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Inleiding

Hoofdstuk 1

In de kadernota ‘Sportief verbinden’ van 21 september 2012 is een aantal Olympische
ambities en speerpunten gesteld die met elkaar in samenhang aangeven op welke wijze
onze gemeente de komende jaren invulling geeft aan het sportbeleid.
De Olympische ambities zijn:
1. breedtesportambitie;
2. sociaal-maatschappelijke ambitie;
3. welzijnsambitie;
4. economische ambitie;
5. ruimtelijke ambitie;
6. evenementen ambitie;
7. media-aandacht ambitie;
8. topsport ambitie.
Daarbij zijn in de kadernota drie hoofdpijlers benoemd die ingezet worden om de
taakstelling voor de buitensportaccommodaties in te vullen:
a) herziening van de tarievenstructuur;
b) herziening van het subsidiesysteem;
c) heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.
De beleidsvoornemens die hieruit voortkomen zijn in dit uitvoeringsprogramma nader
uitgewerkt.
Bij de uitwerking van de beleidsvoornemens is aandacht besteed aan:
1. het beleidsvoornemen;
2. uitvoering, een beschrijving van de uitvoering op hoofdlijnen;
3. trekker, de initiatiefnemer en voortgangsbewaker;
4. actoren, de betrokken organisaties en partijen;
5. realisatietermijn;
6. kosten gemeente, incidenteel en/of structureel;
7. monitoring.
In de aankomende periode waarin de sportnota wordt uitgewerkt is het mogelijk dat er
nieuwe beleidsvoornemens ontstaan die bijdragen aan de realisatie van de algehele
doelstelling van het sportbeleid. Deze doelstelling luidt “rekening houdend met de positieve
maatschappelijke waarde van sport, mogelijkheden scheppen voor en stimuleren van
(blijvende) deelname aan sport door een zo groot mogelijk deel van de Renkumse bevolking”.
Ook kan tussentijdse evaluatie een bijstelling van de ambities en speerpunten
rechtvaardigen. Omwille van mogelijke aanvulling dan wel bijsturing moet er flexibiliteit
bestaan die de effectiviteit van het sportbeleid ten goede komt. Elke verandering moet
getoetst worden aan de uitgangspunten van het sportbeleid en passen binnen de financiële
kaders.
Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt in hoofdstuk 2 en als samenvatting nogmaals
weergegeven in hoofdstuk 3.
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Uitvoeringsprogramma

2.1

Hoofdstuk 2

Breedtesportambitie

2.1.1
Samenwerking
Het eerste beleidsvoornemen ten aanzien van de breedtesportambitie is als volgt:
“Sport vormt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel lokaal als regionaal:
a) samenwerking tussen lokale (sport)verenigingen en instellingen bevorderen om te
komen tot een gezamenlijk (sporttak overstijgend) vraaggericht sportaanbod;
b) vanuit een vraaggestuurde samenwerking sport en bewegen naar een hoger niveau
brengen”.
Wij zien graag een substantiële toename in het aantal sportverenigingen dat in 2016
samenwerkt met andere lokale (sport)verenigingen en (zorg)instellingen en gezamenlijk
over een (sporttak overstijgend) vraaggericht sportaanbod beschikt. Verenigingen stemmen
gezamenlijk hun sportaanbod af op de wensen en behoeften van de diverse doelgroepen van
de Renkumse samenleving. Dit leidt er toe dat een groter deel van de Renkumse bevolking
deelneemt aan sportactiviteiten. Hoewel samenwerking op dit gebied door ons wordt
gestimuleerd ligt het initiatief om samen te werken bij de verenigingen zelf. Daarbij
kunnen de verenigingen gebruik maken van de combinatiefunctionaris.
Daarnaast wensen wij te komen tot een maximale samenwerking tussen de gebruikers van
de sportaccommodaties. De samenwerking leidt tot vitale sportverenigingen en een
verbetering in het aanbod van training, competitie, kader en faciliteiten, waardoor het
niveau van het sporten en bewegen in Renkum naar een hoger niveau wordt gebracht. De
combinatiefunctionaris kan hierbij ondersteunen. De samenwerking op de
sportaccommodaties waar wij in eerste instantie op richten, zijn de samenwerking op
sportpark Bilderberg en sportpark Wilhelmina en de toekomstige MFC 3b4. Binnen het
project MFC 3b4 wordt ook ondersteuning gegeven aan het verder opzetten van het
leerwerkbedrijf sport.
Indien de samenwerking tussen de verenigingen op de sportparken Bilderberg en
Wilhelmina perspectief biedt willen wij bekijken hoe wij die samenwerking kunnen
‘faciliteren’ (niet zorgen voor, maar zorgen dat). In eerste instantie ligt het initiatief tot een
fusie bij de sportverenigingen zelf. Momenteel voeren de voetbalverenigingen OVC en
Ostrabeke op eigen initiatief een onderzoek uit naar een mogelijke fusie. De
voetbalverenigingen hebben ons gevraagd om ondersteuning te verlenen bij dit fusietraject.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

