van het sportdebat waren een viertal waarden, die het voeren van
gemeentelijk sportbeleid legitimeren: de belevingswaarde, de vormende waarde, de sociale waarde en
de gezondheidswaarde. (zie ook 3.2).
Uit het debat is gebleken dat er breed draagvlak is over de betekenis van bovengenoemde waarden. Dit
heeft vervolgens geleid tot het formuleren van onderstaande beleidsdoelen, die de gemeente Sliedrecht
zichzelf stelt. En die zijn afgeleid van de sportmissie, die reeds genoemd is maar die we hier nog een
keer herhalen. “Het is de wens van de gemeente Sliedrecht dat zoveel mogelijk burgers op een
verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen (blijven) doen. Dat komt
de gezondheid, de vorming en de ontplooiing ten goede. Waar nodig ligt hiervoor een stimulerende
taak bij de gemeente.” Daarnaast is benadrukt dat sportverenigingen een belangrijk aandeel hebben
voor de opvang van de jeugd om ze een doel te bieden voor het besteden voor een deel van hun vrije
tijd teneinde later het ontstaan van probleemjeugd te voorkomen. En niet in de laatste plaats dat sport
hoog op de agenda moet komen te staan en absoluut geld mag kosten!
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Ook het onderdeel 3.4 (uitdagingen voor toekomstig beleid) en het rijks- en provinciale beleid hebben
een aantal inzichten en uitdagingen voor het sportbeleid gegeven:
• De communicatie door de gemeente met de sportverenigingen en Stichting Sportraad Sliedrecht,
almede de communicatie en afstemming tussen alle partijen onderling moet verbeterd worden.
• Er ligt een belangrijke taak voor de gemeente om de sportwereld te ondersteunen.
• Gezien de maatschappelijke functie zal intern binnen de gemeente meer contact gezocht moeten
worden met andere afdelingen zoals gezondheid, onderwijs, jeugdbeleid en ouderenbeleid.
• Het behoud, onderhoud en modernisering van het huidige accommodatieaanbod staat voorop.
• Er dienen voldoende aandacht en mogelijkheden te komen voor recreatieve sportbeoefening.
• Sport als middel om de gezondheid te bevorderen moet grote aandacht krijgen.
• Dit geldt eveneens voor de maatschappelijke samenhang en het bevorderen van sporten van
allochtonen.
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6.

SPEERPUNTEN VOOR BELEID: SPORT IN HET KORT.

Hieronder worden de speerpunten voor sportbeleid onder elkaar opgesomd. Vervolgens worden ze
stuk voor stuk verder uitgewerkt. De daaruit voortvloeiende acties staan vermeld in het bij deze nota
behorende actieplan.
¾ 1. Sportaccommodaties en privatisering.
Sportaccommodaties.
De gemeente is conform de Welzijnswet 1994 wettelijk verplicht om de verantwoordelijkheid op zich
te nemen voor de gemeentelijke sportaccommodaties binnen haar gemeente. De huidige binnen- en
buitensportaccommodaties moeten zodanig onderhouden worden, dat de gebruikers ervan op een
veilige manier hun sport kunnen beoefenen en bewegingsonderwijs kunnen volgen.
Kwaliteitsbewaking staat voorop. De accommodaties moeten voorts voldoen aan de criteria, die de
sportbonden hebben opgesteld en verder op een veilige manier bereikbaar zijn. De gemeente stelt zich
tot taak om het bestaande aanbod aan sportaccommodaties c.q. capaciteit te behouden, aangepast aan
de eisen van deze tijd. Qua beheer, onderhoud en exploitatie heeft de gemeente niet bij elke
accommodatie dezelfde taak. Zij wil een dusdanige taakverdeling creëren, waarbij zo doelmatig en
efficiënt mogelijk sportaccommodaties worden beheerd en onderhouden. De betaalbaarheid moet tot
uitdrukking komen in het tarievenbeleid.
Privatisering:
Qua beheer, onderhoud en exploitatie heeft de gemeente niet bij elke accommodatie dezelfde taak.
Gebleken is, dat de gemeente geen tégenstander van privatisering is. Echter, verdere privatisering dan
tot nu toe is doorgevoerd, is momenteel geen optie. Wél wordt in het uitvoeringsplan een onderzoek
opgenomen naar de (on)mogelijkheden van een privatiseringstraject, mits het nieuwe collegeakkoord
2006-2010 hiertoe mogelijkheden biedt.
¾ 2. Subsidiestelsel.
De gemeente ziet subsidiëring als één van de middelen waarop ze haar doelen op sportgebied wil
bereiken. Daarom biedt zij de volgende mogelijkheden:
1. Een bedrag van 5% van de jaarcontributie per actief jeugdlid.
2. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van trainers (tot een bepaald maximum), die in het
bezit zijn van een licentie of diploma, dat is afgegeven door de sportbond.
3. Een tegemoetkoming van 40% in de kosten van het huren van plaatselijke binnen- of
buitensportaccommodaties.*
4. Een basisbedrag per vereniging, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging
dient wel aangesloten te zijn bij een landelijke sportorganisatie.
5. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van een opleiding of cursus tot trainer per jaar. De
cursus of opleiding moet leiden tot een licentie of diploma, dat is afgegeven door een
sportbond.
Wanneer de gemeente de participatie van een sportvereniging inroept om maatschappelijke
vraagstukken mee te helpen oplossen kan deze vereniging aanspraak maken op een
activiteitensubsidie.
* NB: de inwerkingtreding dit onderdeel kan pas plaatsvinden nadat de gemeenteraad in 2006 heeft besloten om dit
onderdeel, inclusief financiële gevolgen, voor 2007 en verder vast te stellen bij de afweging nieuw beleid 2007.
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¾ 3. Tarievenstelsel.
De gemeente hecht er groot belang aan dat zoveel mogelijk inwoners van haar gemeente aan
sportbeoefening kunnen doen en blijven doen. Sporten komt de gezondheid, de vorming en de
zelfontplooiing ten goede. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat sport tegen een betaalbare
prijs kan worden beoefend en onderschrijft dat sportbeoefening niet tegen kostendekkende tarieven
kan worden aangeboden. Sport moet echter ook voor de gemeente betaalbaar blijven. Dit betekent niet
dat de kostendekkingspercentages leidend zijn.
Het kabinet zet de komende jaren stevig in op sport als middel voor allerlei ongewenste
maatschappelijke en gezondheidseffecten in. De gemeente deelt deze visie en zal vanaf 1 januari 2007
voor de periode van tenminste drie jaar de huurtarieven met het jaarlijkse prijsindexcijfer (tot een
maximum van 3%) verhogen en niet, zoals tot nu toe het geval is, elk jaar met 5%. Met deze wijziging
in tarifering wil de gemeente sportbeoefening bevorderen en sport laagdrempelig houden.
¾ 4. Verenigingsondersteuning.
Verenigingen zijn nog steeds de kurk, waarop de sport drijft. De gemeente erkent de toenemende druk
op verenigingen. Alhoewel bij de sportbonden de eerste verantwoordelijk ligt voor
verenigingsondersteuning biedt de gemeente, daar waar gewenst, ondersteuning aan verenigingen op
het gebied van wet- en regelgeving, kadervorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast wordt ter ondersteuning een meerjarenplan opgesteld. Acties die ondernomen worden zijn:
• Het opstellen van een op maat gemaakte handleiding wet- en regelvorming.
• Het bekostigen en aanbieden van cursussen en thema-avonden op het gebied van kadervorming in
samenwerking met regio-gemeenten.
• Het aanbieden van een activiteitensubsidie, daar waar de gemeente de participatie van een
sportvereniging inroept om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen (zie ook
subsidiebeleid).
• Indien gewenst, een meerjarenplan voor ondersteuning opstellen en mede helpen uitvoeren.
• Ten aanzien van de kosten, die verbonden zijn aan leges en precariorechten, bezien of daarvoor
een verenigingtarief kan worden vastgesteld.
¾ 5. Sportstimulering.
Bij de gemeentelijke taken wordt een onderscheid gemaakt worden in de manier, waarop de gemeente
die uitvoert of uit laat voeren. De activiteiten kunnen coördinerend of regisserend van aard zijn (dit
kan het regelen van overleggen c.q. het bijeenbrengen van partijen zijn om een bepaald doel te
bereiken). Daarnaast faciliteert de gemeente, door bijvoorbeeld geld of ruimtes beschikbaar te stellen.
Tot slot is het ook een taak van de gemeente om in sommige situaties vanuit maatschappelijke
betrokkenheid stimulerend op te treden om bepaalde doelstellingen te bereiken. Voorbeelden hiervan
zijn de deelprojecten van de breedtesportimpuls.
¾ 6. Sport en onderwijs.
De basisschool speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor de jeugd.
Dat gebeurt bovendien in een omgeving waarbij verschil in talent of achtergrond er nog niet toe doet.
Daarom moet er naast het aanbod van sportverenigingen in het onderwijs een ruim en structureel
pakket aan lichamelijke opvoeding zijn. De gemeente ziet erop toe dat de huidige norm qua
gymnastieklessen en de kwaliteit ervan minimaal gehandhaafd blijft. De ontwikkelingen binnen het
bewegingsonderwijs worden afgestemd met de schooldirecteuren en de vakleerkrachten. Kinderen met
grove motoriekproblemen krijgen extra aandacht en bijsturing via het Motorische Remedial Teaching
(MRT). Het “natte” bewegingsonderwijs wordt gecontinueerd omdat de gemeente het essentieel vindt

16

dat iedere leerling het basisonderwijs met tenminste één zwemdiploma verlaat. Voor kinderen, die
binnen de reguliere schoolzwemlessen geen diploma halen en er ook daarvóór nog geen hadden,
bestaat een zogenaamde vangnetconstructie. De gemeente stimuleert de samenwerking met onderwijs
en sportverenigingen en ondersteunt initiatieven hiertoe.
¾ 7. Sport en gezondheid.
De gemeente heeft op het terrein van volksgezondheid expliciete preventieve taken, ondermeer
verwoord in het gemeentelijke gezondheidsplan (in het kader van de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid). De preventieve taak van de overheid op het gebied van beweging moet op in het
sportbeleid ingepast worden. Bewegingsarmoede onder jongeren en ouderen moet verminderd worden
en sport moet en beweging dient integraal onderdeel van het lokale en regionale gezondheidsbeleid.
Naast het actief campagnes voeren om sportactiviteiten ter bevordering van de gezondheid te
stimuleren neemt de gemeente deel aan ontwikkelde programma’s van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ). In het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid
heeft de GGD ZHZ op het terrein van leefstijlen jeugd programma’s ontwikkeld waar in vooral
mensen met een lage sociaal-economische status (SES) worden gestimuleerd te sporten en meer te
bewegen. Het is deze lage SES-groep die de grootste gezondheidsrisico’s kennen. Inzet van het
sportbeleid is om deze programma’s onder de aandacht te brengen en sportorganisaties te bewegen
hieraan deel te nemen.
¾ 8. Aandachtsgroepen in sport.
Minderheden.
Als uitgangspunt wordt genomen dat het minderhedenbeleid geïntegreerd moet worden in andere
beleidsonderdelen, waaronder ook sportbeleid. Aan de ene kant zal de sportvereniging gevraagd
worden zich meer open te stellen voor allochtone jeugd, aan de andere kant zullen jongeren
gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen en samen met hun ouders actief in sportorganisaties
te participeren. Regelmatig moet gecontroleerd worden of voorzieningen ook de allochtone inwoners
bereiken en of mensen niet buiten de boot vallen. De gemeente heeft een stimulerende taak om
allochtonen te betrekken bij sportieve activiteiten en de dialoog tussen allochtone organisaties en hun
vertegenwoordigers en sportverenigingen te bevorderen.
Minder validen.
De gemeente vindt het belangrijk om bij minder valide burgers integratie en maatschappelijke
participatie te bevorderen en ook op sportgebied voldoende middelen aan te wenden om beperkte
sporters een divers en gevarieerd sportaanbod op lokaal en regionaal niveau aan te bieden. Op
basisscholen wordt aandacht besteed aan sporters met een beperking middels diverse projecten.
Samenwerking in de regio is onontbeerlijk omdat op die manier tegen relatief lage kosten een goed
aangepast sportvoorzieningenniveau kan worden gecreëerd en instandgehouden. De gemeente volgt
het voorbeeld van de NebasNsg en het NOC*NSF, dat zich richt op de “organisatorische integratie” en
het onderbrengen van sportonderdelen van aangepast sporten bij reguliere sportverenigingen. Waar
mogelijk en wenselijk wordt bevorderd dat het sportaanbod toegankelijk is voor sporters mét en
zónder een beperking.
¾ 9. Sport en sociale leefbaarheid en veiligheid.
Om ervoor zorg te dragen dat de leefbaarheid en weerbaarheid op peil blijft is minimaal een
handhaving van het huidige beleid gewenst. Een directere vorm van weerbaarheid, die (door de
gemeente) gestimuleerd wordt is het geven van weerbaarheidstrainingen aan bepaalde (kwetsbare)
groepen. Binnen een project als bijvoorbeeld buurtpreventie wordt getoetst of hieraan behoefte is maar
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ook met het onderwijs worden gesprekken gevoerd, in samenwerking met de betreffende
sportaanbieders op dit gebied.
¾ 10. Sport en speelvoorzieningen in de wijk.
Afstemming van ruimtelijke ordening en de spreiding van voorzieningen geldt niet alleen bij de aanleg
van grote sportcomplexen maar ook bij kleinere voorzieningen, zoals voetbalveldjes, jeu de boules
plaatsen en basketbalpleintjes. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van speelpleintjes en trapveldjes in
de wijken moeten gehandhaafd blijven. Bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen wordt gekeken
aan welke voorwaarden moet worden voldaan om up-to-date te blijven met trends op
bewegingsgebied. Via het jongerenwerk wordt het sportaanbod voor jongeren van 12 jaar en ouder
gestimuleerd. Wijkplatforms worden gevraagd actief te zijn op dit gebied. Er wordt samengewerkt
met de collega’s van de betreffende afdelingen voor het wijk- en buurtbeheer, jeugdbeleid,
speelvoorzieningen en voorts met jongeren en sportverenigingen.
¾ 11. Sportieve recreatie en toerisme.
De gemeente zal zich, met de provincie, de regio Drechtsteden, het waterschap en andere instanties
sterk maken voor veilige fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, mogelijke vaarroutes en andere
outdoor activiteiten. Dit gebeurt in overleg met alle belanghebbenden (en bijvoorbeeld in geval van
uitplaatsing sportvelden met specifiek betrokken verenigingen en Stichting Sportraad Sliedrecht).
¾ 12. Topsport.
De gemeente erkent weliswaar de voorbeeldfunctie van topsport en de positieve effecten, die topsport
heeft op de breedtesport maar legt haar prioriteiten bij breedtesport. Visie is dat gemeentelijke
middelen voor een zo breed mogelijk deel van de samenleving beschikbaar moeten zijn. Daarnaast is
het voor de breedtesport vaak lastig om sponsors te vinden omdat deze al in de topsport investeren.
Daarom stelt de gemeente geen middelen beschikbaar ter ondersteuning van de topsport. Het is dus
aan de verenigingen en topsporters zélf om ambities met behulp van landelijke bonden waar te maken.
Wel wordt daar waar mogelijk facilitaire ondersteuning door de gemeente verleend.
De gemeente maakt voorts bij het toekennen van accommodaties ten behoeve van het uitoefenen van
sport geen onderscheid in de bejegening van sportverenigingen op grond van het niveau waarop de
sport wordt bedreven. Aanvragen worden behandeld onder het motto “Gelijke monniken, gelijke
kappen”.
¾ 13. Communicatie.
De gemeente communiceert zo effectief en efficiënt mogelijk met partijen, die op sportgebied
werkzaam zijn, en staat bij interactieve beleidsvorming voor. Beleid wordt steeds meer interactief
gemaakt als reactie op maatschappelijke veranderingen. Relatief eenvoudige beleidsoplossingen uit het
verleden voldoen niet meer. Interactief beleid biedt de mogelijkheid om preferenties van belangen van
burgers op een meer directe wijze in beleid vertaald te krijgen. Via de politiek alleen (door middel van
de verkiezingen) lukt dit niet meer.
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6.1

SPORTACCOMMODATIES EN PRIVATISERING.

