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Samenvatting sportbeleidsnota 2008-2011
1. Inleiding
Sport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en is om verschillende redenen belangrijk. Vanuit het oogpunt van gezondheid, meedoen, sociale cohesie, het mogen presteren en het leren kennen van regels en normen etc. Sport is niet alleen een doel op zich maar
kan tevens als middel worden ingezet om bepaalde gemeentelijke doelen te realiseren.
Het gemeentelijk sportbeleid in de afgelopen jaren versnipperd tot stand is gekomen en op
verschillende onderdelen niet actueel meer.
Dit gegeven in combinatie met enkele belangrijke (sport) ontwikkelingen binnen de gemeente, vormen aanleiding om het gemeentelijk sportbeleid vast leggen in een sportbeleidsnota.
Een nota waarin de visie en doelstellingen voor de
jaren 2008-2011 (met doorkijk naar 2020) zo helder
en concreet mogelijk worden beschreven en die
integraal is. Sportbeleid staat namelijk niet op zich,
maar kent tal van raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen.
In februari 2006 heeft de gemeenteraad een kadernotitie vastgesteld met daarbij een conceptinhoudsopgave, die als leidraad moest dienen voor
de op te stellen nota.
Op 1 juni 2006 heeft een interactieve bijeenkomst
plaatsgevonden met de lokale sportwereld waarin is gediscussieerd over de visie en doelstellingen en waarin op enkele specifieke onderdelen (sportstimulering en subsidiering, verenigingsondersteuning en communicatie en accommodatiebeleid en beheer is gesproken).
De resultaten van die discussie zijn betrokken bij het opstellen van de nota.
Op 6 juni 2007 is de concept-sportbeleidsnota aangeboden aan de commissie Maatschappelijke Zorg met het verzoek deze nota vrij te geven voor inspraak. Gedurende de periode van
13 juni t/m 8 augustus 2007 heeft de conceptnota ter inzage gelegen. De nota is bovendien
toegezonden aan ruim 100 sportverenigingen en –bedrijven. In totaal zijn 8 inspraakreacties
ontvangen. De reacties en onze standpunten daarop zijn verwerkt in een afzonderlijke inspraaknota. De ontvangen reacties hebben aanleiding gevormd om de definitieve nota op
een beperkt aantal plaatsen te wijzigen en actualiseren (o.a. in relatie tot het besluit van de
gemeenteraad van 17 september 2007 in relatie tot de ontwikkeling van De Groene Wig als
toekomstige sportaccommodatie). Overeenkomstig het advies van de commissie Maatschappelijke Zorg op 27 november 2007, zal de gemeenteraad 1x per 4 jaar een nieuwe
sportbeleidsnota gaan vaststellen..

2. Bestaand beleid en ontwikkelingen
In 2005 is de kabinetsnota Tijd voor Sport gepresenteerd, waarin het rijk haar beleidsvoornemens ten aanzien van sport beschrijft. De rijksdoelstellingen zijn feitelijk samen te brengen
tot een drietal kernbegrippen “gezondheid, meedoen en topsport”. Via een uitvoeringsprogramma “samen voor sport” wordt toegelicht hoe het rijk deze doelstellingen samen met anderen denkt te realiseren.
Het bestaande beleid van de provincie is neergelegd in een nota die dateert van 2002. Het
ligt in de lijn der verwachting dat het bestaande beleid wordt geactualiseerd, waarbij ten aanzien van visie en doelstellingen aansluiting wordt gezocht bij het rijksbeleid.
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Het huidige gemeentelijk sportbeleid is neergelegd in verschillende beleidsstukken en af te
leiden uit de dagelijkse praktijk. Sommige nota’s zijn actueel (b.v. nota buitensport, onderzoek Marktplan naar behoefte binnensportaccommodaties) anderen zijn echter gedateerd
(nota clublokalen, accommodatienota).
Het is logisch om nota’s waarvan blijkt dat de inhoud niet (meer) in overeenstemming is met
het nieuwe beleid, gelijktijdig met de vaststelling van de nieuwe sportbeleidsnota in te trekken.
Diverse belangrijke ontwikkelingen hebben invloed op het gemeentelijk sportbeleid. Denk
daarbij aan de ontwikkeling van een sport- en leisurecentrum in het gebied Trivium, de bouw
van een nieuwe sporthal als onderdeel van het nieuwe Turfschip, de variantenstudie met
betrekking tot de locatie van buitensportvoorzieningen (verplaatsing en uitbreiding), het
breedtesport- en het Buurt Onderwijs Sportproject. Daarnaast spelen er diverse demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing en verkleuring), gezondheidsontwikkelingen
(overgewicht, te weinig beweging), en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, vrijwilligerstekort, normvervaging, commercialisering) waarmee rekening dient te
worden gehouden.
Tenslotte zijn er tal van aandachtspunten (onderzoek naar privatisering van het onderhoud
van de velden, kwaliteit en spreiding van accommodaties, financiële positie van de gemeente) en wensen van verenigingen (gebruiksmogelijkheid van accommodaties, verzoek om
speciale kunstgrasvelden, versnelde aanleg van extra kleedlokalen) die van invloed zijn op
het huidige beleid.

3. Sportbeleid 2008-2011 en doorkijk naar 2020
In dit hoofdstuk worden de visie en doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid beschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het rijksbeleid, maar worden bewust lokale accenten gelegd.
Visie (= de algemene doelstelling) en doelstellingen (meer concreet) worden in de nota vanzelfsprekend uitgebreid toegelicht.

Visie sportbeleid gemeente Etten-Leur:
Het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Etten-leur op een actieve,
gezonde en verantwoorde wijze aan sport deel te nemen en/of er van te genieten en waar
nodig sport ook in te zetten als middel om andere doelstellingen van het gemeentelijk beleid te realiseren.

Algemene doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid
1. Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk laten zijn
2. Het imago van Etten-Leur als gemeente met een aantrekkelijk sportklimaat versterken;
primair voor de eigen inwoners, met waar mogelijk een regionale aantrekkingskracht voor
bijzondere sportvoorzieningen.
3. Aard, omvang en kwaliteit van sportaccommodaties (voor binnen- en buitensport)
afstemmen op de (toekomstige) behoeften en normen.
Een sportvisie en algemene doelstellingen zijn belangrijk omdat hiermee de basis wordt gelegd voor het gemeentelijk sportbeleid. Vanuit het streven om nieuw beleid specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te maken (SMART) zijn de algemene doelstellingen verfijnd in meer specifieke doelstellingen.
Specifieke doelstellingen die zijn ondergebracht binnen de drie genoemde algemene doelstellingen.
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Specifieke doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk laten zijn
specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen, mensen met beperkingen, minder
draagkrachtigen, allochtonen stimuleren om actief aan sport te gaan doen of anderszins daarbij te betrekken.
sportdeelname bevorderen en sportuitval voorkomen omdat sport zowel vanuit sportief oogpunt als vanuit sociaal/maatschappelijk (o.a. sociale cohesie) en gezondheidsbeleid van groot belang is.
sportverenigingen ondersteunen in kennisoverdracht, werven- en behouden van leden, kaderleden en overige vrijwilligers
samenwerking tussen alle sportactoren (verenigingen, bedrijven en andere bij sport
betrokken organisaties waaronder scholen) stimuleren en coördineren en bestaande
relaties versterken.
Verbetering imago van de gemeente via Sport
sportevenementen die een lokale en/of regionale uitstraling hebben,
stimuleren en ondersteunen
positief mee (blijven) werken aan rijks-, provinciale of regionale (sport) campagnes
het verenigingswezen en daaraan gekoppeld het vrijwilligerswerk bevorderen en
versterken
het gestructureerd overleg met de lokale sportwereld, gericht op het bereiken van
maximale betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid continueren/uitbouwen
Etten-Leur op de landelijke kaart te zetten als “sportgemeente” van Nederland
Aard en omvang van sportvoorzieningen (voor binnen- en buitensport)
afstemmen op de (toekomstige) behoeften en geldende normering
Prioriteit voor die accommodaties waar nu al knelpunten voorkomen.
Bestaande-, uit te breiden en/of nieuw te realiseren accommodaties voldoen aan de
richtlijnen/specifieke eisen zoals door NOC*NSF opgesteld, waarbij deze accommodaties vanzelfsprekend optimaal toegankelijk zijn voor mindervaliden (verplichting op
grond van bouwbesluit)
Zorgen voor een goede evenwichtige spreiding van meer wijkgerichte sportaccommodaties (bv gymnastieklokalen) over de gemeente zodat deze “laagdrempelig” toegankelijk zijn voor o.a. onderwijs en/of wijkgebonden sporters. De behoefte aan
sportaccommodaties vanuit het onderwijs is daarbij leidend, maar het maximaliseren
van het multifunctioneel gebruik van accommodaties buiten schooltijden, een doel.
Zorgen voor goed bereikbare wijkoverstijgende sportvoorzieningen (denk aan
zwembad, sporthal, sportcomplex)
Streven naar het behouden van de bestaande diversiteit aan sportvoorzieningen
voor binnen- en buitensport
Optimaliseren van het gebruik van de bestaande gemeentelijke binnensportvoorzieningen (gymnastieklokalen/sportzalen), met waar mogelijk automatisering van het
sleutelbeheer, het op peil brengen van de binnensportinventaris en gelegenheid geven tot multifunctioneel gebruik van gemeentelijke (buitensport) accommodaties
Sportverenigingen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de in gebruik zijnde accommodatie. Daar waar een vereniging gebruik maakt van gemeentelijke accommodatie en meer eigen verantwoordelijkheid wenst, dit (onder voorwaarden) positief benaderen. Privatisering is daarbij nimmer een doel op zich zal alleen
aan de orde zijn indien dit voor alle partijen een duidelijke meerwaarde oplevert.
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Beleidsinstrumenten
Om de doelstellingen te kunnen realiseren worden verschillende beleidsinstrumenten ingezet. Het gaat daarbij om:
1.
Subsidiebeleid
2.
Accommodatiebeleid
3.
accommodatiebeheer
4.
Tariefbeleid
5.
Sportstimulering/doelgroepenbeleid
6.
Verenigingsbeleid
In de sportbeleidsnota (3.2) wordt per beleidsinstrument aangegeven op welke wijze dat
wordt ingezet. Eerst wordt de huidige situatie per beleidsinstrument beschreven en daarna
worden uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe beleid.
Het betreft de volgende uitgangspunten.
Subsidiebeleid
• Jeugdsportsubsidie als basissubsidie
• Basissubsidie verplicht tot meewerken aan (gemeentelijke) sportstimuleringactiviteiten
• Introductie projectsubsidie gekoppeld aan specifieke doelgroepen
• Specifieke regeling (bijzondere bijstand) voor mensen met een beperkt inkomen
verder onder de aandacht brengen
• Introductie van het sportpromotiefonds en het benoemen van een 2-tal sportambassadeurs
Accommodatiebeleid
• Aanbod sportaccommodaties is afgestemd op de behoeften
• Behoud van het bestaande aantal goed gespreide gymnastieklokalen
• De inventaris van de gymnastieklokalen is van kwalitatief goed niveau
Accommodatiebeheer (onderhoud en exploitatie)
• privatisering van enkele specifieke wijkoverstijgende sportvoorzieningen (als sporthal,
zwembad en ijsbaan) is acceptabel is, mits gelijktijdig harde afspraken kunnen worden gemaakt op het gebied van onderhoud, beheer en aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden voor onze inwoners/gebruikersgroepen..
• wijkgebonden voorzieningen (gymzalen) worden zoveel als mogelijk onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gehouden.
• de noodzaak of wens tot verdergaande privatisering van bestaande sportcomplexen
is voor wat betreft onderhoud en beheer van de sportvelden niet aanwezig en daarmee geen streven.
Tariefbeleid
• Tariefbeleid blijft een belangrijk instrument om doelen (met name sportstimulering)
van het gemeentelijk sportbeleid te realiseren. Gunstige tarieven zijn van belang om
daarmee de drempel voor sportbeoefening laag te houden
• In het tarievenbeleid vindt differentiatie tussen sportverenigingen en nietsportverenigingen plaats.
• Het tarief dat wordt gehanteerd dient zo transparant en inzichtelijk mogelijk te zijn.
• Via het introduceren van een systeem van tariefdifferentiatie een gunstiger (= beter
bezetting) en eerlijker verdeling van het gebruiksrooster realiseren
• Tarieven toekomstig zwembad en toekomstige sporthallen (Turfschip en Trivium) sluit
aan bij de huidige gebruikstarieven
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Sportstimulering/doelgroepenbeleid
• Grote waarde wordt toegekend aan het blijvend bevorderen van sportdeelname (=
sportstimulering)
• Diverse aanbevelingen ten aanzien van de bestaande doelgroepen jeugd, senioren
en sportverenigingen
• Bevorderen sportdeelname van nieuw te kiezen doelgroepen: minder draagkrachtigen, mensen met beperkingen en allochtonen
Verenigingsbeleid
• Een open en goed gestructureerde wijze van communicatie met de lokale sportwereld, waaronder de georganiseerde sportverenigingen, blijft uitgangspunt.
• zo actief mogelijk blijven inspelen op verzoeken om individuele ondersteuning van
sportvereniging op beleidsmatig, sporttechnisch of juridisch/beleidsmatig vlak
• Via het attenderen op en helpen bij het aanvragen van bestaande of nieuwe subsidiemogelijkheden (gekoppeld aan het gemeentelijk sportbeleid of aan andersoortige
financiële regelingen), sportverenigingen ook financieel zo goed mogelijk (blijven) ondersteunen
• sportverenigingen blijven ondersteunen in het kader van landelijke-, provinciale-, regionale sportcampagnes (gezondheid, sportpromotie etc)
• voorwaarden scheppen om het ongeorganiseerd sporten mogelijk te maken

4. Overige aspecten van invloed op het sportbeleid
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op een aantal onderwerpen/aspecten die niet zozeer
als beleidsinstrumenten zijn te beschouwen, maar zeker van invloed zijn op het gemeentelijk
sportbeleid. Onderwerpen als Topsport versus breedtesport, samenwerking met het onderwijs (primair en voortgezet onderwijs, CIOS, Fontys sporthogeschool), onroerend zaakbelasting, paracommercialisme/alcoholmatiging komen daarbij aan bod en worden per thema
voorzien van ons voornemen hoe daarmee om te gaan.
Vanaf 4.5. worden de raakvlakken met andere beleidsterreinen (volksgezondheid, toerisme
en recreatie, onderwijs- en jeugdbeleid, Wet maatschappelijke Ondersteuning, vrijwilligersbeleid, speelbeleid)

5. Financiën
Begonnen wordt met het inzichtelijk maken van de huidige lasten van het gemeentelijk sportbeleid, waarbij een uitsplitsing gemaakt wordt tussen binnensport en buitensport en overige
onderdelen van het sportbeleid. Met het aanduiden van de knelpunten en aanbevelingen ten
aanzien van huidige budgetten als basis en met een inschatting daarbij van kosten van nieuwe beleidsvoornemens, wordt uiteindelijk een inschatting gemaakt van de kosten van het
toekomstige beleid. Vastgesteld wordt dat met name de jaarlijks te sparen bedragen voor
planmatig onderhoud en uitbreiding van accommodaties (zie nota buitensport) op grond van
verschillende argumenten opgehoogd moeten worden om het beoogde kwaliteitsniveau op
korte en langere termijn blijvend te garanderen.

6. Evaluatie en monitoring
Het is de bedoeling om een maal per 4 jaar een nieuwe sportbeleidnota vast te stellen.
De inhoud van deze nota wordt daartoe periodiek geëvalueerd en op zijn effecten beoordeeld. Samen met de lokale sportwereld zullen de beoogde doelstellingen en bereikte effecten van de voorgenomen maatregelen dan in beeld worden gebracht.
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Aan de voorliggende sportbeleidsnota is een overzicht met projekten/activiteiten gekoppeld
voor de jaren 2008-2011 met doorkijk naar het jaar 2020.
Dit overzicht is bewust wat algemener gehouden.
Via een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma sport (eind 2008 voor de eerste maal)
wordt inzichtelijk gemaakt wat in het jaar daarvoor is uitgevoerd en bereikt.
Vanuit het streven het beleid zo SMART mogelijk te laten zijn en de gemeenteraad zo goed
mogelijk op de hoogte te blijven houden van de voortgang van het beleid, wordt via de verschillende rapportages in het kader van de planning- en controlcyclus gerapporteerd zodat
hierdoor inzicht ontstaat in bereikte aantallen en/of normen.
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1. INLEIDING
Sport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Velen doen aan sport, velen beleven plezier aan het kijken naar sport, velen zijn als vrijwilliger actief of dragen op andere manier een steentje bij.
Sport is om verschillende redenen belangrijk; vanuit het oogpunt van gezondheid, bewegingsbevordering, meedoen en sociale samenhang (bijvoorbeeld Buurt Onderwijs Sport), het
leren kennen van regels en het stellen van normen, het mogen presteren en trots zijn op prestaties. Sport is dus voor heel veel mensen om verschillende redenen van groot belang.
Maar sport is echter vooral ook leuk, omdat sport
zorgt voor ontspanning door inspanning. Sport is
dus zowel een middel als een doel. Een middel
omdat via sport zaken voor elkaar kunnen worden
gebracht die binnen onze maatschappij belangrijk
zijn. Maar sport is natuurlijk ook gewoon een doel
op zich omdat het een zinvolle vrije tijdsbesteding
vormt.

1.1. Waarom een nieuwe sportbeleidsnota voor de
gemeente Etten-Leur?
Vanuit het grote belang dat wordt toegekend aan sport als onderdeel van het totale gemeentelijk beleid, wordt het wenselijk en noodzakelijk geacht om onze visie ten aanzien van sport
in Etten-Leur voor de komende jaren via een enthousiasmerende, heldere nota te beschrijven. Daarvoor zijn diverse argumenten aan te voeren.
Zo is het voor de lokale sportwereld en de inwoners van onze gemeente belangrijk om inzichtelijk te maken welke doelen in Etten-Leur in de periode tot 2020 (= structuurvisie+ periode) nu precies met sport worden voorgestaan. Als die doelen vooraf helder worden beschreven kan in een latere fase ook beoordeeld worden of het beleid effectief is geweest of
dat er bijgestuurd behoort te worden.
Gelijktijdig is zo’n nota van belang omdat dan ook duidelijk aangegeven kan worden welke
rol de lokale sportwereld (sportverenigingen/bedrijven) of andere organisaties daarin bij
voorkeur moeten vervullen en wat met name ook de rol van onze gemeente in dit samenspel van partijen is. Natuurlijk kan een gemeentelijke overheid op verschillende beleidsgebieden een verschillende rol spelen, maar hoe zit dat nu precies op sportbeleidsgebied. Het
is voor de komende jaren van groot belang om helderheid te geven ten aanzien van juist ook
die rol. Gaat het daarbij juist om een regisserende, een stimulerende of om een faciliterende
rol? Of misschien wel om meerdere rollen tegelijk?
Uit het vervullen van een bepaalde rol kunnen namelijk ook verschillende (financiële) consequenties voortvloeien.
Het verschaffen van helderheid ten aanzien van dit soort zaken is van groot belang omdat
het vervullen van een bepaalde rol zich uiteindelijk ook vertaalt naar de mate waarin en wijze
waarop al dan niet ondersteuning wordt geboden ten aanzien van belangrijke onderdelen
van het gemeentelijk sportbeleid. In dat verband kunnen belangrijke items worden genoemd
als accommodatiebeleid, sportstimulering/sportpromotie, subsidiebeleid, verenigingsondersteuning, topsport etc. Maar juist ook onderwerpen als vrijwilligersbeleid, Wmo, Structuurvisie+, toerisme en recreatie, jongerenbeleid, speelbeleid en Volksgezondheid zijn van belang
bij het bepalen van de gemeentelijke rol binnen het sportbeleid.
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Duidelijk is bovendien dat het gemeentelijk sportbeleid in de afgelopen jaren versnipperd tot
stand is gekomen en op onderdelen zeker niet actueel meer is.
De onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen is niet of nauwelijks inzichtelijk. Dat maakt het voor inwoners, bestuurders, verenigingen en organisaties vaak lastig om
de doelstellingen van het sportbeleid helder in beeld te krijgen. En wanneer de beoogde
doelstellingen niet altijd helder en samenhangend zijn geformuleerd, wordt het feitelijk onmogelijk te toetsen of het gevoerde beleid ook succesvol is. Al met al voldoende redenen om
toe te werken naar meer samenhang, duidelijke doelstellingen en een samenhangende
sportbeleidsnota.
De sportbeleidsnota is een integrale nota. Integraliteit is van belang om daarmee de onderlinge samenhang tussen sport en andere beleidsgebieden maar juist ook tussen de verschillende sportbeleidsonderdelen onderling, zo goed mogelijk te waarborgen.
Bovendien zijn er op dit moment tal van belangrijke ontwikkelingen op sportgebied gaande.
Ontwikkelingen die op zichzelf van groot belang zijn maar die zeker ook vragen om onderlinge afstemming en daar waar dit kan om een integrale aanpak. Zo maakt Etten-leur tot eind
2007 gebruik gemaakt van de rijksregeling Breedtesportimpuls* en tot en met 2009 van de
regeling Buurt Onderwijs Sport
* Breedtesport is feitelijk alle sport en bewegen met uitzondering van topsport. De rijksregeling is bedoeld om
gemeenten en lokale organisaties nieuwe initiatieven te laten ontplooien die bijdragen tot een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod. Waarbij samenwerking binnen de sportsector en tussen sport en andere sectoren wordt toegejuicht en waarbij sportactiviteiten optimaal worden benut in het kader van andere sociale en maatschappelijke doelen)
** waarbij via een op elkaar afgestemd arrangement wordt gestreefd naar het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 t/m 19 jaar in de zuidelijke wijken van de gemeente.
Het belang van het ontwikkelen van een gemeentelijke sportbeleidsnota kan het beste worden onderbouwd door al dit soort argumenten in sporttermen samen te vatten.
”Om in Etten-Leur een goede sportprestatie neer te kunnen zetten is het van belang om
vooraf als team na te denken over welk doel je met elkaar wilt bereiken. De meeste kans op
succes ontstaat daarbij wanneer het volledige team het eens is over dat doel, bereid is om
daarvoor samen hard te werken en samen te werken en daarbij vasthoudt aan een vooraf
met elkaar uitgestippelde tactiek. Gelijktijdig moet er bereidheid zijn om tussentijds bij te sturen als het toch niet goed loopt. Iedere speler van het team behoort daarbij in het speelveld
een positie in te nemen waarbij zijn/haar kwaliteiten het beste tot zijn recht komen.
Wanneer iedere speler binnen het team zijn eigen weg blijft volgen, dan is de kans groot dat
iedere speler afzonderlijk onnodig veel kostbare energie verspeelt en dat uiteindelijk toch
geen topprestatie wordt geleverd. Daarmee wordt wellicht niet datgene bereikt wat velen in
Etten-leur graag voor ogen hebben….namelijk sport in Etten-Leur op een zo hoog mogelijke sport van de gemeentelijke beleidsladder plaatsen.
Dat streven is vanuit heel veel optieken van groot belang, maar met name omdat de overtuiging bestaat dat het scheppen van een positief sportklimaat in Etten-Leur, een prima basis
vormt om inwoners, sportverenigingen, sportbedrijven en andere bij sport betrokken organisaties in de gemeente te laten ervaren dat de gemeente Etten-Leur naast een mooi nieuw
bruisend centrumhart ook een groot en gezond kloppend sporthart heeft”.

1.2. Opzet van de sportbeleidsnota; leeswijzer
In het eerste deel van de sportbeleidsnota gaan wij in op het bestaande sportbeleid bij rijk,
provincie en onze gemeente en gaan wij in op verschilllende relevante ontwikkelingen.
Nadat we vervolgens diverse aandachtspunten en wensen inzichtelijk hebben gemaakt,
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de visie en de daarmee samenhangende doelstellingen
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van het gemeentelijk sportbeleid. We proberen die steeds zo concreet mogelijk te formuleren.
Om doelstellingen te kunnen realiseren, heeft een gemeentebestuur de beschikking over
verschillende beleidsinstrumenten. Het gaat daarbij om instrumenten als subsidies, tarieven,
accommodatiebeleid, sportstimulering, doelgroepenbeleid, verenigingsbeleid.
Het ene instrumenten is daarbij beter toepasbaar dan het andere ter realisering van bepaalde doelstellingen.
De verschillende beleidsinstrumenten lichten wij nader toe waarbij wij aangeven op welke
wijze wij dat instrument willen inzetten om specifieke doelen te realiseren.
Uiteindelijk ontstaat een compleet overzicht van onze beleidsvoornemens, activiteiten en
maatregelen die wij willen uitvoeren om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Vastgelegd in een activiteitenlijst.
Een goed (sport) beleid dient zo concreet mogelijk te zijn. Vandaar ook dat wij bij het aangeven van onze beleidsvoornemens, activiteiten en maatregelen zo goed mogelijk proberen
aan te duiden welke concrete resultaten wij daarmee beogen te bereiken.
Dat is juist ook van belang om naderhand te kunnen meten of resultaten en daarmee doelstellingen daadwerkelijk zijn behaald en het beleid succesvol is geweest of dient te worden
bijgesteld. Via de programmabegroting is reeds een aanzet gemaakt m.b.t. het benoemen
van dergelijke resultaten. In deze nota proberen we aan iedere doelstelling een beoogd resultaat te koppelen.
In hoofdstuk 4 wordt nog aandacht besteed aan overige aspecten die van invloed zijn op het
sportbeleid en die niet direct in te passen zijn bij de overige hoofdstukken. Het gaat daarbij
om onderwerpen als paracommercialisme, samenwerking met Fontys sporthoge school, de
raakvlakken van sportbeleid met andere gemeentelijke beleidsterrein, ozb- en legesbeleid
tov verenigingen, vrijwilligersbeleid.
In hoofdstuk 5 van deze nota zijn de financiële consequenties van de verschillende mogelijke
maatregelen zo goed mogelijk ingeschat. Deze gegevens hebben wij vervolgens geplaatst
naast de beschikbare financiële ruimte binnen de begroting/IP.
Omdat wij ons van bewust zijn, gelet op de financiële positie van de gemeente, dat niet alles
tegelijk kan, is het noodzakelijk daarbij prioriteiten te stellen of keuzes te maken.
De uiteindelijke keuzes en prioritering vormen de basis voor de activiteitenlijst 2008-2011,
Deze lijst, met doorkijk tot 2020 op bepaalde onderdelen, is als afzonderlijke bijlage aan de
nota toegevoegd
Sommige onderdelen van het sportbeleid maken het ook noodzakelijk verder door te kijken
dan het jaar 2011. Denk daarbij met name aan het onderdeel accommodatiebeleid vanwege
de daarbij aan de orde zijnde grote (vervangings) investeringen, groot onderhoud en periodieke renovaties. Vandaar ook dat bij het onderdeel accommodatiebeleid uit de activiteiten/projektenlijst een langere tijdsperiode (tot 2020, structuurvisie+ periode) is aangehouden.
Een nieuw en actueel sportbeleid vraagt ook om een periodieke evaluatie en monitoring . In
hoofdstuk 6 gaan wij nader in op de wijze waarop.
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1.3. Toelichting op (interactief) proces dat heeft geleid tot deze
sportbeleidsnota
In februari 2006 heeft de gemeenteraad een kadernotitie vastgesteld met daarbij een concept-inhoudsopgave voor de nota als leidraad. Op 1 juni 2006 heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden met de lokale sportwereld.
Tijdens deze bijeenkomst is met ruim 50 vertegenwoordigers van sportverenigingen, - bedrijven, raadsleden, en andere bij sport betrokken organisaties gebrainstormd over de doelstellingen die met het gemeentelijk sportbeleid moeten worden bereikt. Daarna is meer inhoudelijk met elkaar gediscussieerd over een 3-tal specifieke onderdelen van het beleid (sportstimulering en subsidiering, verenigingsondersteuning en communicatie met de lokale sportwereld, accommodatiebeleid- en beheer). Als bijlage zijn de belangrijkste conclusies van
deze bijeenkomst bijgevoegd. Aan de resultaten van die (levendige) discussie wordt bij de
betreffende onderdelen van deze nota nader aandacht besteed
De voorbereidingsprocedure is iets vertraagd, vanwege andere drukke werkzaamheden en
omdat in de procedure bewust ook tussentijds de mening van het sportplatform is gepeild.
Via het presidium is de inspraakprocedure bepaald.
Op 6 juni 2007 is de concept-sportbeleidsnota aangeboden aan de commissie Maatschappelijke Zorg met het verzoek deze nota vrij te geven voor inspraak. Gedurende de periode van
13 juni t/m 8 augustus 2007 heeft de conceptnota ter inzage gelegen. De nota is bovendien
toegezonden aan ruim 100 sportverenigingen en –bedrijven. In totaal zijn 8 inspraakreacties
ontvangen. De reacties en onze standpunten daarop zijn verwerkt in een afzonderlijke inspraaknota. De ontvangen reacties hebben aanleiding gevormd om de definitieve nota op
een beperkt aantal plaatsen te wijzigen en actualiseren (o.a. in relatie tot het besluit van de
gemeenteraad van 17 september 2007 in relatie tot de ontwikkeling van De Groene Wig als
toekomstige sportaccommodatie).
Het advies vanuit de commissie Maatschappelijke Zorg op 27 november 2007, heeft aanleiding gevormd om uit te gaan van het een maal per 4 jaar vaststellen van een nieuwe sportbeleidsnota door de gemeenteraad.
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2. BESTAAND BELEID EN ONTWIKKELINGEN
2.1. Rijksbeleid
Op 2 september 2005 is een kabinetsnota Tijd voor Sport gepresenteerd. Daarin worden de
voornemens gepresenteerd voor het toekomstige sportbeleid en beschrijft het rijk de rol die
zij daar zelf bij wil spelen en welke rollen men aan andere partijen (lagere overheden, bonden, onderwijs, sportverenigingen etc ) toedeelt. De rijksnota is in nauwe samenspraak met
die partners tot stand gekomen.
Het kabinet wil via de rijksnota nadrukkelijk extra aandacht aan sport gaan besteden.
Het belang van sport wordt nadrukkelijk onderkend.
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 mede een taak voor
de rijksoverheid.
In de nota worden diverse positieve maar ook
minder positieve ontwikkelingen genoemd.
Als voorbeelden worden genoemd; de
sportdeelname van allochtonen loopt
gemiddeld 10% achter bij autochtone bevolking, slechts een fractie van mensen met een
beperking komt aan (aangepast) sporten toe, 70% van de sportverenigingen heeft problemen met het vinden van trainers, begeleiders en ander kader, ruim 40 % van de volwassen
bevolking beweegt nog onvoldoende om ziekte of voortijdige sterfte te voorkomen, 70% van
de scholen bij het primair onderwijs doet onvoldoende aan sport en bij het voortgezet onderwijs is dat 50%. Situering en kwaliteit van de sportaccommodaties is niet altijd optimaal, in
sportkantines wordt erg veel alcohol gedronken,
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 de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen mee aan maatschappelijke activiteiten; speciale aandacht gaat daarbij uit naar ouderen, allochtone jeugd en mensen met
beperkingen
• mensen gedragen zich sportief en respecteren (spel) regels
• topsport wordt bevorderd, als symbool voor ambitie, bron van ontspanning en voor het
nationale imago in binnen en buitenland.
Deze doelstellingen, die in de nota verder worden toegelicht, zijn samen te brengen onder 3
kernbegrippen die feitelijk de accenten van het rijkssportbeleid vormen:
GEZONDHEID, MEEDOEN en TOPSPORT.
In de rijksnota, waarin vanzelfsprekend ook de (extra) financiële ruimte is aangegeven die
beschikbaar is om de verschillende doelstellingen te realiseren, wordt overigens aangekondigd om een uitvoeringsprogramma op te stellen.
Een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven hoe de belangrijkste doelstellingen uit
de nota in de periode 2006 t/m 2010 gerealiseerd kunnen worden.
Een uitvoeringsprogramma waarin een aantal deelprogramma’s (zoals Nationaal Actieplan
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Sport en Bewegen, Meedoen allochtone jeugd door sport, nieuwe sportmogelijkheden etc)
staan beschreven.
In het uitvoeringsprogramma, dat de titel “Samen voor Sport” heeft, wordt verder het beleid
beschreven ter ondersteuning van de lokale overheden.
Gekoppeld aan de verschillende deelprogramma’s reserveert het rijk in de komende jaren
ook extra budget dat doorgeschoven wordt naar die partners ( waaronder gemeenten), die
belangrijk zijn bij de uitvoering van de activiteiten