Monitoring:

sportverenigingen en gemeente
sportverenigingen, gemeente, overige lokale instellingen en de
combinatiefunctionaris
2012-2016
wordt binnen beschikbare budgetten opgevangen. Eventuele
subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de Provincie worden in
de uitwerking onderzocht.
in 2014 en 2017 vindt er een evaluatie plaats
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2.1.2
Combinatiefunctionarissen
Het tweede beleidsvoornemen ten aanzien van de breedtesportambitie is als volgt:
“Verenigingen ondersteunen door inzet van combinatiefunctionarissen”.
Dit betreft huidig beleid waarvoor verwezen wordt naar het visiedocument ‘Impuls brede
scholen, sport en cultuur’. De combinatiefunctionaris blijft ingezet worden als “aanjager” om
te komen tot een vernieuwend, verenigingsoverstijgend en gezamenlijk vraaggericht sporten beweegaanbod. Voor de periode vanaf 2012 is één formatieplaats voorzien voor de
invulling van de functie verenigingsmanager/-adviseur. De invulling hiervan vindt plaats
binnen de kaders van het visiedocument en op basis van de input van een aantal
sportverenigingen en lokale instellingen. Mogelijk leiden kaders van de sportnota tot
herijking van de reeds ingevulde combinatiefunctionarissen zoals bijvoorbeeld het huidige
sportbuurtwerk bij Solidez en de nog in te vullen combinatiefunctionaris, de
buurtsportcoach.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

2.2

Gemeente
gemeente, betrokken combinatiefunctionarissen, sportverenigingen
en lokale instellingen
2012-2013
al opgenomen in begroting
jaarlijks medewerking verlenen aan de landelijke monitoring
1
output (door SGBO in opdracht van VNG)

Sociaal-maatschappelijke ambitie

2.2.1
Beoefening sport/bewegen
Het eerste beleidsvoornemen voor de sociaal-maatschappelijke ambitie is als volgt:
“Inzetten op een toename van sport en/of bewegen onder de inwoners, waardoor:
a) vijf procent meer kinderen en jongeren sporten of bewegen in 2016 dagelijks
tenminste een uur per dag. Sport op en rond scholen heeft hierin een sleutel rol;
b) vijf procent meer volwassenen en ouderen sporten en bewegen in 2016 tenminste een
half uur gedurende vijf dagen per week;
c) vijf procent meer mensen met een beperking sporten en bewegen in 2016 tenminste
een half uur gedurende vijf dagen per week”.
Toelichting a en b:
Om in 2016 meer kinderen en jongeren te laten sporten en/of bewegen wordt het huidig
beleid voortgezet. De combinatiefunctionaris ‘sportbuurtwerker’ blijft sport- en
spelactiviteiten voor jeugd en jongeren op en rond scholen en buurt organiseren. Onderzocht
wordt of er mogelijkheden zijn voor extra sportactiviteiten gekoppeld aan en in relatie met
het primair onderwijs. Dit conform de overgenomen motie ‘onderzoek faciliteren
vakleerkracht bewegingsonderwijs Primair Onderwijs”. Gekeken wordt naar de inzet van
het actieprogramma B-Fit van de Gelderse Sport Federatie.
Voor de volwassenen en ouderen wordt het bestaande beleid eveneens gehandhaafd en de
bestaande sportstimuleringsactiviteiten voortgezet. Dit betreft onder andere de activiteiten
die in samenwerking met het sportbuurtwerk Solidez en de projectgroep “ 50+ sportief” zijn
ontwikkeld.

1

Sociaal Geografisch Bestuurskundig Onderzoek: benchmark, onderzoek, advies en implementatie.
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Met Solidez worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de uit te voeren interventies
die bijdragen aan de invulling van de ambitie. Solidez maakt een vraaggericht plan op basis
van wat wij signaleren naar aanleiding van de gehouden scans en analyses van de wijk,
kern of gemeente en de behoeftes die er zijn bij de inwoners.
Trekker:
Actoren:

Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

Monitoring:

Solidez
Gemeente, combinatiefunctionaris/ sportbuurtwerker,
sportverenigingen, onderwijsinstellingen en projectgroep “50+
sportief”
2012/2013-2017
al opgenomen in begroting. Eventuele subsidiemogelijkheden
vanuit bijvoorbeeld de Provincie worden in de uitwerking
onderzocht.
deelname aan Gelderse Sport monitor
NNGB
E-movo

Om in 2017 te kunnen beoordelen of het beleidsvoornemen “vijf procent meer kinderen en
jongeren sporten of bewegen dagelijks tenminste een uur per dag” en “vijf procent meer
volwassenen en ouderen sporten of bewegen tenminste een half uur gedurende vijf dagen
per week’’ is gerealiseerd, wordt in 2013 een nulmeting uitgevoerd.
Toelichting c:
Voor mensen met een beperking hebben wij ons aangesloten en samenwerking gezocht bij
het regionale servicepunt aangepast sporten regio Arnhem, genaamd Uniek Sporten. Er ligt
momenteel een projectplan: “Op weg naar een sportservicepunt gehandicaptensport regio
Arnhem” waar uitvoering aan gegeven wordt. Eind 2012 is door Uniek Sporten een
onderzoek gehouden om in beeld te krijgen hoeveel mensen met een beperking wel en
hoeveel mensen er niet sporten binnen de gemeente. Ook is onderzoek gehouden onder de
sportaanbieders. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan in 2017 worden
beoordeeld of het beleidsvoornemen zoals verwoord onder c. is gerealiseerd.
Verder wordt in samenwerking met Uniek Sporten gekeken naar de mogelijkheden die er
zijn om de combinatiefunctionaris in te zetten om te komen tot een verenigingsoverstijgend
sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. De combinatiefunctionarissen
leggen en onderhouden contacten met de lokale patiëntenorganisaties en andere
initiatieven waar lotgenoten elkaar treffen en waar bewegen een belangrijk item is. Dit
sluit aan bij het beleidsvoornemen combinatiefunctionarissen.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