6.1.1 Sportaccommodaties.
De diversiteit in typen accommodaties is groot. De gemeente Sliedrecht heeft te maken met
sporthallen, gymzalen, een zwembad en verschillende soorten velden (voetbal, korfbal, tennis en een
ijsbaan). Ook maakt de gemeente onderscheid binnen een type accommodatie zoals een hele, halve of
eenderde sporthal. Onderstaande tabel geeft aan om welke sportaccommodaties het in Sliedrecht gaat:
Binnensportaccommodaties

Buitensportaccommodaties

Sporthal De Stoep

Tenniscomplex

Sporthal De Valk

Voetbalcomplex

Sporthal De Lockhorst

IJsbaancomplex

Gymnastieklokaal ’t Crayenest

Korfbalcomplex

Gymnastieklokaal Sprong

Sportveld Trimclub ABC

Gymnastieklokaal Griendencollege

De gemeente Sliedrecht onderschrijft dat voor het beoefenen van sport een goede accommodatie een
vereiste is en zorgt daarom zoveel mogelijk voor voldoende en geschikte accommodaties, die
aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers. De gemeente heeft hierin een
voorwaardenscheppende rol. Zij exploiteert een groot deel van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Sportverenigingen kunnen subsidie over de huur van een sportaccommodatie aanvragen (zie hiervoor
het hoofdstuk “subsidies”). Er zijn overigens ook verenigingen, die geen gebruik maken van
gemeentelijke accommodaties, zoals de schaakclub en de bridgeclub.

6.1.2 Ontwikkelingen.
Er is een toenemende vraag naar meer variatie in de sportvoorzieningen en een verhoging van de
kwaliteit van de accommodatie. Een nieuwe ontwikkeling, die steeds verder doorzet, is de aanleg van
kunstgrasvelden. Niet alleen is de kwaliteit beter, ook is een hogere bezettingsgraad mogelijk.
Sliedrecht heeft twee kunstgrasvelden aan laten leggen ten behoeve van de korfbalvereniging.
Bouwgrond binnen de stedelijke bebouwing is schaars en kostbaar. Er is een landelijke trend waar te
nemen dat ervoor gekozen wordt om buitensportaccommodaties (die veel ruimte innemen) aan de rand
van de stedelijke bebouwing komen te plaatsen. Zij moeten dan plaats maken voor woningbouw
binnen de bebouwde kom. De gemeente Sliedrecht heeft de wens om te komen tot een recreatief
knooppunt in het gebied ten noorden van de Betuwelijn. In de plannen voor het knooppunt heeft de
gemeente de verplaatsing van het voetbal- en het tenniscomplex naar de overzijde van de spoorlijn
opgenomen. De tendens om sportvelden aan de rand van de gemeente te plaatsen wordt door de
Sliedrechtse sportbeoefenaars als zeer onwenselijk geacht. Indien het echter niet anders kan, dan is de
gemeente verantwoordelijk voor een goede, veilige bereikbaarheid ervan. De verenigingen moeten bij
verplaatsing hun toestemming ervoor verlenen. In het bouwplan Baanhoek-West is ook een sportzaal
opgenomen, zodat de capaciteit van de binnensportaccommodaties toeneemt.

6.1.3 Vast te stellen sportaccommodatiebeleid.
De gemeente stelt de volgende eisen aan sportaccommodaties:
• veilig en functioneel;
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• eigentijds en toegankelijk;
• beschikbaar en bereikbaar.
De gemeente stelt zich tot taak om het bestaande aanbod aan sportaccommodaties c.q. capaciteit te
behouden. De huidige binnen- en buitensportaccommodaties moeten zodanig onderhouden worden,
dat de gebruikers ervan op een veilige manier hun sport kunnen beoefenen en bewegingsonderwijs
kunnen volgen. Kwaliteitsbewaking staat voorop. Daarnaast vraagt de gemeente van de gebruikers van
de sportaccommodaties om op een verantwoorde wijze met de materialen om te gaan en om eventuele
gebreken eraan te melden bij de gemeente.
De veiligheid van de materialen wordt gecheckt door:
• jaarlijkse keuring van de materialen in de sporthallen en gymzalen door een erkende firma;
• een tevredenheidsonderzoek en een veiligheidsonderzoek met betrekking tot de gehuurde
accommodaties. Het tevredenheidsonderzoek vindt plaats door middel van een enquête, opgesteld
in samenwerking met de Stichting Sportraad Sliedrecht. De uitkomsten hiervan worden in
combinatie met de veiligheid van de materialen besproken tijdens halfjaarlijkse schouwen van alle
binnen- en buitensportaccommodaties, waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, de
verenigingen en de Stichting Sportraad Sliedrecht aanwezig zijn.
• geïnformeerd te blijven door verenigingen over de nieuwe eisen, die sportbonden aan de
materialen stellen. Indien de eisen veranderen draagt de gemeente de kosten voor nieuwe of
aangepaste materialen mits deze materialen ook door de scholieren gebruikt worden. Over de
veranderingen wil de gemeente graag tijdig geïnformeerd worden.
De accommodaties moeten niet alleen veilig te gebruiken maar ook via een veilige route te bereiken
zijn. Het liefst zien sporters de accommodaties zo centraal mogelijk in het dorp geplaatst. Om diverse
redenen is het niet mogelijk om hieraan te voldoen. Andere belangen bij de invulling van de
ruimtelijke ordening spelen een rol. Denk hierbij aan volkshuisvesting of economie. We spreken af dat
wanneer een sportaccommodatie (verder uit het dorp) verplaatst moet worden of wanneer een nieuwe
voorziening wordt aangelegd, de vereniging / gebruikers hun fiat geven aan de bereikbaarheid ervan.
De gemeente wil het huidige accommodatieaanbod handhaven en zal dat pas uit gaan breiden als de te
verwachten vraag en het maatschappelijke en financiële rendement in evenwicht is. Dat betekent dat
periodiek geïnventariseerd moet worden in hoeverre het aanbod nog tegemoet komt aan de vraag.
Zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens spelen daarbij een rol zoals ledenaantallen en
wenselijke gebruiksuren van voorzieningen.

6.1.4 Privatisering.
In toenemende mate neemt de privatisering van sportaccommodaties toe. Onder privatisering wordt in
dit geval verstaan dat de gemeente taken of delen van taken afstoot, waardoor de inbreng van een
vereniging toeneemt. Te onderscheiden elementen bij privatisering zijn onderhoud, beheer en
exploitatie. Twee belangrijke redenen voor privatisering zijn:
 Noodzaak tot bezuiniging op gemeentelijke terreinen en of accommodaties.
 Het overdragen van taken aan verenigingen omdat de gemeente die niet meer als kerntaak ziet.
Dat een gemeente toch in ieder geval op hoofdlijnen de regie wil blijven bepalen van
sportaccommodaties heeft te maken met haar wettelijke verplichting. De gemeente blijft altijd
verantwoordelijk voor de sportaccommodaties binnen haar gemeentegrenzen (qua onderhoud
bijvoorbeeld en brandveiligheid). Conform de Welzijnswet 1994 is de gemeente in eerste instantie
verantwoordelijk voor haar beleid. Het is daarom belangrijk welke accommodaties de gemeente als
sportaccommodaties in haar sportbeleid opneemt aangezien hiervoor de inspanningsverplichting geldt
om die in stand te houden.
Privatisering bestaat in allerlei gradaties. Het kan variëren van het overdragen van klein onderhoud aan
een vereniging tot verkoop (van gedeelten) van de accommodatie. Ook is er sprake van privatisering
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wanneer een vereniging de opstallen op basis van erfpacht in bezit krijgt. Niet alleen de gemeente kan
wel varen bij privatisering, ook een vereniging kan er baat bij hebben. Immers, de vereniging kan
onafhankelijker van de gemeente opereren. Door zelfwerkzaamheid en sponsoring kunnen uitvoerende
werkzaamheden goedkoper uitvallen en kunnen sneller besluiten worden genomen.
Sliedrecht kent een aantal sportaccommodaties die gedeeltelijk zijn geprivatiseerd. In onderstaand
overzicht staan alle accommodaties vermeld, die als sportaccommodatie zijn aangemerkt, met daarbij
de vermelding van al dan niet (gedeeltelijke) privatisering.

Beheer

Groot Onderhoud

Klein Onderhoud

Exploitatie

Sporthal de Stoep

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Sporthal de Valk

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Sporthal De Lockhorst

Stichting SRA

Stichting SRA

Stichting SRA

Stichting SRA

Gymnastieklokaal

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gymnastieklokaal Sprong

Sprong

Gemeente

Gemeente

Sprong / gemeente

Gymnastieklokaal

Griendencollege

Gemeente

Gemeente

Griendencollege /

Stichting SRA

Stichting SRA

Stichting SRA

Stichting SRA

“Crayenest

Griendencollege
Bronbad De Lockhorst

gemeente

Tenniscomplex

Tennisvereniging

Tennisvereniging

Tennisvereniging

Tennisvereniging

Voetbalcomplex

Voetbalvereniging

Gemeente

Voetbalvereniging

Voetbalvereniging

Korfbalcomplex

Korfbalvereniging

Gemeente

Korfbalvereniging

Korfbalvereniging

Trimclub ABC

Trimclub ABC

Gemeente

Trimclub ABC

Trimclub ABC

IJsbaancomplex

IJsclub

Gemeente

IJsclub

IJsclub / gemeente

Stichting SRA: Stichting Sport en Recreatie Accommodaties.

6.1.5 Vast te stellen beleid ten aanzien van privatisering.
Qua beheer, onderhoud en exploitatie heeft de gemeente niet bij elke accommodatie dezelfde taak.
Gebleken is, dat de gemeente geen tégenstander van privatisering is. Echter, verdere privatisering dan
tot nu toe is doorgevoerd, is momenteel geen optie. Wél wordt in het uitvoeringsplan een onderzoek
opgenomen naar de (on)mogelijkheden van een privatiseringstraject, mits het nieuwe collegeakkoord
2006-2010 hiertoe mogelijkheden biedt.
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6.2

SUBSIDIESTELSEL.

De gemeente Sliedrecht verstrekt jaarlijks subsidies aan verenigingen en organisaties op het gebied
van welzijn. Dit gebeurt op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht, die per 1 januari
2004 van kracht is geworden. In de subsidiebeleidsregels 2004 - 2006 wordt het activiteitenkader
weergegeven, waarvoor subsidies worden berekend, het doelgroepbereik, namelijk welke instellingen
er gesubsidieerd worden en de criteria, die aan subsidieverstrekking gesteld worden.

6.2.1 Huidige subsidieregeling.
Subsidiëring is een instrument, waarmee de gemeente Sliedrecht de door haarzelf geformuleerde
beleidsdoelen op welzijnsgebied wil bereiken. In de sportmissie staat aangegeven, dat het de wens is
van de gemeente Sliedrecht dat zoveel mogelijk burgers op een verantwoorde, veilige manier aan
enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen (blijven) doen. Verder dient sport van jongs af aan
gestimuleerd te worden omdat het goed is voor de gezondheid, de vorming en de ontplooiing.
De gemeente Sliedrecht heeft momenteel vier subsidiemogelijkheden voor sportactiviteiten, te weten:
1. Een bedrag van 5% van de jaarcontributie per actief jeugdlid.
2. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van trainers (tot een bepaald maximum), die in het
bezit zijn van een licentie of diploma, dat is afgegeven door de sportbond.
3. Een tegemoetkoming van 40% in de kosten van het huren van plaatselijke binnen- of
buitensportaccommodaties, tot een jaarlijks vast te stellen maximum per sporthal / -zaal.
4. Een basisbedrag per vereniging, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging dient
wel aangesloten te zijn bij een landelijke sportorganisatie.

6.2.2 Onderbouwing huidige subsidiemogelijkheden.
De bijdrage, genoemd onder punt 1, ondersteunt het sportbeleid en de visie dat het belangrijk is om
jongeren aan het sporten te krijgen en te houden en verenigingen te stimuleren om zoveel mogelijk
jeugdleden te werven en te behouden.
De tegemoetkoming in de kosten van trainers en oefenmeesters, genoemd onder punt 2, ondersteunt
eveneens het sportbeleid en de visie, dat sporten onder leiding van deskundige personen dient te
gebeuren om gevaarlijke situaties en blessures voor de sporters te kunnen voorkomen. Daarnaast
vergroot deskundige leiding vaak het plezier in sporten en worden betere resultaten behaald.
Omdat het sportbeleid ook gericht is op de betaalbaarheid van sport (sporten financieel haalbaar te
maken en te houden) en het niet mogelijk is om de kosten van de binnen- en
buitensportaccommodaties voor 100% op de sporters te verhalen, komt de gemeente tegemoet in de
kosten van de huur van de accommodaties tot een bepaald maximum (genoemd onder punt 3).
Verder heeft de gemeente een basisbedrag beschikbaar gesteld, afhankelijk van het aantal leden van de
vereniging en onder voorwaarde dat de vereniging aangesloten is bij een landelijke organisatie
(genoemd onder punt 4).