2.2. Provinciaal Sportbeleid
De bestaande beleidsnota van de provincie dateert van 2002. Deze nota “sportprovincie
Noord-Brabant”, gaat uit van een integrale benadering van sport, als onderdeel van het provinciaal sociaal beleid., met relatie naar integraal jeugd – en ouderenbeleid, opvoedingsondersteuning, toerisme, onderwijs, milieu, ruimtelijke ordening en economische zaken.
In de nota wordt aangegeven dat een belangrijke voorwaarde voor zowel de beoefening van
breedtesport als topsport, de sportinfrastructuur is. Het gaat daarbij om de aard en het aantal accommodaties en evenementen, maar tevens om organisatie en structuren ten behoeve
van verenigingsondersteuning en deskundigheidsbevordering.
Als missie heeft de provincie geformuleerd dat men als organisatie zichtbaar wil zijn om het
sportklimaat in Brabant te verbeteren door voorwaarden te (doen) realiseren die nodig zijn
om sportaanbieders en gemeenten het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk inwoners van
Brabant optimaal worden voorzien in hun behoeften op het terrein van sport.
De provincie ziet zichzelf overigens overwegend als belangenbehartiger en bruggenbouwer
tussen gemeenten, organisaties, tussen gemeentelijk- en rijksbeleid en naar europees beleid. Gericht wordt ingezet op het realiseren van een imago van Brabant als provincie waar
(top) sportevenementen gerealiseerd kunnen worden en waar sport wordt ingezet als middel
voor sociale vraagstukken en maatschappelijke dilemma’s.
Sport is een thema met prioriteit binnen het provinciaal sociaal beleid. Dat wil de provincie
bereiken via de volgende programmalijnen:
•
een breed, toegankelijk en bereikbaar sportaanbod
•
inzetten van sport als instrument om andere beleidsdoelen te realiseren
•
bevordering van een goed georganiseerde en professionele sector
•
brede inzet van Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB)
(een steunorganisatie van de provincie) ten behoeve van een adequate en vitale sport
ondersteuning
De programma lijnen zijn overigens geen uitvoeringsprogramma’s.
Via regionaal overleg worden projecten en activiteiten nader bepaald, waarbij SSNB op verzoek ondersteuning biedt aan gemeenten en lokale sportloketten, maar ook zelfstandig met
ideeën komt.
Met de provinciale Staten verkiezingen in maart 2007 voor de deur en met in acht name van
het verschijnen van de Rijksnota Tijd voor Sport, is het de bedoeling dat er volgend jaar een
nieuwe provinciale sportnota verschijnt Een nota waarin in ieder geval aansluiting zal worden gezocht bij de doelstellingen zoals in het rijksbeleid is aangegeven.
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2.3. Huidige situatie en huidig gemeentelijk beleid
In 1981 is een aantal nota’s vastgesteld betreffende het sportbeleid van de gemeente.
Het ging daarbij om een:
•
nota jeugdsportsubsidie,
•
nota tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
•
nota clublokalenbeleid
•
accommodatienota
De inhoud van de nota jeugdsportsubsidie en de nota tarieven gemeentelijke sportaccommodaties vormt feitelijk tot op dit moment voor de betreffende onderdelen nog de basis voor
het huidige beleid. Het beleid krijgt zijn vertaling in de jaarlijks op te stellen subsidie- en tarievenverordening.
Voor wat betreft de inhoud van de nota clublokalenbeleid en de accommodatienota geldt dat
die beiden inmiddels door de ontwikkelingen, tijd of door nieuw vastgestelde nota’s zijn achterhaald. Ter toelichting: Voor wat betreft de nota clublokalen zijn in de afgelopen jaren met
tal van verenigingen in het kader van privatisering (clubgebouwen) nieuwe afspraken gemaakt. Voor wat betreft de accommodatienota is recent de nota buitensport vastgesteld
(2005; accommodatiebehoefte tot 2020) en is het onderzoek naar de binnensport vastgesteld (rapport Marktplan Adviesgroep d.d. 2005 in het kader van het projekt Trivium. In het
onderzoek wordt de toekomstige behoefte aan binnensportaccommodatie sporthallen, gymzalen, zwembad, ijsbaan in beeld gebracht).
Meer recent zijn nog enkele andere belangrijke sportnotities opgesteld en zijn onderzoeken
verricht die vanuit sportbeleid belangrijk zijn. Vaak hing het opstellen van dergelijke notities
of het verrichten van onderzoeken samen met actuele ontwikkelingen op dat moment.
Als voorbeelden (niet uitputtend) noemen wij daarbij de aanvraag breedtesport (2001), het
aanvragen/toekennen van een Buurt Onderwijs Sport subsidie voor het gebied Etten-Leur
zuid. het vormen van een sportaccommodatiefonds (2006).
Binnen het lijstje van huidige beleidsdocumenten behoort natuurlijk ook het programmaakkoord 2006-2010 genoemd te worden. Het programma-akkoord (als bijlage bijgevoegd) is
een opdracht van de gemeenteraad aan het college. In het akkoord is als hoofddoel opgenomen, voldoende ruimte voor betaalbare sportbeoefening te realiseren, waarbij als aanvulling is opgenomen:
- een goed sportklimaat te realiseren voor iedereen
- nieuwe ruimten voor sport te ontwikkelen die voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen.
- te zorgen voor voldoende sportgelegenheden voor de schooljeugd, het ondersteunen
van schoolzwemmen, breedtesport en weerbaarheidstrainingen
Het stellen van duidelijke doelen in beleidsnota’s of anderszins, is van belang omdat het
wenselijk is inzicht te hebben in de vraag of de inzet van geld ook daadwerkelijk de beoogde
effecten oplevert. Het mag duidelijk zijn dat bestaande regelingen en nota’s ingetrokken of
aangepast moeten worden indien deze niet meer actueel zijn of op basis van de nieuw te
formuleren sportbeleidsvisie en beoogde doelstellingen (zie hoofdstuk 3) daarmee niet in de
pas lopen.
Waar het kan is het de bedoeling om gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe sportbeleidsnota verouderde nota’s in te trekken. Daarmee ontstaat duidelijkheid. Na vaststelling
van de nieuwe sportbeleidsnota dient tijd genomen te worden om geldende regelingen die
gehandhaafd blijven te actualiseren of bij te stellen in de lijn van het nieuw geformuleerde
beleid.
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Naast beschreven beleid (sportnota’s, onderzoeken, notities) vormt “de dagelijkse praktijk”
binnen het gemeentelijk sportbeleid een erg belangrijke factor. Niet alles wat het gemeentelijk sportbeleid raakt is of behoeft te worden neergelegd in heldere notities.
De directe contacten met vertegenwoordigers van sportverenigingen, - bedrijven, zowel op
ambtelijk als bestuurlijk niveau, op sporttechnisch-, onderhoudstechnisch als juridisch vlak,
hebben in de afgelopen jaren geleid tot tal van praktijkafspraken die thans voor gemeente en
betrokken verenigingen als “vanzelfsprekend” worden ervaren.
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, eenduidigheid en transparantie is het op onderdelen
gewenst dergelijke afspraken duidelijk vast te leggen, zodat ook andere verenigingen weten
dat mogelijkheden bestaan of hulp wordt geboden.
Wij volstaan hier tenslotte (zonder compleet te willen zijn) met het vermelden van de verschillende vastgestelde (beleids) notities waaruit meer direct het huidige gemeentelijke sportbeleid (op onderdelen) is af te leiden maar tevens met enkele beleidsnota’s die daarop van
invloed zijn.
• nota clublokalenbeleid,
• accommodatienota
• nota jeugdsportsubsidie
• nota tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
• jeugdsportsubsidieregeling
• gehandicaptensubsidieregeling
• sportstimuleringsprojekt basisscholen
• sportfonds (evenementen)
• stimuleringsfonds sportaccommodaties
• breedtesport-subsidieaanvraag “Etten-Leur een sport hoger”
• Notitie accommodatiebehoefte buitensport 2004-2020
• Onderzoek behoeften binnensportaccommodaties (Marktplan Adviesgroep)
• Structuurvisie plus
• Programmabegroting
• Collegeprogramma
• Kadernota Wmo
• Nota Speelbeleid

2.4. Overige ontwikkelingen, aandachtspunten en wensen
In dit hoofdstuk staan wij achtereenvolgens stil bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het
gemeentelijk sportbeleid Het gaat daarbij in eerste instantie om een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sportaccommodaties of belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.
Vervolgens besteden wij aandacht aan enkele actuele projecten en stippen wij een aantal
belangrijke demografische- en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen aan.
Na het beschrijven van deze ontwikkelingen, vermelden wij nog enkele aandachtspunten en
wensen die betrokken dienen te worden bij het sportbeleid.
2.4.1. Ontwikkelingen
a. In het gebied Trivium is de ontwikkeling van een sport- en leisurecentrum voorzien waarin
o.a. een sporthal is opgenomen, een nieuw overdekt zwembad en een overdekte ijsbaan
(afmetingen 30x60 meter).
b. Gelijktijdig met de realisering van een nieuw activiteitencentrum Turfschip, wordt daarin
eveneens een nieuwe sporthal gerealiseerd.
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c. Indien de 2 sporthallen (beide in particuliere handen) een feit zijn, wordt prima ingespeeld
op de onderzochte behoeften (gebaseerd op onderzoek Marktplan Adviesgroep) en zal de
bestaande sporthal op sportpark Lage Banken komen te vervallen.
d. In het kader van de structuurvisieplus is de ruimtelijke behoefte aan buitensportvoorzieningen ingeschat (5-7 ha tot 2020). Ontwikkelingen ten aanzien van inwonersaantallen in
combinatie met inschattingen ten aanzien van sportparticipatie vormen de basis voor gemaakte berekeningen. Vraag die thans aan de orde is,is op welke lokatie(s) deze buitensportruimte het beste kan worden ingepast. In samenhang met het te realiseren
woningbouwprogramma in de gemeente, worden daartoe verschillende varianten nader met
elkaar vergeleken, zodat een weloverwogen afweging kan worden gemaakt.
In de variantenstudie wordt zowel rekening gehouden met mogelijkheden van nieuw te ontwikkelen ruimte (denk aan lokatie De groene wig, Streek) als met herinvullingsmogelijkheden
van bestaande sportcomplexen (Hoge Neerstraat, Lage Banken).
e. Het breedtesportprojekt, waarin tal van speerpunten zijn genoemd, loopt per 31-12-2007
af. De subsidieaanvraag (50% kosten rijk/50% kosten gemeente) gaat ervan uit dat na afloop
van het projekt, de breedtesport structureel onderdeel van gemeentelijk beleid wordt.
Dit impliceert dus dat in 2007 beslissingen genomen dienen te worden ten aanzien van het al
dan niet continueren van bepaalde projekten en/of beslissingen genomen moeten worden
ten aanzien van de toekomstige wijze van aanpak van de eerder gekozen speerpunten (onderwijs in beweging, sportvereniging in beweging, wijk in beweging, senioren in beweging).
f. De gemeenteraad heeft in 2005 besloten om per jaar €10.000,- te besteden aan een
sportstimulering voor mensen in de leeftijd van 50 +. Hiertoe dient een subsidiebeleidsregel
te worden opgesteld.
g. Er loopt een Buurt Onderwijs Sport projekt voor de zuidelijke wijken van onze gemeente.
In dat kader wordt gedurende een 4-tal jaren in samenspraak met tal van organisaties samengewerkt op allerlei gebied (waaronder sport) om daarmee kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 t/m 19 extra kansen te bieden en ontwikkelingsachterstanden weg te nemen.
Overigens geldt niet alleen voor het BOS-gebied dat sport daarbij als middel wordt ingezet
om ook andere doelstellingen te realiseren. Naast het stimuleren van beweeggedrag vanuit
gezondheidsoogpunt, geldt daarbij zeker ook dat via sport de sociale cohesie wordt bevorderd.
h. Demografische ontwikkelingen
In de komende periode is er sprake van ontgroening, vergrijzing en verkleuring van de Nederlandse samenleving. Het aandeel jongeren in de Nedelandse bevolking neemt af, waarbij
de sportparticipatie van deze groep zorgelijk blijft. Steeds meer signalen klinken door dat de
Nederlandse jeugd te weinig beweegt en te dik wordt, met alle gezondheidsrisico’s van dien.
Tegelijkertijd neemt het aandeel ouderen de komende jaren sterk toe, wat een uitbreiding
van de vraag naar sportactiviteiten voor deze groep betekent. Het bestaande sportaanbod is
vooralsnog niet volledig toegerust om aan de wensen en mogelijkheden van jong en oud toe
te komen. Het aandeel allochtonen in de bevolking neemt toe, vooral in grote steden. De
vraag is of de sportparticipatie van allochtonen blijvend (te) laag blijft. Het aantal mensen met
een beperking zal relatief stijgen, waarmee de vraag om specifieke voorzieningen voor deze
groep . Sportorganisaties zijn ook op dit punt nog niet voldoende uitgerust om hieraan tegemoet te komen.
i. Gezondheid
Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het lokale volksgezondheidsbeleid is overgewicht, niet alleen bij volwassenen maar in toenemende mate ook bij jongeren. In EttenLeur heeft 49% van de volwassenen overgewicht en heeft 12% ernstig overgewicht. Van de
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jongeren (12 t/m 17 jaar) heeft inmiddels 11% overgewicht (Gegevens uit jeugdmonitor en
volwassenenmonitor GGD West-Brabant).
Via het bevorderen van gezond gedrag is op dit terrein aanzienlijke gezondheidswinst te
boeken. Voor wat betreft overgewicht zijn het bevorderen van bewegen en gezonde voeding
de belangrijkste aanknopingspunten. Ruim 40% van de volwassenen beweegt te weinig, één
op de 5 jongeren in Etten-Leur sport minder dan één keer per week (buiten schooltijd).
Om dit toenemende probleem het hoofd te bieden, zijn activiteiten noodzakelijk die enerzijds
gericht zijn op meer bewegen en anderzijds op gezonde voeding, niet alleen voor jongeren
maar tevens voor ouderen. Uit onderzoek is tevens gebleken dat het probleem van overgewicht met name ook bij mensen met een beperking evident aanwezig is.
j. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
De individualiseringstendens van de laatste jaren heeft consequenties voor de georganiseerde sport en zet zich vermoedelijk nog door. De aandacht voor typische verenigingssporten zal de komende jaren verder onder druk komen te staan. Daarentegen zal de animo voor
individuele sporten verder toenemen. Mede hierdoor staan de sportverenigingen onder druk,
aangezien zij moeite zullen houden met het vinden en binden van vrijwilligers. Verder lopen
verenigingen (op termijn) het risico van ledenverlies, met een groeiend tekort aan (voldoende) deskundig kader en met financiële knelpunten.
Een andere sociale tendens is de verandering van waarden en de trend van normvervaging.
In de sport, op basis van verdraagzaamheid (tolerantie) en sportiviteit (fair play), is duidelijk
zichtbaar hoe de waarden en normen in de samenleving zich ontwikkelen en veranderen.
(her)waardering en toepassing van waarden en normen bij sport en bewegen zal in toenemende mate in de aandacht komen. De georganiseerde sport heeft over het algemeen moeite om zich aan te passen aan de veranderende vraag. Commerciële sportaanbieders doen
dit beter. De commercie zal dan ook steeds meer sportaanbod voor haar rekening nemen;
het aantal particuliere aanbieders op de markt voor sport en bewegen blijft groeien.
De verdergaande commercialisering van de sport, van sportverenigingen en van sportaccommodaties maakt sportdeelname voor bepaalde groepen onaantrekkelijk en soms te duur.

2.4.2. Aandachtspunten
Vanuit de gemeenteraad is in 2005 opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar
de mogelijkheid/wenselijkheid van het privatiseren van het onderhoud van sportvoorzieningen. Het bestaande onderhoud van de velden ligt bij de gemeenten is via een aanbestedingsprocedure/contract uitbesteed aan een particulier bedrijf.
Het contract eindigt per 31-12- 2007 en de vraag is aan de orde of en zo ja in hoeverre het
wenselijk is dat onderhoud (of een deel daarvan) in handen van de gebruikers van de sportvelden te brengen. Inmiddels is besloten dit onderhoud onder verantwoordelijkheid van de
gemeente te houden. In het onderdeel accommodatiebeleid (zie hoofdstuk 3) lichten wij deze
beslissing en de daaraan ten grondslag liggende argumenten nader toe..
De bestaande gymnastieklokalen liggen verspreid door de gemeente. De voorzieningen worden door sportverenigingen, particuliere gebruikers, maar zeker ook door scholen of t.b.v.
projekten als buurt onderwijs sport en Galm vrijwel dagelijks benut. In combinatie met de
ontwikkeling van brede scholen wordt ingezet op het integreren van dergelijke gymnastiekzalen in zo’n multifunctionele voorziening. Ondanks nieuwe sportvoorzieningen, vormt de kwaliteit van de bestaande (veelal wat oudere) voorzieningen een aandachtspunt.
Ook op dit onderdeel komen we verderop in de nota terug.
De financiële positie van onze gemeente vormt een blijvend aandachtspunt dat zeker ook
van invloed is op het onderdeel sport. Je kunt wel veel willen, maar het zal natuurlijk wel be-
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taald moeten worden. In de financiële paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld
vanuit onze gemeente nu aan sport (voorzieningen) wordt besteed of wordt gereserveerd,
welke consequenties er kleven aan eventuele nieuwe wensen/nieuw beleid en welke afwegingen daarbij mogelijk zijn. Het mag op voorhand duidelijk zijn dat ook hier keuzes moeten
worden gemaakt.

2.4.3. Wensen
Naast eigen gemeentelijke wensen, zijn wensen op sportgebied met name af te leiden uit
gesprekken met sportverenigingen, bedrijven en organisaties.
In zijn algemeenheid denken wij dat sportverenigingen in Etten-Leur redelijk tevreden zijn
met het voorzieningenniveau. Natuurlijk vinden er met hen wel discussies plaats over zaken
als onderhoud van velden, de consequenties van overbespeling van velden, minder optimale gebruiksmogelijkheden van zalen vanwege vastgestelde roosters of “oudste rechten “.
Natuurlijk bestaat er soms verschil van inzicht over de rol die onze gemeente op sportgebied
thans vervult en volgens de een of de ander behoort te vervullen.
In zijn algemeenheid stellen wij echter vast (op basis van periodieke overleggen, dagelijkse
contacten, vanuit reacties van het sportplatform en gebaseerd op reacties tijdens de interactieve bijeenkomst van 1 juni 2006) dat er een redelijke mate van tevredenheid is over de
sportfaciliteiten in Etten-leur. Voor uw beeldvorming hebben wij een overzicht bijgevoegd van
de bestaande overlegstructuren en het aantal overleggen dat wij gemiddeld per jaar voeren
met de lokale sportverenigingen (zie bijlage)
Wel is het zo dat wij steeds vaker vanuit de voetbalverenigingen de wens horen om bestaande grasvelden (op termijn) om te zetten in kunstgrasvelden. Vanuit de hockey wordt
verzocht om een bestaand (zandingestrooid) kunstgrasveld om te zetten in een semiwaterveld. Daarbij worden overigens verschillende argumenten gebruikt. Voor de een geldt
dat de wens van kunstgrasvelden voortkomt uit een capaciteitsprobleem (verder kunnen
groeien) en daaraan gekoppeld het streven naar verhoging van de bespelingsgraad van de
velden. Voor de ander geldt met name de sportspecifieke behoefte aan dit soort moderne
velden en/of de wens “mee” voorop te willen lopen in ontwikkelingen binnen zo’n tak van
sport. In zijn algemeenheid hebben wij begrip voor het streven vanuit sportverenigingen naar
maximale kwaliteit en bespeelbaarheid van accommodaties; maar aan alles hangt een prijskaartje.
Naast wensen ten aanzien (moderne) sportvelden voor bepaalde verenigingen, geldt voor
verschillende verenigingen de problematiek van een te beperkte hoeveelheid kleedruimten.
Op drukke wedstrijddagen is het vaak behelpen om alle teams goed en comfortabel te kunnen laten omkleden. Het is vaak passen en meten geblazen. Gevraagd wordt om noodmaatregelen of om een snellere realisering van extra kleedruimte dan volgens de onlangs vastgestelde nota accommodatiebehoefte buitensport 2004-2020 is gepland.
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3. SPORTBELEID 2008-2011 EN DOORKIJK NAAR 2020
3.1. Visie en doelstellingen gemeentelijk sportbeleid
Alhoewel een gemeentelijke overheid autonoom is in het bepalen van de inhoud van zijn
sportbeleid, vraagt de rijksoverheid in haar nota “tijd voor sport” aan alle bij sport betrokken
participanten, om medewerking bij het tot stand brengen van het rijksbeleid.
Evenals de provincie Noord-Brabant in 2007 van plan is bij het ontwikkelen van een nieuwe
provinciale nota, achten wij het logisch om bij het ontwikkelen van onze sportbeleidsnota,
zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de visie en doelstellingen van de rijksnota.
Een en ander echter met een kanttekening dat een gemeentelijke sportnota wat ons betreft
ook vraagt om eigen lokale accenten.
Immers, de problematiek in onze gemeente ten aanzien van bepaalde onderdelen van het
sportbeleid (denk aan sportparticipatie allochtonen) is wellicht in grotere gemeenten meer
evident aanwezig en vraagt daar wellicht om een andersoortige aanpak dan in onze gemeente.
Ook voor wat betreft het onderdeel “topsport”
uit de rijksnota, past een nuancering voor de
Etten-leurse situatie. Etten-Leur kent namelijk
geen topsportklimaat. Dit laat echter onverlet
dat ook met sport op hoog amateurniveau
(zowel in teamverband als bij individuele
sporten) het imago van onze gemeente positief kan worden beïnvloed..Wij zien zeker
kansen om samen met de lokale sportwereld
het imago van Etten-Leur binnen onze regio
als gemeente met een zeer aantrekkelijk
sportklimaat, beter uit te nutten.
Kortom, wij willen ons in een eigen sportnota zoveel als mogelijk conformeren aan het rijksbeleid maar willen visie en doelstellingen meer specifiek op Etten-Leur van toepassing verklaren. Gestart wordt daarom met het formuleren en toelichten van de gemeentelijke sportvisie (= de hoofddoelstelling), direct gevolgd met de belangrijkste algemene doelstellingen van
het beleid.
De algemene doelstellingen worden vervolgens verfijnd tot meer specifieke (en daarmee
meetbare) doelstellingen.
De beleidsvisie in combinatie met de algemene en meer specifieke doelstellingen, vormen
uiteindelijk de basis voor het formuleren van de beleidsspeerpunten en het actieplan voor de
komende jaren.

Visie sportbeleid gemeente Etten-Leur:
Het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Etten-leur op een actieve,
gezonde en verantwoorde wijze aan sport deel te nemen en/of er van te genieten en waar
nodig sport ook in te zetten als middel om andere doelstellingen van het gemeentelijk beleid te realiseren.
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Nadere toelichting op de visie
“Zo veel mogelijk bewoners”
Het gemeentebestuur van Etten-leur draagt sport een warm hart toe en streeft naar het creeren van zodanig sportklimaat binnen de gemeente, dat sport voor iedereen toegankelijk is
(“meedoen”). Het gemeentebestuur is er zich daarbij van bewust dat om dit te realiseren
sommige doelgroepen daarbij een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
“Sport als middel”
Sport wordt door de meeste mensen gewoon ervaren als “leuk om te doen” of als “prettige,
zinvolle manier van ontspanning”. Het belang van sport en meer specifiek de functie van
sportverenigingen en – bedrijven als ontmoetingsplaats voor mensen, mag niet worden onderschat. Sport is vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt een bijzonder en krachtig element
binnen de samenleving. Sport kan derhalve ook als middel worden ingezet om sociale integratie te bevorderen en/of mensen uit een (dreigend) sociaal isolement te halen.
Om deze visie te realiseren zal het gemeentebestuur op onderdelen faciliterend, stimulerend
en/of regisserend op treden. Wat betekent dit precies?
“Faciliteren”
Een aantrekkelijk sportklimaat impliceert ook het behouden van of realiseren van kwalitatief
goede en voor de inwoners betaalbare sportaccommodaties, zowel voor de binnen als buitensport. Sportvoorzieningen dienen waar noodzakelijk te voldoen aan door NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie) gestelde algemene (sporttakoverstijgende) richtlijnen en specifieke eisen per sporttak.
NB NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 30.000 verenigingen met in totaal 4,7 miljoen georganiseerde
sporters.