Monitoring:

Gemeente en Solidez
gemeente, Uniek Sporten, combinatiefunctionarissen,
sportverenigingen en lokale patiëntenorganisaties
2012-2017
Kosten aansluiting Uniek Sporten is al opgenomen in begroting.
Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de Provincie
worden in de uitwerking onderzocht.
deelname aan Gelderse Sport monitor
NNGB en Uniek Sporten
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Toelichting a, b en c:
2
Wij nemen deel aan het programma ‘Sporten en bewegen in de buurt’ . Dit bestaat onder
3
andere uit een pilot waarin we een buurtscan uitvoeren. De pilot wordt door het
Nederlandse Instituut Sport en Bewegen ondersteund. Middels de buurtscan bekijken wij
wat in welke buurt nodig is om onze inwoners voldoende te laten sporten en bewegen.
Vervolgens stellen wij een buurtactieplan op waarvoor sport- en bewegingsactiviteiten
worden ontwikkeld. Voor het uitvoeren van het buurtactieplan wordt o.a. een
buurtsportcoach ingezet. Buurtsportcoaches maken ook onderdeel uit van het programma
‘Sport en bewegen in de buurt’. Met partners wordt gekeken naar de invulling van de
buurtsportcoach
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

Gemeente en NISB
NISB, gemeente, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
2012-2014
de kosten worden gedekt vanuit het programma ‘Sport en bewegen
in de buurt’ en partners
deelname aan Gelderse Sport monitor
NNGB
Dorpspiegel

2.2.2
Verbindingen Wmo
Het tweede beleidsvoornemen ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke ambitie is als
volgt:
“Verbinden van de Wmo en sport waarmee de Wmo-ambities waar gemaakt worden”.
Wij zien de Wmo als een Wet die vooral participatie bevordert. In het beleidskader Wmo
4
van onze gemeente , zijn de Wmo-ambities verwoord in de negen prestatievelden. Sport en
bewegen zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen in de uitvoering. Sporten en bewegen
bevorderen de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Via sport en
bewegen worden inwoners van onze gemeente gestimuleerd om (weer) mee te doen in de
samenleving. Dit vinden wij terug in het beleidsvoornemen beoefening sport/bewegen.

Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

2.3

gemeente
gemeente, sportverenigingen, welzijnsorganisaties en andere
maatschappelijke instellingen
2012-2017
al opgenomen in begroting (Wmo)

Welzijnsambitie

2.3.1
Overgewicht en obesitas
Het beleidsvoornemen ten aanzien van de welzijnsambitie is als volgt:
a) “vijf procent minder inwoners hebben in 2016 overgewicht mede als gevolg van een
5
actieve levensstijl/sporten ”;
b) “ twee procent minder inwoners hebben in 2016 obesitas mede als gevolg van een
6
actieve levenssijl/sporten ”.
2
3
4
5
6

Dit is een verbreding van de landelijke impuls combinatiefunctionaris
Van het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
Meedoen vanuit eigen kracht, beleidskader Wmo 2012-2015 gemeente Renkum
Momenteel lijdt 30% van de inwoners van onze gemeente aan overgewicht (Bron: Gelderse Sportmonitor 2011)
Momenteel lijdt 8% van de inwoners van onze gemeente aan overgewicht (Bron: Gelderse Sportmonitor 2011)
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Toelicting a en b:
Wij blijven gezonde voeding en gezonde eetgewoontes in combinatie met voldoende
beweging stimuleren. Vanuit een integraal jeugd, ouderen, gezondheids en sportief
perspectief is gestart met een pilot van een gezond leefstijlprogramma sport en voeding
genaamd de beweegkuur. De beweegkuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor de
(eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te
begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl. De deelnemers aan de beweegkuur worden
begeleid door een multidisciplinair team dat onder andere bestaat uit een huisarts,
ste
fysiotherapeut, diëtist en een leefstijladviseur (1 lijn zorgaanbieders).
De deelnemers aan de beweegkuur kunnen kiezen uit drie beweegprogramma’s:
1. zelfstandig beweegprogramma;
2. opstartprogramma;
3. begeleid beweegprogramma.
Het doel van alle beweegprogramma’s is dat de deelnemer zelfstandig gaat bewegen/sporten
en dat gezond eten en meer bewegen een manier van leven wordt. Daarbij is het belangrijk
voor de deelnemers dat er een goede doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod is,
zodat zij op eigen kracht hun gezonde leefstijl kunnen voortzetten. Het is essentieel dat de
sportverenigingen en andere lokale instellingen op de hoogte zijn van de beweegkuur.
7