6.2.3 Nieuwe subsidiemogelijkheid.
Trainers en coaches moeten natuurlijk sporttechnisch en sporttactisch hun vak kunnen overdragen.
Maar ze moeten daarnaast waarden en normen op de sporters kunnen overdragen. De gemeente
ondersteunt hetgeen het kabinet in haar nieuwe beleidsnota noemt, namelijk dat deze competenties
goed vastgelegd worden in opleidingen voor trainers en coaches. Daarom wil zij investeren in het
huidige bestand van trainers door deskundigheidssubsidie te verstrekken aan trainers in opleiding.
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Hiervoor roept de gemeente een vijfde subsidiemogelijkheid in het leven. Voor dit onderdeel zal in de
subsidiebeleidsregels het volgende criterium worden opgenomen:
• Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van een opleiding of cursus tot trainer per jaar. De
cursus of opleiding moet leiden tot een licentie of diploma, dat is afgegeven door een sportbond.
Verder is de gemeente van mening dat de maxima, die gesteld worden aan de 40% huursubsidie van
sportaccommodaties, dienen te vervallen. Grote verenigingen of verenigingen, die veel activiteiten
ontplooien, worden hierdoor ten opzichte van kleinere verenigingen of verenigingen, die minder uren
inhuren, gedupeerd.

6.2.4 Activiteitensubsidie voor sport als maatschappelijk instrument.
De laatste jaren is men landelijk tot het inzicht gekomen dat sport niet alleen belangrijk is voor de
gezondheid en het zelfbewust zijn van individuen, maar ook een zekere bijdrage kan leveren aan een
prettige samenleving. Belangrijk is wel in dit verband dat het om laagdrempelige activiteiten gaat, die
in feite binnen ieders bereik liggen. Indien verenigingen hiertoe bij willen dragen kan een vergoeding
verstrekt worden voor gemaakte kosten en inzet van vrijwilligers.

6.2.5 Vast te stellen sportsubsidiebeleid.
De gemeente ziet subsidiëring als één van de middelen waarop ze haar doelen op sportgebied wil
bereiken. Daarom biedt zij de volgende mogelijkheden:
1. Een bedrag van 5% van de jaarcontributie per actief jeugdlid.
2. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van trainers (tot een bepaald maximum), die in het
bezit zijn van een licentie of diploma, dat is afgegeven door de sportbond.
3. Een tegemoetkoming van 40% in de kosten van het huren van plaatselijke binnen- of
buitensportaccommodaties, tot een jaarlijks vast te stellen maximum per sporthal / -zaal. *
4. Een basisbedrag per vereniging, afhankelijk van de grootte van de vereniging. De vereniging dient
wel aangesloten te zijn bij een landelijke sportorganisatie.
5. Een tegemoetkoming van 25% in de kosten van een opleiding of cursus tot trainer per jaar. De
cursus of opleiding moet leiden tot een licentie of diploma, dat is afgegeven door een sportbond.
Wanneer de gemeente de participatie van een sportvereniging inroept om maatschappelijke
vraagstukken mee te helpen oplossen kan deze vereniging aanspraak maken op een
activiteitensubsidie.
* NB: de inwerkingtreding dit onderdeel kan pas plaatsvinden nadat de gemeenteraad in 2006 heeft
besloten om dit onderdeel, inclusief financiële gevolgen, voor 2007 en verder vast te stellen bij de
afweging nieuw beleid 2007.

MINIMAREGELING.
6.2.6 De minima-regeling.
De gemeente vindt het belangrijk dat ook mensen met een minimum inkomen en dus een laag
bestedingspatroon deel nemen aan het maatschappelijke verkeer en in de gelegenheid gesteld worden
om aan sport te kunnen doen. Daarom is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor
sportieve en culturele activiteiten in georganiseerd verband. De bijzondere bijstand geldt voor zowel
het lidmaatschap van een vereniging als de bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van
voetbalschoenen. Deze kosten kunnen tot een maximum van € 60,-- euro per persoon per jaar
gedeclareerd worden. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
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6.3

TARIEVENSTELSEL.

In de meeste gemeenten worden nog altijd historisch bepaalde tarieven gehanteerd voor binnen- en
buitensportaccommodaties, zo ook bij de gemeente Sliedrecht. Kenmerkend voor historisch bepaalde
tarieven is dat een grondslag op basis waarvan de tarieven zijn bepaald, veelal ontbreekt en vaak niet
meer is te achterhalen. Een voordeel van historisch bepaalde tarieven is, dat er geen breuk met het
huidige en toekomstige prijsbeleid ontstaat. Wel kunnen jaarlijks de kosten via een indexering
verhoogd worden, hetgeen in Sliedrecht de laatste jaren met 5% gebeurt, maar dit verandert echter
niets aan de basis.

6.3.1. Onderzoek naar de kostendekkingspercentages van de sportaccommodaties.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2003 opdracht gegeven aan de
projectgroep Prijsbeleid Sportaccommodaties Sliedrecht de kostendekkingspercentages van de
sportaccommodaties in Sliedrecht te onderzoeken.
Doelstelling van het onderzoek: een gefaseerde verbetering van de kostendekkingspercentages,
waardoor met ingang van 2007 een structureel voordeel van € 75.000,= wordt bewerkstelligd en
advies over het huidige tarievensysteem aangaande de huurtarieven voor de binnen- en
buitensportaccommodaties.
Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige tarieven voor de sportaccommodaties:
• gestoeld zijn op historische principes;
• niet in relatie tot de kosten staan;
• niet verklaard kunnen worden qua opbouw en verschillen.

6.3.2 Conclusies onderzoek.
In een tussenrapportage, die in januari 2004 is uitgebracht heeft het college geconcludeerd dat de
doelstelling om tot een uiteindelijke besparing van € 75.000,= te komen niet haalbaar is omdat een
groot aantal sportverenigingen de uit de besparing voortvloeiende lastenverhoging niet kunnen dragen.
Daarop heeft het college besloten allereerst een nieuw tarievenstelsel te laten ontwikkelen zonder
bezuiniging, te laten onderzoeken of aan de kostenkant besparingen doorgevoerd kunnen worden en
een besparing van € 5.000,= op zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties als richtlijnen aan
te houden.
Andere aandachtpunten, die naar aanleiding van het onderzoek naar voren worden gebracht, zijn:
• het subsidiebeleid indien nodig aanpassen aan het nieuwe tarievenstelsel;
• in de contracten van de buitensportverenigingen zoveel mogelijk uniformiteit aanbrengen;
• verdere privatisering door middel van het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden als
mogelijkheid in het vervolgonderzoek meenemen;
• de nieuwe regelgeving voor het heffen en terugvorderen van BTW, zoveel mogelijk toepassen.

6.3.3 Voortgang.
In november 2004 heeft de projectgroep, die ook deze sportnota heeft opgesteld, zich gebogen over de
mogelijkheden om een nieuw tarievenstelsel te ontwerpen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, is
gebleken uit de overleggen. Uitgangspunt is, dat er in principe geen grote tariefsverschillen mogen
ontstaan ten opzichte van de huidige situatie. Vooralsnog tast de projectgroep over een duidelijker
stelsel en rechtvaardiger nog redelijk in het duister.
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6.3.4 Vast te stellen tarievenbeleid.
De gemeente hecht er groot belang aan dat zoveel mogelijk inwoners van haar gemeente aan
sportbeoefening kunnen doen en blijven doen. Sporten komt de gezondheid, de vorming en de
zelfontplooiing ten goede. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat sport tegen een betaalbare
prijs kan worden beoefend en onderschrijft dat sportbeoefening niet tegen kostendekkende tarieven
kan worden aangeboden. Sport moet echter ook voor de gemeente betaalbaar blijven. Dit betekent niet
dat de kostendekkingspercentages leidend zijn.
Het kabinet zet de komende jaren stevig in op sport als middel voor allerlei ongewenste
maatschappelijke en gezondheidseffecten in. De gemeente deelt deze visie en zal vanaf 1 januari 2007
voor de periode van tenminste drie jaar de huurtarieven met het jaarlijkse prijsindexcijfer (tot een
maximum van 3%) verhogen en niet, zoals tot nu toe het geval is, elk jaar met 5%. Met deze wijziging
in tarifering wil de gemeente sportbeoefening bevorderen en sport laagdrempelig houden.
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6.4

VERENIGINGSONDERSTEUNING.

Onder verenigingsondersteuning verstaat de gemeente het vergroten van mogelijkheden van
sportverenigingen om te voldoen aan de eisen, die door sporters zelf en de overheid aan verenigingen
gesteld worden. Sliedrecht telt 36 sportverenigingen, waarvan er 20 zijn aangesloten bij de Stichting
Sportraad Sliedrecht. Ledenaantallen variëren per vereniging van 35 tot ruim 2000.
In de sportieve samenleving fungeert sport als ontmoetingsplaats voor velen. Verschillen tussen
burgers in opleiding, religie, politieke voorkeur klasse, seksuele geaardheid of kleur worden in sport
overbrugd. Mensen met een beperking kunnen via de sport er weer bij gaan horen. Er ontstaan
spontaan of georganiseerd groepen, die aan sport doen in plaats van zich als hangjongeren tot bron van
ergernis te maken. De georganiseerde sport speelt hierbij een belangrijke rol. De sportvereniging is
niet alleen maar een toevallige facilitator van sportwedstrijden maar biedt veel meer. De moderne
sportvereniging zoekt partners op in de maatschappij, zoals scholen en bedrijven en tracht haar
maatschappelijke rol te vergroten. Het sportaanbod bij de vereniging is kwalitatief van een hoog
niveau. Daarbij is een behoorlijke professionalisering gewenst, die overigens niet ten koste mag gaan
van het plezier, dat vrijwilligers beleven aan het werk voor hun vereniging. Werk dat niet genoeg op
zijn waarde kan worden geschat.

6.4.1 Professionalisering en wet- en regelgeving.
Sportverenigingen hebben te maken met complexere regelgeving. Vermindering van administratieve
lasten staat bij veel verenigingen hoog in het vaandel. De eisen, die aan verenigingen worden gesteld,
zijn vaak niet duidelijk. De wet- en regelgeving hebben betrekking op zaken die samenhangen met de
Warenwet, de Tabakswet, de Drank- en Horecawet en fiscale zaken zoals vrijwilligersvergoedingen.
Ook gemeentelijke regels en belastingen worden als last ervaren.
De afgelopen jaren is al het nodige gedaan aan het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving:
• er is in het kader van de Warenwet een gedifferentieerde hygiënecode voor sportkantines
gekomen;
• vrijwilligersorganisaties hebben een uitzonderingspositie bij de risico-inventarisatie en –evaluatie
in het kader van de Arbo-wetgeving gekregen.
Goede en toegankelijke informatie over wetten en regels, zowel van het rijk als van de gemeente, is
van belang voor het terugdringen van administratieve lasten. Landelijk zal het CIVIQ gaan
samenwerken met het NOC*NSF en het NISB en een uitbreiding van de helpdesk bewerkstelligen.
Verder wordt er gewerkt aan een efficiënter toezicht op regels. Sportverenigingen krijgen bijvoorbeeld
te maken met slechts één inspecteur voor alle regelingen van de Warenwet, Drank- en Horecawet,
Tabakswet en Arbo-wet samen. Daarnaast wordt door het kabinet onderzocht of een keurmerk voor
sportverenigingen mogelijk is op basis waarvan een lichter toezichtregime of een vorm van
zelfcontrole van toepassing kan zijn.

6.4.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast koppelen gemeenten steeds vaker de activiteiten van een vereniging aan bredere
vraagstukken van sociale integratie, bewegingsarmoede, kinderopvang etc. In het bestuursprogramma
2002-2006 en de programmabegroting wordt vermeld dat sport onder andere ingezet moet worden om
meer sociale samenhang in wijken, buurten en het dorp te creëren. Verder dat het breedtesportbeleid in
samenhang met de buurt, de school, verenigingen en ambulant jongerenwerk moet worden uitgebouwd
om maatschappelijk ongewenste effecten tegen te kunnen gaan. De vraag is of de gemiddelde
sportvereniging hiervoor toegerust is en deze maatschappelijke verantwoordelijkheid aankan.
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6.4.3 Ledenbinding en kader.
Tot slot kost het de meeste verenigingen steeds meer moeite om leden te binden.
Contributieverhogingen en een grotere zelfwerkzaamheid van de leden zijn noodzakelijk om
lastenstijgingen en een groeiend tekort aan kader op te kunnen vangen. Met name voor bepaalde
bestuursfuncties is het lastig nieuwe vrijwilligers te vinden, die genegen zijn een gedeelte van hun tijd
aan de ondersteuning van een sportvereniging te besteden. Vanwege de grote maatschappelijke waarde
van vrijwilligerswerk wil het kabinet de deelname aan vrijwilligerswerk bevorderen. Om daar een
impuls aan te geven wordt de vrijwilligersregeling wettelijk vastgelegd. Onderzoek heeft
plaatsgevonden om het maximum van de onbelaste vrijwilligersvergoeding (momenteel € 735,-- per
jaar te verhogen). De uitkomst hiervan is dat per 1 januari 2006 de onbelaste vrijwilligersvergoeding
€ 1.469,-- wordt.
Voor verenigingsondersteuning bestaat geen geformaliseerd beleid. Wel heeft de Stichting Sportraad
Sliedrecht tot nu toe jaarlijks één of meerdere thema-avonden aangeboden in het kader van
bijvoorbeeld veilig en verantwoord sporten.

6.4.4 Vast te stellen verenigingsondersteuningsbeleid.
Verenigingen zijn nog steeds de kurk, waarop de sport drijft. De gemeente erkent de toenemende druk
op verenigingen. Alhoewel bij de sportbonden de eerste verantwoordelijk ligt voor
verenigingsondersteuning biedt de gemeente, daar waar gewenst, ondersteuning aan verenigingen op
het gebied van wet- en regelgeving, kadervorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast wordt ter ondersteuning een meerjarenplan opgesteld. Acties die ondernomen worden zijn:
• Het opstellen van een op maat gemaakte handleiding wet- en regelvorming.
• Het bekostigen en aanbieden van cursussen en thema-avonden op het gebied van kadervorming in
samenwerking met regio-gemeenten.
• Het aanbieden van een activiteitensubsidie, daar waar de gemeente de participatie van een
sportvereniging inroept om maatschappelijke vraagstukken mee te helpen oplossen (zie ook
subsidiebeleid).
• Indien gewenst, een meerjarenplan voor ondersteuning opstellen en mede helpen uitvoeren.
• Ten aanzien van de kosten, die verbonden zijn aan leges en precariorechten, bezien of daarvoor
een verenigingtarief kan worden vastgesteld.
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6.5

SPORTSTIMULERING.

Op sportgebied liggen tal van uiteenlopende taken. Bij sommige taken is de gemeente van mening dat
zij die taken voor haar rekening dient te nemen (denk aan de exploitatie en het beheer van de
binnensportaccommodaties) terwijl volgens de gemeente andere taken meer op het vlak van scholen,
sportverenigingen en andere partijen ligt. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van sporttoernooien.