Privaat initiatief ten aanzien van realisering, exploitatie en beheer van accommodaties wordt
onder voorwaarden toegejuicht, mits daarbij voldoende garanties worden geboden en wanneer is aangetoond dat dit voor de gemeente en zijn inwoners voordelen oplevert.
Onder faciliteren wordt eveneens verstaan dat verenigingen, onderwijs of andere bij sport
betrokken organisaties, ondersteuning wordt geboden door bijvoorbeeld kennisoverdracht of
ondersteuning van of bij evenementen .
“Stimuleren”
Om verschillende redenen (o.a. vanuit gezondheidsoogpunt, het voorkomen van achterstandsssituatie, verbeteren sociale contacten) wordt het van belang geacht om bepaalde
groepen extra te stimuleren hun weg naar actieve sportbeoefening te vinden of hun betrokkenheid bij sport te bevorderen.
“Regisseren”
De diversiteit aan participanten binnen het sportbeleid in combinatie met de raakvlakken van
sport met andere beleidsterreinen (denk aan jongerenbeleid, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, recreatiebeleid, speelbeleid, ruimtelijke ordening,
sociaal beleid) vraagt van het gemeentebestuur om waar noodzakelijk de regie te voeren,
opdat gewenste ontwikkelingen van de grond komen en ongewenste (tegenstrijdige) ontwikkelingen worden voorkomen.
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Algemene doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid
1. Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk laten zijn,
2. Het imago van Etten-Leur als gemeente met een aantrekkelijk sportklimaat versterken;
primair voor de eigen inwoners, met waar mogelijk een regionale aantrekkingskracht voor
bijzondere sportvoorzieningen.
3. Aard, omvang en kwaliteit van sportaccommodaties (voor binnen- en buitensport)
afstemmen op de (toekomstige) behoeften en normen.
Opm. Tijdens de interactieve bijeenkomst van 1 juni 2006 is uitvoerig met sportverenigingen, - bedrijven, raadsleden en met andere bij sport betrokken organisaties gesproken over een visie en meer concrete doelstellingen van
het gemeentelijk sportbeleid. Doelstellingen die tijdens deze bijeenkomst op tafel kwamen en waarvoor een breed
draagvlak blijkt te bestaan, zijn als algemene doelstelling in deze sportnota opgenomen.

Een sportvisie en algemene doelstellingen zijn belangrijk omdat hiermee de basis wordt gelegd voor het gemeentelijk sportbeleid. Vanuit het streven om nieuw beleid specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te maken (SMART) achten wij het noodzakelijk
om de algemene doelstellingen te verfijnen in meer specifieke doelstellingen.
Specifieke doelstellingen die wij voor u hebben ondergebracht binnen de drie genoemde
algemene doelstellingen.

Specifieke doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid
1. Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk laten zijn
1.1
specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen, mensen met beperkingen,
minder draagkrachtigen, allochtonen stimuleren om actief aan sport te gaan doen of
anderszins daarbij te betrekken.
1.2
sportdeelname bevorderen en sportuitval voorkomen omdat sport zowel vanuit
sportief oogpunt als vanuit sociaal/maatschappelijk (o.a. sociale cohesie) en
gezondheidsbeleid van groot belang is.
1.3
sportverenigingen ondersteunen in kennisoverdracht, werven- en behouden van
leden, kaderleden en overige vrijwilligers
1.4
samenwerking tussen alle sportactoren (verenigingen, bedrijven en andere bij sport
betrokken organisaties waaronder scholen) stimuleren en coördineren en bestaande
relaties versterken
2. Verbetering imago van de gemeente via Sport
2.1
sportevenementen die een lokale en/of regionale uitstraling hebben,
stimuleren en ondersteunen
2.2
positief mee (blijven) werken aan rijks-, provinciale of regionale (sport) campagnes
2.3
het verenigingswezen en daaraan gekoppeld het vrijwilligerswerk bevorderen en
versterken
2.4
het gestructureerd overleg met de lokale sportwereld, gericht op het bereiken van
maximale betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid
continueren/uitbouwen
2.5
Etten-Leur op de landelijke kaart te zetten als “sportgemeente” van Nederland
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3. Aard en omvang van sportvoorzieningen (voor binnen- en buitensport) afstemmen
op de (toekomstige) behoeften en geldende normering
3.1

Prioriteit voor die accommodaties waar nu al knelpunten voorkomen.
Bestaande-, uit te breiden en/of nieuw te realiseren accommodaties voldoen aan de
richtlijnen/specifieke eisen zoals door NOC*NSF opgesteld, waarbij deze accommodaties vanzelfsprekend optimaal toegankelijk zijn voor mindervaliden (verplichting
op grond van bouwbesluit)

3.2

Zorgen voor een goede evenwichtige spreiding van meer wijkgerichte
sportaccommodaties (bv gymnastieklokalen) over de gemeente zodat deze
“laagdrempelig” toegankelijk zijn voor o.a. onderwijs en/of wijkgebonden sporters.
De behoefte aan sportaccommodaties vanuit het onderwijs is daarbij leidend, maar
het maximaliseren van het multifunctioneel gebruik van accommodaties buiten
schooltijden, een doel.

3.3

Zorgen voor goed bereikbare wijkoverstijgende sportvoorzieningen (denk aan
zwembad, sporthal, sportcomplex)

3.4

Streven naar het behouden van de bestaande diversiteit aan sportvoorzieningen
voor binnen- en buitensport

3.5

Optimaliseren van het gebruik van de bestaande gemeentelijke
binnensportvoorzieningen (gymnastieklokalen/sportzalen), met waar mogelijk
automatisering van het sleutelbeheer, het op peil brengen van de
binnensportinventaris en gelegenheid geven tot multifunctioneel gebruik van
gemeentelijke (buitensport) accommodaties

3.6

Sportverenigingen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de in
gebruik zijnde accommodatie. Daar waar een vereniging gebruik maakt van
gemeentelijke accommodatie en meer eigen verantwoordelijkheid wenst, dit
(onder voorwaarden) positief benaderen. Privatisering is daarbij nimmer een doel op
zich zal alleen aan de orde zijn indien dit voor alle partijen een duidelijke
meerwaarde oplevert.
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3.2 BELEIDSINSTRUMENTEN
Om de aangegeven doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid te kunnen realiseren,
kunnen verschillende beleidsinstrumenten worden ingezet.
In het kader van sportbeleid onderscheiden wij de volgende beleidsinstrumenten:
1.
Subsidiebeleid
2.
Accommodatiebeleid
3.
accommodatiebeheer
4.
Tariefbeleid
5.
Sportstimulering/doelgroepenbeleid
6.
Verenigingsbeleid
Niet alle beleidsinstrumenten zijn echter inzetbaar ter realisering van de in de vorige paragraaf genoemde doelstellingen. In de volgende paragrafen lichten wij de beleidsinstrumenten
nader toe en geven wij bij ieder beleidsinstrument aan hoe we dat concreet in willen zetten
ter realisering van de genoemde doelstellingen.

3.2.1 Subsidiebeleid.
Sommige doelgroepen aan het sporten krijgen of aan het sporten houden, vraagt om een
extra inspanning. Een inspanning die naast (commerciële) sportbedrijven, met name op de
schouders terecht komt van verenigingen. Verenigingen die nu vaak al te kampen hebben
met een vrijwilligerstekort, veel moeite doen om het technisch kader (bij) te scholen of ontzettend veel moeite hebben met het vinden van bestuurders die hen helpen bij het vervullen
van tal van reguliere taken binnen de vereniging.
Via een gerichte financiële ondersteuning van verenigingen is de kans groter dat bepaalde
doelstellingen die met het gemeentelijk sportbeleid worden beoogd, sneller of gemakkelijker
van de grond komen. Daarmee vormt subsidieverlening een belangrijk instrument binnen het
gemeentelijk sportbeleid.

3.2.1.a. Huidige situatie subsidiebeleid
Op dit moment zijn er binnen het sportbeleid een 6-tal subsidie-regelingen van toepassing.
jeugdsportsubsidie
•
subsidie gehandicaptensport
•
sportstimuleringsprojekt basisscholen
•
sportfonds
•
subsidieregeling bestaande evenementen
•
stimuleringsfonds sportvoorzieningen
Een uitgebreide beschouwing op de bestaande regelingen achten wij niet zinvol. Vanzelfsprekend hebben die regelingen wel hun nut (gehad) maar wij achten het meer zinvol om
onze aandacht toe te spitsen op de richting waarin wij het nieuwe subsidiebeleid zouden willen vormgeven. Wij beperken ons daarbij tot een beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe subsidieregelingen. Indien deze worden onderschreven, vormen deze uitgangspunten vervolgens voor ons college de basis voor het bijstellen en/of opstellen
van nieuwe subsidieregelingen. Dit beschouwen wij als uitvoering van het sportbeleid en
vandaar dat wij die werkzaamheden in het activiteitenprogramma hebben opgesomd.
Alvorens de uitgangspunten of richtingen van de nieuwe subsidieregels te beschrijven willen
wij het volgende opmerken.
- Van de verenigingen/organisaties die op grond van de nieuwe regelingen een subsidie
ontvangen, wordt nadrukkelijker dan in het verleden vereist dat zij ook daadwerkelijk
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-

gaan verantwoorden in welke mate zij met gebruik van te ontvangen bedragen erin zijn
geslaagd de beoogde en aantoonbare doelen te realiseren. Deze verantwoording is
overigens niet bedoeld om verenigingen op basis daarvan “af te rekenen”, maar juist
voor ons een instrument om te kunnen monitoren of beoogde doelstellingen via zo’n
subsidieregeling worden bereikt.
(basis) Subsidieverlening aan commerciële sportbedrijven is wat ons betreft niet aan de
orde. Het verlenen van een projektsubsidie (zie verderop) aan commerciële bedrijven
achten wij wel denkbaar in die situaties waarin blijkt dat georganiseerde sportverenigingen niet of onvoldoende in staat blijken om beoogde doelstellingen te realiseren.
Commerciele (sport) bedrijven werken over het algemeen graag mee aan door of in
samenwerking met de gemeente gestimuleerde activiteiten, omdat daarmee het bedrijfsimago verbetert en direct of op termijn nieuwe leden worden geworven.

3.2.1.b. Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid
Jeugdsportsubsidie als basissubsidie
Wij streven naar het introduceren van een basissubsidie voor de sportverenigingen gekoppeld aan concrete activiteiten voor jeugdleden. Immers, wie de jeugd heeft ….heeft de toekomst.
Bewust kiezen wij ook voor de relatie naar jeugdleden omdat feitelijke iedere vereniging/tak
van sport toegankelijk is voor jeugdleden, terwijl niet voor iedere sport geldt dat die eenvoudig toegankelijk is voor b.v. senioren. Daarmee zouden bepaalde verenigingen in een verongelijkte positie terecht komen ten opzichte van anderen. Vanuit ons idee te kiezen voor een
“basissubsidie”, zou dat niet correct zijn.
Nadere toelichting op de basissubsidie
Sportverenigingen behouden hun “recht” op jeugdsportsubsidie (gekoppeld aan aantal jeugdleden) mits zij zich conformeren aan het nieuwe gemeentelijk sportbeleid en daadwerkelijk
aantonen daar naar te handelen.
Bij “handelen overeenkomstig” het gemeentelijk sportbeleid gaat het niet slechts om jeugdgerelateerde zaken, maar juist ook om het meewerken aan allerlei (gemeentelijke) sportstimulerende projecten (zie verderop in dit hoofdstuk) of het verrichten van inspanningen gericht op het realiseren van andere doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid (zie verderop in deze nota). Gedacht dient daarbij o.a. te worden aan zaken als alcoholmatiging,
waarden en normen, streven naar participatie van allochtonen etc. etc.
Via de op te stellen nieuwe subsidieregeling, zullen wij concreet aangeven wat wij van de
verenigingen op dat vlak verwachten. Bij het aanvragen van subsidie dienen sportverenigingen aan te geven op welke wijze zij daaraan in het komende jaar tegemoet willen komen.
Naast een basissubsidie –bedrag (gekoppeld aan het aantal jeugdleden) kunnen verenigingen in aanmerking komen voor extra subsidie ten behoeve van het verbeteren van het kennisniveau van het technisch jeugdkader. Een gemeentelijke bijdrage van 50% in “jeugdgerelateerde” opleidingskosten (zoals thans ook al het geval is), vormt daarbij op dat onderdeel
het uitgangspunt.
Introductie van een bonusregeling (mogelijkheid 10% extra subsidie)
Als onderdeel van het subsidiebeleid, willen wij voor wat betreft de basissubsidie de mogelijkheid introduceren van een bonusregeling (10 % extra subsidie). Verenigingen kunnen
daarvoor in aanmerking komen indien zij :
a. ten gevolge van het door hen gevoerde beleid, 5 % of meer nieuwe jeugdleden werven ten opzichte van dezelfde peildatum een jaar daarvoor.
b. vernieuwende (pilot) projecten/activiteiten ondernemen voor de jeugd, waardoor de
jeugdsport speciale aandacht krijgt zonder dat dit direct hoeft te leiden tot meer
jeugdleden.
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Wij achten het belangrijk om deze bonusregeling te introduceren en wel om de volgende
reden. In de afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat er diverse verenigingen zijn die,
ondanks de druk op het vrijwillig kader, feitelijk aan alle stimuleringsactiviteiten hun medewerking verlenen. Verenigingen die steeds hard werken om hun vereniging op een positieve
wijze naar buiten brengen, zich aan het brede publiek tonen bij allerlei sportpromotieactiviteiten etc, Wij vinden het wenselijk om dergelijke extra inspanningen te kunnen belonen
via het middel van een bonussubsidie.
Naast het introduceren van een bonusregeling ook introductie van een kortingsmogelijkheid.
Om een gemeentelijk beleid succesvol te laten zijn, zijn wij afhankelijk van de bereidwillige
medewerking van de lokale sportwereld. Zonder hun medewerking komen beoogde doelstellingen niet van de grond. Als tegenprestatie voor hun inspanningen leveren wij richting verenigingen op tal van manieren onze ondersteuning, waaronder financiële ondersteuning via
subsidieverlening.
Het verkrijgen van subsidie, gemeenschapsgeld, mag echter wat ons betreft nimmer worden
beschouwd als een vanzelfsprekendheid. Het ontvangen van subsidie verplicht verenigingen
namelijk ook tot doen van gerichte inspanningen om gemeentelijke doelstellingen van de
grond te krijgen. Dit impliceert dus wat ons betreft wat meer dan het aantonen dat de te ontvangen subsidie (stel basissubsidie) wordt aangewend voor de jeugd.
Wij achten het gerechtvaardigd om van sportverenigingen, als tegenprestatie voor de te ontvangen subsidie, te verlangen dat zij zich actief inzetten om het gemeentelijk sportbeleid “in
den breedte” succesvol te laten zijn.
Dit impliceert bijvoorbeeld dat wij als tegenprestatie verlangen dat sportverenigingen daadwerkelijk meewerken aan diverse gemeentelijke sportpromotie-activiteiten, naschoolse sportactiviteiten (nader toegelicht onder B.) alsmede zich zo actief mogelijk opstellen om beter
toegankelijk te worden voor specifieke doelgroepen.
Ondanks het begrip dat wij hebben voor de vaak uiteenlopende argumenten die sportverenigingen soms aanvoeren om hun afzijdigheid bij gemeentelijke acties te verklaren, achten wij
het toch gerechtvaardigd om een “kortings”mogelijkheid (een in samenspraak met de sportverenigingen nader te bepalen percentage) op de basissubsidie te introduceren voor verenigingen die onvoldoende blijk geven mee te willen aan het gemeentelijk sportbeleid. Dit betekent overigens niet dat wij van een vereniging verwachten dat zij perse aan elke activiteit
deelnemen, maar geeft ons wel de mogelijkheid bepaalde sportverenigingen meer te pushen.
Via de bonus-malusregeling zetten wij bewust een financiële prikkel in om sportverenigingen
actief mee te laten werken aan het tot stand brengen van een succesvol integraal gemeentelijk sportbeleid. Via de – in samenspraak met sportverenigingen - op te stellen nieuwe subsidieregeling zullen wij zo concreet mogelijk formuleren in welke situatie wij van deze kortingsmogelijkheid (en het percentage) gebruik zullen maken.
Basissportsubsidie verplicht tot meewerken aan andere sportstimuleringsactiviteiten.
Van verenigingen die sportsubsidie ontvangen wordt o.a. verlangd dat zij minimaal 1x per
jaar maar liefst vaker, actief meewerken aan sportstimuleringsactiviteiten die vanuit gemeentelijk sportbeleid als belangrijk worden gevonden. Denk daarbij aan de naschoolse sportactiviteiten, zomeractiviteiten voor de jeugd, sport- en bewegingscampagnes vanuit provincie en
rijk.
Meewerken aan dergelijk projecten heeft inmiddels voor verschillende verenigingen zijn effect bewezen in de zin van naamsbekendheid en nieuwe jeugdleden.
Echter, ook zonder direct waarneembaar effect, achten wij het logisch een extra inspanning
van verenigingen te verwachten als tegenprestatie voor het ontvangen van jeugdsportsubsidie.
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Wij stellen vast dat sommige verenigingen op dit moment niet te klagen hebben over de aanwas van nieuwe leden. Ook dit “succes” ontslaat hen echter niet van de taak hun sport blijvend en laagdrempelig onder de aandacht te brengen van kinderen die het lastig vinden een
sportkeuze te maken.
Het projekt naschoolse sporten (waarbij kinderen van de basisschool gedurende een 4-tal
uren met een tak van sport in aanraking komen) heeft meer effect dan de jaarlijkse sportdagen (half uurtje kennismaking per tak van sport). Uitgaande van een zo effectief mogelijke
inzet van gemeentelijke middelen, willen wij het budget voor de jaarlijkse sportdagen geleidelijk gaan toevoegen aan het budget voor het naschoolse sporten.
Het extra budget voor naschools sporten is dan juist bedoeld om sportverenigingen op dat
vlak financieel te ondersteunen als compenstatie voor de huidige vrijwillige inzet, danwel om
incidenteel professionals in te huren die extra kwaliteit kunnen bieden/extra publiciteit en
daarmee aantrekkingskracht geven.
In samenspraak met de scholen en de werkgroep sportstimulering basisscholen willen wij
nadenken over een andere opzet van de sportdagen, juist ook vanuit signalen van de verenigingen dat het bedienen van alle basisscholen op zich leuk, maar tijdrovend is en de beschikbare tijd (te) kort is om de kinderen echt te laten zien wat de sport inhoudt.
Introductie projectsubsidie gekoppeld aan specifieke doelgroepen
Alhoewel wij kiezen voor een (jeugdgerelateerde) basissubsidie, willen wij juist ook via een
andere vorm van subsidieverlening aandacht besteden aan enkele specifieke doelgroepen.
Groepen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken om wederom of alsnog aan het
sporten te geraken, of via sport zo optimaal mogelijk maatschappelijk gaan participeren.
Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar senioren, mensen met een beperking en
allochtonen.
Via het introduceren van een projectsubsidie-regeling verwachten wij dat er door of in samenwerking met sportverenigingen/organisaties specifieke projecten en/of activiteiten van de
grond komen waarmee deze specifieke doelgroepen beter worden bereikt.
Ook het toekennen van een projektsubsidie aan een vereniging/organisatie kan wat ons betreft slechts aan de orde zijn, indien zo’n vereniging/organisatie in de praktijk blijk geeft zich
te conformeren aan het (nieuwe) gemeentelijk beleid op dat vlak.
Alhoewel de overige voorwaarden waaronder een sportvereniging (of andere organisatie)
voor subsidie in aanmerking kan komen nog nader uitgewerkt dienen te worden, zijn wij bereid in beginsel tot 50% in de projectkosten bij te dragen (met een maximum bedrag van
€ 500,-).
Indien na afronding van een projekt aangetoond kan worden dat het project daadwerkelijk
heeft bijgedragen aan het werven van nieuwe leden, vallend binnen een specifieke doelgroep, dan wordt de gemeentelijke bijdrage opgetrokken. Uitgangspunt daarbij is 5% ophoging per nieuw lid met een max. van 100% (zijnde een bedrag van max. € 500,-)
Omdat op voorhand niet bekend is hoeveel aanvragen wij zullen ontvangen, is het noodzakelijk om per specifieke doelgroep (en dus gekoppeld aan de specifieke subsidieregeling)
een plafondbedrag te introduceren. De plafondbedragen zijn opgenomen in het overzicht van
projecten/activiteiten, dat als bijlage aan deze nota is gekoppeld.
De ervaringen met de bonus/malusregeling zoals we die gaan introduceren met betrekking
tot de basissubsidie willen wij overigens eerst afwachten, alvorens een dergelijke regeling
eventueel ook te overwegen bij de verschillende projectsubsidieregelingen.
Specifieke regeling voor mensen met een beperkt inkomen
De gemeenteraad heeft onlangs de ‘Verordening voorzieningen maatschappelijke participatie 2007’ vastgesteld. Deze verordening is in de plaats gekomen van de beleidsregel bijzon-
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dere bijstand voor kosten maatschappelijke participatie. Onder kosten maatschappelijke participatie worden o.a. verstaan kosten die betrekking hebben op sportieve activiteiten (bv. kosten lidmaatschap sportverenigingen en de aan dit lidmaatschap verbonden kosten).
Op grond van de verordening kan een financiële bijdrage worden verstrekt voor de kosten
van maatschappelijke participatie. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 150,00
per gezinslid per kalenderjaar. Voor kinderen tussen 12-18 jaar is dat een bedrag van € 175,per jaar.
In de verordening is ook de mogelijkheid van voorschotbetaling opgenomen. Dit betekent dat
de kosten niet perse eerst zelf betaald moeten worden voordat een vergoeding wordt verstrekt. Voorschot is mogelijk tot de maximale bijdrage.
In de verordening is rekening gehouden met een inkomens- en vermogenstoets van de belanghebbenden. Het draagkrachtinkomen is 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Het meerinkomen wordt gedeeltelijk als eigen bijdrage aangemerkt analoog aan de
regeling van de bijzondere bijstand. Daarnaast geldt een vermogensgrens analoog aan de
regeling van de bijzondere bijstand.
In de praktijk bemerken wij dat de mogelijkheden om een financiële bijdrage aan te vragen
nog onvoldoende worden benut. Ondanks de beschikbaarheid van een bijzondere bijstandsgids, achten wij het noodzakelijk om in samenspraak met anderen (denk aan sportverenigingen, het onderwijs) op een creatieve, laagdrempelige manier inwoners blijvend te informeren
over de mogelijkheden die er zijn om op dat vlak financieel ondersteund te worden.
Zo zullen wij bij gemeentelijke uitnodigingen voor sportstimulerende activiteiten gaan wijzen
op deze mogelijkheid. Bovendien vragen wij scholen er in hun schoolgids of anderszins op te
wijzen en er bij sportverenigingen op aan te dringen om via hun website of clubblad daarover
nadere informatie te geven.
Provinciaal jeugdsportfonds
Sinds december 2006 is er in Brabant, in navolging van projecten elders in het land, een
jeugdsportfonds actief. Het doel van het fonds is om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. Vanuit het fonds kan een gemeente
maximaal € 10.000,- subsidie ontvangen, waarbij elke gemeente dan zorgt voor minimaal
50% cofinanciering. Uit het fonds kan voor kinderen (in de leeftijd van 4-18 jaar) maximaal
€ 225,- worden aangevraagd voor contributie, sportkleding en/of sportmaterialen
Omdat de jeugdsportfonds-regeling feitelijk hetzelfde doel dient als de regeling op grond van
de wet Bijzondere Bijstand (ook het gestelde criterium ten aanzien van de te hanteren inkomensgrens is gelijkwaardig), zien wij vooralsnog geen voordelen om onze gemeente aan te
melden voor het provinciale jeugdsportfonds.
Temeer niet omdat de bestaande financiële middelen vanuit de wet Bijzondere Bijstand zelf
ten behoeve van maatschappelijke participatie, op dit moment nog onvoldoende worden benut. Vanzelfsprekend blijven wij de ontwikkelingen rondom het provinciale jeugdsportfonds
volgen maar zullen daar op dit moment geen gebruik van maken.
Sportpromotiefonds/Stadspromotiefonds
In het verleden zijn verschillende sportevenementen ten laste gebracht van het gemeentelijk
“sportfonds”. Jaarlijks wordt in dit fonds een bedrag van € 5.000,- gestort. Vanuit het fonds
zijn in de afgelopen jaren bijdragen betaald voor sportevenementen, mits het daarbij niet
ging om structurele activiteiten. De naam van het fonds,kan verwarring veroorzaken. Juist
omdat het fonds is bedoeld om vernieuwende sportevenementen van de grond te krijgen en
daarmee de naam (het imago) van Etten-Leur op sportgebied ook in de regio te promoten,
willen wij voorlopig wijzigen in “sportpromotiefonds”. Die naam dekt wat ons betreft beter
de bedoelingen ervan.
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Vanuit het sportpromotiefonds kan aan organisaties/verenigingen een financiële ondersteuning worden gegeven mits de intentie bij de organisatie bestaat om zo’n activiteit uit te laten
groeien tot een meer structurele activiteit.
Sinds 2006 hebben wij echter tevens een stadspromotiefonds geïntroduceerd. Dat fonds is
bedoeld om aantrekkelijke, vernieuwende activiteiten voor onze inwoners te laten organiseren, waarmee onze gemeente juist ook een positieve uitstraling binnen de regio behoudt.
Als speerpunten binnen het stadspromotiefonds is gekozen voor cultuur-, sport/spel en/of
vrijetijd- gerelateerde activiteiten.
Daarmee is er feitelijk een directe (inhoudelijke en financiële) samenhang met het hierboven
genoemde sportpromotiefonds.
In het kader van de op te stellen integrale beleidsnota cultuur, toerisme en recreatie is het de
bedoeling om de verschillende fondsen/budgetten die thans binnen de gemeentebegroting
aanwezig zijn, nader tegen het licht te houden. Daarbij lijkt het reëel om waar mogelijk budgetten bij elkaar te voegen die feitelijk hetzelfde doel dienen.
Wij streven daarbij feitelijk naar één totaalbudget voor (stads)promotie waar duidelijke voorwaarden aan zijn gekoppeld en waarmee jaarlijks een verscheidenheid aan activiteiten op
verschillende vlak (cultuur, sport, ontspanning) van de grond kan worden getild.
In afwachting van de integrale beleidnota cultuur, toerisme en recreatie achten wij het vooralsnog gerechtvaardigd om binnen het onderdeel sportpromotie van de sportbeleidsnota, uit
te gaan van een eigen sportpromotiebudget. Dat budget bestaat dan uit het behouden van
het jaarlijkse budget van € 5.000,- (sportpromotiefonds) aangevuld met een gedeeltelijke
claim (max. €10.000,-) vanuit het stadspromotiefonds, voor sportgerelateerde activiteiten.
Oftewel een totaalbudget per jaar van € 15.000,-
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Enkele voorbeelden van nagestreefde sportpromotie-activiteiten

Vanuit het sportplatform is het initiatief genomen om in 2007 een sportpromotie-activiteit te gaan organiseren in het centrum van onze gemeente. Zo’n activiteit is bedoeld om aan inwoners van de gemeente, jong,
oud, met of zonder beperkingen, sportief actief of nog niet actief) te laten zien wat de lokale sportwereld te
bieden heeft maar juist ook aandacht in de regio te vragen voor het voorzieningenniveau in Etten-Leur. Een
dergelijk initiatief vinden wij prijzenswaardig en verdient daarom zeker onze steun.
Het gezamenlijk met de lokale sportwereld initiëren van activiteiten in het kader van de Nationale Sportweek
is eveneens iets dat past binnen de bedoelingen van het sportpromotiefonds, zeker indien daarbij wordt
ingezet op samenwerking met andere gemeenten om meer uitstraling te verkrijgen.
Een activiteit als het sportgala (dat door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd), willen wij in de
komende jaren structureel (blijven) ondersteunen vanuit het sportpromotiefonds.
Dit vanuit de gedachte dat tijdens dit evenement sport in de meest brede zin onder de aandacht van veel
publiek en sporters wordt gebracht.
Initiatieven van anderen worden met belangstelling afgewacht en zullen worden getoetst aan de nieuwe
regels die we aan het sportpromotiefonds willen koppelen. De exacte voorwaarden zullen in de regeling
worden beschreven en bekendgemaakt. (Regionale) uitstraling, laagdrempeligheid vormen daarbij in ieder
geval belangrijke uitgangspunten.