Met ondersteuning van stichting OOGG wordt de pilot beweegkuur in Renkum uitgevoerd.
Naast de pilot beweegkuur wordt actief ingezet om in 2016 het aantal inwoners met
obesitas of overgewicht te verlagen. De combinatiefunctionaris/ sportbuurtwerker zal
hiervoor in samenwerking met partners een passend aanbod ontwikkelen.
Jaarlijks wordt met Solidez prestatieafspraken gemaakt over de uit te voeren interventies
die bijdragen aan de invulling van de ambitie. Solidez maakt een vraaggericht aanbod op
basis van wat wij signaleren naar aanleiding van de gehouden scans en analyses van de
wijk, kern of gemeente en de behoeftes die er zijn bij de inwoners.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

OOGG en Solidez combinatiefunctionaris
sportbuurtwerk/buurtsportcoach
ste
OOGG, Solidez, gemeente, 1 lijn zorgaanbieders, scholen,
sportverenigingen en andere lokale sportorganisaties
2013-2017 (pilot v.w.b. beweegkuur 2013-2014)
n.v.t. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de
Provincie worden in de uitwerking onderzocht.
in 2016 vindt er een evaluatie plaats
NNGB

Om in 2017 te kunnen beoordelen of het beleidsvoornemen “vijf procent minder inwoners
hebben overgewicht” en “twee procent minder inwoners hebben obesitas’’ is gerealiseerd,
wordt in 2013 een nulmeting uitgevoerd.

7

Stichting Regionale Ondersteunings Organisatie Eerstelijnszorg Gelders Rivierenland en Gelderse Vallei
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2.4

Economische ambitie

2.4.1
Tariefstructuur
Eén van de drie beleidsvoornemens ten aanzien van de economische ambitie is als volgt:
“het voeren van een transparante tariefstelling welke een duidelijke grondslag en een relatie
met de kostprijs heeft”.
Om te komen tot een transparant en kostprijsgeoriënteerd tarievenstelsel gaan wij de
huidige tarievenstructuur herzien. De rekenkamercommissie is in 2012 voor twee
sportaccommodaties een onderzoek gestart waarbij de kosten en baten in beeld zijn
gebracht. In het kader van MFC3b4 is er reeds gestart met een notitie randvoorwaarden
voor de tarieven. Deze notitie werken wij verder uit waarbij op hoofdlijnen de
doelstellingen, randvoorwaarden en grondslagen van het beoogde tarievenbeleid worden
geformuleerd. Naast deze nadere uitwerking starten wij met een inventarisatie en analyse
van de huidige lokale situatie. Niet alleen de grondslag van en de huidige huurtarieven van
de sportaccommodaties brengen wij in beeld, maar eveneens de totale kosten en totale
baten per accommodatie.
Om de huidige tarieven in perspectief te plaatsen voeren wij een benchmark tussen de
tarieven van de sportaccommodaties van de omliggende gemeenten uit. Op basis van deze
resultaten en op basis van de notitie randvoorwaarden werken wij op hoofdlijnen een nieuw
tarievenstelsel uit. Dit tarievenstelsel wordt voor het verkrijgen van draagvlak op een
bijeenkomst voor de gebruikers van de sportaccommodaties voorgelegd. Deze bijeenkomst
heeft zowel een informerend als een consulterend karakter.
De resultaten uit de inventarisatie en analyse van de lokale situatie, de vergelijking van de
tarieven uit de omliggende gemeenten en de bevindingen uit de bijeenkomst met de
gebruikers vormen de bouwstenen voor de meer gedetailleerde uitwerking van het nieuwe
tarievenbeleid. Hiertoe wordt vervolgens per cluster (binnensport, buitensport, zwembaden)
aangegeven op welke wijze het nieuwe tarievenbeleid gestalte gaat krijgen. Voor de
buitensportaccommodaties wordt rekening gehouden met de liggende taakstelling van
€ 100.000,=. Daarnaast hebben we vanaf 2015 te maken met een additionele taakstelling
van € 50.000,=. Deze taakstellingen worden tevens meegenomen bij de herziening van het
subsidiesysteem en de heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.
Vervolgens brengen wij de financiële implicaties voor de gebruikers in beeld. Op basis van
de uitkomsten van deze financiële implicaties wordt bepaald of en zo ja, hoe lang een
financiële overgangsregeling dient te worden toegepast.
Tenslotte worden de gebruikers nog een keer geïnformeerd en geconsulteerd, waarna het
nieuwe tarievenbeleid via college aan de raad ter consultatie wordt voorgelegd.
Uitgangspunten zijn een transparante en kostprijsgeoriënteerde tariefstelling waarbij
verenigingen in de toekomst voor de genormeerde basissportvoorzieningen een huur betalen
op basis van een nader vast te stellen reëel percentage van de kostprijs. Wanneer
verenigingen zorgdragen voor exploitatie, beheer en/ of onderhoud kan het leiden tot
verlaging van de huur. Per saldo moet de nieuwe tariefstelling leiden tot een (gedeeltelijke)
invulling van de taakstelling.
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Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, sportverenigingen en overige gebruikers
2013
n.t.b.
structureel: deel taakstelling: - € n.t.b.
de nieuwe tarievenstructuur wordt na twee jaar geëvalueerd