6.5.1 Breedtesportimpuls.
Bij het onderdeel subsidiestelsel is al aangegeven op welke onderdelen de gemeente sporters in
verenigingsverband tegemoet wil komen en waarom. Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten, die
een stimulans verdienen. Het gaat daarbij om:
• verbetering van het lokale sportaanbod;
• de samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen en scholen verbeteren door het gezamenlijk
organiseren van activiteiten.
• sport inzetten bij maatschappelijke projecten, zoals bijvoorbeeld vanuit het jongerenwerk
activiteiten laten organiseren om de hangjeugd in beweging te krijgen en een zinnige invulling van
hun vrije tijd te geven.
Bovengenoemde punten zijn genoemd in de regeling “Breedtesportimpuls”, die in 1999 aan de
Tweede Kamer is aangeboden en waarvan de gemeente Sliedrecht van 2002 tot en met 2007 gebruik
maakt. Het ministerie van VWS verstrekt gedurende die periode een financiële bijdrage aan de
gemeente voor een achttal deelprojecten, samengevat onder de titel “Intensivering Jeugdsport”. De
gemeente richt zich met de deelprojecten voornamelijk op de basisschooljeugd, zonder daarbij de
oudere jeugd (tot 20 jaar) uit het oog te verliezen. De deelprojecten hebben betrekking op activiteiten
binnen scholen, in de wijk en bij de sportvereniging. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•
•
•

kennismaking met andere sporten op school;
schoolsportkennismakingsprojecten;
buurtsportwerk op schoolpleinen (buitenschoolse opvang);
verdieping in de spellessen lichamelijk oefening;
Club Extra;
wijksport;
streetsports;
verenigingsondersteuning.

Een uitgebreide omschrijving van de projecten is bijgevoegd als bijlage. De activiteiten komen terug
in het actieplan.
In de toekomst zullen eveneens de scholen nauw betrokken worden bij de voorstellen en, wat
misschien wel het belangrijkste is, zal er regelmatig contact gezocht worden met de jeugd om te peilen
wat hun wensen zijn. Het ligt in de bedoeling om diverse deelprojecten met de schooljeugd samen op
te zetten. Hierdoor worden ze niet alleen op sportief gebied geactiveerd maar leren ze bovendien op
organisatorisch gebied projectmatig samen te werken. Verder zal in de regio gekeken worden welke
projecten in andere gemeenten gestart zijn of van start zullen gaan. Op die manier kunnen kennis en
ervaringen uitgewisseld worden, teneinde tot een optimaal resultaat te komen. Ook op financieel
gebied kan dit een gunstig effect hebben.
Knelpunten, die zich binnen de gemeente Sliedrecht voordoen, kunnen verdeeld worden in problemen
binnen sportverenigingen (op termijn problemen met kadervorming), binnen het ambtelijk apparaat
(integrale afstemming) en binnen de gemeente Sliedrecht op maatschappelijk vlak (hangjeugd). De
deelprojecten zijn erop gericht deze problemen, daar waar mogelijk, gedeeltelijk of geheel op te
lossen.

28

Met de bundeling van acht deelprojecten is het beoogde resultaat om:
• de lokale sportinfrastructuur te versterken;
• sport als middel om maatschappelijke problemen te helpen oplossen en de sociale infrastructuur te
versterken;
• dwarsverbanden te leggen tussen diverse sportaanbieders en andere sectoren, zoals het onderwijs,
de recreatie en het welzijnswerk;
• het aantal bewegende jongeren te vergroten;
• integrale afstemming van activiteiten binnen de driehoek sportverenigingen, onderwijs en
gemeente;
• afstemming van activiteiten binnen het eigen segment.
• ruime aandacht voor jeugdparticipatie;
• vraaggericht te werk gaan maar daar waar nodig ook stimulerend en aanbodgericht;
• het vragen van aandacht voor bewegen teneinde een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen,
veilig en gezond bewegen en sporten te promoten en sociaal met elkaar omgaan volgens gestelde
regels.
Tot nu toe heeft de gemeente zich met name gefocust op projecten binnen het bewegingsonderwijs en
op Club Extra. Dit heeft mede te maken gehad met het feit dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar
is, met name als het gaat om begeleiders van de activiteiten en voorts vanwege te weinig integrale
afstemming, zowel binnen de gemeente zelf als binnen de driehoek verenigingen – onderwijs –
gemeente. Ook het jongerenwerk heeft te kampen met onderbezetting, hetgeen niet tot de gewenste
resultaten heeft geleid, zoals gepland. De komende twee jaar zal er veel inzet nodig zijn / moet er veel
aandacht aan de uitvoering van de breedtesportprojecten geschonken worden, waarbij de gezondheid
voor zowel jong als oud extra aandacht verdiend.

6.5.2. Vast te stellen sportstimuleringsbeleid.
Bij de gemeentelijke taken wordt een onderscheid gemaakt worden in de manier, waarop de gemeente
die uitvoert of uit laat voeren. De activiteiten kunnen coördinerend of regisserend van aard zijn (dit
kan het regelen van overleggen c.q. het bijeenbrengen van partijen zijn om een bepaald doel te
bereiken). Daarnaast faciliteert de gemeente, door bijvoorbeeld geld of ruimtes beschikbaar te stellen.
Tot slot is het ook een taak van de gemeente om in sommige situaties vanuit maatschappelijke
betrokkenheid stimulerend op te treden om bepaalde doelstellingen te bereiken. Voorbeelden hiervan
zijn de deelprojecten van de breedtesportimpuls.
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6.6

SPORT EN ONDERWIJS.

Onafhankelijk van de onderwijssoort zijn alle scholen verplicht hun leerlingen bewegingsonderwijs
aan te bieden. In Sliedrecht heeft het een belangrijke plaats ingenomen vanuit het oogpunt dat
bewegen in alle facetten bijdraagt aan opvoedkundige doelstellingen binnen (maar ook buiten) het
onderwijs. In de sportieve samenleving (zoals ook het kabinet dit nastreeft) doen meer mensen dan nu
regelmatig aan sport. Volgens TNO beweegt nu 60% van de Nederlanders voldoende om langer
gezond te blijven. Maar: een leven lang sporten is natuurlijk ideaal. Dit is een ieders eigen
verantwoordelijkheid Het kan echter worden bevorderd. Het onderwijs is in dit verband een uiterst
belangrijke factor. De school legt de basis voor het gedrag in de toekomst. De school biedt bij uitstek
een goede infrastructuur voor sportbeoefening en de school heeft profijt bij fitte leerlingen. Juist bij
kinderen tekenen zich ernstige gezondheidsproblemen af, overgewicht en andere symptomen van een
ongezonde levensstijl. In de sportieve samenleving loopt dat overgewicht terug en hoeven leerlingen
niet meer te hijgen als ze een paar meter hard gelopen hebben.

6.6.1 Vakleerkrachten en bewegingsonderwijs.
Zowel op de basisscholen als op het voortgezet onderwijs wordt een gedeelte van de gymnastieklessen
gegeven door vakleerkrachten. Voor de vakuren in het basisonderwijs is dit gemiddeld één les per
week voor de groepen 3 tot en met 8, voor het voortgezet onderwijs twee of drie lessen per klas per
jaar. Daarnaast zijn het de hiertoe bevoegde klassenleerkrachten, die de overgebleven lessen
verzorgen. Voor leerlingen met een grove motoriekproblemen wordt één klokuur per week gegeven
door de vakleerkrachten.

6.6.2 Schoolzwemmen.
In de groepen 4 en 5 wordt aan alle scholieren van het basisonderwijs schoolzwemmen onderwezen.
Hiervoor wordt door het zwembad een werkplan opgesteld. Dit werkplan schoolzwemmen is een
verantwoording naar inspectie, gemeente en scholen. Daarnaast is het een leidraad voor
zwemonderwijzers om de schoolzwemlessen op een verantwoorde en doelgerichte manier in te vullen.
Hoofddoelstelling van schoolzwemmen in Sliedrecht is het beoefenen van natte gymnastiek, waarnaast
als sub-doelstelling het behalen van het zwemdiploma A wordt gesteld. Gedurende de lessen wordt
gewerkt aan de het bereiken van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van veelzijdig en intensief
bewegingsgedrag in het water.

6.6.3 Schoolsportacitivteiten.
Vanuit het onderwijs wordt ook medewerking gegeven aan diverse sportactiviteiten, die in
schoolvakanties of na schooltijd plaatsvinden. Deze activiteiten worden zowel in samenwerking met
sportverenigingen georganiseerd als in samenwerking onderling met het totale basisonderwijsveld of
door vakleerkrachten geïnitieerd. Enkele jaren zijn er tevens schoolsportkennismakingsprojecten
ingevoerd op de basisscholen maar gezien het ontbreken van stagiaires, die onder begeleiding vanuit
de gemeente deze activiteit opzetten en uitvoerden, is hieraan de laatste jaren geen invulling aan
gegeven.

6.6.4 Ontwikkelingen op onderwijsgebied.
Tot enige jaren geleden was de formatie voor vakleerkrachten geoormerkt. Nu is het zo dat men voor
vakleerkrachten bewegingsonderwijs kan kiezen maar ook voor andere onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld handvaardigheid. Door het vergrijzend klassenleerkrachtenbestand ontstond de behoefte
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aan bijscholing op het gebied van bewegingsonderwijs. Daarom is in 2004 een door een vakleerkracht
opgezet en begeleid coachingstraject op diverse scholen (met succes) ingevoerd.
Een andere ontwikkeling is, dat in 2001 het bewegingsonderwijs op de Pabo’s is versmald.
Leerkrachten, die na 2001 zijn afgestudeerd, hebben slechts de bevoegdheid tot het geven van
gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Alleen in het geval van specialisatie
zijn deze leerkrachten bevoegd om ook de groepen 3 tot en met 8 van bewegingsonderwijs te voorzien.
Op termijn zou dit een probleem op kunnen leveren, waarvoor een oplossing zou zijn zogenaamde
“teamteaching”, dat wil zeggen dat één leerkracht alle gymnastieklessen voor zijn of haar rekening
neemt.
Tot 1 oktober 2005 zijn alle vakleerkrachten in dienst van het openbaar onderwijs; daarna worden de
vakleerkrachten per schoolbestuur benoemd.

6.6.5. Vast te stellen schoolsportbeleid.
De basisschool speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een sportieve leefstijl voor de jeugd.
Dat gebeurt bovendien in een omgeving waarbij verschil in talent of achtergrond er nog niet toe doet.
Daarom moet er naast het aanbod van sportverenigingen in het onderwijs een ruim en structureel
pakket aan lichamelijke opvoeding zijn. De gemeente ziet erop toe dat de huidige norm qua
gymnastieklessen en de kwaliteit ervan minimaal gehandhaafd blijft. De ontwikkelingen binnen het
bewegingsonderwijs worden afgestemd met de schooldirecteuren en de vakleerkrachten. Kinderen met
grove motoriekproblemen krijgen extra aandacht en bijsturing via het Motorische Remedial Teaching
(MRT). Het “natte” bewegingsonderwijs wordt gecontinueerd omdat de gemeente het essentieel vindt
dat iedere leerling het basisonderwijs met tenminste één zwemdiploma verlaat. Voor kinderen, die
binnen de reguliere schoolzwemlessen geen diploma halen en er ook daarvóór nog geen hadden,
bestaat een zogenaamde vangnetconstructie. De gemeente stimuleert de samenwerking met onderwijs
en sportverenigingen en ondersteunt initiatieven hiertoe.
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6.7

SPORT EN GEZONDHEID.

Met sporten en bewegen valt gezondheidswinst te behalen. Sport en bewegen hebben in het algemeen
een gunstig effect op de fitheid, gezondheid en het welbevinden van mensen. Niet alleen blijkt
voldoende beweging door een actieve leefstijl een aantal ziekten, zoals suikerziekte en hart- en
vaatziekten te kunnen voorkomen, ook heeft bewegen een positieve invloed op het beloop van ziekten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat één van de belangrijkste onafhankelijke risicofactoren voor te vroeg
overlijden van mensen aan hart- en vaatziekten en tal van andere chronische aandoeningen te weinig
bewegen is. Zes procent van de sterfgevallen (in 2000 waren dat er in Nederland 140.000) komt door
onvoldoende lichaamsbeweging. Daarnaast hebben mensen (heel) veel zorg nodig vanwege ongezond
gedrag, overgewicht en hoge bloeddruk. De medische kosten hiervoor liggen tussen de vijf en negen
procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg (€ 2,8 en € 5,1 miljard).

6.7.1 Bevorderen van een gezonde leefstijl.
Ten eerste is het belangrijk om een actieve leefstijl te bevorderen. Naast de gestructureerde sport, via
verenigingen, moet er dus ook aandacht besteed worden aan andere vormen van sporten en bewegen.
Dit moeten laagdrempelige, minder intensieve, minder gestructureerde activiteiten zijn, die passen in
het drukker wordende leven van een ieder. Met gezondheidsbevordering kun je niet vroeg genoeg
beginnen. Bij diverse organisaties (sportverenigingen, scholen, jongerencentrum) moet hieraan
aandacht worden geschonken. Sportaanbieders en sportopvoeders hebben een belangrijke rol te
vervullen. De GGD kan hierbij een belangrijke rol spelen door de gemeente te adviseren bij de
uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid Sliedrecht op het terrein van voorlichting en
ontwikkelen van initiatieven. Binnen het sportbeleid worden voorwaarden geschapen om invulling te
kunnen geven aan deze activiteiten.