Sportambassadeurs
Tenslotte denken wij dat het een goed idee is om in het kader van sportpromotie/imago van
Etten-leur, een 2-tal sportambassadeurs te benoemen.
Wat ons betreft gaat het daarbij om:
- lokale inwoners die bekend zijn als “actief sporter”
- die met regelmaat positief in het (regionale/nationale) sportnieuws voorkomen
- het belang van sport in al zijn facetten onderkennen
- en daarmee een sportief boegbeeld voor de gemeente kunnen vormen.
Wij zetten daarbij in op het aanstellen van zowel een jonge talentvolle sportambassadeur als
een 50+ sportambassadeur.
Van de sportambassadeurs wordt gevraagd om regelmatig en op herkenbare wijze aanwezig
te zijn bij sportevenementen en gevraagd en ongevraagd het belang van sport en de naam
van de gemeente Etten-Leur als ” gemeente met een aantrekkelijk sportklimaat”, uit te dragen.

3.2.2. Accommodatiebeleid
Om sport goed uit te kunnen oefenen achten wij het onze taak er voor te zorgen dat binnen
onze gemeente voldoende en kwalitatief goede (basis) sportaccommodaties, voor binnenen buitensport beschikbaar zijn. De gemeente draagt daarbij zorg voor realisatie, beheer en
onderhoud van die sportvoorzieningen die wij als “basis” accommodatie beschouwen.
Wij beschouwen daarbij de volgende sportvoorzieningen als basisaccommodatie:
- gymnastieklokalen
- sporthal(len)
- zwembad
- diversiteit aan buitensportvelden; ten behoeve van “gevestigde” sporten.
Gestreefd wordt daarbij naar een evenwichtige spreiding, diversiteit en clustering van voorzieningen alsmede het tot stand brengen van een combinatie met andere maatschappelijke
voorzieningen (bv in kader van ontwikkeling brede scholen).
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Bij de aanduiding “voldoende” gaat het om het invullen van de bestaande maar zeker ook
om de invulling van de toekomstige behoefte aan voorzieningen.
Bij “kwalitatief goed” gaat het om sportvoorzieningen die voldoen aan sporttechnische (b.v.
NOC*NSF) – en beheerstechnische normen.
Het gaat daarbij enerzijds om het stellen van sporttechnische voorwaarden bij het ontwerp
van de voorziening, het uitgangspunt dat sportvoorzieningen optimaal toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking en anderzijds om het waarborgen dat het beheer van de accommodatie op peil blijft.
Met het formuleren van onze gemeentelijke taak (zie hierboven) willen wij overigens niet zeggen dat sportaccommodaties altijd van gemeentewege gerealiseerd dienen te worden.
Wij beschouwen een ontwikkeling waarbij (private) partijen belangrijke sportvoorzieningen
(denk aan het bouwen van nieuwe sporthallen of het bouwen van een nieuw zwembad) willen realiseren, een gunstige ontwikkeling. In alle gevallen dient echter rekening te worden
gehouden met effecten van nieuwbouw op de bezettingsgraad van bestaande (gemeentelijke) accommodaties. Bouwen voor leegstand is wat ons betreft niet aan de orde en dus hangt
gemeentelijke medewerking aan dergelijke ontwikkelingen steeds af van de vraag of er
daadwerkelijk behoefte bestaat aan zo’n voorziening. In het geval van privatisering van accommodaties, hanteren wij als uitgangspunt om gelijktijdig waarborgen te stellen ten aanzien
van tarieven voor toekomstige gebruikers (sportverenigingen). Oftewel, een eventueel gemeentelijk voordeel in geval van privatisering dient niet te worden doorberekend aan de gebruikers in de zin van een onevenredige verhoging van de huurprijs.
Via harde afspraken ten aanzien van tariefhoogte en het waarborgen van bestaande gebruiksmogelijkheden, wordt de positie van sportverenigingen in dat kader steeds gewaarborgd. Wij onderkennen daarbij overigens dat de optimale kwaliteit van nieuwe voorzieningen ten opzichte van de bestaande vaak verouderde voorzieningen, aanleiding kan vormen
voor een meer realistische huurprijs (prijs/kwaliteitsverhouding).
Aan het einde van dit hoofdstuk geven wij onze visie ten aanzien van het accommodatiebeheer. Daarbij geven wij gelijktijdig onze visie op het vraagstuk privatisering voor wat betreft
beheersaspecten
3.2.2.a. Huidige situatie accommodatiebeleid
Na het beschrijven van de huidige situatie formuleren wij onze uitgangspunten ten aanzien
van het door ons voorgestane accommodatiebeleid. Het gaat daarbij in dit deel specifiek om
de sportvoorzieningen omdat wij in het volgende hoofdstuk ingegaan op het instrument “tariefbeleid”.
Verschillende sportverenigingen, sportbedrijven en scholen (Munnikenhei en KSE) beschikken over eigen accommodaties. De sportzalen van KSE en Munnikenheicollege worden op
dit moment buiten schooltijden ook verhuurd aan sportverenigingen, omdat de gemeentelijke
sportvoorzieningen op bepaalde tijdstippen onvoldoende ruimte bieden om aan de vraag te
voldoen. Wij beperken ons tot het benoemen van de bestaande “gemeentelijke” sportacccommodaties:
Binnensport:
• zwembad (overdekt en buitenbad)
• 9 gymnastieklokalen
• 1 sporthal
• ijsbaan (niet overdekt)
Buitensport:
• sportcomplex Lage Banken* (voetbalvelden, atletiekbaan, handbal)
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•

sportcomplex Hoge Neerstraat* (voetbal-, korfbal-, hockey-, honk- en softbalvelden)

De velden op beide complexen zijn in eigendom, onderhoud en beheer van de gemeente.
Clubgebouwen en kleedlokalen zijn in eigendom, onderhoud en beheer bij verenigingen.
Opmerking:
1.voor wat betreft de beide tenniscomplexen in onze gemeente ( tennispark De Koekoek en
de Vijfhuizen) geldt dat de gemeente eigenaar is van de ondergrond doch gebouwen en tennisvelden eigendom zijn van de verenigingen.
2. voor wat betreft het sportcomplex van REL geldt dat dit terrein thans in handen is van
het Parochiebestuur en dat gemeente reeds eerder de intentie heeft uitgesproken naar de
vereniging toe om R.E.L. onder te brengen op een (nieuw) gemeentelijk sportcomplex (zie
onder uitgangspunt nieuw accommodatiebeleid) .
3.2.2.b. Uitgangspunten toekomstig accommodatiebeleid
Aanbod sportaccommodaties is afgestemd op behoeften
In het kader van het ontwikkelen van het gebied Trivium is de behoefte aan binnensportaccommodaties (zwembad, ijsbaan, gymnastieklokalen, sporthallen) voor de periode 20042020 bepaald. Het resultaat is neergelegd in het rapport van Marktplan Adviesgroep.
In relatie tot de structuurvisie plus is een notitie opgesteld waarin de ruimtelijke behoefte aan
buitensportaccommodaties in de periode 2004-2020 in beeld is gebracht.
De inhoud van zowel het rapport van Marktplan als de beleidsnotitie buitensport (aangevuld
met een afzonderlijke notitie ten aanzien van de behoefte aan tennisbanen) vormen voor ons
de basis voor het bepalen van de accommodatiebehoefte. Dat geldt tevens voor de behoefte
aan (extra) kleedlokalen, waarvoor in de notitie buitensport normen zijn opgenomen.
De notitie buitensport is als bijlage aan deze nota toegevoegd. Het onderzoeksrapport van
Marktplan in relatie tot de binnensport ligt ter inzage. In het kader van de sportbeleidsnota
volstaan wij met het samenvatten van de belangrijkste resultaten daaruit, waarbij wij de behoefteraming niet alleen willen onderscheiden naar “binnen- en buitensport” maar tevens
naar “wijkoverstijgend” of “wijkgericht”.
Nadere concretisering accommodatiebehoefte
Voor wat betreft sportvoorzieningen maken wij een onderscheid tussen:
- wijkoverstijgende sportvoorzieningen
- wijkgerichte sportvoorzieningen (gymnastieklokalen en speelvoorzieningen)
Dat onderscheid is belangrijk omdat wijkoverstijgende voorzieningen (als zwembad, sporthal,
sportcomplexen, ijsbaan) over het algemeen op een dusdanige locatie worden gesitueerd/behouden dat deze toegankelijk zijn voor feitelijk alle inwoners en zelfs regionale bezoekers.
Wijkgerichte sportvoorzieningen (denk aan gymnastieklokalen), de naam zegt het al, zijn
daarentegen belangrijke voorzieningen ten behoeve van een (of enkele) specifieke
wijk (en), of b.v. een of enkele scholen. Dergelijke voorzieningen worden overigens ook intensief verhuurd als trainingszalen aan diverse sportverenigingen die veelal niet wijkgebonden zijn.
Beleidsuitgangspunten wijkoverstijgende sportvoorzieningen
Ten aanzien van de overdekte wijkoverstijgende sportvoorzieningen geldt voor ons als beleidsuitgangspunt, het behouden en/of realiseren van:
- een (nieuw) overdekte zwembad (wedstrijdbad, instructiebad en beperkt recreatiebad)
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- 2 volwaardige sporthal(len)
- een ijsvoorziening (binnen beschikbare financiële kaders)
- 8 extra sportvelden (ten opzichte van de situatie per 1-1-2006)
- voldoende kleed/waslokalen bij de betreffende sportvelden (afgestemd op de normering uit
de notitie buitensport)
- het beschikbaar hebben van in totaal in totaal 21 banen in 2020 (uitgaande van een realistisch tennisparticipatiecijfer 2006) Thans zijn er 20 banen in Etten-Leur hetgeen dus neerkomt op een uitbreiding op termijn met 1 baan!
Variantenstudie sportcomplexen
In de loop van 2006 is als onderdeel van de besluitvorming ten aanzien van de projektenbundel van de structuurvisie plus, een discussie gestart over de toekomstige uitbreidings/vervangingslokaties van de verschillende sportcomplexen.
Diverse varianten zijn daarbij met elkaar vergeleken.
Input voor de discussie vormt de veldbehoefteberekening zoals die eerder op grond van de
de nota buitensport 2005 is bepaald. Daarmee wordt gewaarborgd dat er voor de verschillende sportverenigingen op korte of langere termijn binnen de gemeente voldoende sportvelden (natuurgras of kunstgras) beschikbaar zijn.
Inmiddels heeft de gemeenteraad op 17 september 2007 besloten om uit te gaan van de
locatie Groene Wig (totaal) als locatie voor de aanleg van een nieuw sportpark. Daarmee
komt op termijn een gedeelte van het bestaande sportpark De Lage Banken als sportcomplex te vervallen en wordt gelijktijdig het bestaande sportcomplex De Hoge Neerstraat
(deels) heringericht. Als bijlage is aan deze nota toegevoegd de studie varianten sportparken
met het voorstel en besluit zoals behandeld in de gemeenteraad op 17 september 2007.
Beleidsuitgangspunten wijkgerichte sportvoorzieningen
Ten aanzien van de wijkgerichte sportvoorzieningen beperken wij ons tot de gymnastieklokalen. (NB Voor wat betreft de behoefte aan speelvoorzieningen wordt normering bepaald aan
de hand van de nota speelbeleid).
Behouden van het bestaande aantal goed gespreide gymnastieklokalen is uitgangspunt
Binnen de gemeente zijn verspreid door de gemeente thans een 9-tal gymnastieklokalen
aanwezig (De Gong telt als dubbele zaal, dubbel mee).
Het aantal beschikbare gymnastieklokalen in de gemeente is primair “onderwijs”gerelateerd.
Dit vanwege de noodzakelijke sportruimte voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.
De totale behoefte aan gymnastieklokalen hangt dus samen met prognoses ten aanzien van
leerlingenaantallen/aantal klassen en daaraan gekoppelde uren bewegingsonderwijs.
Buiten de tijden waarop het onderwijs van de gymnastieklokalen gebruik maakt, kunnen
sportverenigingen/ongeorganiseerde groepen daarvan gebruik maken. Een prima voorbeeld
van het streven naar een zo maximaal mogelijk gebruik van voorzieningen.
Alhoewel wij het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen/ongeorganiseerde
groepen buiten de tijden van het onderwijs maximaal willen stimuleren, blijft de behoefte aan
gymnastieklokalen (qua aantal en situering) vanuit het onderwijs leidend .
Wij merken daarbij op dat een goede situering van deze voorzieningen overigens niet alleen
vanwege het gebruik door het (basis) onderwijs van evident belang is.
Maar juist ook vanuit het oogpunt van toenemende vergrijzing en sportstimulerende activiteiten (wijkniveau, 55 plus) is het van belang dat vastgehouden wordt aan het op wijkniveau
behouden van het aantal en juiste situering van gymnastieklokalen.
Op dit moment is het zo dat diverse scholen (gezamenlijk) gebruik maken van gymnastieklokalen die op enige afstand zijn gesitueerd van hun schoolgebouw.
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Binnen het gemeentelijk onderwijsbeleid wordt gestreefd naar het ontwikkelen van brede
scholen en brede scholen plus. Gelet op het multifunctioneel gebruik van brede scholen, is
het daarbij wenselijk om binnen zo’n gebouw een gymnastieklokaal te integreren.
Gekoppeld aan de beoogde clustering op onderwijsgebied, ontstaat tevens een beeld ten
aanzien van de gewenste locaties voor gymnastieklokalen.
De omvang van een gymnastiekvoorziening (enkele of dubbele zaal) hangt daarbij direct
samen met de onderwijsbehoefte.
Daar waar in de toekomst een brede schoolconcept inclusief gymnastiekvoorziening wordt
gerealiseerd en andere scholen (binnen acceptabele afstand daarvan gelegen) daarvan tevens gebruik kunnen maken, kunnen bestaande verouderde gymnastieklokalen worden opgeheven. Bij het bepalen van de capaciteit van de nieuwe gymnastieklokalen is het dan natuurlijk evident om rekening te houden met de totale onderwijsbehoefte in een bepaald cluster.
Als bijlage is toegevoegd een overzichtstekening (ontleend aan de projektenbundel van de
structuurvisie plus) waarop de (toekomstige) brede scholen en brede scholen plus zijn aangeduid en daarmee de (toekomstige) lokaties van de gymnastieklokalen (zonder aanduiding
van omvang).
De inventaris van de gymnastieklokalen is van kwalitatief goed niveau.
Voor wat betreft de inrichting van de gymnastieklokalen is aan de hand van een eigen inventarisatie vastgesteld dat deze voor een belangrijk gedeelte is verouderd. Voor wat betreft de
9 verschillende gymnastieklokalen is berekend dat ten behoeve van een planmatige vervanging (gekoppeld aan een realistische afschrijvingstermijnen van het materiaal) in totaal jaarlijks een bedrag van € 30.000,- gereserveerd dient te worden. Door het achterwege blijven
van voldoend storting in een bepaald jaar ontstaat het risico dat thans aanwezig niet langer
bruikbaar is/ afgekeurd gaat worden, met alle risico’s (aansprakelijkheid) van dien.
Toegankelijkheid sportgebouwen voor mensen met een beperking
Wij onderkennen dat wellicht niet ieder sportgebouw thans volledig aan de voorschriften met
betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met beperkingen voldoet, maar zijn graag bereid om daar waar klachten of constateringen daartoe aanleiding geven, bouwkundige aanpassingen te overwegen. In alle gevallen geldt daarbij echter wel dat de noodzaak daartoe
vanuit feitelijk gebruik of concrete behoefte moet worden vastgesteld. Financiering daarvoor
dient alsdan te worden gevonden in het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.
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3.2.3 Accommodatiebeheer (onderhoud en exploitatie)
Uitgangspunt ten aanzien van accommodatiebeheer is, dat wij er voor zorgdragen dat het
kwaliteitsniveau van de gemeentelijke sportaccommodaties op niveau blijft en daar waar dit
op dit moment niet zo is, op niveau wordt gebracht.
Dit betekent overigens niet alleen dat het dagelijks onderhoud op peil dient te zijn, maar juist
ook dat (tijdig) maatregelen worden genomen gericht op het kunnen (laten) uitvoeren van
meer grootschalige onderhoudswerkzaamheden en eventuele volledige renovaties.
”Zorgdragen voor” hoeft geenszins te betekenen dat alle beheerstaken door de gemeente
zelf dienen te worden uitgevoerd. In de praktijk worden diverse onderhoudswerkzaamheden
namelijk al opgedragen aan gespecialiseerde bedrijven of zijn er met verenigingen nadere
afspraken gemaakt ten aanzien van het bij hen onderbrengen van bepaalde onderhouds- en
beheerstaken.
Bij het inzoomen op accommodatiebeheer volgen wij het eerder gemaakte onderscheid in
wijkoverstijgende (met daarin binnen – en buitensportaccommodaties) en wijkgerichte sportaccommodaties (alleen gymnastieklokalen).

3.2.3.a. Huidige onderhoud- en beheerssituatie
Voor wat betreft de bestaande wijkoverstijgende voorzieningen geldt:
Sporthal Lage Banken: volledig in onderhoud en beheer van gemeente
Sportcomplex Lage Banken:
- velden vv Unitas en velden HV Internos: volledig in eigendom, onderhoud en beheer gemeente
- clubgebouwen v.v. Unitas’30 en HV Internos: volledig in eigendom, onderhoud en beheer
bij vereniging
- kleedlokalen v.v. Unitas’30 en HV Internos: gedeeltelijk in eigendom, beheer en onderhoud
bij gemeente en gedeeltelijk bij de verenigingen.
- atletiekbaan: eigendom van gemeente. Onderhoud en beheer: via specifieke huurovereenkomst bepaalde beheerstaken bij vereniging ondergebracht en de rest bij de gemeente.
Sportcomplex Hoge Neerstraat:
-velden vv Internos, DSE, ELKV, Stags, Hockey (kunstgras): volledig in eigendom, onderhoud en beheer bij gemeente. Het cultuurtechnisch onderhoud van de (kunst) grasvelden is
uitbesteed.
- clubgebouwen en kleedlokalen: volledig in eigendom, onderhoud en beheer bij verenigingen
Zwembad De Banakker: volledig in eigendom, onderhoud en beheer bij gemeente
IJsbaan de Banakker: volledig in eigendom, onderhoud en beheer bij gemeente.
NB Voor de volledigheid merken wij op dat:
- de gemeente eigenaar is van de ondergrond van zowel het tenniscomplex van TC Etten
als van tenniscomplex De Vijfhuizen. De beide tennisverenigingen zijn eigenaar van de
clubgebouwen en de tennisbanen.
- het veld van rugbyvereniging REL is in eigendom, onderhoud en beheer van het parochiebestuur
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-

de buitenmanege van Concordia Florebit (De Koekoek) en St. Stephanus (Donkerstraat)
eigendom zijn van de gemeente
de clubgebouw van tafeltennisvereniging Tanaka, PV De Snelpost, De Eendracht en
Nimrod in eigendom, onderhoud en beheer zijn van deze vereniging

Wijkgebonden voorzieningen (gymzalen)
Alle gemeentelijke gymnastieklokalen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente. De gymnastieklokalen bij Munnikenheicollege en KSE zijn in eigendom, onderhoud
en beheer bij de betreffende scholen.
3.2.3.b. Uitgangspunten toekomstig accommodatiebeheer
Voor wat betreft enkele wijkoverstijgende voorzieningen: het zwembad, de ijsbaan en de
sporthal, zijn er op dit moment vanuit de markt verschillende ontwikkelingen gaande gericht
op “privatisering”. Het gaat daarbij concreet om vergevorderde plannen voor nieuwbouw
(Sporthal Turfschip) of voorgenomen bouwplannen (Trivium: zwembad, sporthal, ijshal).
Dit zijn allemaal ontwikkelingen waar wij op zich positief tegenover staan, temeer daarmee
een forse kwaliteitsverbetering van de bestaande accommodaties wordt gerealiseerd en/of
het voorzieningenniveau beter wordt afgestemd op de (toekomstige) behoefte.
Door het stellen van duidelijke voorwaarden vooraf (o.a. financiële-, personele-, en kwaliteitsvoorwaarden) zorgen wij ervoor dat dergelijke voorzieningen voldoen aan onze sporttechnische wensen. Gelijktijdig stellen wij daarbij (in samenhang met onze financiële inbreng) onze voorwaarden zodat ook het onderhoud en beheerniveau van de geprivatiseerde
voorzieningen naar de toekomst toe goed is geregeld. Ook stellen wij daarbij voorwaarden
vooraf op grond waarvan gebruikers (sportverenigingen etc) tegen acceptabele voorwaarden
in de toekomst van zo’n voorziening gebruik kunnen blijven maken.
Daarmee waarborgen wij juist ook op dat vlak onze zorgplicht.
Samenvattend geldt voor ons als beleidsuitgangspunt ten aanzien van het accommodatiebeheer dat privatisering van enkele specifieke wijkoverstijgende sportvoorzieningen (als
sporthal, zwembad en ijsbaan) acceptabel is, mits gelijktijdig harde afspraken kunnen
worden gemaakt op het gebied van onderhoud, beheer en aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden voor onze inwoners/gebruikersgroepen.
Voor wat betreft wijkgebonden voorzieningen (gymzalen) gaan wij vooralsnog uit van het
zoveel als mogelijk onder gemeentelijke verantwoordelijkheid houden van deze voorzieningen.
Met name vanwege het gebruik in de avonduren door sportverenigingen en andere gebruiksgroepen en de gewenste sturing daarbij (zie onder tariefbeleid) maken het vooralsnog
handiger om deze taak aan de gemeente te houden. Dit laat onverlet dat over bepaalde beheerstaken (zie brede school de Keen) op maat nadere afspraken kunnen worden gemaakt.
Onderhoud en beheer sportcomplexen: verdergaande privatisering gewenst?
Voor wat betreft het onderhoud en beheer van de sportcomplexen Lage Banken en Hoge
Neerstraat geldt, dat de clubgebouwen en kleedlokalen inmiddels waar mogelijk bij de sportverenigingen zijn ondergebracht. Onderhoud en beheer van de sportvelden (natuurgras en
kunstgras) ligt echter bij onze gemeente.
Het betreft hier vrij specifieke werkzaamheden waarbij de (cultuurtechnische- en aanbestedingstechnische) deskundigheid van een gemeentelijke overheid een belangrijk voordeel is
om de zorgplicht voor blijvend goede velden, te kunnen waarborgen.
Natuurlijk zijn er nu soms opmerkingen vanuit verenigingen te horen ten aanzien van de
kwaliteit van de velden, over het aantal maaibeurten en het moment waarop die worden uitgevoerd etc.
Maar over het algemeen durven wij op basis van de reacties van de verenigingen (gehoord
de bestuurlijke en technische gesprekken, maar ook gehoord tijdens de interactieve bijeen-
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komst op 1 juni 2006) te stellen, dat sportverenigingen zelf geen behoefte hebben om het
onderhoud en beheer van de sportvelden van ons over te nemen.
Het financiële voordeel dat de sportverenigingen eventueel kunnen behalen, weegt voor henzelf ook niet op tegen de nadelen als: de extra werkzaamheden voor tal van vrijwilligers en
de zwaardere eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit
van de velden.
Wij stellen ons op het standpunt dat de noodzaak of wens tot verdergaande privatisering
van bestaande sportcomplexen voor wat betreft onderhoud en beheer van de sportvelden, niet aanwezig is en voor ons daarmee ook geen streven is. De huidige situatie is
voor ons juist ook een acceptabele situatie, omdat wij van mening zijn dat via een gecombineerde uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (via een aan te besteden onderhoudsbestek) zowel prijstechnisch als kwalitatief een goed resultaat wordt gehaald.
Dit laat onverlet dat indien sportverenigingen zelf om welke reden dan ook, taken van ons
willen overnemen, wij vanzelfsprekend altijd bereid zijn om daar in alle openheid met hen
over van gedachten willen wisselen, daar waar dit voor ons of de verenigingen duidelijke
voordelen oplevert.
Ondanks ons standpunt dat het onderhoud en beheer van de velden het beste aan de gemeente gehouden kan worden, zullen wij de betrokken sportverenigingen zo goed mogelijk
informeren omtrent de inhoud van de bestaande afspraken (wie is nu precies waar verantwoordelijk voor) en hen vanzelfsprekend betrekken bij het opstellen van nieuwe onderhoudsbestekken (bestaande onderhoudscontract loopt af per 1-1-2008). Inmiddels zijn de
voorbereidingen gestart gericht om te komen tot een tijdig beschikbaar 3 jarig onderhoudsbestek voor het cultuurtechnisch onderhoud van de gemeentelijke sportvelden. Bewust is
daarbij gekozen voor een periode van 3 jaar (met verlengingsmogelijkheid van 2x 1 jaar),
zodat er in de periode van 2010-2012 altijd nog een heroverweging kan plaatsvinden gekoppeld aan de realisering van nieuwe sportcomplexen (zie variantenstudie).
Voor wat betreft Rugbyclub Etten Leur (R.E.L.) stellen wij vast dat er op dit moment sprake
van een situatie dat het parochiebestuur het bestaande complex aan de Attelakenseweg in
eigendom, onderhoud en beheer heeft. De vereniging betaalt voor het gebruik jaarlijks een
huurbedrag aan het Parochiebestuur. In het kader van de variantenstudie met betrekking tot
de nieuwe sportcomplexen (zie eerder) en aansluiting zoekend bij de gemeentelijke rol en
verantwoordelijkheid ten aanzien van vergelijkbare sportcomplexen, streven wij ernaar om
Rugbyclub R.E.L.elders in de gemeente onder te brengen. Waarbij dan als insteek geldt dat
de velden in eigendom, onderhoud en beheer van de gemeente komen en de overige zaken
(clubgebouw, kleedlokalen) bij de vereniging terecht komen. Daarmee wordt een gelijkwaardige situatie gecreëerd als thans bij verenigingen op sportpark Lage Banken en Hoge Neerstraat aan de orde is.
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3.2.4. Tariefbeleid
Het aanleggen en in stand houden van sportaccommodaties kost veel geld. Maar de maatschappelijke waarde van deze voorzieningen is daarentegen feitelijk onbetaalbaar. Zoveel
mensen die wekelijks met plezier gebruik maken van goede sportvoorzieningen is feitelijk
niet in geld uit te drukken. Betaalbare sportaccommodaties vormen een noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende sportbeoefening in verenigingsverband en een blijvende sportbeoefening door doelgroepen. Met tarifering kan het gemeentebestuur de sportbeoefening bevorderen en sport laagdrempelig houden voor onze inwoners. Het tarievenbeleid van de gemeente is autonoom beleid, hetgeen wil zeggen dat wij de keuzevrijheid hebben bij het bepalen van tarieven. Elke gemeente in Nederland hanteert verschillende grondslagen voor het
berekenen van tarieven. Het tarievenbeleid van onze gemeente is te beschrijven als een
historisch gegroeid systeem, waarbij de tarieven worden gehanteerd die ruim onder de werkelijke kosten (waarin kapitaallasten, afschrijvingen, onderhoudskosten, beheerskosten etc)
liggen.