2.4.2
Subsidies
Het tweede beleidsvoornemen ten aanzien van de economische ambitie is als volgt:
“Er is een directere relatie tussen het gemeentelijke sportbeleid en subsidieverstrekking;
a) sportverenigingen leveren een volledige bijdrage aan de realisatie en
instandhouding van een basissport- plus voorziening;
b) sportverenigingen leveren een eigen bijdrage aan de realisatie en
instandhouding van genormeerde basissportvoorzieningen”.
Om een directe relatie tussen het gemeentelijk sportbeleid en subsidieverstrekking te
genereren gaan wij het subsidiesysteem herzien. Dit sluit ook aan bij de door de raad
aangenomen motie van 28 maart 2012. De subsidiebeleidsregels welzijn worden hierbij
integraal opnieuw bekeken.
Wij vinden het belangrijk dat sportverenigingen ook oog hebben voor maatschappelijke
vraagstukken die buiten de sport om liggen. Daarom belonen wij sportverenigingen die een
directe extern gerichte maatschappelijke bijdrage leveren, middels een financiële
ondersteuning. Gedacht wordt aan het werken met een nieuwe gemeentebrede methodiek
ter stimulatie van burgerinitiatieven. De methodiek, ook wel bekend als ‘de Vonk van
Nederland’ is een creatieve en laagdrempelige aanpak waarin initiatieven hun weg vinden
in de lokale infrastructuur zonder hun eigenheid te verliezen. Vooral burgers, maar ook het
lokale vrijwilligers- en welzijnswerk worden zo geprikkeld hun eigen kracht te gebruiken en
zich blijvend voor de civil society in te zetten.
Toelichting a en b:
Ook voor de realisatie en instandhouding van sportvoorzieningen gaan wij één en ander
wijzigen. In de toekomst zijn sportverenigingen financieel volledig verantwoordelijk voor de
8
realisatie en instandhouding van een basissport- plus voorziening . Van de basissporten
wordt uitgewerkt welke voorzieningen (lichtmasten, was- en kleedlokalen, kantines) op
gemeentelijke ondersteuning mogen rekenen en welke niet. Uitgangspunt is het
vastgestelde ambitieniveau sportparken dat onderdeel is geweest van het raadsbesluit uit
2002 over de verzelfstandiging van de sportparken. De sportverenigingen gaan in de
toekomst ook een eigen financiële bijdrage leveren aan de realisatie en instandhouding van
een genormeerde basissportvoorziening. Deze financiële bijdrage heeft een relatie met de
tariefstelling. In de uitwerking van de nieuwe tariefstructuur wordt dit met elkaar in
verband gebracht.

8

Zie voor uitleg basissport (plus) voorzieningen de kadernota sport Appendix 1: ‘uitgangspunten accommodaties’.
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Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

Monitoring:

gemeente
gemeente en sportverenigingen
2013
n.t.b.
structureel: deel taakstelling: - € n.t.b.
structureel: eigen bijdrage: - € n.t.b
het subsidiesysteem wordt na twee jaar geëvalueerd

2.4.3
Particulier initiatief
Het derde en laatste beleidsvoornemen ten aanzien van de economische ambitie is :
“Stimuleren van het particulier initiatief in de sportinfrastructuur”.
Wij stimuleren actief ondernemerschap met betrekking tot de sportinfrastructuur en
intensiveren onze relatie met het bedrijfsleven.
Onze relatie met Nationaal Sport Centrum (NSC) Papendal wordt geintensiveerd. NSC
Papendal is intrek bij vele sporters en er worden verschillende evenementen georganiseerd.
Door het versterken van onze contacten zorgen wij er voor dat wij als ‘overloop’ functie van
NSC Papendal kunnen fungeren. Tijdens grote evenementen of andersoortige
accommodatievraagstukken op NSC Papendal kan er gebruik worden gemaakt van de
sportvoorzieningen en/of verblijfsvoorzieningen van onze gemeente. Op deze manier
profiteren wij ook van de sportactiviteiten of accommodatieverzoeken via NSC Papendal.
Ook willen wij onze contacten met hotel Bilderberg versterken. Momenteel komen er in de
zomermaanden internationale voetbalteams naar onze gemeente om te trainen op de mooi
gelegen sportparken. Hierbij maken zij gebruik van onder andere hotel Bilderberg, dat
eveneens in een mooie groene omgeving ligt. In overleg met hotel Bilderberg kijken wij naar
andere exploitatievormen van de betreffende sportparken.
Tenslotte willen wij dat BSO-organisaties meer gebruik maken van de sportaccommodaties.
In overleg met sportverenigingen en de BSO-aanbieders wordt gekeken naar de
mogelijkheden naar het aanbieden van sportarrangementen en multifunctioneel gebruik
van de accommodaties. De combinatiefunctionaris ‘verenigingsadviseur’ kan hierbij
ondersteuning bieden.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, sportverenigingen en bedrijfsleven
2013-2016
n.t.b.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats
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2.5