6.7.2 Ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid.
Diverse sectoren spelen een rol om mensen aan het bewegen te krijgen. Uiteraard sport en het
onderwijs maar ook de recreatiesector, het bedrijfsleven en andere commerciële partners hebben er
baat bij dat de doelgroepen op hun terrein bereikt worden.
De zorgsector vervult een spilfunctie bij het meer rendement halen uit sport en bewegen omdat zij te
maken heeft met groepen die niet meer voldoende bewegen, zoals chronisch zieke mensen en mensen
met een beperking. Een jeugdarts, die (over)gewichtsproblemen signaleert kan tijdig sport en bewegen
adviseren. Ook een revalidatiearts heeft een belangrijke rol. En voor zorgverzekeraars is het
interessant om de schadelast te beperken.
Er is steeds meer sprake van organisatorische integratie (zie ook Aangepast sporten, 7.8.6). In
Sliedrecht wordt onderzocht of er samenwerkingverbanden mogelijk zijn tussen de medische zorg en
sportverenigingen voor personen met chronische ziekten en overgewicht / obesitas.
De gemeente subsidieert al sinds enkele jaren georganiseerde bewegingsactiviteiten voor ouderen, die
worden uitgevoerd door Stichting Ouderenwerk Sliedrecht (Meer Bewegen voor Ouderen). Met deze
activiteit wordt de gezondheid en mobiliteit en het welbevinden van ouderen bevorderd.
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6.7.3. Vast te stellen sportbeleid in relatie tot gezondheid.
De gemeente heeft op het terrein van volksgezondheid expliciete preventieve taken, ondermeer
verwoord in het gemeentelijke gezondheidsplan (in het kader van de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid). De preventieve taak van de overheid op het gebied van beweging moet op in het
sportbeleid ingepast worden. Bewegingsarmoede onder jongeren en ouderen moet verminderd worden
en sport moet en beweging dient integraal onderdeel van het lokale en regionale gezondheidsbeleid.
Naast het actief campagnes voeren om sportactiviteiten ter bevordering van de gezondheid te
stimuleren neemt de gemeente deel aan ontwikkelde programma’s van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD ZHZ). In het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid
heeft de GGD ZHZ op het terrein van leefstijlen jeugd programma’s ontwikkeld waar in vooral
mensen met een lage sociaal-economische status (SES) worden gestimuleerd te sporten en meer te
bewegen. Het is deze lage SES-groep die de grootste gezondheidsrisico’s kennen. Inzet van het
sportbeleid is om deze programma’s onder de aandacht te brengen en sportorganisaties te bewegen
hieraan deel te nemen.
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6.8

AANDACHTSGROEPEN IN SPORT.

ALLOCHTONEN / INTEGRATIE.
Alhoewel beleidsmatig bij integratie van allochtonen voornamelijk wordt gefocust op onderwijs,
beroepsscholing en werk is het ook zaak om allochtonen zo veel mogelijk de gelegenheid te bieden om
te integreren binnen sportverenigingen en te laten deelnemen aan sportieve activiteiten. De gemeente
heeft hierin een stimulerende taak.

6.8.1 Allochtonen sporten minder in verenigingsverband.
In zijn algemeenheid geldt, dat allochtonen minder geïntegreerd zijn in de samenleving dan
autochtonen. Dit geldt ook voor sport. Ondanks allerlei initiatieven blijft de sportdeelname van
allochtone Nederlanders landelijk voorlopig nog achter in vergelijking met andere Nederlanders. Het
duidelijkst is dat bij mensen van Turkse en Marokkaanse herkomst en bij islamitische en
hindoestaanse meisjes en vrouwen. Allochtone vrouwen doen voornamelijk aan bewegingsrecreatie en
voor allochtone meisjes verloopt het belangrijkste contact met sport meestal via de school en
sportactiviteiten. Allochtone jongens zijn vaak actief in buurtsport en zijn minder vaak dan autochtone
jongens lid van een vereniging. Verenigingen hebben meestal een “witte uitstraling” en daardoor doen
zich praktische problemen voor in de omvang van allochtone leden. Deze problemen worden
veroorzaakt door het ontbreken van allochtonen in het sportkader en door de geringe betrokkenheid
van allochtone ouders bij de sportbeoefening van hun kinderen. De sportdeelname van allochtonen
loopt met ongeveer 10% achter bij de autochtone bevolking.

6.8.2 Ontwikkelingen van middelen en informatiekanalen.
Tot 2004 had de gemeente middelen ter beschikking, die specifiek bedoeld waren voor de begeleiding
van minderheden. De aanwending van deze middelen vond plaats in samenspraak met de
Adviescommissie Minderheden. Het minderhedenbeleid werd voornamelijk gestuurd vanuit de
Integrale Adviesraad Sliedrecht. Deze adviesraad ontwikkelde activiteiten en onderzoeken ter
bevordering van de integratie van minderheden. Eind 2004 is de Integrale Adviesraad Sliedrecht
opgeheven.
De nadruk bij het organiseren van activiteiten voor minderheden ligt op het gebied van onderwijs,
participatie richting werk en contacten met de buurt. Op sportgebied wordt momenteel geen speciale
actie ondernomen. Er is een verrechtsing in onze samenleving waar te nemen met segregatie als één
van de gevolgen. Voorbeelden hiervan in de regio zijn acties richting moskeeën en uitingen van de
lonsdale-jeugd aan het adres van allochtonen. Sport kan mogelijk als middel ingezet worden om dit
soort maatschappelijke problemen te verminderen of uit de weg te ruimen. Op Drechtsteden-niveau is
integratie recentelijk op de agenda gezet. Welke acties en gevolgen dat voor Sliedrecht heeft is nu nog
niet bekend.
Ook de vrijwillige inzet bij sport blijft achter, bijvoorbeeld in kaderfuncties en in sportbesturen.
Hiervoor worden door de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vijfjarig programma opgesteld en een financiële bijdrage
toegezegd.

6.8.3 Vast te stellen sportbeleid met betrekking tot minderhedenbeleid.
Als uitgangspunt wordt genomen dat het minderhedenbeleid geïntegreerd moet worden in andere
beleidsonderdelen, waaronder ook sportbeleid. Aan de ene kant zal de sportvereniging gevraagd
worden zich meer open te stellen voor allochtone jeugd, aan de andere kant zullen jongeren
gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen en samen met hun ouders actief in sportorganisaties
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te participeren. Regelmatig moet gecontroleerd worden of voorzieningen ook de allochtone inwoners
bereiken en of mensen niet buiten de boot vallen. De gemeente heeft een stimulerende taak om
allochtonen te betrekken bij sportieve activiteiten en de dialoog tussen allochtone organisaties en hun
vertegenwoordigers en sportverenigingen te bevorderen.

AANGEPAST SPORTEN.
6.8.4 Beperkte deelname chronisch zieken en gehandicapten.
De inactiviteit bij chronisch zieken en gehandicapten is groter dan bij andere bevolkingsgroepen. Het
voorkomen van die inactiviteit, waaronder op sportgebied, is dan ook een aandachtspunt. Sporters met
een beperking kunnen vaak maar weinig bij reguliere sportverenigingen in de buurt terecht en dan
slechts voor een beperkt aantal sporten. Bovendien is het aantal georganiseerde sporters met een
beperking verhoudingsgewijs nog aan de lage kant. In Sliedrecht lijkt dit mee te vallen maar
onderzoek naar het percentage van alle sporters met een beperking, dat gebruik maakt van aangepast
sporten is nog niet bekend (de gemeente Sliedrecht heeft hier in juni 2005 in het regionale
samenwerkingsverband navraag naar gedaan).

6.8.5 Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD) Drechtsteden.
Met ingang van 1 januari 1999 hebben de toenmalige gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, ’sGravendeel, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam, Graafstroom en
Sliedrecht gezamenlijk een subsidieregeling voor het aangepast sporten voor de Drechtstedenregio in
het leven geroepen. De bedoeling van deze regeling is om sportverenigingen, die in de regio
sportactiviteiten aan mensen met een beperking aanbieden, financieel te ondersteunen in de extra
kosten, die het aangepast sporten met zich meebrengt. Inmiddels heeft ’s-Gravendeel zich
teruggetrokken.
Feitelijk de enige activiteit, die de gemeente onderneemt op het gebied van aangepast sporten is het
participeren in het SAD Drechtsteden: het beschikbaar stellen van een inwonersbijdrage én een vast
budget en het ramen van ambtelijke uren voor het bijwonen van halfjaarlijkse overleggen. Het
voornaamste doel van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD) Drechtsteden is om in de
deelnemende gemeenten steeds meer mensen met een beperking (in alle denkbare vormen) regelmatig
en blijvend in beweging te krijgen en te houden. Dit in het belang van hun gezondheid en ter
bevordering van de sociale integratie. Door middel van het aanbieden van een gedifferentieerd pakket
van sport- en bewegingsactiviteiten en het subsidiëren van organisaties met een aanbod van aangepast
sporten in de buitengewone kosten daarvan probeert men het doel te bereiken. Het aantal deelnemers
in 2004 is met 923 sportbeoefenaars toegenomen ten opzichte van 2003. In totaal namen in 2004 3331
minder validen deel aan één of meerdere activiteiten, waarvan 837 uit Sliedrecht.
Onderdeel van dit samenwerkingsverband is de financiering van een consulent, die tal van activiteiten
organiseert. Daarnaast worden verenigingen gesubsidieerd die aangepast sporten aanbieden voor
bijvoorbeeld de aanschaf van speciale materialen. In Sliedrecht wordt nu drie jaar één van de acht
toernooien van de NebasNsg Badminton Serie gehouden in Sporthal De Stoep. Dit evenement is
georganiseerd door badmintonvereniging Shuttle Up, in samenwerking met het SAD en de gemeente
Sliedrecht. De consulent organiseert tal van activiteiten zoals …..

6.8.6 Ontwikkelingen.
De laatste jaren wordt in alle sectoren van de maatschappij steeds meer ondernomen om integratie,
emancipatie en maatschappelijke participatie van minder valide personen te bevorderen. Daarnaast is
de visie op mensen met een beperking in de afgelopen 10 jaar veranderd. Mensen met een beperking
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moeten een leven kunnen leiden als ieder ander en als volwaardig burger kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Duidelijk is dat de maatschappelijke scheiding tussen mensen met en zonder beperking
niet meer actueel of algemeen geaccepteerd is. Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook te zien
in de sportwereld. Sportverenigingen en sportbonden staan in vergelijking met vroeger veel meer open
voor sporters met een beperking. Er is steeds meer sprake van organisatorische integratie (dat iets zegt
over het proces waarmee sport voor mensen met een beperking binnen de reguliere sport wordt
ingebed, dus niet dat mensen met en zonder beperking met elkaar sporten).
In Sliedrecht is volgens zeggen van de sportverenigingen geen behoefte aan aangepast sporten binnen
een sportvereniging voor mensen met een beperking. Binnen de eigen gemeente en de regio zijn
kennelijk voldoende sportverenigingen, waar mensen met een beperking aangepast kunnen sporten.
Eventuele wensen van minder valide sporters zullen worden besproken met de besturen van de
sportverenigingen voor valide sporters.

6.8.7 Vast te stellen sportbeleid voor minder validen.
De gemeente vindt het belangrijk om bij minder valide burgers integratie en maatschappelijke
participatie te bevorderen en ook op sportgebied voldoende middelen aan te wenden om beperkte
sporters een divers en gevarieerd sportaanbod op lokaal en regionaal niveau aan te bieden. Op
basisscholen wordt aandacht besteed aan sporters met een beperking middels diverse projecten.
Samenwerking in de regio is onontbeerlijk omdat op die manier tegen relatief lage kosten een goed
aangepast sportvoorzieningenniveau kan worden gecreëerd en instandgehouden. De gemeente volgt
het voorbeeld van de NebasNsg en het NOC*NSF, dat zich richt op de “organisatorische integratie” en
het onderbrengen van sportonderdelen van aangepast sporten bij reguliere sportverenigingen. Waar
mogelijk en wenselijk wordt bevorderd dat het sportaanbod toegankelijk is voor sporters mét en
zónder een beperking.
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6.9

SPORT EN SOCIALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID.

Sport als middel tot sociale cohesie kent een groot draagvlak. Sociale scheidslijnen nemen door
sporten af. Deelname aan sport en het lid zijn van een vereniging leveren sociale vaardigheden en
contacten op. Sportverenigingen leveren dus een duidelijke bijdrage aan de sociale leefbaarheid,
weerbaarheid en binding. Wel dient ervoor gewaakt te worden dat sport niet te pas en te onpas wordt
gezien als hét middel om alle maatschappelijke problemen op te lossen. Sport is geen tovermiddel.

6.9.1 Situatie in Sliedrecht.
In Sliedrecht is onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en sociale weerbaarheid. Hoewel beide
onderwerpen op dit moment als relatief goed bestempeld worden, zou vermindering qua aandacht en
inzet en bezuiniging op het gebied van jeugdbeleid en sportbeleid directe negatieve gevolgen kunnen
hebben.

6.9.2 Vast te stellen beleid voor sport in relatie tot leefbaarheid en sociale weerbaarheid.
Om ervoor zorg te dragen dat de leefbaarheid en weerbaarheid op peil blijft is minimaal een
handhaving van het huidige beleid gewenst. Een directere vorm van weerbaarheid, die (door de
gemeente) gestimuleerd wordt is het geven van weerbaarheidstrainingen aan bepaalde (kwetsbare)
groepen. Binnen een project als bijvoorbeeld buurtpreventie wordt getoetst of hieraan behoefte is maar
ook met het onderwijs worden gesprekken gevoerd, in samenwerking met de betreffende
sportaanbieders op dit gebied.
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6.10

SPORT EN SPEELVOORZIENINGEN IN DE WIJK.

De jeugd is een tijd van ontwikkelen en ontdekken: het ontwikkelen en ontdekken van kennis en
vaardigheden op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Sporten en spelen maken daar een
belangrijk onderdeel van uit. Jeugd heeft fysiek en mentaal ruimte nodig om te kunnen spelen en
sporten en moet ook op school bewegingsonderwijs krijgen.

6.10.1 Ruimtelijke ontwikkelingen algemeen en in Sliedrecht.
Verstedelijking en verdichting nemen steeds meer toe. Een tegenbeweging doet zich ook voor.
Aandacht voor kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving. Niettemin wordt ruimte voor sport
schaars en stijgt de grondprijs. Ruimte vergende sportvoorzieningen staan onder druk en zullen
moeten wijken naar stads- / dorpsranden en het buitengebied. Ook laagdrempelige sport- en
speelvoorzieningen in de wijken staan onder druk: er is steeds minder mogelijkheid voor kinderen om
buiten te spelen en te sporten. Anderzijds worden steeds meer multifunctionele accommodaties
gebouwd, die tegemoet komen aan de meer complexe en flexibele vraag naar activiteiten voor alle
gezinsleden (de leisure centra). Creatief gebruik van de buitenruimte wordt belangrijker
Sporten in de openbare ruimte in Sliedrecht wordt echter steeds moeilijker aangezien het dorp compact
is. De wijken zijn dicht bebouwd. Speelvoorzieningen zijn veelal ingericht voor jongere kinderen, met
een wipkip, een glijbaan en een zandbak. Schoolpleinen zijn niet beschikbaar voor bijvoorbeeld een
potje voetbal omdat gemeente en schooldirecteuren deze ruimte steeds vaker na schooltijd afsluiten.
Landelijk en lokaal is men bezorgd over vandalisme in de wijk, ongezond leefgedrag in de buurt,
segregatie tussen verschillende groepen en teruglopende verbinding in de wijk. In 2004 is daarom door
de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)-impuls in werking getreden.
Hiermee moeten achterstanden bij jeugd, die zich kunnen voordoen op het gebied van gezondheid,
welzijn, onderwijs, opvoeding en sport of bewegen weggewerkt worden.
De gemeente heeft voor de BOS-impuls een subsidieverzoek ingediend voor 2006 - 2008. Deze is
echter afgewezen, voornamelijk op grond van onvoldoende onderzoek naar kansarme jongeren in
achterstandwijken in Sliedrecht en een te hoog opgevoerd budget voor materialen. Volgend jaar kan
echter een nieuwe aanvraag ingediend worden.