3.2.4.a. huidige situatie tariefbeleid
In de huidige tariefstelling voor binnensport, wordt rekening gehouden met de oppervlakte
sportvloer (huurtarief sporthal is dus fors hoger dan huurtarief gymnastieklokaal) en zijn de
huurbedragen voor (kunst) grasvelden voor alle verenigingen gelijk.
Voor wat betreft de huur van de overdekte sportaccommodaties, wordt voor de sportverenigingen een lager tarief gehanteerd dan voor niet-sportverenigingen.
Bovendien krijgen “binnensport”verenigingen die bij ons accommodatie huren en die gebruiken ten behoeve van de jeugd, een gedeelte van hun accommodatiehuur via extra
jeugdsportsubsidie gecompenseerd..
Alhoewel een gemeentelijke overheid op tal van beleidsterreinen streeft naar een zo groot
mogelijke mate van kostendekkendheid en daarbij het principe hanteert van “de gebruiker
betaalt”, liggen de jaarlijkse lasten die samenhangen met aanleg, onderhoud en beheer van
sportaccommodaties over het algemeen op een hoog niveau. Het doorberekenen van een
kostendekkende huur zou voor sportverenigingen, gebruikers dan feitelijk niet op te brengen
zijn.
Huurkosten van accommodaties is een van de belangrijkste kostenposten binnen een verenigingbegroting en vertaalt zich uiteindelijk door in de contributiebedragen van de leden.
Het hanteren van tarieven die lager zijn dan de kostprijs, is een vorm van indirecte subsidie
aan Etten-Leurse sporters (dus ook de sporters die niet zijn aangesloten bij een sportvereniging).
Tenslotte merken wij nog op dat de tarieven die wij hanteren in sporthal Lage Banken, vóór
het tijdstip van 19.00 uur, lager zijn dan de tarieven op latere uren. Ook deze reeds jaren
bestaande regel heeft te maken met het (via de sportverenigingen) bevorderen van het sporten voor de jeugd.
Bovendien worden bij het samenstellen van het jaarlijkse huurrooster, de “rechten” van de
vaste gebruikers zoveel als mogelijk gerespecteerd. Dit heeft echter tot gevolg dat eenmaal
door sportvereniging geclaimde “gunstige” uren, als verworven recht worden beschouwd.
Omdat wij van mening zijn dat iedere sportvereniging feitelijk recht heeft op een of enkele
gunstige uren in de week, vraagt dit om herbezinning. Gunstige uren mogen wat ons betreft
ook wat duurder zijn dan minder aantrekkelijke uren, zodat iedere sportvereniging voor zichzelf een afweging kan maken of een specifiek (duurder) uur wellicht ingewisseld kan worden
tegen een goedkoper uur.
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3.2.4.b uitgangspunten toekomstig tarievenbeleid
Vanuit het streven naar een aantrekkelijk, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar voorzieningenniveau, is het belangrijk verstandig om te blijven gaan met tarieven.
Zowel richting sportverenigingen als andere gebruikers van sportzalen.
Vanuit een vergelijking met huurtarieven in andere gemeenten kan worden vastgesteld dat
het huurtarief van de gemeentelijke sportzalen op een gemiddeld niveau ligt. Vandaar dat wij
geen aanleiding zien om deze tarieven in de komende jaren fors te wijzigen.
Het begrotingsuitgangspunt zoals wij dat ten aanzien van de huurprijs van gemeentelijke
gebouwen op dit moment hanteren (2% per jaar verhoging), willen wij in de komende jaren
blijven hanteren. Die duidelijkheid op langere termijn is juist ook voor sportverenigingen van
belang bij het opstellen van hun eigen begrotingen.
Wij achten het gewenst om het bestaande onderscheid in tarieven voor sportverenigingen en
niet- sportverenigingen te blijven hanteren, maar dan wel met die kanttekening dat een tariefverlaging voor een niet-sportvereniging kan plaatsvinden (tot het tariefniveau van de
sportverenigingen). Zo’n mogelijkheid is aan de orde indien vanuit een goed onderbouwde
projekt-subsidieaanvraag kan worden afgeleid met gebruikmaking van een gemeentelijke
sportzaal de betreffende organisatie bijzondere inspanningen verricht ten behoeve van (een
of meerdere) doelgroepen die wij in deze nota benoemen.
Voor wat betreft het gebruik van de gymnastieklokalen door het onderwijs geldt het volgende. Via het rijk ontvangen wij een uitkering uit het gemeentefonds. De hoogte van deze uitkering is opgebouwd vanuit tal van componenten. Met behulp van een deel van die uitkering
stellen wij de gymnastieklokalen gratis aan het basisonderwijs beschikbaar. In geval het gaat
om gymnastieklokalen die geïntegreerd zijn in schoolgebouwen (denk aan De Overkant,
Beukenlaan en Voortouw), waarbij de scholen zelf voor het schoonmaken zorgdragen, ontvangen de scholen daarvoor vanuit onze zijde een financiële compensatie.
Als uitgangspunt voor het gebruik van de sportzalen door het onderwijs, gelden bovenstaande afspraken, welke in het verleden in goed overleg met het onderwijs tot stand zijn gekomen.
De belangrijkste uitgangspunten voor het toekomstige tariefbeleid zijn samengevat:
• Tariefbeleid blijft een belangrijk instrument om doelen (met name sportstimulering) van het gemeentelijk sportbeleid te realiseren. Gunstige tarieven zijn van
belang om daarmee de drempel voor sportbeoefening laag te houden
• In het tarievenbeleid vindt differentiatie tussen sportverenigingen en nietsportverenigingen plaats.
Sportverenigingen betalen daarbij een lager tarief dan ongeorganiseerde gebruikers.
Tarief voor zaalhuur blijft gekoppeld aan oppervlakte zaalgebruik. Tarieven voor
(kunst)grasvelden blijven voor alle sportverenigingen gelijkwaardig (jaarlijks te indexeren).
Indien een niet-sportvereniging (geen commercieel bedrijf zijnde) zaalruimte wil huren
t.b. v het bedienen van specifieke doelgroepen (zoals in deze nota genoemd) en
daarbij in aanmerking komt voor projektsubsidie, zal een gelijk huurtarief worden gehanteerd als voor de sportverenigingen.
• Het tarief dat wordt gehanteerd dient zo transparant en inzichtelijk mogelijk te
zijn. Het via de jeugdsportsubsidie verlagen van een gedeelte van de accommodatiehuur bevordert deze transparantie niet en zullen wij om die reden veranderen.
Als uitgangspunt bij door te voeren wijzigingen in de subsidieregels geldt overigens
dat sportverenigingen er niet op achteruit mogen gaan ten opzichte van de huidige situatie.
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•

Via het introduceren van een systeem van tariefdifferentiatie een gunstiger (=
beter bezetting) en eerlijker verdeling van het gebruiksrooster realiseren
Door het introduceren van een hoger tarief op de meest gewilde uren en een lager tarief op andere uren, aangevuld met het bieden van kansen aan alle verenigingen om
enkele gunstige uren (dat zijn over het algemeen de prime-time uren tussen 18.0021.00 uur) “af” te nemen, ontstaat meer eerlijkheid en wordt gestreefd naar een zo
hoog mogelijke bezettingsgraad van de sportzalen.

•

Tarieven toekomstig zwembad en toekomstige sporthallen (Turfschip en Trivium) sluiten aan bij huidige gebruikstarieven.
Alhoewel deze voorzieningen geprivatiseerd gaan worden, zijn er in de voorbereidingsfase voor deze nieuwbouw afspraken gemaakt ten aanzien van de gebruikstarieven voor met name sportverenigingen en specifieke doelgroepen. Inzet daarbij is
geweest een tariefniveau (en jaarlijkse indexering) dat aansluit bij de huidige gebruikstarieven van de gemeentelijke sporthal en het gemeentelijk zwembad. Daarmee
is voldoende zekerheid geboden voor de belangrijkste gebruikersgroepen.
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3.2.5. Sportstimulering/doelgroepenbeleid
3.2.5. a. Huidige situatie:
De sportstimuleringsactiviteiten zoals die op dit moment plaatsvinden komen o.a. voort vanuit de breedtesportimpuls en het Buurt Onderwijs Sport (BOS) projekt in zuid.
In het kader van de breedtesport zijn de volgende 4-tal speerpunten genoemd:
Wijk in beweging: zomeractiviteiten voor de jeugd van 12-18 jaar
Sportvereniging in beweging: ondersteunen verenigingen op allerlei vlak (vrijwilligersbeleid,
beleidsmatig, ARBO-wetgeving)
Onderwijs in beweging (kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs, naschoolse sportkennismakingslessen in samenspraak met lokale sportverenigingen/sportbedrijven)
Senioren in beweging: sportstimuleringsprojekt GALM
In het kader van het BOS-projekt worden naschoolse sportactiviteiten in samenspraak met
sportverenigingen/sportbedrijven georganiseerd en worden bovendien wekelijks door een
buurtsportmedewerker van de Stichting Welzijn, verschillende sportactiviteiten (sportaround,
sportintro) in de wijk voor verschillende leeftijden georganiseerd.
Bovendien worden in samenwerking met de werkgroep Sportstimulering Basisscholen EttenLeur de jaarlijkse sportdagen georganiseerd, waarbij sportverenigingen zichzelf kunnen presenteren.

3.2.5. b uitgangspunten toekomstig sportstimulerings- en doelgroepenbeleid
Waar de mogelijkheid zich daarbij voordoet zoeken wij steeds een directe samenwerking met
sportverenigingen/sportbedrijven om daarmee potentiële (nieuwe) sporters tijdens een projekt of aan het einde toe te leiden naar een sportvereniging/sportbedrijf.
Om die reden betrekken wij sportverenigingen en bedrijven graag zo nauw en in een zo
vroeg mogelijk stadium bij de verschillende projecten. Kortom:
Wij hechten grote waarde aan het blijvend bevorderen van sportdeelname (= sportstimulering).
Daar waar projecten inmiddels hun effect hebben bewezen (denk aan Galm, zomeractiviteiten voor de jeugd, naschoolse sportprojecten voor basisscholen in Etten-Leur noord en gekoppeld aan het BOS projekt in Etten-Leur zuid ) willen wij deze na afloop van de breedtesportimpuls (31-12-2007), continueren. Dat past ook binnen de voorwaarde die vanuit het
ministerie destijds is gekoppeld aan de subsidiebijdrage, namelijk dat via de breedtesport
ingezet wordt op structureel sportstimuleringsbeleid.
Daar waar nieuwe sportstimulerings-initiatieven zich aandienen, zullen wij die ondersteunen,
mits wij daarbij de overtuiging hebben dat dit leidt tot een blijvende toename van sportende
inwoners en/of een aanwas van nieuwe leden van sportverenigingen/-bedrijven.
Nadere aanbevelingen ten aanzien van de bestaande doelgroepen
Het vasthouden aan de speerpunten vanuit de breedtesport, betekent dat wij ook in de komende jaren in het kader van sportstimuleringsbeleid, onze accenten willen blijven leggen bij
groepen waaraan nu reeds de nodige aandacht wordt besteed:
• Jeugd
(kinderen groepen 3 t/m 8 van de basisschool, jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar)
• Senioren/mensen in de leeftijd van 50+
• Sportverenigingen
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Gebaseerd op inmiddels opgedane ervaringen, hebben wij voor deze 3 doelgroepen wel enkele aanbevelingen
Nadere aanbeveling doelgroep jeugd
In het kader van het Buurt Onderwijs Sport-projekt in Etten-Leur zuid is voor een tijdelijke
periode een Buurtsportmedewerker aangesteld. Wij stellen vooralsnog vast dat de functie
van buurtsportmedewerker vanuit het oogpunt van sportstimulering van de doelgroep jeugd,
van groot belang is. Een definitieve afweging daarover dient echter in samenspraak met
andere partners in het kader van het BOS projekt plaats te vinden,.
Via de buurtsportmedewerker vindt een goede afstemming plaats tussen de vraag van de
jongeren naar aantrekkelijke sportactiviteiten en het uiteindelijke aanbod en wordt bewust
vanaf het begin een link gemaakt naar lokale sportverenigingen De buurtsportmedewerker
levert bovendien bij de feitelijke organisatie van de activiteiten een grote rol, waarbij naast
het sportelement juist ook aansluiting wordt gezocht bij de andere doelstellingen van het jongerenwerk.
Nadere aanbeveling doelgroep senioren 50+; beweeggids
In de afgelopen jaren zijn goede resultaten bereikt door middel van sportstimuleringsprojekten als het GALM – projekt. Honderden senioren zijn daarbij actief aangespoord om te gaan
sporten en begeleid.Desondanks verdient het aanbeveling om de informatievoorziening
rondom sportmogelijkheden voor senioren in Etten-Leur te verbeteren.
Regelmatig ontvangen wij namelijk signalen vanuit deze doelgroep waaruit blijkt dat het voor
velen soms erg lastig is om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden die er nu al
zijn. Naast GALM gaat het daarbij natuurlijk over tal van sport- en bewegingsmogelijkheden
binnen sportverenigingen, - bedrijven en organisaties (o.a. de Markenlanden Meer Bewegen
voor Ouderen, Stichting Welzijn, Wijkverenigingen, MEE etc).
Dagen waarop gesport kan worden, lokaties, tarieven, contactpersonen…..al dit soort informatie zou via een “sport- en beweeggids voor senioren” of anderszins (denk aan website of
via het zorgloket Wmo) aan potentiële belangstellenden kunnen worden verstrekt, zodat men
wat gemakkelijker door de bomen het bos kan vinden. Er zijn al tal van aantrekkelijke sportmogelijkheden, maar de communicatie ten aanzien van wat, wanneer gebeurd is zeker voor
verbetering vatbaar.
Dit idee verdient zeker nadere uitwerking waarbij dan gelijktijdig nadere informatie kan worden verstrekt omtrent het belang van voldoende sporten en bewegen in relatie tot gezondheid.
Nadere aanbeveling doelgroep sportverenigingen; verenigingsondersteuning intensiveren
Alhoewel tijdens de periode van de breedtesport is/wordt getracht om via themagerichte bijeenkomsten de verschillende sportverenigingen te ondersteunen, achten wij een actievere
wijze van ondersteuning voor de continuïteit van tal van sportverenigingen van belang.
Natuurlijk hebben de overkoepelende bonden een belangrijke rol om hun verenigingen op
allerlei vlak te ondersteunen. Van de andere kant hebben wij op zoveel vlakken met diezelfde verenigingen te maken en zijn wij ons zeer wel bewust van de problemen waarmee sportverenigingen/vrijwilligers telkens te maken krijgen, dat een actieve gemeentelijke ondersteuning daarbij volgens ons zeker toegevoegde waarde heeft. Wij beraden ons in de komende
periode over de beste wijze van invulling van die taak (mede in relatie die anderen op dat
vlak kunnen vervullen: o.a. steunpunt vrijwilligers, bonden). Als schot voor de boeg en dus
zeker niet compleet, denken wij bijvoorbeeld aan:
het bieden van hulp bij het ontwikkelen of actualiseren van eigen beleidsplannen
voor sportverenigingen
- deskundigheidsbevordering van het sporttechnisch/bestuurlijk kader met raakvlakken
naar andere beleidsterreinen (gezondheidsbeleid, jeugd en jongerenbeleid, vergrijzing)
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-

het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor de lokale sportwereld
het helpen ontwikkelen van of “upgraden” van websites van de verschillende sportverenigingen, met een doorlink naar de gemeentelijke website voor het onderdeel “sport”.

Bevorderen sportdeelname nieuw te kiezen doelgroepen
Rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen van het nieuwe sportbeleid (zie
hoofdstuk 3), willen wij het instrument sportstimuleringsbeleid tevens gaan inzetten om de
sportdeelname van andere doelgroepen te bevorderen:

- Minder draagkrachtigen
- Allochtonen
- Mensen met beperkingen
Nadere toelichting op deze 3 nieuw te kiezen doelgroepen
Het bevorderen van sportdeelname vanuit specifieke doelgroepen, willen wij realiseren door
het ontwikkelen/uitvoeren van enkele nog nader uit te werken sportprojecten.
Alhoewel het bereiken van specifieke doelgroepen zeker ook vraagt om maatwerk, streven
wij in zijn algemeenheid naar zodanige projecten dat de betreffende doelgroepen naast andere potentiële sporters daar liefst integraal onderdeel van kunnen uitmaken.
Minder draagkrachtigen
Teveel “onderscheidende” projecten (en daarmee categoriaal beleid) passen wat ons betreft
niet in de visie dat sport dient te “verbinden” en dat sport als middel kan worden gebruikt om
sociale integratie te bevorderen en/of mensen uit een (dreigend) sociaal isolement te halen.
Waar mogelijk kiezen wij dus voor laagdrempelige, voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijke sportstimulerende projekten, waarbij bepaalde doelgroepen bewust gelijkwaardig worden benaderd. Om hen extra te prikkelen kan het noodzakelijk zijn aan mensen die dat nodig
hebben “verdekt” een extra (financieel) zetje in de rug geven.
Via specifieke regelingen (denk aan regelingen op basis van sociale wetgeving en de
Wmo) zal maatwerk worden geleverd om daarmee zoveel mogelijk inwoners volwaardig mee
te laten participeren. (zie ook hoofdstuk 4 overige aspecten van invloed op het sportbeleid)
Mensen met beperkingen
Voor wat betreft mensen met beperkingen, is vanuit het gehandicaptenplatform aangegeven
dat men graag meewerkt aan sportstimulerende (sportpromotie) activiteiten waar hun organisaties/doelgroep “integraal” onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is het echter zo dat er vanuit de doelgroep wensen zijn die duiden op de behoefte aan een apart (sport) evenement
speciaal voor mensen met een beperking. Uiteindelijk is er voor gekozen om in ieder geval te
starten met een gezamenlijke sportpromotieactiviteit “ Sport Scoort” waarbij de sportmogelijkheden voor mensen met beperkingen als onderdeel van het geheel aan bod komen.
In zijn algemeenheid geeft het gehandicaptenplatform echter aan het belangrijk te vinden dat
bestaande sportverenigingen geprikkeld worden na te denken over mogelijkheden voor mensen met beperkingen. Gewoon meedoen voor iedereen is belangrijk. Het gehandicaptenplatform heeft inmiddels richting sportverenigingen het aanbod gedaan daarover met hen in gesprek te komen om op die manier hulp te bieden bij het integreren van mindervaliden binnen
reguliere sportverenigingen.
In de lijn van het Galm-projekt (sportstimulering voor 55+) past het idee om bij wijze van
proef een meer specifiek Galmprojekt te organiseren, gericht op mensen met beperkingen.
Overigens wijzen wij er nog op dat een organisatie als MEE West-Brabant zich juist ook intensief inzet op het begeleiden van hun cliënten richting lokale sportverenigingen/bedrijven
en daarbij allerlei praktische adviezen en ondersteuning geeft om daarmee de integratie zo
maximaal mogelijk te bevorderen. Omdat de groep “mensen met beperkingen” vanzelfsprekend groter is dan het cliëntenbestand van MEE- West-Brabant, dient steeds in overleg met
alle bij deze doelgroep betrokken participanten te worden bepaald wat voor soort pro-

sportbeleidsnota Gemeente Etten-Leur 2008-2011 – Met een gezond kloppend sporthart

45
ject/activiteiten voor mensen uit deze doelgroep het meest geschikt is op welke wijze de benadering van potentiële deelnemers bij specifieke projecten het beste kan plaatsvinden.

Allochtonen
Voor wat betreft de groep allochtonen, hebben sportverenigingen in het recente verleden
(uitgesproken in het sportplatform) al aangegeven dat zij geen specifiek beleid willen voeren
op het gebied van werven van nieuwe (allochtone) leden. Dit vanuit de gedachte dat mensen
(los van hun herkomst) graag een vrijwillige keuze moeten maken voor een bepaalde sport
of lid te worden van een sportvereniging.
Sportverenigingen in Etten-leur streven daarbij nadrukkelijk naar integratie van allochtonen
binnen de vereniging door bij samenstelling van teams juist niet naar herkomst te kijken.
Volledige teams met allochtone spelers zijn om die reden binnen de georganiseerde (gesubsidieerde) sport in Etten-leur niet aanwezig. Een dergelijk beleidsuitgangspunt van de verenigingen ondersteunen wij graag.
Via enkele specifieke sportstimuleringsprojekten als de zomeractiviteiten voor de jeugd of
projekten in het kader van het BOS projekt (projekten die over het algemeen goed bezocht
worden door allochtone jongeren), proberen wij jongeren geïnteresseerd te maken voor bepaalde takken van sport en hen daarbij ook informatie te geven over de mogelijkheid om deze sporten in georganiseerd verband in Etten-Leur uit te oefenen.
Het bovenstaande sluit de mogelijkheid niet uit om via themagerichte projecten in samenspraak met sportverenigingen/bedrijven een extra bijdrage te blijven leveren gericht op het
zo goed mogelijk blijvend integreren van allochtonen binnen sportverenigingen, - bedrijven.
De exacte projectkeuze en de wijze van uitvoering daarvan willen wij graag maken in overleg
met het sportplatform en andere bij zo’n thema betrokken organisaties (onderwijs, stichting
welzijn etc).
Tenslotte nog de volgende algemene opmerking
Het mag duidelijk zijn dat er mensen zijn die gelijktijdig binnen verschillende doelgroepen
voorkomen. Dit impliceert dat wij het juist voor die mensen extra belangrijk vinden dat hun
sportdeelname wordt bevorderd. In de nadere uitwerking van specifieke projecten voor de
afzonderlijke doelgroepen, zullen wij trachten om (daar waar mogelijk) juist ook de betreffende mensen te benaderen om daarbij aan te sluiten.
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3.2.6. Verenigingsbeleid
Sportverenigingen vervullen al heel lang een belangrijke rol binnen onze gemeente.
Mensen sporten samen, ontmoeten elkaar, vervullen een rol als vrijwilliger, conformeren zich
aan de regels en afspraken die binnen een vereniging gelden, ouderen helpen jongeren en
andersom, autochtone leden sporten samen met allochtone leden, kortom….. de waarde van
een sportvereniging op sociaal- maatschappelijk vlak is enorm en dient gekoesterd te worden.
Aan het begin van dit hoofdstuk besteden wij uitgebreid aandacht aan de “georganiseerde”
sport in Etten-leur. Bij georganiseerde sporten gaat het om sportverenigingen die aangesloten zijn bij een overkoepelende sportorganisatie (als KNVB, NEVOBO,KNKV. Etc)
Verenigingsbeleid heeft derhalve betrekking op de georganiseerde sport
Maar naast sporten in georganiseerd verband blijkt op basis van landelijk onderzoek ongeveer 35% van onze inwoners “ongeorganiseerd” sportief actief te zijn.
Het gaat daarbij om een diversiteit aan sport- en bewegingsvormen zoals wandelen, fietsen,
joggen, zwemmen, skeeleren, het gebruik van openbare sportvoorzieningen als een skatebaan, sportveld, etc. Ook sporten bij een particulier sportbedrijf behoort formeel tot het ongeorganiseerd sporten.
Aan het einde van dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan ons beleid ten aanzien van de
ongeorganiseerde sport en meer concreet de rol die wij daar voor ons zelf zien weggelegd.

3.2.6.a. Huidige situatie verenigingsbeleid/ beleid ten aanzien van de georganiseerde sport
Het beleid zoals wij dat op dit moment voeren, kunnen wij het beste omschrijven door het
geven van een opsomming van de verschillende wijzen waarop wij de verschillende sportverenigingen ondersteunen.
Verenigingen worden op dit moment op de volgende wijzen ondersteund:
- Accommodatietechnisch
(b.v. via het beschikbaar stellen en onderhouden van accommodaties, het hanteren van
lage huurtarieven voor gebruik gemeentelijke accommodaties etc)
- Financieel
(b.v. via het beschikbaar stellen van jeugdsport- en gehandicaptensportsubsidie, bijdragen in kosten van scholing technisch kader tbv de jeugd)
- Beleidsmatig
(b.v. via het organiseren van themabijeenkomsten)
- Bestuurlijk
via het organiseren van technisch- en bestuurlijk overleg #met de verschillende individuele sportverenigingen, en het daarnaast (gevraagd en ongevraagd) bieden van ambtelijke ondersteuning bij vragen en probleempunten.
- Overige wijzen
Via het vergroten van de betrokkenheid van georganiseerde sportverenigingen (en de
rest van de lokale sportwereld) bij belangrijke ontwikkelingen op sport(beleids)gebied.
Met behulp van het in 2005 gestarte sportplatform worden verenigingen in het keukenstadium geïnformeerd en om opvattingen gevraagd zodat daarmee in het verder proces
rekening kan worden gehouden.
- Via het steunpunt vrijwilligers *dat sinds 2 jaar operationeel is.
Ook sportverenigingen kunnen daarbij gebruik maken van de diensten van het steunpunt
in de zin van bemiddeling bij het zoeken van nieuwe vrijwilligers, deskundigheidsbevor-

sportbeleidsnota Gemeente Etten-Leur 2008-2011 – Met een gezond kloppend sporthart

47
dering van bestaande vrijwilligers, wettelijke – en juridische vraagstukken m.b.t. vrijwilligers.
# In een afzonderlijke bijlage is een overzicht voor u opgenomen van de op dit moment bestaande sportverenigingen in Etten-Leur, de verschillende overlegstructuren die er bestaan, de samenstelling van het sportplatform
en de verschillende bedragen die aan subsidie worden verstrekt.
* Opm. NB In de praktijk maken de sportverenigingen echter nog (te) weinig gebruik van de verschillende diensten van het steunpunt. Dat is waarschijnlijk verklaarbaar vanuit de opvatting dat de meeste nieuwe vrijwilligers
binnen een vereniging “van binnenuit” worden geworven.
Een algemene oproep (bij wijze van experiment) via het steunpunt vrijwilligers om nieuwe vrijwilligers ten behoeve van enkele sportverenigingen te werven, heeft helaas niet tot nieuwe vrijwilligers geleid.
Dit laat evenwel onverlet dat de diensten van het steunpunt door sportverenigingen op ander vlak (denk aan
deskundigheidsbevordering, juridische ondersteuning) beter benut kunnen worden.