Ruimtelijke ambitie

2.5.1
Voorzieningenladder
Het eerste beleidsvoornemen ten aanzien van de ruimtelijke ambitie is als volgt:
“Een goede match van vraag naar en aanbod van sportvoorzieningen door te werken vanuit
9
een voorzieningenladder die wordt gekenmerkt door:
a) concentratie van basissportvoorzieningen in Renkum/Heelsum en in Oosterbeek;
b) minder en kwalitatief betere basissportvoorzieningen (bijvoorbeeld door aanleg van
kunstgras bij ondercapaciteit);
c) openbare multifunctionele (kunstgras) buitensportvoorzieningen niet geschikt voor
wedstrijden die door verschillende sportverenigingen, onderwijsinstellingen,
buurtbewoners jong en oud kunnen worden gebruikt;
d) sportvoorzieningen met een gemeente overstijgend verzorgingsgebied worden
gerealiseerd in regionaal verband”.
10

Toelichting a, b en c
Het gevolg van het beleidsvoornemen a, b en c is dat de gemeentelijke bemoeienis op de
gemeentelijke accommodaties op sportpark Wolfheze, sportpark De Waayenberg en
sportpark Hartenstein komen te vervallen. Wij gaan samen met de huidige gebruikers en
eventuele partners onderzoek doen naar het mogelijk instandhouden van de accommodaties
zonder gemeentelijke bijdrage. Daarbij wordt in het onderzoek bekeken of sportpark
Hartenstein ook multifunctioneel gebruikt kan worden.
Het opheffen van de gemeentelijke accommodaties kan zowel met kosten als opbrengsten
gepaard gaan. Onder opheffing kan worden verstaan:
1. herbestemmen van de locaties voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerrein,
natuur;
2. overdragen van de betreffende accommodaties aan één of meer van de huidige
gebruikers;
3. combinatie van beide.
De implicaties van de varianten herbestemmen, overdragen of een combinatie van beide
worden in beeld gebracht.
Variant 1: herbestemmen
Het herbestemmen van de betreffende accommodaties kan betekenen dat Doorwerth en/of
Wolfheze worden voorzien van een multifunctioneel te benutten en openbaar kerngebonden
kunstgrasveld. Hierdoor houden de inwoners de mogelijkheid om recreatief buitensport te
beoefenen in ongeorganiseerd of anders georganiseerd verband.
Variant 2: overdragen:
Bij de keuze van overdragen naar één of meer gebruikers kunnen verenigingen blijven
bestaan. Dit is niet mogelijk bij de keuze voor herbestemmen. Onze voorkeur gaat uit naar
overdragen. Indien de betreffende verenigingen de lasten van de over te nemen
opstallen/velden niet kunnen dragen ontstaat een nieuwe situatie. Dan kan alsnog besloten
worden de overeenkomst te beëindigen. Mocht dat aan de orde komen dan betekent dit dat
de sportverenigingen worden opgeheven en de betreffende accommodaties worden
herbestemd. Er kunnen vervolgens compensatiemaatregelen worden getroffen omdat
9

10

Een nadere uitwerking van de voorzieningenladder is opgenomen in de uitgangspunten accommodaties (appendix I van
de kadernota), zie tevens bijlage I. De voorzieningenladder is een verdere uitwerking van de voorzieningenladder uit de
sociale structuurvisie gemeente Renkum.
Voor een nadere uitwerking van het uitvoeringsplan ten aanzien van het beleidsvoornemen voorzieningenladder wordt
verwezen naar bijlage II.
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sportparken De Bilderberg en Wilhelmina de leden van de opgeheven sportverenigingen
moeten opvangen.
Opgemerkt wordt dat op sportpark De Bilderberg nu al een probleem is ontstaan omdat bij
de voetbalverenigingen een toename en doorschuiving van het aantal teams heeft
plaatsgevonden. Deze toename en doorschuiving hebben geresulteerd dat met name op
zaterdagen krapte c.q. een tekort ontstaat bij het invullen van de wedstrijden. Toekomstige
groei voor wedstrijdteams op zaterdag is op dit moment in de huidige situatie voor de
voetbalverenigingen OVC’85 en Ostrabeke niet mogelijk.
Om aan de capaciteitsbehoefte te voldoen wordt aanbevolen op sportpark De Bilderberg het
natuurgras trainingsveld te vervangen door een kunstgras trainings-/ wedstrijdveld. De
voetbalverenigingen hebben aangegeven om eerst een plan uit te voeren om te komen tot
één voetbalvereniging op sportpark de Bilderberg en vervolgens een plan te maken voor de
aanleg van een kunstgrasveld, die vervolgens in overleg kan worden uitgewerkt.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:

Monitoring:

gemeente
gemeente en sportverenigingen
2013-2015
n.t.b. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de
Provincie worden in de uitwerking onderzocht. Overige financiële
consequenties worden uitgewerkt in het onderzoek.
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