6.10.2 Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) Elektra / speelvoorzieningen.
Voor de oudere jeugd vervult het jeugdwerk een belangrijke functie in het organiseren van activiteiten.
De activiteiten vinden met name in de eigen accommodatie aan de Stationsweg plaats. Een aantal
keren per jaar worden voor oudere jongeren voetbaltoernooitjes en paintball sessies georganiseerd.
Het ontbreekt aan adequate voorzieningen op wijkniveau, waar jeugd kan spelen en sporten en waar
activiteiten worden georganiseerd. In het jeugdbeleid is als uitgangspunt genomen dat alle jeugd
binnen de eigen wijk een buitenspeelvoorziening heeft, die geschikt is voor de behoeften die passen bij
de eigen leeftijd. Denk aan de bekende wipkip maar ook aan bijvoorbeeld skatevoorzieningen. Het
jeugdwerk zou bij het aanbieden van activiteiten in de wijk een belangrijke rol moeten spelen.
Momenteel wordt een plan gemaakt voor speelvoorzieningen, dat uitgaat van speelvoorzieningen voor
alle leeftijdsgroepen op wijkniveau.
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6.10.3 Vast te stellen beleid ten aanzien van sport en speelvoorzieningen in de wijk.
Afstemming van ruimtelijke ordening en de spreiding van voorzieningen geldt niet alleen bij de aanleg
van grote sportcomplexen maar ook bij kleinere voorzieningen, zoals voetbalveldjes, jeu de boules
plaatsen en basketbalpleintjes. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van speelpleintjes en trapveldjes in
de wijken moeten gehandhaafd blijven. Bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen wordt gekeken
aan welke voorwaarden moet worden voldaan om up-to-date te blijven met trends op
bewegingsgebied. Via het jongerenwerk wordt het sportaanbod voor jongeren van 12 jaar en ouder
gestimuleerd. Wijkplatforms worden gevraagd actief te zijn op dit gebied. Er wordt samengewerkt met
de collega’s van de betreffende afdelingen voor het wijk- en buurtbeheer, jeugdbeleid,
speelvoorzieningen en voorts met jongeren en sportverenigingen.
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6.11

SPORTIEVE RECREATIE EN TOERISME.

De toenemende populariteit van wandelen, fietsen, kanoën, schaatsen en skeeleren zorgt ervoor, dat de
relatie tussen sportief bezig zijn en natuur, recreatie en toerisme groter wordt. Voor de beoefenaars van
genoemde activiteiten is een (door de populariteit ervan steeds groter wordend) voorzieningenaanbod
van wandel-, skeeler-, fietspaden en kanoroutes nodig die vaak door een natuurgebied lopen. Dat
levert soms spanning op tussen de wens voor een mooie route en de zorg voor behoud van de open
ruimte en natuur. Naast de lokale bestemmingsplannen moet voorts ook rekening gehouden worden
met provinciale streekplannen.

6.11.1 De Hollandse Biesbosch.
De gemeente Sliedrecht heeft vlak bij haar dorp het natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch.
Een uitgestrekt gebied waar onder andere gewandeld, geskeelerd, gefietst, gevist, gevoetbald en
geklommen kan worden maar waar ook een kenniscentrum bezocht kan worden met tentoonstellingen
en waar gekampeerd en gebarbecued mag worden. In 2004 bezochten in totaal ruim 100.000
bezoekers de Hollandse Biesbosch. Meer dan de helft van het aantal bezoekers kwam uit Dordrecht en
ongeveer 15% uit Sliedrecht.
Er liggen plannen om in 2005 trimvoorzieningen te realiseren en verharde pleintjes voor diverse
spelactiviteiten, zoals basketbal, volleybal en voetbal. Verder ligt in het gebied een outdoorcentrum,
een golfbaan, een skihelling, een wielercircuit en een grote zwemplas. Er zijn verhuurmogelijkheden
tot het huren van roeiboten en kano’s. Voor groepen tot ongeveer 50 personen kan van de meeste
“veld-voorzieningen” gratis gebruik gemaakt worden. Uitaard moet voor de skihelling, kano’s en
roeiboten, tentoonstellingen en het outdoorcentrum betaald worden.

6.11.2 Recreatief Knooppunt Sliedrecht.
In haar structuurvisie pleit de gemeente Sliedrecht voor een groenblauw raamwerk in de polder (met
rode accenten) direct ten noorden van de Betuweroute. Met de buurgemeenten wil Sliedrecht invulling
geven aan de randzone tussen stad en land en de randzone van de Alblasserwaard een functie laten
vervullen als overloopgebied voor recreatie voor de gehele regio. Het gebied moet de mogelijkheid
bieden voor levendige, recreatieve en sportieve outdoor activiteiten. Ook wordt gedacht aan een visen/of zwemvijver, die tevens kan fungeren als open waterberging en een natuurkampeerterrein, waar
in de periode van april tot en met oktober gebruik van gemaakt kan worden. De provincie moet
hieraan haar goedkeuring nog verlenen. Uitplaatsing van het voetbal- en tenniscomplex maakt
onderdeel van de plannen uit maar ook zonder de uitplaatsing zal het knooppunt gerealiseerd worden.
Bij het creëren / herinrichten van de ruimte zal de sociale veiligheid centraal moeten staan.

6.11.3 Ontwikkelingen.
Het rijk vindt het noodzakelijk dat gemeenten en provincies voldoende ruimte realiseren voor op loopen fietsafstand liggende sportterreinen en recreatiemogelijkheden in en om de gemeente. Doel is dat de
leefomgeving zó uitnodigend wordt ingericht dat het bewegen en sporten stimuleert.

6.11.3 Vast te stellen beleid ten aanzien van recreatieve sport en toerisme.
De gemeente zal zich, met de provincie, de regio Drechtsteden, het waterschap en andere instanties
sterk maken voor veilige fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, mogelijke vaarroutes en andere
outdoor activiteiten. Dit gebeurt in overleg met alle belanghebbenden (en bijvoorbeeld in geval van
uitplaatsing sportvelden met specifiek betrokken verenigingen en Stichting Sportraad Sliedrecht).
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6.12

TOPSPORT.

Topsport spreekt tot de verbeelding en weet mensen te stimuleren om boven zichzelf uit te stijgen.
Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Topsport heeft vergelijkbare,
intrinsieke waarden op het gebied van ontplooiing, sociale integratie en gezondheid als breedtesport.
Daarnaast heeft het een voorbeeldfunctie voor de samenleving. Hieronder wordt eerst aangegeven wat
onder topsport dient te worden verstaan en wat onder breedtesport.

6.12.1 Definitie topsport en breedtesport.
Onder topsport wordt verstaan dát deel van wedstrijdsport, die door de landelijke sportbonden voor de
desbetreffende takken van sport als topsport worden aangeduid en waarbij:
• op nationaal en internationaal niveau kampioenschappen worden betwist;
• deel wordt genomen aan nationale en internationale competities en toernooien;
• sporters lid zijn van nationale teams en selecties.

Onder breedtesport worden verstaan alle sportactiviteiten op lokaal niveau, die niet beroepsmatig of op
topsportniveau worden beoefend.

6.12.2 Effecten van topsport.
De rol, die de gemeente bij topsport zou kunnen spelen, wordt gelegitimeerd door:
• de positieve effecten, die topsport op breedtesport heeft;
• de positieve, individuele waarden, die door topsport gestimuleerd worden;
• de promotie, die door middel van topsport aan een land, regio of gemeente kan worden gegeven;
• de bijdrage aan de economie (het organiseren van topsportevenementen is een belangrijke impuls
voor het ondernemers- en vestigingsklimaat van een stad of dorp) en bedrijfspromotie, ontmoeting
en netwerken. Topsport kan ook een belangrijke ontmoetingsplek zijn voor bedrijven en instanties
voor het opbouwen en in stand houden van hun onderlinge contacten en netwerken.
Topsport is beleidsmatig vooral het domein van de Rijksoverheid, NOC*NSF en de landelijke
sportbonden. Als gevolg van de grote aandacht van de media heeft het bedrijfsleven steeds meer
interesse gekregen voor sponsoring van topsport, die hierdoor verder kan professionaliseren.

6.12.3 Vast te stellen topsportbeleid.
De gemeente erkent weliswaar de voorbeeldfunctie van topsport en de positieve effecten, die topsport
heeft op de breedtesport maar legt haar prioriteiten bij breedtesport. Visie is dat gemeentelijke
middelen voor een zo breed mogelijk deel van de samenleving beschikbaar moeten zijn. Daarnaast is
het voor de breedtesport vaak lastig om sponsors te vinden omdat deze al in de topsport investeren.
Daarom stelt de gemeente geen middelen beschikbaar ter ondersteuning van de topsport. Het is dus
aan de verenigingen en topsporters zélf om ambities met behulp van landelijke bonden waar te maken.
Wel wordt daar waar mogelijk facilitaire ondersteuning door de gemeente verleend.
De gemeente maakt voorts bij het toekennen van accommodaties ten behoeve van het uitoefenen van
sport geen onderscheid in de bejegening van sportverenigingen op grond van het niveau waarop de
sport wordt bedreven. Aanvragen worden behandeld onder het motto “Gelijke monniken, gelijke
kappen”.
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6.13

COMMUNICATIE.

Op diverse manieren en in diverse samenstellingen wordt overlegd over sport en sportactiviteiten. Dit
varieert van een aantal jaarlijks vastgelegde gesprekken tussen sportverenigingen onderling, die
verbonden zijn aan de Stichting Sportraad Sliedrecht van incidentele gesprekken tussen gemeente en
sportverenigingen of individuele sporters. Daarnaast worden sportonderwerpen besproken in de
vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, in de raadscommissievergaderingen
voor Welzijn c.a. en in de gemeenteraadsvergaderingen. Ook wordt intern bij de gemeente over sport
gesproken en vinden er overleggen plaats op het gebied van onderwijs, waar bewegingsonderwijs en
zwemonderwijs agendapunten zijn. Verder worden er thema-avonden georganiseerd om over bepaalde
onderwerpen meer kennis op te doen. En dan zijn er natuurlijk de clubbladen van sportverenigingen,
hun bestuursvergaderingen en van het onderwijs uit de schoolkranten.

6.13.1 Overleg gemeente over algemene sportonderwerpen.
Overleg op bestuurlijk niveau binnen de gemeente vindt plaats op de volgende niveaus:
Sport en sportgerelateerde onderwerpen worden ter kennisgeving of ter besluitvorming aangeboden
aan het college van burgemeester en wethouders.
• Veelal worden deze stukken aangeboden aan de raadscommissie voor Welzijn.
• Indien er zaken worden genoemd, die het budgetrecht of de kaderstellende taak van de
gemeenteraad betreffen gaat de gemeenteraad over tot besluitvorming.
• Op afdelingsniveau wordt door medewerkers onderling ad hoc overlegd indien nodig. Dit kan
gaan om afstemming over extra onderhoudswerkzaamheden, financiële zaken indien extra budget
benodigd is, afstemming over taken bij bijvoorbeeld de KNOTS-vakantieactiviteiten, zaken die
spelen binnen het onderwijsveld, persberichten en ontvangsten.

6.13.2 Vastgelegd overleg gemeente over specifieke onderwerpen en / of met specifieke partijen.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Over de ingediende aanvragen met betrekking tot jaarlijks terugkerende subsidies besluit het
college van burgemeester en wethouders in mei en de gemeenteraad in november.
De gemeenteraad stelt in november tijdens de begrotingsbehandeling alle sportbudgetten vast op
productniveau, waaronder ook de jaarlijkse verhoging van de tarieven voor binnen- en
buitensportaccommodaties.
Met Voetbalvereniging Sliedrecht vindt halfjaarlijks, in januari en in augustus, overleg plaats
tussen twee betrokken portefeuillehouders en hun medewerkers en een afvaardiging van het
bestuur van de voetbalvereniging.
In het directeurenoverleg basis- en voortgezet onderwijs Sliedrecht worden indien nodig
ontwikkelingen en activiteiten, die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en het
zwemonderwijs op de agenda geplaatst en met de gemeente besproken.
De betrokken portefeuillehouder en één of meerdere medewerkers overleggen halfjaarlijks met de
Stichting Sportraad Sliedrecht.
Halfjaarlijks komt het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden bijeen om de
voortgang en ontwikkelingen op het gebied van sport(activiteiten) en financiën voor sporters met
en beperking te bespreken. Elke deelnemende gemeente vaardigt een medewerker af, die aan de
vergaderingen deelneemt.
Op Drechtstedenniveau vindt overleg plaats over vele onderwerpen; een gemeentelijke
vertegenwoordiger behartigt o.a. sport voor Sliedrecht op ambtelijk niveau, de portefeuillehouder
doet dit op bestuurlijk niveau.
Idem maar dan voor volksgezondheid, waarbij sport incidenteel op de agenda staat.
In gesprekken met de GGD worden sport activiteiten besproken, die aan de preventieve
gezondheidszorg een positieve bijdrage kunnen leveren.
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6.13.3. Incidentele overlegsituaties.
Naast de vastgelegde en vooraf geplande overleggen spelen er regelmatig ad hoc zaken, die
afstemming met de gemeente en andere partijen vereisen. Het kan dan gaan om:
• problemen, die bij sportverenigingen spelen, zoals het wegvallen van verenigingskader of het
teruglopen van ledenaantallen;
• plannen, die partijen hebben ontwikkeld, zoals de uitbreiding van een sporthal, de uitbreiding van
een jeu de boules baan of de aanleg van een skeelerbaan;
• activiteiten, die partijen hebben ontwikkeld en waarover men de gemeente wil overleggen, zoals
het geven van nieuwe sportlessen;
• activiteiten, die worden uitgevoerd en waarbij de gemeente een rol speelt, zoals een darts toernooi,
een schoolsportdag, KNOTS-activiteiten, de vangnetconstructie schoolzwemmen.
• vragen van sportaanbieders op het gebied van financiën of ruimtelijke ordening, zoals het starten
van een manege;
• klachten over onveilige situaties, zoals de konijnenproblematiek
• plotselinge ontwikkelingen, zoals het afbranden van een sportzaal.
• financiële afhandelingen van bijvoorbeeld bezwaren tegen vastgestelde subsidies.
• Een sportnota, die gemaakt moet worden of een tarievenstelsel.