3.2.6.b. Uitgangspunten toekomstig verenigingsbeleid
Een open en goed gestructureerde wijze van communicatie met de lokale sportwereld,
waaronder de georganiseerde sportverenigingen, blijft uitgangspunt.
De inmiddels opgezette overlegstructuur (bestaande uit bestuurlijk en technisch overleg met
de individuele verenigingen en beleidsmatig overleg met een vertegenwoordiging van de
lokale sportwereld via het sportplatform) heeft zijn waarde bewezen en dient – gehoord de
positieve reacties van de verenigingen - gecontinueerd te worden.
Waar mogelijk vindt overleg plaats op ambtelijk niveau en waar noodzakelijk op bestuurlijk
niveau. Via een open en gestructureerde vorm van overleg kunnen knelpunten snel worden
opgelost, vraagpunten snel worden beantwoord en blijft begrip bestaan ten aanzien van de
afwegingen die vaak gedaan moeten worden.
Zo actief mogelijk blijven inspelen op verzoeken om individuele ondersteuning van
sportvereniging op beleidsmatig, sporttechnisch of juridisch/beleidsmatig vlak
Via het beschikbaar blijven stellen van kennis vanuit de eigen ambtelijke organisatie, het
actief doorverwijzen naar het steunpunt vrijwilligers of door het maximaal 2x per jaar zelfstandig of in samenwerking met deskundige organisaties gaan organiseren van themabijeenkomsten (bv ’het hulp bieden bij het maken van een eigen beleidsplan voor sportverenigingen, tips op het gebied van sponsorwerving, ehbo-cursus etc) willen wij de deskundigheid bij de sportverenigingen blijven bevorderen. Overigens geldt daarbij wel, dat georganiseerde sportverenigingen in veel gevallen ook direct bij hun eigen overkoepelende sportorganisatie terecht kunnen voor verzoeken om ondersteuning. Waar noodzakelijk zullen wij de
gevraagde hulp coördineren en zelf een actieve rol vervullen in het benaderen van overkoepelende organisaties. De primaire verantwoordelijkheid blijft evenwel liggen bij de verenigingen zelf.
Wij zijn er ons zeer wel van bewust dat sommige verenigingen in een bepaalde periode extra
hulp nodig hebben om voort te blijven bestaan. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om die verenigingen op dat moment extra te ondersteunen. Maar naast het feit dat er verenigingen zijn
die hard moeten werken om het hoofd boven water te houden, zijn er ook verenigingen die
als gevolg van een forse ledengroei tegen knelpunten aanlopen. Ook met die verenigingen
blijven wij graag in gesprek om daar waar mogelijk (en passend binnen onze verantwoordelijkheden) ondersteuning te bieden. Dat vraagt vanuit onze zijde maatwerk, dat wij graag willen leveren.
Overigens zijn wij voornemens om in de komende periode te gaan onderzoeken of en zo ja
op welke wijze (bepaalde) verenigingen erbij gebaat zijn om samen met elkaar zaken op te
pakken en te regelen. Wij zullen dit onderwerp eerst agenderen voor het overleg met het
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sportplatform.
Wij achten het namelijk voorstelbaar dat bepaalde verenigingen er zeer bij gebaat zijn om
bepaalde werkzaamheden (denk aan complexe of tijdrovende werkzaamheden als ledenadministratie, automatisering, loonadministratie) “elders” onder te brengen ofwel (met deskundige hulp van anderen) te verbeteren. Een efficiëntere aanpak van tal van administratieve
zaken kan zeker werkdruk bij het vrijwillig kader van tal van verenigingen verminderen.
Via het attenderen op en helpen bij het aanvragen van bestaande of nieuwe subsidiemogelijkheden (gekoppeld aan het gemeentelijk sportbeleid of aan andersoortige financiële regelingen), sportverenigingen ook financieel zo goed mogelijk (blijven) ondersteunen
Tijdens gesprekken worden bestaande regelingen nader toegelicht en bezien in hoeverre die
voor de betreffende vereniging van toepassing kunnen zijn. Daarbij wordt steeds tijdig gewezen op voor de aanvragen geldende procedures en termijnen. Het lijkt daarbij raadzaam om
de verschillende regelingen en daaraan gekoppelde voorwaarden te bundelen en periodiek
te verstrekken aan de verenigingen, waarbij juist ook het downloaden van informatie via de
gemeentelijke website een toegevoegde waarde kan hebben. Voor wat betreft het gebruik
van accommodaties wordt gestreefd naar acceptabele tarieven en het zo goed mogelijk bij
verhuur inspelen op ieders behoeften, waarbij vanzelfsprekend begrip dient te bestaan voor
verlangens van andere verenigingen en gebruikers
Gemeente blijft sportverenigingen ook ondersteunen in het kader van landelijke-, provinciale-, regionale sportcampagnes (gezondheid, sportpromotie etc)
Het succes van dergelijke campagnes hangt veelal af van de bereidheid van lokale sportverenigingen om daar aan mee te werken. Denk daarbij aan acties in het kader van de Nationale Sportweek. De druk op de bestaande vrijwilligers is nu al groot.
Vanuit het streven naar zo effectief mogelijke campagnes, is een actieve, coördinerende en
ondersteunende rol van de gemeente belangrijk.

3.2.6. c Uitgangspunt toekomstig beleid ten aanzien van de ongeorganiseerde sport
De keuze om ongeorganiseerd te gaan sporten kan op velerlei motieven gebaseerd zijn.
Bijvoorbeeld omdat sporters dan minder verplichtingen naar anderen hebben, of omdat men
kan gaan sporten op momenten dat men daar zelf zin in heeft of omdat het feitelijk geen geld
kost.
Gelet op de omvang van de groep ongeorganiseerde sporters en vanwege het feit dat het
ons er met name om gaat DAT inwoners zoveel als mogelijk sporten en bewegen, willen wij
deze groep zeker niet uit het oog verliezen.
Onze taak op het vlak van de ongeorganiseerde sport in Etten-Leur zien wij met name in het
scheppen van voorwaarden om het ongeorganiseerd sporten mogelijk te maken.
Dat kan op verschillende manieren. Onder andere via het aanbieden van kwalitatief goede
sportvoorzieningen als gymnastieklokalen, maar zeker ook om sportvoorzieningen in de
openbare ruimte. Denk daarbij o.a. aan de multicourt in wijk de Keen, de Cruyffcourt in de
wijk Grauwe Polder, skatevoorzieningen in het Brabantpark. Dit jaar wordt – voortvloeiend uit
de afspraken rondom de breedtesport - in het stedelijk gebied nog een jogging/skeelerroute
gerealiseerd.
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4. OVERIGE ASPECTEN VAN INVLOED OP HET SPORTBELEID
In dit hoofdstuk gaan wij in op een aantal
onderwerpen/aspecten die niet zozeer als
beleidsinstrumenten zijn te beschouwen,
maar die zeker van invloed zijn op het
gemeentelijk sportbeleid. Het betreft
daarbij actuele items die vragen om duidelijke standpunten vanuit onze zijde.
Wij ronden dit hoofdstuk af met het benoemen van een aantal beleidsvelden die
directe raakvlakken hebben met het
sportbeleid. Vanuit het streven naar een
integrale beleidsnota sport achten wij het
noodzakelijk om sportgerelateerde doelstellingen of anderszins raakvlakken vanuit die andere beleidsvelden, kort toe te
lichten.

4.1. Topsport versus breedtesport
Tot topsport (ontleend aan een definitie van NOC*NSF) worden die sportorganisaties en/of
sporters gerekend die uitkomen in het hoogste officiële competitieverband in de desbetreffende tak van sport, alsmede de talentvolle jonge sporters die deel uitmaken van nationale
jeugd- en seniorenselecties.
Daarbij worden nog de volgende criteria gehanteerd:
- de mate van internationale aansluiting van de tak van sport. Is de desbetreffende sportbond aangesloten bij een erkende internationale sportorganisatie
- de mate van de mondiale spreiding van de sport
Breedtesport is de recreatieve sportbeoefening in georganiseerde (bij verenigingen) of in
ongeorganiseerd verband (denk aan hardlopen, skeeleren etc) Breedtesport is eveneens de
competitieve sportbeoefening (wedstrijdsporten) op lokaal, regionaal of nationaal niveau.
Daaronder vallen dus ook de denksporten. Breedtesport is niet de professionele (betaalde)
sportbeoefening en ook topsport valt er dus niet onder.
Kortom, breedtesport is veelomvattend, iedereen doet wel eens of regelmatig aan breedtesport, want breedtesport is zowel de sport in verenigingsverband met wedstrijdelement als
een eindje rijden op de fiets of een balletje trappen op een recreatieveldje.
En ook darts in cafés of klaverjassen in wijkgebouwen valt eronder. Zelfs het er naar kijken
heeft een zekere functie, ook dit is onderdeel van het begrip breedtesport.
Ondanks dat een aantal individuele (jeugd) sporters zeker aan de nationale sportweg aan
het timmeren is, kent Etten-Leur geen topsportklimaat.
Alhoewel wij onderkennen dat via topsport (prestaties) zeker het imago van de gemeente
regionaal landelijk en positief kan worden beïnvloed, streven wij op dit moment niet naar een
ontwikkeling van onze gemeente als “topsport”-gemeente.
Dit laat onverlet dat wij op allerlei vlak naar buiten willen uitstralen en onderbouwen dat Etten-Leur een grote diversiteit aan prima sportvoorzieningen heeft. Accommodaties waar tal
van gezonde en gezellige sportverenigingen en sportbedrijven gebruik van maken. Daarbij
willen wij zeker ook uitdragen dat in Etten-leur verenigingen en bedrijven graag met elkaar
en met andere organisaties (bv scholen, stichting welzijn, gehandicaptenplatform etc) samenwerken om het aantrekkelijke sportklimaat verder te versterken.
(Gemeentelijke) sportaccommodaties voldoen qua omvang en inrichting in zijn algemeenheid
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aan (NOC*NSF) normering, zijn bedoeld voor algemeen (verenigings) gebruik en worden om
die reden niet aangepast aan specifieke verlangens van (individuele) sporters om daarmee
top-prestaties te realiseren.
Overigens is het aan sportverenigingen zelf om te bepalen in hoeverre binnen de vereniging
(of via de overkoepelende sportbond) extra (financiële) ondersteuning wordt gegeven aan
“top” teams of “top”sporters.
Via de provincie/Sportservice Noord-Brabant en Olympisch Netwerk is sinds 2006 een regeling geïntroduceerd op grond waarvan een individuele (talentvolle) sporter een verzoek om
financiële ondersteuning kan indienen. Deze regeling hebben wij bekend gemaakt onder alle
lokale sportverenigingen.
Financiële ondersteuning van individuele sporters of prestatieteams met als doel topsportprestaties te realiseren, ligt wat ons betreft nu en in de nabije toekomst niet op de weg van
onze gemeente. Mochten er zich onverwacht bepaalde ontwikkelingen voordoen die vanuit
maatschappelijke of politieke druk vragen om een andere benadering, dan zal dit op dat
moment specifiek worden beoordeeld.

4.2. Samenwerking met het onderwijs
Het succes van verschillende sport (stimulerings) projekten hangt vanzelfsprekend af van de
bereidwillige medewerking van tal van organisaties, waaronder het onderwijs.
Vanzelfsprekend wordt via bewegingsonderwijs het sport- en beweeggedrag van kinderen in
zowel het primair als voortgezet onderwijs bevorderd.

4.2.1. Primair onderwijs
Samenwerking Fontys met basisonderwijs
Vanuit het streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van de bewegingslessen op basisscholen wordt inmiddels samengewerkt met Fontys Sporthogeschool. Studenten verzorgen
daarbij gedurende een aantal maanden per jaar op een 5-tal basisscholen les aan de kinderen en laten daarbij de eigen leerkrachten kennisnemen van moderne lesmethoden. Daarmee snijdt het mes aan 2-kanten. Bedoeling is om in de komende jaren de inzet van Fontysstudenten geleidelijk uit te breiden over de andere basisscholen.
In samenspraak met de basisscholen in Etten-leur zetten wij daarbij in op het opstellen van
een intentie-overeenkomst tussen Fontys Sporthogeschool en de basisscholen in Etten-leur,
op grond waarvan in de komende jaren “garanties” ontstaan ten aanzien van het aantal te
plaatsen stagiaires.
Inzet van Fontys-studenten op basisscholen achten wij met name ook van belang omdat
door veranderingen in de PABO-opleiding, leerkrachten die juist hun studie hebben afgerond, niet automatisch meer de bevoegdheid hebben om bewegingslessen te verzorgen.
Daarvoor wordt een aanvullende opleiding verlangd.
Inzet vakdocenten?
Alhoewel wij onderkennen dat de inhoud van bewegingsonderwijs een primaire verantwoordelijkheid is van het onderwijs zelf, achten wij het toch van belang om – gezien het rijksbeleid
gericht op sportstimulering, gezondheidsbeleid, tegengaan van overgewicht etc – bij het onderwijs te blijven aandringen op een structurele kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs.
In hoeverre het basisonderwijs uiteindelijk bereid is toe te groeien naar een situatie waarbij
vakdocenten bewegingsonderwijs (aanstelling al dan niet in samenwerkingsverband met
andere basisscholen worden), dient te worden afgewacht. Indien dit vanuit de zijde van het
onderwijs niet of onvoldoende op eigen initiatief van de grond komt, dan overwegen wij om
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vanuit onze zijde (relatie BOS en brede school) op een nog nader te bepalen wijze kwaliteitsverbetering te stimuleren.
Extra lesuren bewegingsonderwijs?
Overigens verwachten wij dat voortvloeiend uit rijksbeleid, het aantal lesuren bewegingsonderwijs dat kinderen per week krijgen (thans 2 lesuren) geleidelijk zal worden uitgebouwd.
Dit legt vanzelfsprekend een extra druk op het bestaande gebruik van de beschikbare overdekte sportaccommodaties,die overdag door het onderwijs nu al praktisch volledig zijn bezet.
Vanwege echter een tendens van dalende leerlingaantallen in de toekomst (zie ook rapport
binnensportbehoefte) en de wetenschap dat bij nieuw te ontwikkelen (brede) scholen
(Schoenmakershoek) een gymnastiekvoorziening wordt gerealiseerd (Turfschip) leidt een en
ander naar verwachting niet tot knelpunten.
Ondersteuning vanuit onderwijs bij stimuleren naschoolse sporten
Vanuit verschillende basisscholen wordt nu reeds actief meegewerkt aan sportstimulerende
(sportkennismakings) activiteiten buiten schooltijd. Het gaat daarbij om het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het aanbod aan naschoolse sporten dat in samenwerking met
sportverenigen/sportbedrijven tot stand wordt gebracht. Voor de scholen in noord betreft het
de periode van januari t/m mei en voor de scholen in zuid (als onderdeel van het Bos projekt)
gedurende de periode van september t/m december. Op termijn worden ook de scholen in
het centrum van de gemeente en in de wijk Hooghuis bij het projekt betrokken, waarbij het
tempo van uitbreiding van het projekt berekend dient te zijn op de mogelijkheden die (vrijwilligers van) sportverenigingen feitelijk hebben.
Zwemonderwijs
Op dit moment wordt kinderen in de groepen 4 (leeftijd kinderen 7-8 jaar) van het basisonderwijs gedurende een half uur (= netto zwemtijd) per week zwemles aangeboden.
De bijdrage die hieraan vanuit gemeentelijke zijde wordt geleverd, betreft het tegen aantrekkelijk tarief beschikbaar stellen van het gemeentelijk zwembad en – daar waar de afstand
van de scholen tot aan het zwembad te groot is – het verzorgen van busvervoer naar het
zwembad toe. Alhoewel wij in het kader van het ontwikkelen van het nieuwe zwembad rekening hebben gehouden met de behoefte vanuit het basisonderwijs aan zwemcapaciteit voor
schoolzwemmen, is de oorspronkelijke reden om vanuit de gemeente aan zwemonderwijs
mee te werken wellicht wat achterhaald. Van oudsher was de medewerking er namelijk op
gericht om in het waterrijke Nederland zoveel mogelijk kinderen op jonge leeftijd een zwemdiploma te laten halen. Echter, veel ouders kiezen er inmiddels voor om hun kinderen al
vanaf de leeftijd van 5/6 jaar zelf op zwemles te sturen. Daarmee is het zo dat het belangrijkste deel van de kinderen dat via school zwemles krijgt in groep 4, reeds in het bezit is van
een zwemdiploma. Voor een klein percentage van de kinderen blijft de zwemles wel van belang om een diploma te halen
Desondanks stellen wij ons op het standpunt dat zwemmen een belangrijke vorm van bewegen is dat wij de gemeentelijke bijdrage op dat vlak toch willen blijven continueren.
Wij hopen mede daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan het belang van meer sport en
beweging en juist ook op deze manier kinderen blijvend te stimuleren gebruik te maken van
deze aantrekkelijke zwemvoorziening in Etten-Leur.

4.2.2. Voortgezet onderwijs
Vakdocenten
Binnen de scholen voor voortgezet onderwijs in Etten-leur functioneren nu reeds vakdocenten bewegingsonderwijs. Daarmee is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs gewaarborgd.
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Sportgedrag
Vanuit een 3 jaar geleden gehouden studie (met steekproef) naar het sportgedrag van de
jeugd tussen 12-18 jaar in Etten-Leur, is vastgesteld dat 87 % (t.o.v. landelijk 86%) aan sport
doet. 40% van de respondenten gaf daarbij aan 3x per week of meer aan sport te doen.
Ook het percentage 12-18 jarigen dat lid is van een sportvereniging in Etten-Leur (67%) wijkt
nauwelijks af van landelijk bekende cijfers (67,5%). Van de sportief actieve jongeren in Etten-Leur is 76% lid van een sportvereniging, hetgeen duidelijk hoger ligt dan landelijk.
Vanuit landelijke onderzoeken is gebleken dat de sportdeelname van met name VMBO leerlingen en allochtonen, achterblijft bij andere leerlingen. Vanuit de gehouden steekproef onder
Etten-leurse leerlingen is dat beeld niet direct bevestigd maar is wel vastgesteld dat het
sportgedrag van Havo en vwo leerlingen in Etten-leur boven het landelijke gemiddelde ligt.
Sportkennismakingsprojekt VMBO met relatie naar zomeractiviteiten
Wij achten het om die reden gewenst (zoals in het kader van de breedtesportimpuls reeds is
aangegeven, doch nog niet is opgepakt) om een naschools sportkennismakingsprojekt op te
gaan zetten voor leerlingen van het VMBO. Dit idee past wat ons betreft ook prima in de
plannen om het sport- en beweeggedrag van jongeren in Etten-leur zuid (onderdeel BOS
projekt) te bevorderen.
Samenwerking met lokale sportverenigingen is daarbij vanzelfsprekend gewenst, alsmede
een directe betrokkenheid van de leerlingen bij hetgeen inhoudelijk wordt aangeboden (zoveel als mogelijk afgestemd op de vraag) en betrokkenheid van de leerlingen bij de organisatie van het projekt, leveren zeker meerwaarde op.
Volgens ons ligt er een prima uitdaging om bij de nadere uitwerking van dergelijke naschoolse sportactiviteiten, een directe relatie te gaan leggen met de sportactiviteiten (“zomeraktiviteiten) zoals die in samenspraak met de Stichting Welzijn”voor de jeugd van 12-18 jaar in
Etten-Leur worden georganiseerd. Via naschoolse sportactiviteiten vooruitlopend op en na
afloop van de zomeractiviteiten, wordt gedurende het jaar meer gestructureerd in een
sportaanbod voorzien. Via het leggen van een directe relatie naar school zal er tevens een
positief effect ontstaan naar de zomeractiviteiten.
Samenwerking met K.S.E.
Tenslotte wijzen wij er op dat wij op dit moment In samenspraak met de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur de mogelijkheid aan
het onderzoeken zijn om te komen tot een sportorientatieprogramma. Een programma dat
gekoppeld wordt aan het schoolplan, waarbij leerlingen kennis gaan maken met verschillende sportverenigingen in Etten-Leur.
De doelgroep is daarbij met name leerlingen die niet of nauwelijks in beweging komen en
dus niet voldoen aan de Nederlandse norm voor bewegen. Bedoeling is dat leerlingen tenminste 2 sporten gaan uitproberen, dat leerlingen gelijktijdig uitleg krijgen over de normen en
het belang van een gezonde leefstijl.

4.2.3. Algemeen
Samenwerking met CIOS
Naast een samenwerking met Fontys Sporthogeschool streven wij naar een meer gestructureerde vorm van samenwerking met ROC/CIOS, ter ondersteuning van diverse sportstimuleringsactiviteiten. Wij denken daarbij concreet aan het inbrengen van CIOS stagaires bij sportverenigingen, het inzetten van stagaires bij zomeractiviteiten voor jongeren en bij het organiseren van sportactiviteiten bij voorzieningen als de multicourt/Cruyff play-ground.
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Pilotprojekt Buurt- Onderwijs- Sport: sportpark Hoge Neerstraat
Elders in Nederland worden steeds vaker initiatieven ondernomen om te komen tot een vorm
van naschoolse opvang van kinderen/jongeren. Initiatieven waarbij bijvoorbeeld naast het
opvangen en het bieden van gelegenheid om het huiswerk te maken, tevens gelegenheid
wordt geboden om sportieve activiteiten te kunnen uitoefenen.
Wij zijn van mening dat BSO opvanglocaties primair gekoppeld dienen te worden aan een
brede schoolconcept. Dit laat evenwel onverlet dat wij initiatieven toejuichen die zich richten
op een betere samenwerking tussen dergelijke organisaties en sportverenigingen. Daarmee
komen tal van kinderen immers op een laagdrempelige manier in aanraking met sport en
sportverenigingen.
Op sportpark Hoge Neerstraat zijn meerdere sportverenigingen (voetbal, honk- en softbal,
hockey en korfbal) gevestigd. Dit gegeven, met daarnaast de kwaliteit van de sportvoorzieningen (velden en ruime clubgebouwen) en het feit dat er thans voor het zuidelijk gedeelte
van onze gemeente een BOS-projekt loopt (zie eerder), vormt voor ons aanleiding om in samenspraak met de sportverenigingen op Hoge Neerstraat (en in latere fase met sportverenigingen op het nieuw te ontwikkelen sportcomplex De Groene Wig), en bij kinderopvang betrokken organisaties, te bezien of aldaar gerichte sportstimulerende activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Daarmee hopen wij dat het mes aan meerdere kanten gaat snijden.
Wij verwachten daarbij overigens vanuit alle betrokken partijen een coöperatieve houding en
de bereidheid om een financiële bijdrage te leveren aan een te ontwikkelen pilot-projekt.

4.3. Onroerend Zaak Belasting i.r.t. sportverenigingen
Tijdens gesprekken met sportverenigingen komt soms de vraag op of het mogelijk is hen
vrijstelling te verlenen in relatie tot gemeentelijke belastingen waaronder legeskosten en de
onroerend zaak belasting.
Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden gemeenten
geadviseerd om (sport) verenigingen geen vrijstellingen te verlenen voor OZB of legeskosten.
Het probleem bij het verlenen van vrijstellingen is namelijk dat je heel snel op een hellend
vlak komt van wie je wel of geen vrijstelling kunt verlenen. De belastingrechter zal dan snel
op basis van het gelijkheidsbeginsel tot de conclusie kunnen komen dat ook tal van andere
organisaties/verenigingen voor vrijstelling in aanmerking komen. Indien een compensatie
vanwege OZB/legeskosten richting sportverenigingen zou worden overwogen, dan lijkt het
juridisch raadzaam om dat via subsidieverlening te laten verlopen. Een gemeente heeft juridisch meer beleidsvrijheid om binnen zo’n subsidieregeling bepaalde verenigingen tegemoet
te komen.
Wij stellen ons echter op het standpunt dat de basis waarop de huidige OZB aanslagen voor
de verschillende sportverenigingen voor het gebruik en/of eigendom van hun sportaccommodaties, redelijk is, dat een tegemoetkoming via vrijstelling of subsidieverlening thans niet
aan de orde is.
Tenslotte wijzen wij er op dat indien sportverenigingen zelf plannen hebben om hun eigen
accommodatie te verbeteren, zij daarbij een beroep kunnen doen op het accommodatiefonds. Bij het doen van een aanvraag daaruit, kunnen de legeskosten die samenhangen met
die bouwplannen, in de aanvraag voor een lening worden meegenomen.

4.4. Paracommercialisme/alcoholmatigingsbeleid
Met regelmaat komt de discussie over openings- en sluitingstijden van sportkantines weer op
tafel. Een terechte discussie omdat wij onderkennen dat zonder harde afspraken, duidelijke
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regelingen en stringente controle het risico aanwezig blijft dat sportkantines geleidelijk aan
steeds vaker worden gebruikt voor niet sportgerelateerde aangelegenheden.
Tijdens de verschillende bestuurlijke overleggen met sportverenigingen is dit ook een vast
punt van aandacht.
Wij stellen vast dat de bestaande regelingen ten aanzien van het gebruik van sportkantines,
(neergelegd in milieuvergunningen die al dan niet actueel zijn of in privaatrechtelijke overeenkomsten) divers en onduidelijk zijn. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen vragen
echter wel om deze helderheid. Het voorkomen van overlast naar de omgeving toe, gemeentelijk handhavingsbeleid, alcoholmatiging, paracommercialisme vragen om een duidelijk
standpunt van onze gemeente op dat vlak. Maar gelijktijdig stellen wij vast dat de sociaal
maatschappelijke functie van sportverenigingen inmiddels zodanig belangrijk is geworden,
dat een modernisering van de oorspronkelijke regelingen daarbij gerechtvaardigd is.
Wij zetten daarbij in op een voor alle sportkantines geldende eenduidige regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV); een sluitingstijd uiterlijk om 24.00 uur in combinatie
met maximaal 3 uitzonderingen per kalenderjaar voor bijzondere clubfeesten (uiterlijk tot
02.00 uur).
Definitieve besluitvorming omtrent de door ons voorgestane aanpassing van de APV regeling
willen wij evenwel plaats laten vinden op basis van een afzonderlijke notitie. De reacties zoals ingebracht op dit onderdeel tijdens de inspraakprocedure van de sportbeleidsnota, rechtvaardigen een dergelijke notitie. Een notitie waarin wij onze overwegingen op dit punt nog
nader zullen toelichten.
Overigens willen wij gelijktijdig regelen (in het kader van alcoholmatigingsbeleid en gebaseerd op de drank en horecawetgeving) dat in geen enkele sportkantine alcoholische dranken worden geschonken voor 12.00 ’s middags, met name vanwege jeugdwedstrijden.
Tenslotte zijn wij voornemens om met de gezamenlijke sportverenigingen (via tussenkomst
van het sportplatform) toe te werken naar een gedragscode, waaraan elke vereniging in Etten-Leur zich gaat conformeren. In zo’n code (op te hangen in de sportkantine) worden daarbij duidelijke afspraken neergelegd ten aanzien van enkele belangrijke waarden en normen
(o.a. sportiviteit) en wordt gelijktijdig aandacht besteed aan het beleid van de sportvereniging/gemeente op het gebied van gezondheid (antiroken, alcoholmatiging).
Eind 2007 wordt een rapport verwacht van het Trimbos-instituut waarmee gemeenten een
handreiking wordt verschaft op het gebied van alcoholmatigingsbeleid. Bedoeling is om de
inhoud daarvan een plaats te geven in het gemeentelijk jeugdbeleid en gezondheidsbeleid.

4.5. Raakvlakken met andere beleidsterreinen
]
4.5.1. Volksgezondheidsbeleid
Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen het lokale volksgezondheidsbeleid is overgewicht, niet alleen bij volwassenen maar in toenemende mate ook bij jongeren. In EttenLeur heeft 49% van de volwassenen overgewicht en heeft 12% ernstig overgewicht. Van de
jongeren (12 t/m 17 jaar) heeft inmiddels 11% overgewicht (gegevens uit jeugdmonitor en
volwassenenmonitor GGD West-Brabant)..Via het bevorderen van gezond gedrag is op dit
terrein aanzienlijke gezondheidswinst te boeken. Voor wat betreft overgewicht zijn het bevorderen van bewegen en gezonde voeding de belangrijkste aanknopingspunten. Ruim 40%
van de volwassenen beweegt te weinig, één op de 5 jongeren in Etten-Leur sport minder dan
één keer per week (buiten schooltijd).
Om dit toenemende probleem het hoofd te bieden, zijn activiteiten noodzakelijk die enerzijds
gericht zijn op meer bewegen en anderzijds op gezonde voeding;niet alleen voor jongeren
maar tevens voor ouderen.
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Gelet op de actiepunten in de nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2004-2008 worden binnen
het basisonderwijs diverse projecten uitgevoerd in het kader van “move your heart, eat
smart”. In 2007 wordt de nota lokaal volksgezondheidsbeleid geactualiseerd. Gezien de landelijke preventienota zal het aanpakken van overgewicht ook in de lokale nota weer speerpunt van beleid zijn. Op basis hiervan zullen binnen de maatwerkmogelijkheden van de GGD
de preventieve activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl voortgezet worden voor
diverse doelgroepen. Deze activiteiten dienen wat betreft insteek en doelgroep aanvullend te
zijn en aan te sluiten op de bestaande dan wel toekomstige activiteiten ter bevordering van
het bewegen in het kader van Breedtesport en BOS-project.
In het geval de maatwerkmiddelen van de GGD niet toereikend zijn, zien wij ook mogelijkheden om binnen de sportstimuleringsgelden pilotprojecten uit te voeren, gericht op gezondheidsbevordering. Aan de hand van de te actualiseren beleidsnota volksgezondheid kunnen
specifieke doelgroepen dan wel projecten benoemd worden.
Aangezien uit onderzoek is gebleken dat het probleem van overgewicht etc met name ook
evident aanwezig is binnen de doelgroep mensen met beperkingen, behoeft deze doelgroep
binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid specifieke aandacht.