6.13.4 Vast te stellen communicatiebeleid.
De gemeente communiceert zo effectief en efficiënt mogelijk met partijen, die op sportgebied
werkzaam zijn, en staat bij interactieve beleidsvorming voor. Beleid wordt steeds meer interactief
gemaakt als reactie op maatschappelijke veranderingen. Relatief eenvoudige beleidsoplossingen uit het
verleden voldoen niet meer. Interactief beleid biedt de mogelijkheid om preferenties van belangen van
burgers op een meer directe wijze in beleid vertaald te krijgen. Via de politiek alleen (door middel van
de verkiezingen) lukt dit niet meer.

6.13.5 Aandachtspunten.
Dat de communicatie niet altijd vlekkeloos verloopt is te wijten aan diverse factoren. Zo spelen tijd,
capaciteit en ontvankelijkheid een rol maar ook de verschillende belangen, die spelen bij partijen.
Voorts de onduidelijkheid over contactpersonen en verantwoordelijke personen.
Een voorbeeld waarbij optimaal van elkaars capaciteiten, informatiebronnen en bevoegdheden gebruik worden gemaakt is het
overleg met Voetbalvereniging Sliedrecht. Vóór en na het overleg worden 16 personen geconsulteerd, zijn 7 gemeentelijke
afdelingen betrokken en gaat het resultaat over 4 à 5 overlegorganen.

Of dit voor alle verenigingen en in elke situatie effectief is, is de vraag maar wel moet onderzocht
worden hoe:
• de juiste informatie op het juiste tijdstip van gemeente naar partijen én visa versa verbeterd kan
worden;
• de tijd om informatie te verstrekken, te ontvangen en te verwerken optimaal benut kan worden
door duidelijk te formuleren wat nu eigenlijk verlangd wordt.
• overlegsituaties in plaats van uitgebreid anders vormgegeven kunnen worden om doublures te
voorkomen en of één of meerdere (thema)bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden waaruit
optimaal rendement gehaald kan worden.
• In het actieplan worden de contactpersonen voor sportaangelegenheden genoemd. In het algemeen
geldt dat de afdeling Welzijn het overzicht houdt en altijd aangesproken kan worden.
• De Stichting Sportraad Sliedrecht meer betrokken kan worden bij plannen en activiteiten en haar
adviesfunctie beter waar kan maken.
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7.

FINANCIËLE PARAGRAAF.

De reguliere budgetten zijn de bedragen, die zijn opgenomen in de beheersbegroting 2005. De
vetgedrukte bedragen zijn extra gelden, die vrijgemaakt moeten worden om nieuwe activiteiten te
kunnen subsidiëren / bekostigen. Daar waar niet direct extra geld benodigd is, omdat onderzoek wordt
gedaan of overleg wordt gepleegd, zijn het geraamde aantal uren daarvoor opgenomen. Deze kunnen
vanuit de bestaande formatie worden ingezet.

7.1 Sportaccommodaties.
Kosten in euro’s en / of in uren

Baten in euro’s

€ 615.703,--

€ 396.953,--

€ 276.472,--

€ 33.683,--

Lockhorst

€ 856.215,--

€ 392.218,--

Tevredenheidsonderzoek / schouw

8 uur

--

Onderzoek tot verdere privatisering

40 uur

--

Budget voor onderhoud, beheer en exploitatie
binnensportaccommodaties
Budget voor onderhoud en exploitatie
buitensportaccommodaties
Budget voor exploitatie sporthal en zwembad De

7.2 Subsidiestelsel.
Kosten in euro’s en / of in uren

Baten in euro’s

Reguliere subsidies aan sportverenigingen

€ 93.472,--

--

Reguliere subsidie aan Stichting Sportraad Sliedrecht

€ 15.650,--

€ 535,--

Extra Subsidies aan trainers / coaches in opleiding

€ 2.000,--

--

€ 2.000,--

--

Activiteitensubsidies voor maatschappelijke
doeleinden
Het schrappen van de maxima, die aan de
huursubsidies per zaal zijn verbonden

Ongeveer € 30.000,--

Subsidies voor sportactiviteiten voor (hang)jongeren

€ 26.791,-- (is voor 11 uur sport- en

via Elektra

recreatieve activiteiten)

Onbekend.

Voorstel om voor sportsubsidies een extra budget van € 4.000,-- te ramen voor 2006 en verder. Voor
2006 kan dit gedekt worden uit het breedtesportbudget. Voor 2007 zal een aanvraag voor nieuw beleid
ingediend worden. Verder is de gemeente van mening dat de maxima, die gesteld worden aan de 40%
huursubsidie van sportaccommodaties, dienen te vervallen. Grote verenigingen of verenigingen, die
veel activiteiten ontplooien, worden hiermee gedupeerd. De hoogte van de subsidie dient los te staan
van het aantal uren, dat een sporthal of sportzaal wordt ingehuurd. Voor 2007 zal een aanvraag voor
nieuw beleid worden ingediend.

7.3 Tarievenstelsel.

Onderzoek naar een nieuw tarievenstelsel

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

40 uur

--
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7.4 Verenigingsondersteuning.
Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

Verenigingsondersteuning algemeen

Uren PM

--

Opstellen handleiding wet-en regelgeving

20 uur

--

Thema-avonden organiseren i.o.m. regio

€ 500,--

--

Activiteitensubsidies verstrekken

€ 1.000,--

--

Voor de thema-avonden kan door samenwerking met de regio-gemeenten bespaard worden op de
kosten. Hiervoor wordt een bedrag geraamd van € 500.--, dat in 2006 en 2007 door het
breedtesportbudget gedekt kan worden. Daarna dient hiervoor extra budget aangevraagd te worden.

7.5 Sportstimulering.
Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

Coachingsproject

€ 5.000,--

--

Club Extra

€ 3.000,--

--

Aanbod wijkactiviteiten bevorderen

€ 1.500,--

--

Schoolsportkennismakingsprojecten

80 uur

--

Huldiging nationale kampioenen

€ 250,--

--

Voor het aanbieden en organiseren van schoolsportactiviteiten zal een stagiaire ingehuurd moeten
worden, die de nodige begeleiding vergt door medewerkers van de afdeling Welzijn, uitgedrukt in
uren.
7.6 Sport en onderwijs.
Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

Financiering schoolzwemlessen

€ 87.715,--

--

Financiering vangnetconstructie

PM

--

Financiering Motorisch Remedial Teaching

€ 2.4.92,--

--

Overleg vakleerkrachten.

12 uur

--

Overleg directeuren basis- en voortgezet onderwijs

50 uur

--

Schoolsportdag mede coördineren

16 uur

--

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

7.7 Sport en gezondheid.

Subsidiëren activiteiten voor ouderen

PM

--

Onderzoek organisatorische integratie

20 uur

--

Overleg in het kader van preventieve
gezondheidszorg, sportgerelateerd

-40 uur

Project “Sportief wandelen” i.s.m. Ouderenwerk en
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met subsidie van de GGD opzetten

PM

PM (subsidie GGD)

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

7.8 Aandachtsgroepen in sport.

Onderzoek naar integratie allochtonen in sport

40 uur

Deelname aan SAD Drechtsteden

€ 8.220,--

Subsidie sporthal voor Nebas Nsg badminton toernooi

€ 510,--

--

7.9 Sport en sociale leefbaarheid en veiligheid.
Kosten in euro’s en in uren
Onderzoek naar behoefte aan weerbaarheidstrainingen
en uitvoering daarvan

Baten in euro’s
--

20 uur en kosten PM

7.10 Sport en speelvoorzieningen in de wijk.

Evalueren trapveldjes en speelgelegenheden

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

10 uur

--

Overleg opstarten organiseren activiteiten voor

--

jongeren

10 uur

Overleg Sportieve activiteiten bij KNOTS uitbreiden

6 uur

--

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

Plan van aanpak invulling recreatief knooppunt

40 uur

--

Creëren ruiterpad

€ 5.000,--

--

Verdere mogelijkheden skeelermogelijkheden

10 uur / ongeveer € 70.000,-- voor

--

onderzoeken / zie kosten voor eventuele aanleg zoals

totale kosten aanleg skeerlerbaan op

ooit bekeken op het IJsbaanterrein

IJsbaanterrein

7.11 Sportieve recreatie en toerisme.

7.12 Topsport.

Kleine zaal indien mogelijk en nodig om niet

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

PM

--

Kosten in euro’s en in uren

Baten in euro’s

4 uur

--

beschikbaar stellen.

7.13 Communicatie.

Overlegstructuur bekijken
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Thema-bijeenkomsten organiseren

10 uur / € 1.000,--

--

Voor het organiseren van thema-bijeenkomsten, bijvoorbeeld na een schouw, om af te stemmen hoe
we activiteiten kunnen opzetten o.i.d. moet een extra budget van € 1.000,-- worden gereserveerd voor
2006. Dit kan uit het breedtesportbudget worden gehaald. Voor 2007 en verder zal gekeken worden of
het zinvol is dergelijke bijeenkomsten te organiseren en zal hiervoor extra budget worden
aangevraagd.
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8.

LITERATUURLIJST EN AFKORTINGEN.

8.1 Gebruikte literatuur.
•

Handreiking gemeentelijke tarieven- en subsidiebeleid in de sport (VNG uitgeverij)

8.2 Afkortingen.
•

NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.

•

NISB: Nederlands Instituur voor Sport en Bewegen.

•

NebasNsg: Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten.

•

CIVIQ: kenniscentrum en adviesbureau op het gebied van vrijwillige inzet.

•

ABF Primos: bureau ABF Research dat informatie verzamelt en bewerkt, onder andere op het
gebied van bevolkingsgegevens, en gebruik maakt van het Prognose-, Informatie-, en Monitoring
Systeem.
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Bijlage 1:

WET OP DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo).
Nieuwe kansen voor sport door Wmo?

Het kabinet heeft besloten tot een nieuw stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke
ondersteuning. Per 1 juli 2006 is er – mits het parlement instemt met de voorstellen van het kabinet –
een nieuwe wet van kracht, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kernelement van de
Wmo is dat gemeenten de beleidsverantwoordelijkheid dragen voor de lokale invulling en dat
verantwoording ook dient plaats te vinden (horizontalisering).
‘Meedoen’ is het devies van de Wmo. Dit doel wil het kabinet bereiken door de zorgen en
ondersteuning aan burgers op een andere manier te regelen. De Wmo heeft eigen verantwoordelijkheid
van de burger en zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan. Vanuit dit principe moet de Wmo worden
vormgegeven. Voor mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden, biedt de Wmo ondersteuning.
Er is een krachtige, sociale structuur nodig, waar zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen
verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen. Daarvoor acht het kabinet een samenhangend
beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn én op aanpalende
terreinen van belang. Het kabinet geeft met de Wmo invulling aan de sturingsfilosofie waarin de
kaders landelijk worden bepaald, maar waarbinnen lokale beleidsvrijheid bestaat. Dit doet zij door
middel van prestatievelden en procesverplichtingen.

Negen prestatievelden en vier proces verplichtingen.
De Wmo definieert maatschappelijke ondersteuning in negen prestatievelden:
1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en
ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of
een psychosociaal probleem.
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld.
8. OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg.
9. Ambulante verslavingszorg.

In de Wmo zijn vier procesverplichtingen voor gemeenten opgenomen, welke naar alle waarschijnlijk
voor het eerste jaar nog niet zullen gelden:
1. participatie van burgers bij de totstandkoming van het beleid;
2. het vierjaarlijks richtinggevend plan;
3. de verordening voor voorzieningen die onder de zorgplicht vallen;
4. verantwoordingsverplichting door publicatie over prestaties.
Voor gemeenten is de toename van de wettelijke verplichtingen beperkt: elk van de negen
prestatievelden behoorde al tot het gemeentelijk domein. Afgezien van de nieuwe
procesverplichtingen’ betreffen de nieuwe gemeentelijke wettelijke taken nieuwe verplichtingen die
onder de zorgplicht vallen. De regie is straks in handen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente
zorgt voor kanalisering van ontwikkelingen en het voeren van integraal beleid waarbij goed rekening
wordt gehouden met de lokale omstandigheden en wensen van burgers.
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Herijking van beleid.
De gemeenten zullen de komende jaren veel veranderingen in gang zetten; deels door de toegenomen
taken, maar vooral ook door de bundeling van regelingen waardoor integraal beleid beter mogelijk
wordt. Naast de noodzakelijke stappen om aan de wettelijke vereisten te voldoen zal ook het gehele
beleid rond wonen, zorg en welzijn in de kaders van het gedachtegoed van de Wmo geplaatst moeten
worden. In deze herijking van het beleid gaat het om de vraag hoe de gemeente met maatschappelijke
ondersteuning in samenhang wil vormgeven. In prestatieveld 1 is bepaald dat gemeenten de sociale
samenhang en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten moeten bevorderen. Welke visie heeft de
gemeente op de samenleving? Welke rol spelen familie, vrienden, sociale verbanden, verenigingen en
organisaties hierin? In welke faciliteiten en voorzieningen wil de gemeente voorzien, zodat burgers
elkaar kunnen ondersteunen in een stimulerende omgeving? De vrijwillige inzet van burgers is
onmisbaar voor een goede uitvoering van de Wmo. Het kan gaan om informele en ongeorganiseerde
hulp (mantelzorg eb kleinschalig burgerinitiatief) en hulp in georganiseerd verband
(vrijwilligersorganisaties eb bijvoorbeeld sport). Ook kan veel bereikt worden door ondersteuning van
buurtverenigingen en andere initiatieven in de wijk. De gemeente moet haar visie bepalen met
betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning en de rol van de gemeente daarin. Vervolgens kan
de gemeente dit concretiseren in voorstellen voor ondersteuning van burgerinitiatieven.
In de herijking van het beleid kan de gemeente een samenhangend en integraal beleid realiseren,
waarbij alle beleidsterreinen van maatschappelijke ondersteuning betrokken worden en de herziening
plaatsvindt vanuit een gemeenschappelijke visie. Deze beleidsoperatie kan heel ingrijpend zijn met
verstrekkende gevolgen voor inwoners, de lokale instellingen, de gemeente en vele anderen.

Sport en Wmo.
Het beleidsveld sport vormt geen onderdeel van de Wmo. Echter, de sportsector vormt wel een
‘natuurlijke partner’ om onderdelen uit de Wmo gestalte te geven. Sport & bewegen is een belangrijk
issue als het gaat om preventief beleid. Een goed preventief beleid is van belang om te zorgen dat
mensen zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. Door dit preventieve beleid goed te organiseren kan
een gemeente ervoor zorgen dat wordt voorkomen dat de aandacht en het geld vooral naar individuele
zorgaanspraken zullen gaan. Als specifiek gekeken wordt naar de negen geformuleerde prestatievelden
dan sluit sport & bewegen met name aan bij de prestatievelden 1 tot en met 3 en prestatieveld 5.
Prestatieveld 4 biedt ook mogelijkheden.

Prestatieveld 1: het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
Dit prestatieveld is ruim en breed. De gemeente heeft hier dan ook een zeer grote vrijheid om lokaal
invulling te geven en prioriteiten te stellen. In de toelichting van de concepttekst worden de volgende
voorbeelden genoemd: het bevorderen van de 'civil society', de maatschappelijke verbanden van
burgers, het ondernemen van activiteiten ter bevordering van het vreedzaam samenleven van
verschillende etnische en religieuze groepen, het realiseren van accommodaties ten behoeve van
maatschappelijke activiteiten en sport. jeugdhonken, et cetera.

Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opvoeden
Het gaat hier om de in een gemeente wonende jeugdigen - en in voorkomende gevallen hun ouders bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals
schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is
dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in andere wetgeving, zoals
de Wcpv en de Leerplichtwet, vastgelegde taken.
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Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning
Er wordt gedoeld op activiteiten die de burger de weg wijzen in het veld van maatschappelijke
ondersteuning. Het kan hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen zoals (voldoende)
informatiepunten, als om meer specifieke voorzieningen als een individueel advies, of
vraagverheldering.

Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers wen vrijwilligers
De vrijwillige inzet van burgers is onmisbaar voor goede uitvoering van de Wmo.
Burgerinitiatieven, buurtverenigingen en sportclubs kunnen ondersteund worden.

Prestatieveld 5: bevorderen van deelname aan maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking
Met 'bevorderen' in dit prestatieveld wordt gedoeld op algemene maatregelen die, zonder dat men zich
tot de gemeente behoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan behoefte heeft.
Het gaat daarbij om een breed scala van mogelijke maatregelen. Wat betreft de deelname aan het
maatschappelijk verkeer kan gedacht worden aan de toegankelijkheid van de woonomgeving en
openbare ruimten zoals leeszalen, het gemeentehuis etc.
Maar ook het organiseren van activiteiten met een sociaal-recreatief of sportief karakter voor
specifieke doelgroepen is een voorbeeld. De afgelopen jaren zijn er vanuit de sport veel activiteiten
opgestart die aansluiten bij de bovenstaande prestatievelden van de Wmo. Dit is voor een belangrijk
deel het resultaat van de Breedtesportimpuls (BSI). Deze impuls startte in 2000 en heeft tot doel om
het lokale sportaanbod structureel te verbeteren en om samenwerking tussen sport en andere sectoren
als onderwijs en gezondheidszorg te versterken. Onlangs is de '2-meting breedtesport' verschenen.
Hieruit bleek dat 329 gemeenten in Nederland de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de BSI.
Daarmee zijn projecten rondom buurt en sport, verenigingsondersteuning en portstimuleringsprojecten
gericht op bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten van de grond gekomen.
De BSI loopt tot en met 2009. Het ministerie van VWS is gestart met een nieuwe
sportstimuleringsregeling, de zogenaamde BOS-regeling. Met de BOS-impuls (buurt-onderwijs-sport)
wil VWS de samenwerking tussen partijen uit buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau stimuleren.
Deze samenwerking moet resulteren in activiteiten die door middel van sport en bewegen in de buurt
een positieve impuls geven aan kwetsbare jongeren van 10 tot 19 jaar. Hierdoor zullen de fysieke en
psychosociale problemen van en de mogelijke overlast door deze jongeren verminderen en zal de
sociale cohesie in de buurt toenemen. Het ministerie van VWS heeft als intentie om zoveel mogelijk
gemeenten met de regeling te stimuleren om activiteiten te ontplooien, in de hoop dat de gemeenten
die activiteiten vervolgens duurzaam in hun beleid verankeren.
Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft in een onlangs aan de kamer gestuurde brief aangegeven
te verwachten dat -na afloop van de BSI (Breedtesportimpuls)- gemeenten, provincies en bonden 60%
van het totale BSI-bedrag in het sportaanbod blijven investeren. Uit een eerdere BSI-monitoring is
echter gebleken dat de structurele inbedding van projecten die in het kader van de BS1 zijn opgestart
lijkt uit te blijven. De Wmo biedt kansen voor de structurele inbedding van de ingezette activiteiten op
het gebied van sport & bewegen. Immers, in de herijking van het beleid kan de gemeente een
samenhangend en integraal beleid realiseren, waarbij alle beleidsterreinen van maatschappelijke
ondersteuning betrokken worden en de herziening plaatsvindt vanuit een gemeenschappelijke visie. Of
deze kans ook daadwerkelijk benut wordt zal afhankelijk zijn van de pro-actieve houding van de
afdelingen Sport & Recreatie, zij mogen niet afwachten wat er gaat gebeuren.
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Bijlage 2:

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN EN LEDENAANTALLEN.

Sportverenigingen die gebruik maken van de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente
Sliedrecht (daar waar het ledenaantal bekend is, is dit vermeld):
Verenigingen:
• Trimclub ABC
• Omnisportvereniging “Synergos”
• Sliedrecht Sport
• Zaalvoetbalvereniging. O.W.S.
• Badmintonvereniging Shuttle Up
• Voetbalvereniging Sliedrecht
• Hart Recreatie Sport Sliedrecht
• Tafeltennisvereniging Sliedrecht Sport
• SKC Merwede
• Sliedrechtse Lawn Tennis Club
• Dames Politie Vereniging
• Sportvereniging "Kurosaki"
• Wado-Riju
• Dames Fit Club
• Dansinstituut Mathilda
• Sportschool Tromp
• Sportvereniging Daeryon (is gevestigd in Bergambacht)
• Budoclub BUNA
• Zaalvoetbalvereniging van Hulst
• Zaalvoetbalvereniging Van Dijk
• Zaalvoetbalvereniging Leeuwestein
• Zaalvoetbalvereniging Van alles wat

Aantal leden:
162
1079
493
128
897
55
100
301
375
43
31

Door de navolgende personen wordt ook een sportzaal op jaarbasis ingehuurd:
• J. Braaksma
• J. van Heteren
• M. Visser
• E. Maasland
• B. Bor
Verenigingen die gebruik maken van Bronbad De Lockhorst:
• Onderwatersportvereniging Moby Dick
• Zwem- en polovereniging "Door Water Fit”
o VOGG
o Therapiezwemmen
• Stichting Revalidatie Gehandicapten Sliedrecht
Verenigingen die gebruik maken van diverse accommodaties:
• IJsclub “De Vriendschap"
• Wandelsportver. "Merwetippelaars”
• Hengelsportvereniging "De Voorn"
• Schietsportvereniging "Prinses Juliana"
• Klaverjasvereniging De Vijfkaart
• Watersportver. "Sliedrecht"
• Sliedrechtse Bridge Club
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124
239

55

ongeveer 2000
18
404
27

•

•
•
•
•

Postduivenvereniging. Sliedrecht e.o.
Schaakvereniging Sliedrecht
Dartvereniging Flying Gardinders
Biljartvereniging “Van Zessen Klaar”
Klaverjasvereniging "Hartenvrouw”

82
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Uitkomsten Sportdebat 26 april 2005.
Thema 1: Belevingswaarde van sport (Sport is leuk om te beoefenen en om naar te kijken).
•
•
•

•

Voor het beoefenen van welke sport dan ook zijn goede accommodaties nodig, zowel binnen als
buiten.
De beleving van sport is belangrijk: je moet er plezier aan beleven. Naast het plezier hebben in
sporten zelf heb je ook een gezellige avond met elkaar en ga je met een voldaan gevoel naar huis.
In z’n algemeenheid is men redelijk tevreden over het overleg met de gemeente over diverse zaken
en ook wel tevreden over het onderhoud maar wel duidelijk is dat niet aan elke wens voldaan kan
worden of dat er zaken zijn, waarop de gemeente nauwelijks invloed uit kan oefenen (konijnen
bijvoorbeeld).
Ten aanzien van de financiën is men redelijk tevreden. Maar blijft sport betaalbaar?

Stelling: De gemeente dient sport te stimuleren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De interesse van jeugd in het bewegen neemt af.
De sportvereniging moet de mensen en dus de sport stimuleren omdat de sportvereniging de
deskundigheid daarvoor heeft.
De taak van de gemeente is om te faciliteren. Denk aan accommodaties maar ook aan de
bereikbaarheid ervan.
Er moet betere samenwerking tussen onderwijs en verenigingen plaatsvinden.
Ouders moeten doordrongen zijn van het belang van sport voor hun kinderen.
De gemeente moet meer contact met sporters onderhouden.
De tendens om sportvelden / sportaccommodaties aan de rand van de gemeente te plaatsen is niet
goed.
Ook individuele sporten moeten veilig en liefst in de wijk beoefend kunnen worden.
Er is een groeiende uitval van sporters waar te nemen.
Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar gehouden / gemaakt worden. Dit moet absoluut tot
beleid verheven worden!
De huidige trapveldjes moeten instandgehouden worden en waar mogelijk moet geprobeerd
worden om nieuwe te realiseren.
Er valt een trend waar te nemen dat mensen sneller van sport wisselen.
Er moet geïnvesteerd worden in de flexibiliteit, die jongeren willen als het om sporten gaat.
Sportstimulering MAG geld kosten.
Sport leidt vaak tot positieve dingen en brengt mensen waarden en normen bij.

(NB: er wordt een gesprek gearrangeerd met de heer Smits en de heren Boevée en Blijenberg over de
mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning voor een manage. Dit naar aanleiding van een
opmerking van de heer Smits over de 500 mensen, die paardensport beoefenen)

Thema 2: Vormende waarde van sport.
•
•
•
•
•

Sport draagt meestal bij tot zelfvertrouwen en respect voor elkaar.
Sport brengt mensen discipline bij en leert hen hoe om te gaan met conflicten.
Van jongs af aan gaan kinderen vooruit op sociaal gebied als ze sporten.
Een vechtsport maakt mensen niet agressiever maar leert hen hoe, ook buiten de sport, met
agressie om te gaan.
Zelfverdediging zou in het lespakket op school opgenomen moeten worden.
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•
•
•
•

Commerciële sportscholen zijn niet té duur; er moet wel veel in de betaling van trainers
geïnvesteerd worden.
De blijvende vormende waarde is heel belangrijk in de (breedte)sport!
Ook teamsporten hebben een vormende waarde.
Zowel de school als de sportvereniging stellen regels op.

Stelling: van sporten hoef je niets te leren, het gaat alleen om het sporten.
• Het gaat niét alleen om het sporten aangezien je allerlei andere vaardigheden en nevenactiviteiten
erbij krijgt. (zie ook volgende thema).

Thema 3: Sociale waarde van sport (Door sport komen persoonlijke relaties tot stand en wordt
het gemeenschapsgevoel versterkt).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een sportvereniging levert sociale contacten en vriendschappen op en biedt veiligheid en
gastvrijheid.
Mensen zijn vaak op zoek naar een identiteit en vinden die onder andere bij een sportvereniging.
Bij een sportvereniging moet je samen met anderen vrijwilligers een beetje vrijwilligerswerk doen.
Bij een sportvereniging worden waarden en normen bijgebracht.
Ook topsport levert sociale waarden op (zowel binnen het veld als daarbuiten).
Topsporters hebben een voorbeeldfunctie.
Het is belangrijk om sport hoog op de agenda te zetten, ook qua financiën.
Een financiële drempel is er niet echt voor de jeugd, de contributie wordt in veel gevallen laag
gehouden.
Voetbal kan ook een negatief imago oproepen door vandalisme.
De randvoorwaarden voor sportbeoefening moeten goed in de gaten gehouden worden.
Meer waardering in het kader van de jeugdnota.
Welke rol moet de gemeente spelen bij individuele sporters?
Sport houdt de jeugd bezig maar desalniettemin sport zo’n 75% niet.

Stelling: Sporten haalt mensen uit een sociaal isolement.
• Sport levert ook vriendschappen op.
• De sociale waarde van sport komt ook tot uiting in het vrijwilligerswerk.
• Ook voor minder valide mensen is sport belangrijk voor sociale contacten.

Thema 4: Sport is doorgaans een gezonde activiteit, zet aan tot bewegen en draagt bij tot
preventie van ziekten.
• Sporten en bewegen is gezond, je knapt er bijvoorbeeld na ziekte meestal sneller van op maar ook
de belangstelling van de mede-sporters is belangrijk.
• Binnen de gemeente moet meer kennis over en aandacht voor sport komen: intensievere
samenwerking!
• Er wordt door ambtenaren en college niet altijd even vlot gereageerd op vraagstukken van
sportverenigingen.
• Het is belangrijk om sporten op een veilige, verantwoorde manier te doen.
• Het risico om een blessure op te lopen is niet groter naarmate je ouder wordt.
• Alhoewel het heel goed en prettig zou zijn als je alléén met gediplomeerde trainers zou kunnen
werken ontkom je er niet aan dat je ook met goedbedoelde vrijwilligers werkt.
• Als vereniging heb je de verantwoordelijkheid om mensen op te leiden tot trainer of om
gediplomeerde trainers aan te trekken.
• Voor bepaalde sporters is het bijna verplicht om alleen met gediplomeerde trainers te werken.
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•

De aansprakelijkheid voor ongelukken moet een vereniging goed regelen, omdat je zowel als
vereniging als als persoon aansprakelijk gesteld kan worden.

Vragen:
• Als je niet tevreden bent over een sportaccommodatie, ben je dan verplicht om het huurtarief te
betalen of kun je daar bezwaar tegen aantekenen? Antwoord: dat moet bespreekbaar gemaakt
worden.
• Is het mogelijk om gasttrainingen te geven op scholen? Antwoord: dat is een goed initiatief. De
gemeente heeft een aanvraag gedaan voor subsidie voor de BOS-impuls (Bewegen, Onderwijs en
Sport). Dit zou goed in het programma passen.
• Vroeger vonden er schoolsportkennismakingstrajecten plaats, door Activaria georganiseerd. Kan
dat weer opgestart worden? Antwoord: verenigingen worden opgeroepen om contact op te nemen
met scholen.
• Er wordt geprobeerd om de Sliedrechtse Lawn Tennis Club op de kaart te zetten. Wat doet de
politiek naar ouders toe om kinderen te wijzen op het belang van sport en als sport zo belangrijk
is, trek dan als politiek de portemonnee open. Antwoord: De gemeente kan het geld maar één keer
uitgeven. Belangrijk is om je vrijwilligers te koesteren. De gemeente zou een financiële impuls
kunnen geven aan verenigingen, die veel aandacht aan hun vrijwilligers besteden.
• Suggestie: bekostig als gemeente een verenigingsmanager, regel samen financiële zaken.
• Bundel krachten in de regio.
• OPROEP: ZET SPORT HOOG OP DE AGENDA.
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