Interventieprogramma GGD:
Uit onderzoek is gebleken dat armoede in gezinnen met kinderen gevolgen heeft voor de
gezonde ontwikkeling van de kinderen. De effecten van armoede op kinderen rechtvaardigen
specifieke aandacht voor de positie van kinderen in het gemeentelijk armoedebeleid. Het
onderzoek heeft o.a. geleid tot de start van het interventieprogramma “Armoede en gezondheid van kinderen”. Indien tijdens het Periodiek Geneeskundig Onderzoek van de GGD blijkt
dat sprake is van een (dreigend) gezondheidsprobleem van het kind, wordt nagegaan of dit
probleem samenhangt met geldgebrek in het gezin. Vaak is sprake van (dreigend) gezondheidsprobleem van het kind als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. In die situaties verwijst de Jeugdgezondheidszorg naar de Afdeling Sociale Zaken
voor het aanvragen van een financiële bijdrage (maatschappelijke participatie)

4.5.2. Toerisme- en recreatiebeleid
Toerisme en recreatie zijn evenals sport, belangrijke vormen van vrije tijdsbesteding. Fietsen
door de vrije natuur over aantrekkelijke fietspaden kan in het ene geval worden beschouwd
als toerisme/recreatie en op het andere moment (groep wielrenners) als sport.
Er zijn dus zeker raakvlakken te vinden tussen de verschillende onderdelen van vrije tijdsbeleid van de gemeente. Zeker ook in de wijze waarop een gemeente zich naar de regio toe
kan profileren. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een nota toerisme, recreatie en cultuur (TRC). Het is evident dat de inhoud van deze sportbeleidsnota en de op te
stellen nota TRC te zijner tijd nader op elkaar afgestemd moet worden.
Zeker ook omdat in beide nota’s ook aandacht wordt besteed aan zaken als het stimuleren
en/of subsidieren van grootschalige (sport) evenementen en het gebruik dat daarbij bijvoorbeeld kan worden gemaakt van het fonds stadspromotie.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de visie vanuit de sportbeleidsnota op dat vlak gaat lijnen
met de visie vanuit de nota TRC. Eventueel kan bijstelling in een latere fase op dat punt
noodzakelijk blijken.

4.5.3. Armoedebeleid
In voorgaande hoofdstukken, subsidiebeleid, doelgroepen) is reeds voldoende aandacht aan
dit beleidsveld geschonken.
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4.5.4. Onderwijs- jeugdbeleid
Het onderwijs- en jeugdbeleid wordt zoveel mogelijk integraal benaderd. Dit krijgt mede vorm
in het kader van de lokale educatieve agenda. Naast de integrale benadering is hierbij uitgangspunt dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, onderwijs- en welzijnsveld t.a.v. deze beleidsvelden. In partnerschap met onderwijs- en jeugdinstellingen worden gezamenlijk vastgestelde beleidsdoelen gerealiseerd.
Eén van de onderwerpen die op de lokale educatieve agenda staat is het thema brede
school.
De brede school staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus; op school, in het gezin en in hun
vrije tijd. Het gaat daarbij tevens om de inrichting van een netwerk van onderwijjs, welzijn en
zorg rond kind en gezin ter bevordering van de sociale competentie van jongeren en van hun
actieve deelname aan samenleving, onderwijs, recreatie en werk.
Van de brede school gaat een stimulerende werking uit om kinderen actief te laten deelnemen aan activiteiten op het terrein van cultuur, sport, etc.
Zowel in de Brede School het Voortouw als in de basisscholen behorende tot het BOSproject Etten-Leur Zuid zien we kwaliteitsimpulsen in het sportonderwijs alsook een divers
sportaanbod in de naschoolse activiteiten.
Het aanbieden van activiteiten, waaronder sportactiviteiten kan een belangrijk middel zijn om
de jeugd een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. De voorzieningen in de openbare ruimten
zoals hiervoor aangegeven bij het onderdeel speelbeleid bieden hiertoe ook steeds meer
mogelijkheden. Tevens hebben we in de nota geconstateerd dat ook het ongeorganiseerd
sporten een belangrijk plaats inneemt in het totale sportbeleid.
Om deze vorm van ongeorganiseerd sporten tot verdere ontwikkeling te laten komen kan de
vaste aanstelling van een buurtsportmedewerker worden overwogen. Binnen de subsidie
voor het BOS project zijn middelen voor een buurtsportmedewerker tot 1 januari 2009 opgenomen. Op basis van een evaluatie van het BOS project dient de wenselijkheid/meerwaarde
van een vaste aanstelling te worden onderbouwd. Op basis van de evaluatie kan het wenselijk blijken om vanaf 2009 structureel geld in de begroting op te nemen voor een buurtsportmedewerker.

4.5.5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO waarin begrepen
minderhedenbeleid, Gehandicaptenbeleid)
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. De gemeente moet uiterlijk per 1 januari 2008 een vierjarig richtinggevend beleidsplan vaststellen.
In de Beleidsplan worden de beleidskaders en de te realiseren doelen voor de 9 prestatievelden geformuleerd. Duidelijk is, dat de sport, als het gaat om bevordering maatschappelijke participatie, integratie, terugdringen overlast in de wijken, persoonlijk welbevinden en
volksgezondheid voor alle prestatievelden een belangrijke rol kan vervullen. Nadere uitwerking van die rol vindt plaats in voornoemde beleidsnota Wmo 2008-2011.

4.5.6. Vrijwilligersbeleid
Er is een nota vrijwilligerswerk, (2003-2006). In het kader van de Wmo wordt de inhoud daarvan dit jaar geëvalueerd als onderdeel van een van de genoemde prestatievelden.
Vrijwilligersbeleid is een veelomvattend begrip. Feitelijk wordt op tal van gemeentelijke beleidsterreinen inzet gepleegd ten behoeve van vrijwilligers. Daarbij kun je denken aan het
verstrekken van subsidies maar ook het beschikbaar stellen van accommodaties, of het faciliteren van voorzieningen.
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Daarnaast heb je een steunpunt vrijwilligerswerk. Via het steunpunt wordt ingezet op een
systematische aanpak gericht op ondersteuning en facilitering van vrijwilligers en hun organisaties.
Het feitelijk aanbod van het steunpunt wordt bepaald door de vraag. Steunpuntactiviteiten
worden gerelateerd aan de wensen en behoeften die in de toekomst vanuit verenigingen en
individuen komen, met als doel om tot maatwerk te komen. De ene keer betreft het een
vraag om te bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties.
Een ander moment wordt er een aanbod gedaan om de deskundigheid van vrijwilligers te
bevorderen. Kortom, binnen het gemeentelijk beleid en gekoppeld aan diverse beleidsterreinen, waaronder zeker ook op het gebied van sport (zie ook 3.2.6 verenigingsbeleid), wordt
op tal van manieren voor en met vrijwilligers gewerkt.

4.5.7. Speelbeleid
Sporten, spelen en bewegen zijn activiteiten die in elkaars verlengde liggen en elkaar ook
deels overlappen. Een goed gemeentelijk speelbeleid kan dan ook mede bijdragen aan het
realiseren van doelstellingen zoals in deze sportbeleidsnota worden genoemd.
Het speelbeleid van onze gemeente is opgenomen de nota “spelen een hele klus”, welke in
september 2005 door de raad geactualiseerd is.
In deze nota wordt onderscheid gemaakt in speelvoorzieningen voor de jeugd tot 14 jaar en
bovenwijkse speelvoorzieningen voor de oudere jeugd. Beide soorten voorzieningen hebben
een relatie met sport en bewegen.
Voor wat betreft de gerealiseerde en de te realiseren bovenwijkse speelvoorzieningen is de
relatie met sport heel herkenbaar. Dit geld voor de Krajicek playground in de Keen, de Skateen basketbalvoorzieningen in het Brabantpark en het te realiseren Cruyff-court aan de Hobodreef.
Op al deze locaties trachten we ook middels activiteitenbegeleiding vanuit het buurtsportwerk
structuur te geven aan de activiteiten op deze voorzieningen. Op de Cruyff-court wordt tevens getracht de sportverenigingen te betrekken bij activiteiten op deze voorziening.
Genoemde voorzieningen kunnen naar ons idee gezien worden als open-lucht sportvoorziening die openbaar toegankelijk zijn.
Bij de realisering van de wijk Schoenmakershoek zal in het park aldaar een soortgelijke bovenwijkse speelvoorziening gerealiseerd worden.
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5. FINANCIEN
Om het sportbeleid in de komende jaren succesvol te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk
om voldoende financiële ruimte beschikbaar te hebben. Om te kunnen bepalen of er voldoende geld beschikbaar is of vrij kan worden gemaakt, dient op de allereerste plaats inzichtelijk te worden gemaakt welke bedragen er op dit moment voor welke activiteiten/werkzaamheden sowieso beschikbaar zijn.
Maar naast het opsommen van wat er thans feitelijk beschikbaar is, dient daarbij direct te
worden beschouwd of deze bedragen in de huidige situatie toereikend zijn of dat er wellicht
nu al knelpunten of aanbevelingen bestaan op
financieel vlak. Wij gaan daar in de toelichting op
de huidige situatie nader op in.
Informatie omtrent de huidige lasten dient
vervolgens te worden geconfronteerd met een
inschatting ten aanzien van de lasten van
projekten en activiteiten zoals die voortvloeien
vanuit het voorgestane toekomstige sportbeleid.
Dit bepaalt uiteindelijk de vraag of het toekomstige
sportbeleid binnen de huidige financiële kaders
uitvoerbaar is of dat er wellicht extra financiële
ruimte gevonden moet worden.

5.1. Huidige lasten sportbeleid.
De basis voor het opgestelde overzicht is de begroting 2007 met daarbij de stand van reserves/voorzieningen zoals die per 1-1-2007 aanwezig is.
Binnen de huidige begroting gaat het daarbij om een reeks van posten bedoeld voor uiteenlopende actviteiten/werkzaamheden; verschillende subsidies, exploitatiebedragen voor binnensport- en buitensportaccommodaties, opgebouwde reserves voor grootschalige renovaties, bedragen bedoeld voor bouwkundige- en cultuurtechnische werkzaamheden etc.
Om het geheel zo overzichtelijk te maken, hebben wij ervoor gekozen om - aansluitend bij de
opbouw van de sportbeleidsnota – zo logisch mogelijke splitsingen in de gemeentelijke lasten aan te brengen.
Lasten binnensport en lasten buitensport vanuit het huidig sportbeleid
Vandaar dat wij allereerst de lasten gekoppeld aan de binnensport (onder A.) en aan de buitensport (onder B.) uit elkaar halen.
Zowel ten aanzien van de binnensport als de buitensport maken wij vervolgens nog een uitsplitsing in de lasten die samenhangen met bouwkundige werkzaamheden of exploitatiezaken.
Exploitatiebedragen kunnen worden onderverdeeld in bedragen die betrekking hebben op
“dagelijks” (= kleinschalig) onderhoud en “planmatig” (=grootschalig) onderhoud.
Overige lasten vanuit het huidige sportbeleid
Maar binnen de begroting zijn tevens nog bedragen opgenomen voor andersoortige zaken.
Wij noemen daarbij bedragen die gekoppeld zijn aan bestaande subsidieregelingen (breedtesport, jeugdsport, sportstimulering basisscholen, gehandicaptensport, BOS-projekt, sportfonds, stadspromotiefonds, stimuleringsregeling sportvoorzieningen 2006) en de nog uit te
werken subsidieregeling (sportstimulering 50+).
De verschillende bedragen hebben wij in het overzicht (onder C, C1 t/m C11) opgenomen onder het kopje “overige onderdelen”
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Overzicht huidige lasten / baten sportbeleid (basis begroting 2007)
Sportaccommodaties bouwkundig planmatige
onderhoud

Overige

totale

vervangingen exploitatielasten

baten

saldo

403.000

84.000

-319.000

57.000

-211.000

lasten

kapitaallasten

A

B

Binnensport
gymnastieklokalen /
sportzaal

A.1.

A.2.2.

A.2.1

40.125

0

362.875

0

260.553

268.000

1.191.300

1.247.300 569.500 -677.800

Sporthal

7.447

Sportcentrum

56.000

Buitensport

B.1.

B.2.2.

B.2.1.

B.2.3.

Overige
exploitatielasten
+
kapitaallasten

Sportterreinen
uitbreidingsbehoefte
buitensport

12.000

157.500

kapitaallasten

653.000

822.500

54.450

27.500

-768.050

-27.500

totaal A en B

-2.003.350

C

Overige onderdelen

C1

Breedtesport

18.100

- 18.100

C2

50.000

- 50.000

C3

Jeugdsport
sportstimulering
basisscholen

7.300

-7.300

C4

gehandicaptensport

2.500

- 2.500

C5

BOS-project#

C6

Sportfonds

5.200

- 5.200

C7

10.000

-10.000

C8

Stadspromotie*
stimuleringsregeling
sportvoorzieningen**

1.500

- 1.500

C9

Sportstimulering 50+

10.000

-10.000

C10 Bijdrage sportgala

2.000

- 2.000

C11 Bijdrage marathon
totale lasten sportbeleid (A+B+C)

650

- 650
2.110.600,-

# C5 afzonderlijke financieringsregeling als onderdeel van gehonoreerde BOS aanvraag voor Etten-Leur zuid
* C7 betreft een gedeelte van het totaal beschikbare budget van € 40.000,- voor stadspromotie, dat feitelijk aan sportpromotieactiviteiten is bijgedragen.
** C8 betreft een jaarlijkse kapitaallast gekoppeld aan een maximaal uitstaand bedrag van € 30.000,- als steunfonds voor sportverenigingen tbv sportaccommodaties
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5.2. Toelichting, knelpunten en aanbevelingen ten aanzien van
de huidige lasten
Binnensport
A1. Bouwkundig onderhoud
De lasten met betrekking tot bouwkundig onderhoud, betreffen stortingen tbv gymnastieklokalen, sporthal, zwembad gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen (MOP).
Aanbeveling/opmerking/knelpunt:
Het MOP wordt op korte termijn geactualiseerd om te bezien of de financiële ruimte die via
stortingen wordt gecreëerd, voldoende is voor de komende jaren. Het zwembad en sporthal
worden in de nabije toekomst geprivatiseerd, waardoor bestaande lasten op dat vlak weg
gaan vallen.
A2.1 Exploitatielasten
In de begroting zijn verschillende bedragen opgenomen die samen te voegen zijn onder de
noemer exploitatielasten binnensportaccommodaties (gymzalen, sporthal en zwembad).
Het totale bedrag is een realistisch bedrag dat gebaseerd is op ervaringscijfers uit afgelopen
jaren.
A.2.2 Planmatige vervanging inventaris
In de begroting 2007 is voor dit onderdeel geen raming opgenomen. In het verleden zijn incidenteel bedragen gereserveerd voor planmatige vervanging van de gymnastiekinventaris.
A.2.3. Uitbreiding/vervanging binnensport accommodatie
In de begroting is hiervoor thans nog geen bedrag geraamd. Afhankelijk van keuzes ten aanzien van toekomstige gymnastieklokalen en sporthal (mede in relatie tot brede schoolontwikkelingen en privatisering) dienen ramingen in komende begrotingen hiervoor te worden opgenomen
Aanbeveling/opmerking/knelpunt:
Het in de begroting opgenomen bedrag ten behoeve van inventaris, is een bedrag dat (vanwege het sluitend maken van de begroting) fors lager ligt dan noodzakelijk om de kwaliteit
van het materiaal in relatie tot behoeften vanuit het bewegingsonderwijs te kunnen garanderen. De reserve ten behoeve van het vervangen van de gymnastiekinventaris bedraagt per
1-1-2007 een bedrag van totaal € 32.000,-, Eerder is ingeschat dat de jaarlijkse storting in de
reserve een bedrag van €28.000,- per jaar behoort te bedragen voor alle gymnastieklokalen
en sporthal. Een en ander gekoppeld aan een planmatige vervanging op basis van afschrijvingstermijnen voor de verschillende materialen
Thans is nog geen inschatting gemaakt ten aanzien van de jaarlijkse lasten gekoppeld aan
de toekomstige gymnastieklokalen (relatie met brede school ontwikkeling/zie 3.2. accommodatiebeleid).
Het privatiseren van sporthal De Lage Banken (en het zwembad) betekent dat de jaarlijkse
exploitatielast/onderhoudslast gekoppeld aan deze sportvoorzieningen vermindert.
Het is daarbij raadzaam om dit financieel voordeel (deels) in te zetten als dekkingsmiddel
voor aanbevelingen (ophogen diverse reserveringen) vanuit het nieuwe sportbeleid.
Buitensport
B.1. Bouwkundig onderhoud.
De lasten ten aanzien van het bouwkundig onderhoud hebben betrekking op de gemeenteloods Hoge Neerstraat, kleedlokalen Lage Banken en hekwerk en straatwerk van beide
sportparken en zijn gebaseerd op een raming vanuit het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MOP), welk plan overigens geactualiseerd gaat worden
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Aanbeveling/opmerking/knelpunt:
Het MOP wordt op korte termijn geactualiseerd om te bezien of de fin. ruimte die via stortingen wordt gecreëerd, voldoende is voor de komende jaren. De huidige storting in voorzieningen tbv kleedlokalen (Unitas) komt op termijn (2011) als gevolg van privatisering voor dat
onderdeel te vervallen.
B.2.1. Exploitatielasten/dagelijks onderhoud
Het betreft een bedrag dat bedoeld is voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud. Het bedrag in begroting is gebaseerd op het resultaat van het geldende onderhoudscontract. Afhankelijk van resultaat nieuw onderhoudsbestek (met ingang van 1-1-2008) kan bedrag veranderen.
Aanbeveling/ opmerking/knelpunt
Bedrag in begroting dient afgestemd te worden op resultaat van het nieuwe onderhoudscontract, dat met ingang van 1-1-2008 gedurende een periode van 3 jaar (met verlengingsmogelijkheid voor 2x 1 jaar) gaat gelden. Deze termijnen zijn bewust gekozen vanwege de eventuele aanpassingsmogelijkheid gekoppeld aan uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in
nieuwe situaties (nieuwe sportparken/meer kunstgras).
Vanwege uitbreiding van het totaal aantal velden in de gemeente in de komende jaren (zie
nota buitensport, kunstgras en natuurgras) lijkt het realistisch om de bedragen voor cultuurtechnisch onderhoud in de komende jaren substantieel te gaan verhogen.
B.2.2. Exploitatielasten planmatig onderhoud
Het gaat daarbij om een bedrag dat gestort wordt in een voorziening ten behoeve van planmatig (=grootschalig) onderhoud van de bestaande natuurgrasvelden, kunstgrasvelden, atletiekbaan en handbalveld. De storting is in de afgelopen jaren onvoldoende geweest om op
termijn een sluitend systeem m.b.t. planmatig onderhoud te realiseren. Eerder is berekend
dat daartoe jaarlijks (gedurende de periode van 2006 t/m 2017) een bedrag van € 230.000,gespaard dient te worden om het grootschalig onderhoud op peil te houden. Het betreft daarbij echter een geraamd bedrag exclusief BTW, voorbereiding en toezicht en excl. prijsindexering.
Bij het ramen van dit jaarlijks benodigde bedrag is evenwel nog geen rekening gehouden
met een in voorgaande jaren opgebouwde reserve/voorziening voor buitensportaccommodaties.
Per 1-1-2007 bedraagt die reserve een bedrag van € 657.000,-.
Door inzet van dit bedrag en rekening houdend met BTW, voorbereiding en toezicht en prijsindexering van jaarlijks 2.5%, dient de jaarlijkse storting in de voorziening buitensport voor
grootschalig onderhoud, tot het jaar 2017 te worden opgehoogd tot een bedrag van
€ 370.000,- per jaar. De consequenties van het omvormen van het natuurgrasveld van vv
Internos naar kunstgras (vanaf 2008) en de extra onderhoudslasten ten gevolge van nieuwe/aangepaste velden die voortvloeien uit de notitie buitensport, zijn hier in verdisconteerd.
Aanbeveling/ opmerking/knelpunt
Bij het reserveren van bedragen voor planmatig onderhoud dient rekening dient te worden
gehouden met extra lasten ten gevolge van BTW, prijsindexering en kosten voor voorbereiding en toezicht en met de uitbreiding/aanpassing van sportvelden zoals opgenomen in de
notitie buitensport. Het jaarlijks in de voorziening planmatig onderhoud te storten bedrag
dient te worden opgehoogd tot € 370.000,- . De financiële onderbouwing is opgenomen in
een afzonderlijke bijlage.
NB Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor iedere (groot)onderhoudsplanning geldt dat
deze periodiek opnieuw tegen het licht gehouden dient te worden (=herijken) met in acht
name van de feitelijk bestaande toestand. Zo’n herijking is noodzakelijk om zo nodig zowel
inhoudelijk (aard en moment van uit te voeren groot onderhoudswerkzaamheden ) als financieel (kloppen de geraamde bedragen nog steeds?) maar vooral ook tijdig, bij te kunnen stellen.
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B.2.3. Exploitatielasten uitbreiding accommodaties
In het Investeringsplan wordt voor uitbreiding van accommodaties thans jaarlijks een bedrag
van € 275.000,- opgenomen voor buitensportaccommodaties (grasvelden, kunstgrasvelden,
kleedlokalen, atletiekbaan) . Een en ander gebaseerd op de behoeftebepaling en normen
vanuit de nota buitensport zoals die eind 2005 door de raad is vastgesteld. Bij het bedrag
van € 275.000,- is uitgegaan van een financieel voordeel als gevolg van BTW compensatie
en is geen rekening gehouden met prijsindexering en met kosten voor voorbereiding en toezicht. Bij een jaarinvestering van € 275.000,- horen kapitaallasten van gemiddeld € 27.000,Aanbeveling/ opmerking/knelpunt
Het geraamde financieel voordeel vanwege BTW compensatie is niet aanwezig en het is
raadzaam om in de raming rekening te houden met prijsindexering en kosten voor voorbereiding en toezicht.
Het jaarlijks in het Investeringsplan op te nemen bedrag dient om die reden vanaf 2008
structureel te worden verhoogd tot een bedrag van € 462.000,- Bij een jaarlijkse investering
van € 462.000,- horen kapitaallasten van € 45.500,De financiële onderbouwing is opgenomen in een afzonderlijke bijlage.
NB Daarbij dient te worden opgemerkt dat voor iedere meerjarenplanning geldt dat deze periodiek opnieuw tegen het licht gehouden dient te worden (=herijken) Zo’n herijking is noodzakelijk om zo nodig zowel inhoudelijk (aard en moment van uit te voeren investeringen) als
financieel (kloppen de geraamde bedragen nog steeds?) maar vooral ook tijdig, bij te kunnen
stellen.
Overige onderdelen huidig sportbeleid
C.1. t/m C.10
De bedragen die voor de onderdelen c1 t/m c10 in de begroting zijn opgenomen zijn feitelijk
allemaal plafondbedragen. Het betreft hier bedragen die thans niet worden geïndexeerd.
Aanbeveling/opmerking/knelpunt
De breedtesport-impuls (einde per 1-1-2008) en de BOS-subsidie betreffen tijdelijke regelingen, die evenwel beogen om succesvolle projekten tot structureel beleid om te vormen. Dit
impliceert dat in toekomstige begrotingen wel bedragen worden geraamd voor dit soort projekten. Vanuit het streven naar overzichtelijkheid is het raadzaam om enkele afzonderlijke
budgetten samen te voegen en aan te wenden overeenkomstig geactualiseerde (subsidie)
regelingen die (beter) passen in de opzet van het nieuwe sportbeleid. Daarbij is het bovendien logisch om bij deze jaarlijks te ramen bedragen een indexering door te (gaan) voeren.
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5.3. Toekomstige lasten sportbeleid
In het onderstaande overzicht zijn de aanbevelingen etc. verwerkt zoals die vanuit 5.1 en
5.2. naar voren zijn gekomen. In het overzicht met betrekking tot de toekomstige lasten is
een onderscheid gemaakt tussen de periode 2008-2011 en de periode 2012 en volgende
jaren. De doorkijk naar deze latere jaren heeft met name betrekking op de consequenties
van het accommodatiebeleid, zowel op het vlak van nieuwe investeringen als op het vlak van
extra benodigd budget ten behoeve van planmatig onderhoud dat daarmee gaat samenhangen.
Overzicht toekomstige lasten / baten sportbeleid (basis begroting 2007 en
sportbeleidsnota 2008-2020
bouwkunSportaccommodaties dig

planmatige

overige

Totale

onderhoud vervangingen exploitatielasten

baten

saldo

lasten

kapitaallasten
A

Binnensport
gymnastieklokalen /
sportzaal

A.1.

B

Buitensport

A.2.1

40.125

28.000

362.875

431.000

84.000

-347.000

7.447

0

260.553

268.000

57.000

-211.000*

1.247.300 569.500

-677.800*

sporthal
Sportcentrum

A.2.2.

56.000
B.1.

1.191.300
B.2.2.

B.2.1.

B.2.3.

overige
exploitatielasten
+
kapitaallasten
sportterreinen
uitbreidingsbehoefte
buitensport

12.000

370.000

kapitaallasten

653.000

1.035.000
45.500

54.450

-980.550
-45.500
-2.261.850*

totaal A en B
C

Overige onderdelen

C1

Breedtesport

18.100

-18.100

C2

55.000

-55.000

C3

jeugdsport
sportstimulering
basisscholen

7.300

-7.300

C4

gehandicaptensport

2.500

-2.500

C5

BOS-project#

pm

C6

15.000

C7

Sportpromotiefonds
stimuleringsregeling
sportvoorzien.

C8

sportstimulering 50+

10.000

C9

Bijdrage sportgala

2.000

C10 Bijdrage marathon

-pm
-15.000

1.500

650

-1.500
-10.000
- 2.000
-

650

totale lasten sportbeleid (A+B+C)
2.373.900*
* De hier geraamde bedragen zullen, na beschikbaar komen van het nieuwe zwembad, realisering nieuwe (geprivatiseerde)
sporthallen en sloop van de bestaande gemeentelijke sporthal Lage Banken, lager uitkomen.
# C5 afzonderlijke financieringsregeling als onderdeel van gehonoreerde BOS aanvraag voor Etten-Leur zuid. Bedoeling is dat
na afronding van het projekt er sprake is van structurele inbedding van succesvol blijkende onderdelen. Onbekend is thans nog
welke bijdrage op termijn vanuit sportbudgetten geleverd dient te worden. Vandaar de raming PM
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6. EVALUATIE EN MONITORING
Om een nieuwe sportbeleidsnota zo lang mogelijk actueel te houden is het van belang om de
inhoud daarvan periodiek te evalueren. Omdat een gemeentebestuur bij de uitvoering van
het sportbeleid voor een groot deel afhankelijk is van de bereidwillige medewerking van andere partners, is het daarbij evident dat zo’n evaluatie samen met de lokale sportwereld
wordt verricht.
Samen met hen kan dan worden beoordeeld of de beoogde doelstellingen na verloop van tijd
nog voldoende actueel zijn of dat wellicht nieuwe ontwikkelingen of inzichten aanleiding vormen tot een tussentijdse bijstelling van het beleid.
Evaluatie, monitoring en bijstelling van het gemeentelijk sportbeleid kan op verschillende
momenten en manieren plaatsvinden.
1. Aangezien het goed is rekening te houden met een “beperkte” houdbaarheidsdatum van
feitelijk iedere beleidsnota, achten wij het realistisch om op voorhand uit te gaan van het één
maal per 4 jaar door de gemeenteraad vaststellen van een nieuwe sportbeleidsnota.
In zo’n nieuwe nota worden dan met name de visie en doelstellingen van het sportbeleid opnieuw tegen het licht gehouden, mede in relatie tot actuele ontwikkelingen en ervaringen uit
de afgelopen periode.
2. Vanwege het uitgangspunt het sportbeleid zo
“smart” mogelijk te maken, zullen de resultaten
die met het sportbeleid worden beoogd, zo concreet mogelijk moeten worden bepaald.
Of het nu gaat om aantallen kinderen dat we aan
het naschools sporten proberen te krijgen of het
aantal nieuwe leden dat we hopen te koppelen
aan een vereniging, of het aantal (kunst) grasvelden en kleedlokalen dat wij willen realiseren; daar
waar het kan zullen wij beoogde resultaten zo
concreet mogelijk formuleren.
In deze fase is aan de sportbeleidsnota een meerjaren- overzicht met projecten/activiteiten
gekoppeld. Een overzicht dat betrekking heeft op de jaren 2008-2011 met doorkijk naar het
jaar 2020. Vanuit het streven naar het inzichtelijk maken van resultaten, is het meerjarenoverzicht zodanig opgebouwd en ingedeeld dat projecten/activiteiten die daarbij worden genoemd, worden gekoppeld aan de verschillende doelstellingen van de sportbeleidsnota.
Het meerjarenoverzicht (bijlage 1 van deze nota) is - als integraal onderdeel van de sportbeleidsnota- bewust nog wat algemener gehouden.
Het is echter de bedoeling om startend eind 2008 om jaarlijks een uitvoeringsprogramma
sport op te stellen, waarin de concrete activiteiten/projecten uit het afgelopen jaar worden
beschreven, waarbij een tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid plaatsvindt en waarbij de beoogde resultaten voor het komende jaar worden benoemd.
Het jaarprogramma sport gaat daarbij logischerwijs aansluiten bij de opzet en indeling van de
sportbeleidsnota.
Daarnaast is het echter de bedoeling om de gemeenteraad op hoofdlijnen te informeren over
de voortgang van het nieuwe beleid, via de verschillende rapportages die samenhangen met
de planning- en controlcylus (denk aan de bestuursrapportages en kadernota). In dat kader
bestaat zowel de mogelijkheid om financiële consequenties van het beleid te beschrijven als
tussentijdse inhoudelijke resultaten van het beleid te vermelden.
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Bijlage 1

Overzicht projecten / activiteiten 2008 – 2011 en doorkijk
naar 2020
In het onderstaande overzicht hebben wij de voorgenomen projekten en activiteiten opgesomd die wij in de komende jaren willen uitvoeren.
Omdat de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid voor ons bepalend zijn bij het bedenken van nieuwe en/of continueren van bestaande projekten/activiteiten, hebben wij ervoor gekozen de opsomming te rubriceren aan de hand van de beoogde doelstellingen.
Gelijktijdig hebben wij de projekten/activiteiten ingedeeld naar de jaren 2008, 2009, 2010 en
2011, hebben wij voor zover mogelijk een indicatie gegeven van de kosten per onderdeel en
hebben wij de verschillende participanten aangeduid die maar onze opvatting betrokken
moeten worden bij zo’n onderdeel.
Voor wat betreft het onderdeel sportvoozieningen hebben wij bewust een doorkijk gemaakt
naar het jaar 2020. De inhoud van de nota buitensport zoals die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld, waarin de uitbreidingsbehoefte aan buitensportvoorzieningen inzichtelijk
is gemaakt en het onderzoeksrapport naar binnensportvoorzieningen (rapport Marktplan),
vormen daarbij leidraad.
Mede op basis van actuele ontwikkelingen (variantenstudie sportparken, projektenbundel
structuurvisie plus en met in acht name van financiële consequenties ten gevolge van ontbreken btw-compensatie) is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt qua uitvoeringsjaren en ten aanzien van de kosten per onderdeel.
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1. Sportdeelname bevorderen en sport voor iedereen toegankelijk
laten zijn (hoofddoelstelling)
Doelgroepen stimuleren om actief aan sport te gaan doen, hen anderszins daarbij te betrekken, sportuitval voorkomen; vanwege de diversiteit aan belangen die met sport worden gediend (specifieke doelstellingen 1.1 en 1.2).

Doelgroep Jongeren
activiteit/projekt

Kosten
uitvoeringsjaar
2008 2009 2010 2011 per jaar
X
X
X
X
€55.000,-

participanten
Gemeente
i.o.m.
sportverenigingen

Continueren/uitbreiden naschools sportaanbod

X

X

X

X

kostenneutraal

Onderwijs,
sportverenigingen,
sportbedrijven, BSO

Kwaliteitsverbetering
bewegingslessen
primair onderwijs
(Fontys/stimuleren
aanstellen vakdocenten)
Uitvoeren sportstimuleringsactiviteiten in
BOS-gebied

X

X

X

X

kostenneutraal

Fontys,
basisonderwijs

X

X

X

kostenneutraal

Ondersteuning zomeractiviteiten 12-18
jarigen

X

X

X

X

€1.500,-

Onderwijs,
sportverenigingen,
sportbedrijven, BSO
Stichting
welzijn

Ontwikkelen naschools sportaanbod
12-18 jarigen

X

X

X

X

kostenneutraal

X

X

40.000,-

X

X

kosten-

Jeugdsportsubsidieregeling

Vaste aanstelling
buurtsportmedewerker
Inzet buurtsportme-

X

X

Voortgezet
onderwijs,
gemeente,
sportverenigingen/sportbedrijven
Stichting
welzijn/gemee
nte
Stichting

Opmerkingen
Uitgaande
van max.
10% bonus
tov huidige
bedrag. In
subsidie zit
ook deels
acc. subsidie
Deelnemers
betalen kleine bijdrage
waaruit kosten worden
betaald
Kosten aanstellen vakdocenten
voor rekening onderwijs
Dekking via
BOS begroting

Bijdrage
vanuit
breedtesportgeld
Deelnemers
betalen kleine bijdrage
waaruit kosten worden
betaald
Afhankelijk
van evaluatie BOS projekt
subsidie-
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dewerker multicourt

Benoemen sportambassadeur jongeren

X

neutraal

welzijn,
gemeente

€ 500,-

gemeente

middelen
vanuit
Krajicekfoundation
Kleding/pr
kosten

Doelgroep senioren
activiteit/projekt

Uitvoeringsjaar

Continueren GALM

2008
x

Benoemen sportambassadeur senioren
projektsubsidie senioren

Ontwikkelen/actueel
houden beweeggids
senioren

2009 2010 2011
x
x
X

x
x

Kosten
per jaar

participanten

Opmerkingen

€ 2000,-

Gemeente, sportverenigingen

€ 500,-

Gemeente
Gemeente, sportverenigingen
gemeente

Deelnemers
betalen eigen bijdrage.
Klein verschil
vanwege
org. kosten
fittest
Kleding/pr
kosten
Evt. sportbedrijven

x

x

x

€10.000,

X

X

X

€ 2000,-

Via stageopdracht

Doelgroep mensen met beperkingen
activiteit/projekt
GALM/SCALA projekt

Uitvoeringsjaar
2008 2009 2010
x

Projektsubsidieregeling

X

X

Advies aan sportverenigingen ten aanzien

X

X

2011

Kosten
per jaar
€ 5.000,-

X

€ 5.000,-

kostenneutraal

participanten
Gemeente, sportverenigingen, bedrijven,
gehandicaptenplatform
Gemeente, sportverenigingen, gehandicaptenplatform
Via overkoepelen-

Opmerkingen
Deelnemers
betalen eigen bijdrage.

In op te stellen regeling
nadere
voorwaarden
vastleggen
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van verbeteren toegankelijkheid doelgroep

de
/belangen
organisaties, gehandicaptenplatform

Doelgroep minder draagkrachtigen
Activiteit/projekt
Beter benutten/introductie van
specifieke regelingen (soc. Wetgeving
en WMO)

Uitvoeringsjaar
2008 2009 2010
X
X

2011

Kosten
per jaar
kostenneutraal

participanten
gemeente

Opmerkingen
Vanuit bestaande
middelen
bijzonder
bijstand

Kosten
per jaar
€ 2.000,-

participanten
Stichting
welzijn,
sportverenigingen, bedrijven

Opmerkingen
Thema samen met
participanten
kiezen

participanten
Gemeente, sportverenigingen,- bedrijven
Gemeente, steunpunt vrijwilligers,
bonden,
overige
organisaties
CIOS/
Fontys

Opmerkingen

Doelgroep allochtonen
Activiteit/projekt
Themagerichte projekten

Uitvoeringsjaar
2008 2009 2010
X
X
X

2011
X

Doelgroep sportverenigingen
Activiteit/projekt
Actief betrekken
sportverenigingen/bedrijven bij sportkennismakingsprojekten
Bieden individuele
ondersteuning aan
sportverenigingen

Gestructureerde
Inzet van
CiOS en/of Fontysstudenten bij

Uitvoeringsjaar
2008 2009 2010
X
X
X

2011
X

Kosten
per jaar
kostenneutraal

X

X

X

X

€2.000,-

X

X

X

X

kostenneutraal

Inzet voor
eigen rekening vanwege kans op
nieuwe leden
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sportverenigingen
Alcoholmatiging/antiroken

x

x

pm

Gemeentesportverenigingen,
Kentron,
GGD

Nadere afspraken met
elkaar maken, gedragscode,
regulering?

Sportverenigingen ondersteunen in kennisoverdracht , werven en behouden van leden, kaderleden en overige vrijwilligers (specifieke doelstelling 1.3.)
Activiteit/projekt
Organiseren themabijeenkomsten tbv
kwaliteitsverbetering/professionaliseri
ng verenigingen

Kosten
Uitvoeringsjaar
2008 2009
2010 2011 per jaar
X
X
X
X
€ 3.000

Individuele ondersteuning bieden op
beleidsmatig-, sporttechnisch-,juridisch
vlak

X

X

X

X

€ 2.000,-

Bieden van hulp bij
aanvragen bestaande en nieuwe subsidies

X

X

X

X

kostenneutraal

participanten
sportverenigingen/steun
punt vrijwilligers,
gemeente
Gemeente, steunpunt vrijwilligers

Gemeente, steunpunt vrijwilligers

Opmerkingen
Keuze thema
i.o.m. sportplatform

Voor zover
overkoepelende organisatie geen
hulp kan
bieden (zie
ook doelgroep sportverenigingen)
Onderdeel
regulier werk

Samenwerking tussen alle sportactoren stimuleren (specifieke doelstelling 1.4)

Activiteit/projekt
Sportplatform als
overlegorgaan met
lokale sportwereldcontinueren

Organiseren gezamelijke sportpromoevenementen

Pilotprojekt sportcomplex Hoge
Neerstraat (structu-

Uitvoeringsjaar
2008 2009 2010
X
X
X

X

X

X

kosten
2011
X

kostenneutraal

€ 2.000,-

PM

participanten
Gemeente, Lokale
sportverenigingen,
- sportbedrijven
Stichting
sportpromotie/sportpl
atform
Zie omschrijving

Opmerkingen
Onderdeel
regulier werk

Kosten gemeentelijke
ondersteuning
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rele samenwerking
sportver. Wijk, BOSparticipanten)
Pilotprojekt gericht
op gezondheidsbevordering/ander
(maatschappelijk)
doelstelling sport

X

X

PM

Samen
met participanten
gemeentelijk gezondheidsbeleid,
sportverenigingen,
ziektenkostenverzekeraars

2. Verbetering imago van de gemeente via Sport
Het stimuleren en ondersteunen van sportevenementen die een regionale
uitstraling hebben en het positief meewerken aan rijks-, provinciaal of regionale (sport) campagnes (specifieke doelstelling 2.1. en 2.2.)
Activiteit/projekt

Uitvoeringsjaar
2008 2009
2010
X
X

Kosten
2011 per jaar

participanten

Opmerkingen
Zie onder
1.4.

X

X

X

X

€ 2.000,-

Stichting
Sportgala

Meewerken aan en
promoten van nationale sportweek

X

X

X

X

€ 1.000,-

Sportpromotiebudget

X

X

X

X

€ 15.000,-

Gemeente,sport
verenigingen, bedrijven
Gemeente, organisaties/vereni
gingen/bedrij
ven

Bedrag regulier in begroting opgenomen
PR materiaal, website
etc

Organiseren gezamenlijke sportpromotie activiteit
(Fin) ondersteuning
van sportgala

Relatie naar
nota cultuur,
toerisme en
recreatie en
fonds stadspromotie
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Het bevorderen en versterken van het verenigingswezen en daaraan gekoppeld het vrijwilligerswerk (specifieke doelstelling 2.3)
Activiteit/projekt
Fin. bijdragen voor
deskundigheidsbevordering

Verbeteren samenwerking met en
toeleiding sportverenigingen tot steunpunt vrijwilligers
Themabijeenkomsten en individuele
ondersteuning voor
sportverenigingen

Uitvoeringsjaar
2008 2009
2010
X
X
X

Kosten
2011 per jaar
X
1.000,-

X

X

X

X

kostenneutraal

X

X

X

X

3.000,-

participanten
sportverenigingen,
steunpunt
vrijwilligers
Gemeente, steunpunt,
sportverenigingen
sportverenigingen/steun
punt vrijwilligers,
gemeente

Opmerkingen
Waar mogelijk met co
financiering
bonden

Zie onder
1.3.

Het continueren/uitbouwen van gestructureerd overleg met de lokale sportwereld (specifieke
doelstelling 2.4)
Activiteit/project
Continueren gestructureerd overleg
met sportplatform
(3x per jaar hoofdlijnen sportbeleid)
Continueren bestuurlijk en technisch overleg met
individuele sportverenigingen
Bieden van individuele ondersteuning
aan verenigingen
Themabijeenkomsten; welke tevens
nut hebben vanwege netwerk

Uitvoeringsjaar
kosten
2008 2009
2010 2011
X
X
X
X
kostenneutraal

X

X

X

X

kostenneutraal

X

X

X

X

2.000,-

X

X

X

X

3.000,-

participanten
Gemeente, verenigingen,
sportbedrijven
Gemeente, verenigingen

Opmerkingen
Onderdeel
regulier werk

Gemeente, verenigingen
Gemeente, verenigingen,
steunpunt
vrijwilligers

Zie onder
1.3.

Onderdeel
regulier werk

Zie onder
2.3.
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3. Aard en omvang sportvoorzieningen afstemmen op
(toekomstige) behoeften en geldende normen
Oplossen knelpunten diverse sportaccommodaties en aanpassen bestaande-, uit te breiden
en/of nieuw te realiseren accommodaties aan normen NOC*NSF en ISA(specifieke doelstelling 3.1)
Project

Uitvoeringsjaar

kosten

participanten

X

485.000,

X

300.000

gemeente, vv
Internos
idem

opmerkingen

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2016 en vol7 8 9 0 1 2 3 4 5 gende jaren
buitensport
1 wedstrijd kunstgrasveld vv Internos
2 Kleed/waslokaal
1 Kunstgrasveld
hockey
Kleed-/waslokaal
1 Graswedstrijdveld Rugby
1 Grastrainingsveld Rugby
Kleed-waslokaal
Rugby
2 wedstrijdkunstgrasvelden vv
Unitas
1 kunstgrastrainingsveld Unitas
3 kleedwaslokalen Unitas

1 Extra Kleedlokalen vanwege
aangepaste norm
v.v. Internos
Idem v.v.Unitas
of DSE

Idem v.v.Unitas
of DSE

Idem Hockey
Wedstrijdkunstgrasveld DSE

X

620.000

X
X

248.000
290.000

X

165.000

gemeente, HCEL
idem
gemeente, REL
idem

X

248.000

idem

X

X

1.605000 gemeente, vv
Unitas
803.000
idem

X

744.000

idem

150.000

gemeente, vv
Internos

236.000

gemeente, Unitas of
DSE
gemeente, Unitas of
DSE
gemeente, HCEL
gemeente,DSE

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2016 en vol7 8 9 0 1 2 3 4 5 gende jaren
X

X

X

243.000

X

254.000
X
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Binnensport
Realiseren sporthal Trivium

X

kostenneutraal

ontwikkel
aar/gem
eente

Wordt geprivatiseerd

Realiseren
zwembad Trivium

X

500.000

ontwikkelaar,
gemeente/exploitant

Exact bedrag
afh. Van
aanbesteding

Realiseren sporthal Turfschip
Inventaris gymnastieklokalen op
peil brengen

X

kostenneutraal
28.000,-

X X X X X X X X X

gemeente

Wordt geprivatiseerd
Jaarlijks benodigd bedrag voor
storting in
reserve voor
planmatige
vervanging
gymnastiekinventaris.

Streven naar een diversiteit aan sportaccommodaties, welke goed bereikbaar en goed gespreid zijn (specifieke doelstellingen 3.2., 3.3 en 3.4.)
Projekt

Buitensport
Nieuw te realiseren goed bereikbaar (buiten)
sportcomplex
(lokatiekeuze
nader te bepalen)
Binnensport
Brede school
incl. sporthal
Turfschip
Brede school
incl. gymnastieklokaal Hooghuis

Brede school
incl. gymnastieklokaal locatie
Don Bosco
Brede school
incl. sportzaal
Grauwe Polder

Uitvoeringsjaar
0 0 0 1 1 1 1 1 1 2016 en vol7 8 9 0 1 2 3 4 5 gende jaren

kosten

participanten

opmerkingen

X

afhankelijk van
variantkeuze

verenigingen,
gemeente

Relatie naar
variantenstudie

X

pm

X

pm

X

pm

X

pm

Ter vervanging bestaande
gymnastieklokaal Lage
Neerstraat
gymnastieklokaal Lambertusstraat
vervalt dan
Sportzaal De
Gong vervalt
dan
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X

Brede school
inclusief gymnastieklokaal wijk
Banakkers
Brede school
inclusief gymnastieklokaal Hasselbraam
Brede school
inclusief gymnastieklokaal Haansberg
Sporthal Trivium

pm

X

gymnastieklokaal Vondellaan vervalt dan
gymnastieklokaal Beukenlaan vervalt dan

pm

X

pm

X

Zwembad Trivium

X

kostenneutraal
500.000

IJshal Trivium

X

60.000,-

privatisering
Afhankelijk
van aanbesteding
Huur aantal
uren

Optimaliseren van het gebruik van bestaande gemeentelijke binnen- en buitensportvoorzieningen (specifieke doelstelling 3.5)
Projekt/activiteit
Blijvend hanteren
van gunstige
huurtarieven
Introductie systeem tariefdifferentiatie

Pilotprojekt multifunctioneel gebruik sportcomplex Hoge Neerstraat- BOS projekt
Inventaris gymnastieklokalen op
peil

Uitvoeringsjaar
2008
2009
X
X

X

2010
X

2011
X

Kosten
per jaar
kostenneutraal

participanten
gemeente, verenigingen
gemeente, verenigingen

X

kostenneutraal

X

PM

Zie omschrijving

30.000

gemeente

X

X

X

Opmerking

Fin. voordeel
hogere tarieven valt weg
tegen lagere
opbrengsten
daltarief
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Stimuleren eigen verantwoordelijkheid sportverenigingen voor in gebruik zijnde eigen of gemeentelijke accommodaties (specifieke doelstelling 3.6)
Projekt/activiteit
Realiseren eenduidige eigendoms-, onderhoud- en beheerssituatie beide tenniscomplexen
Realiseren gelijke eigendoms-,
onderhoud- en
beheerssituatie
nieuwe accommodatie Rugby
t.o.v. overige
buitensportverenigingen.
Sportverenigingen nauw betrekken bij opstellen nieuwe bestekken cultuurtechnisch onderhoud velden
Volledige duidelijkheid verschaffen t.a.v. bestaande afspraken onderhoud/beheer

Uitvoeringsjaar
2008
2009

kosten
2010

2011

X

X

participanten
gemeente, tennisvereniging
TC Vijfhuizen

opmerkingen

REL,
gemeente

Onderdeel
van uitwerking variantenstudie

Uitgevoerd in
2007

In 2007
voorbereiding
van nieuw
bestek in
samenspraak
met verenigingen
t.b.v. nieuwe
overeenkomst vanaf
1-1-2008
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Bijlage 2
Conclusies interactieve bijeenkomst 1 juni 2006 met lokale sportwereld
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Bijlage 3
Rijksnota Tijd voor sport en uitvoeringsprogramma Samen voor
Sport (ter inzage)
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Bijlage 4
Programma akkoord 2006-2010
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Bijlage 5
Beleidsplan accommodatiebehoefte buitensport 2004-2020 (ter inzage)
Bijlage 6.
Rapport “Behoefteonderzoek en scenario-ontwikkeling binnensport/zwemwater”Marktplan Adviesgroep 2005 (ter inzage)
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Bijlage 7
Overzichtstekening locatie toekomstige brede scholen/lokaties gymnastieklokalen
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Bijlage 8
Studie varianten sportparken met raadsvoorstel en besluit
zoals vastgesteld op 17 september 2007 (ter inzage)
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Bijlage 9
Overzicht bestaande overlegstructuren sportverenigingen
Sportplatform:
2/3 per jaar overleg met vertegenwoordiging vanuit georganiseerde sportverenigingen, ongeorganiseerde sportgroepen en sportbedrijven. Tijdens overleg worden belangrijke beleidsontwikkelingen besproken.
Bestuurlijke overleggen
Gedurende het jaar wordt met tal van sportverenigingen bestuurlijk overleg gevoerd. Voor de
beeldvorming is een overzicht toegevoegd van de overleggen uit de periode najaar
2006/voorjaar 2007.
25 september 2006
26 september 2006
27 september 2006
12 oktober 2006
2 november 2006
8 november 2006
9 november 2006
14 november 2006
23 november 2006
7 december 2006
12 december 2006
19 december 2006
28 februari 2007

TC De Vijfhuizen
Hockeyclub Etten-Leur
Handbalver. Internos
Voetbalver. D.S.E.
Volleybalver. R.O.W.I.
Rugbyclub R.E.L.
Korfbalver. E.L.K.V.
Hengelsportver. De Kleine Voorn
S.C. Unitas ‘30
Honk- en Softbalver. The Stags
A.R.V. Achilles
Zwem- en waterploclub D.I.O.
Voetbalver. Internos

Sporttechnisch overleggen
Via bedrijfsleider buitensport is er, afhankelijk van de behoefte, wekelijks/maandelijks contact
met de verschillende sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties.
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Bijlage 10
Overzicht raming reserveringen t.b.v. planmatig onderhoud
Benodigd obv prijspeil 2005

2.760.000,00

Aanwezige reserve - voorziening 1-1-2007

periode 2006 - 2017 jaarlijks 230.000

500.000,00

storting tlv exploitatie 2007

157.000,00

nog benodigd periode 2008 -2017

2.103.000,00

Jaarlijks

210.300,00

Op basis huidige sportvoorzieningen
geindexeerde
Bedrag

jaar

index

prijs

incl
btw

btw

incl
V&T

V&T

210.300,00

1

2008

102,5

215.557,50

40.955,93

256.513,43

51.302,69

307.816,11

210.300,00

2

2009

102,5

220.946,44

41.979,82

262.926,26

52.585,25

315.511,51

210.300,00

3

2010

102,5

226.470,10

43.029,32

269.499,42

53.899,88

323.399,30

210.300,00

4

2011

102,5

232.131,85

44.105,05

276.236,90

55.247,38

331.484,28

210.300,00

5

2012

102,5

237.935,15

45.207,68

283.142,83

56.628,57

339.771,39

210.300,00

6

2013

102,5

243.883,53

46.337,87

290.221,40

58.044,28

348.265,67

210.300,00

7

2014

102,5

249.980,61

47.496,32

297.476,93

59.495,39

356.972,32

210.300,00

8

2015

102,5

256.230,13

48.683,72

304.913,85

60.982,77

365.896,62

210.300,00

9

2016

102,5

262.635,88

49.900,82

312.536,70

62.507,34

375.044,04

210.300,00

10

2017

102,5

269.201,78

51.148,34

320.350,12

64.070,02

384.420,14

2.103.000,00

totaal

gem p jaar

2.414.972,97

2.873.817,83

3.448.581,39

241.497,30

287.381,78

344.858,14

Op basis van uitbreidingen
geïndexeerde
bedrag

20061108\\0180

jaar

index

prijs

incl
btw

btw

incl
V&T

V&T

85

15.000,00

1

2008

102,5

15.375,00

2.921,25

18.296,25

3.659,25

21.955,50

15.000,00

2

2009

102,5

15.759,38

2.994,28

18.753,66

3.750,73

22.504,39

15.000,00

3

2010

102,5

16.153,36

3.069,14

19.222,50

3.844,50

23.067,00

110.000,00

4

2011

102,5

16.557,19

3.145,87

19.703,06

3.940,61

23.643,67

110.000,00

5

2012

102,5

16.971,12

3.224,51

20.195,64

4.039,13

24.234,76

110.000,00

6

2013

102,5

17.395,40

3.305,13

20.700,53

4.140,11

24.840,63

110.000,00

7

2014

102,5

17.830,29

3.387,75

21.218,04

4.243,61

25.461,65

110.000,00

8

2015

102,5

18.276,04

3.472,45

21.748,49

4.349,70

26.098,19

110.000,00

9

2016

102,5

18.732,94

3.559,26

22.292,20

4.458,44

26.750,64

110.000,00

10

2017

102,5

19.201,27

3.648,24

22.849,51

4.569,90

27.419,41

815.000,00

totaal

gem p jaar

172.251,99

204.979,87

245.975,85

17.225,20

20.497,99

24.597,58

In 2008 wordt rekening gehouden met de extra kosten i.r.t. realisering kunstgrasveld v.v. Internos
In 2011 wordt rekening gehouden met de extra kosten i.r.t. uitbreiding/aanpassing als gevolg van notitie buitensport
Totaal
geïndexeerde
bedrag

jaar

index

prijs

incl
btw

btw

incl
V&T

V&T

225.300,00

1

2008

102,5

230.932,50

43.877,18

274.809,68

54.961,94

329.771,61

225.300,00

2

2009

102,5

236.705,81

44.974,10

281.679,92

56.335,98

338.015,90

225.300,00

3

2010

102,5

242.623,46

46.098,46

288.721,91

57.744,38

346.466,30

320.300,00

4

2011

102,5

248.689,04

47.250,92

295.939,96

59.187,99

355.127,96

320.300,00

5

2012

102,5

254.906,27

48.432,19

303.338,46

60.667,69

364.006,15

320.300,00

6

2013

102,5

261.278,93

49.643,00

310.921,92

62.184,38

373.106,31

320.300,00

7

2014

102,5

267.810,90

50.884,07

318.694,97

63.738,99

382.433,97

320.300,00

8

2015

102,5

274.506,17

52.156,17

326.662,35

65.332,47

391.994,81

320.300,00

9

2016

102,5

281.368,83

53.460,08

334.828,90

66.965,78

401.794,69

320.300,00

10

2017

102,5

288.403,05

54.796,58

343.199,63

68.639,93

411.839,55

2.918.000,00

totaal

gem p jaar

2.587.224,96

3.078.797,70

3.694.557,24

258.722,50

307.879,77

369.455,72

15-5-2007
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Bijlage 11
Overzicht raming / reserveringen ten behoeve uitbreiding sportaccommodaties
geïndexeerde
bedrag

jaar

index

prijs

incl
btw

btw

incl
V&T

V&T

275.000,00

1

2006

102,5

281.875,00

53.556,25

335.431,25

67.086,25

402.517,50

275.000,00

2

2007

102,5

288.921,88

54.895,16

343.817,03

68.763,41

412.580,44

275.000,00

3

2008

102,5

296.144,92

56.267,54

352.412,46

70.482,49

422.894,95

275.000,00

4

2009

102,5

303.548,54

57.674,22

361.222,77

72.244,55

433.467,32

275.000,00

5

2010

102,5

311.137,26

59.116,08

370.253,34

74.050,67

444.304,01

275.000,00

6

2011

102,5

318.915,69

60.593,98

379.509,67

75.901,93

455.411,61

275.000,00

7

2012

102,5

326.888,58

62.108,83

388.997,41

77.799,48

466.796,90

275.000,00

8

2013

102,5

335.060,80

63.661,55

398.722,35

79.744,47

478.466,82

275.000,00

9

2014

102,5

343.437,32

65.253,09

408.690,41

81.738,08

490.428,49

275.000,00

10

2015

102,5

352.023,25

66.884,42

418.907,67

83.781,53

502.689,20

275.000,00

11

2016

102,5

360.823,83

68.556,53

429.380,36

85.876,07

515.256,43

275.000,00

12

2017

102,5

369.844,43

70.270,44

440.114,87

88.022,97

528.137,84

3.300.000,00

totaal

gem p jaar

3.888.621,49

4.627.459,58

5.552.951,49

324.051,79

385.621,63

462.745,96

15-5-2007
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Bijlage 12.
INSPRAAKNOTA SPORTBELEIDSNOTA 2008-2011 (afzonderlijke bijlage)
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