Toelichting d.
In de voorzieningenladder komt naar voren dat wij een bijdrage leveren aan regionale
sportvoorzieningen. Met betrekking tot realisatie en in stand houden van
gemeenteoverstijgende sportvoorzieningen nemen wij contact op met buurgemeenten en
mogelijk andere partners in de regio. Hierbij worden afspraken gemaakt over welke
sportvoorziening in welke gemeente wordt gerealiseerd en welke gemeenten bijdragen in de
kosten. De sportvoorzieningen met een gemeente overstijgend verzorgingsgebied worden
gerealiseerd in regionaal verband.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, omliggende gemeenten en sportverenigingen
n.v.t.: als de vraag zich voordoet
n.t.b. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de
Provincie worden in de uitwerking onderzocht.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats

Wij hebben besloten om op het gebied van de uitvoering van het sportbeleid nauwer samen
te gaan werken met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Rheden. Het
eindperspectief is dit te realiseren in de vorm van een zelfstandige organisatie. In dit kader
wordt een bedrijfsplan opgesteld waarvoor nu opdracht is verstrekt. In dit bedrijfsplan
komt naar voren hoe operationele uitvoeringsorganisatie er uit zal zien (diensten,
producten, personeel, middelen en operationele aansturing).
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Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden
2013
uitwerking in bedrijfsplan
evaluatie vanuit het project

2.5.2
Benutting en waardering accommodaties
Het tweede beleidsvoornemen ten aanzien van de ruimtelijke ambitie is als volgt:
“Inzetten op een toegenomen bezetting (optimalisering), multifunctioneel gebruik en
waardering voor sportaccommodaties”.
Om te zorgen voor een toegenomen bezetting, multifunctioneel gebruik en waardering voor
sportaccommodaties gaan wij nader onderzoek doen naar de capaciteit en kwaliteit van de
bestaande sportaccommodaties.
Door de huidige situatie te inventariseren en te analyseren kan een uitspraak worden
gedaan over de kwantiteit en kwaliteit van de sportaccommodaties, de mate waarin deze
worden benut alsmede de mate waarin deze in behoeften voorzien. Om tevens inzicht te
krijgen in de toekomstige kwantitatieve behoeften kan er gebruik worden gemaakt van
bevolkingsprognoses en leerlingenprognoses. Op basis hiervan en op basis van andere
trends en ontwikkelingen wordt aangegeven in welke mate de huidige sportvoorzieningen
tegemoet komen aan de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van de gebruikers.
Vervolgens kan de optimale sportaccommodatieconfiguratie voor de toekomst worden
bepaald. Waarbij bij het bepalen van de optimale configuratie rekening wordt gehouden met
11
12
een toegenomen bezetting , multifunctioneel gebruik , de waardering (kwaliteit) van de
accommodaties en de optimalisatie van de bewegingscapaciteit voor het voortgezet
onderwijs en speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor recreatieve sporten.
Bij de vaststelling van het benodigd aantal accommodaties wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van een lijst met objectief geformuleerde normen en richtlijnen voor
zaalaccommodaties, grasvelden en kunstgrasvelden gehanteerd. Voor voetbal werden lange
tijd verschillende normen gehanteerd door KNVB/NOC*NSF en de VNG. November 2012
hebben zij een akkoord bereikt over nieuwe gezamenlijke richtlijnen voor het bepalen van
de behoefte aan hoeveelheden velden en/of kleedkamers.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

11

12

gemeente
gemeente, sportverenigingen, combinatiefunctionaris,
onderwijsinstellingen en overige gebruikers
2013-2015
n.t.b. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de
Provincie worden in de uitwerking onderzocht.
in 2016 vindt er een evaluatie plaats

Door het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de BSO en ouderen (65+) meer te laten sporten en bewegen kan de
bezetting van de bestaande sportaccommodaties worden verhoogd.
Om het multifunctioneel gebruik van buitensportaccommodaties toe te laten nemen, is het belangrijk de openbare
toegang tot de accommodaties te bevorderen.
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2.5.3
Benutting openbare ruimte
Het laatste beleidsvoornemen ten aanzien van de ruimtelijke ambitie is als volgt:
“Sportief medegebruik van de openbare ruimte intensiever benutten”.
De natuurlijke, bosrijke omgeving van onze gemeente vormt een meerwaarde voor een
sportief medegebruik van de openbare ruimte. Wij behouden deze meerwaarde en benutten
de openbare ruimte intensiever. Wij zorgen ervoor dat de openbare ruimte nog
aantrekkelijker wordt om voor recreatiesport te gebruiken. Door de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling wordt in samenspraak met de afdeling sport een plan van aanpak opgesteld
om te komen tot een openbare ruimte die voor recreatiesport kan worden ingezet. Er wordt
hierbij onder andere aandacht besteed aan gladde asfalt paden zodat deze paden voor
wielrennen en skeeleren kunnen worden gebruikt. Mogelijk kunnen er in de bossen
hardlooproutes worden uitgezet.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

2.6

gemeente
Gemeente en sporters in ongeorganiseerd of anders georganiseerd
verband
2013-2016
n.t.b. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld
Provincie worden meegenomen in de uitwerking.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats

Evenementen ambitie

2.6.1
Evenementendeelname
Het beleidsvoornemen ten aanzien van de evenementen ambitie is als volgt:
“Deelname aan en organisatie door particuliere initiatieven van sportevenementen
bevorderen”.
De organisatie en promotie van sportieve evenementen door derden wordt door ons actief
gefaciliteerd vanuit het oogpunt van o.a. vergunningen, veiligheid, netwerk en coördinatie.
De gemeentelijke organisatie is hier bewust van en communiceert duidelijk met deze
organisaties. Hiervoor wordt een plan van aanpak evenementen opgesteld. Dit plan van
aanpak biedt duidelijkheid aan de organisaties en aan ons zelf. Als uitgangspunt wordt
opgenomen dat bestaande evenementen behouden blijven, maar ook nieuwe particuliere
initiatieven worden gestimuleerd.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, particulieren en bedrijfsleven
2012-2017
n.t.b. Eventuele subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de
Provincie worden in de uitwerking onderzocht.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats
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2.7

Media-aandacht ambitie

2.7.1
Communicatie sportieve kernwaarden
Het beleidsvoornemen ten aanzien van de media-aandacht ambitie is als volgt:
“De sportieve kernwaarden van Renkum maken structureel onderdeel uit van haar
marketingactiviteiten”.
De sportieve kernwaarden van onze gemeente zijn groen, ruimte en rust en worden ingezet
ter verdere promotie van onze gemeente. Dit beleidsvoornemen wordt verder uitgewerkt
door de afdeling communicatie. Bij het bepalen welke boodschap wij uitdragen om onze
gemeente op een positieve manier onder de aandacht te brengen, maken wij gebruik van
onze Unique Selling Points. De VVV (onderdeel RBT KAN) gaat hierbij een belangrijke rol
spelen.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

2.8

gemeente
Gemeente en VVV (onderdeel RBT KAN)
2013-2017
n.t.b.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats

Topsport ambitie

2.8.1
Talentherkenning en -ondersteuning
Het eerste beleidsvoornemen ten aanzien van de topsport ambitie is als volgt:
“Een actieve bijdrage leveren aan talentherkenning en –ondersteuning”.
Het huidige beleid wordt gehandhaafd en waar mogelijk uitgebouwd.
Wij zijn reeds aangesloten bij het Olympisch Netwerk Gelderland ten aanzien van
talentontwikkeling en ondersteuning. Zowel talenten zelf als sportverenigingen met talent
kunnen bij het netwerk terecht voor ondersteuning.
Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, Olympisch Netwerk Gelderland, sportverenigingen en
talenten
2012-2017
n.v.t.
na vier jaar vindt er een evaluatie plaats

2.8.2
Aandacht topprestaties
Het tweede beleidsvoornemen ten aanzien van de topsport ambitie is als volgt:
“Sportieve topprestaties worden door onze gemeente op passende wijze voor het voetlicht
gebracht”.
De gemeente Renkum heeft oog voor talent en sportieve (top)prestaties. Wij gaan hiervoor
beleid ontwikkelen hoe wij hier exact mee omgaan. Een jaarlijkse huldiging van sportieve
(top)prestaties kan een mogelijkheid zijn. Om deze huldiging plaats te laten vinden, kan
door burgers talentvolle sporters en teams worden aangedragen voor deze huldiging.
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Trekker:
Actoren:
Realisatietermijn:
Kosten gemeente:
Monitoring:

gemeente
gemeente, sportverenigingen en sporters
2013
n.t.b.
na twee jaar vindt er een evaluatie plaats
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Samenvatting

Hoofdstuk 3

Uit de acht Olympische ambities van de kadernota ‘Sportief verbinden’ zijn vijftien
beleidsvoornemens voortgekomen die in dit uitvoeringsprogramma zijn uitgewerkt.
Breedtesportambitie
Om te zorgen dat sport een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, vinden wij het
belangrijk dat verenigingen onderling en met overige lokale(zorg)instellingen meer gaan
samenwerken zodat een verbeterd (sporttak overstijgend) vraaggericht sportaanbod
ontstaat. De gemeente ondersteunt de verenigingen hierbij door het inzetten van
combinatiefunctionarissen.
Sociaal-maatschappelijke ambitie
Om een toename van sport en/of bewegen onder de inwoners te realiseren zetten wij het
huidige sport- en beweegbeleid voor kinderen en jongeren en volwassenen en ouderen voort.
Ten behoeve van de mensen met een beperking hebben wij ons aangesloten en
samenwerking gezocht bij het regionale servicepunt aangepast sporten regio Arnhem.
Welzijnsinstelling Solidez speelt een belangrijke rol bij dit beleidsvoornemen en maakt
hiervoor een vraaggestuurd plan. Daarnaast nemen wij deel aan het programma ‘Sporten
en bewegen in de buurt’. Middels buurtscans bekijken we wat in welke buurt nodig is om
onze inwoners voldoende te laten sporten en bewegen.
Ook hebben wij het beleidsvoornemen om de Wmo en sport te verbinden, zodat de Wmo
ambities worden waar gemaakt. Via sport en bewegen worden de inwoners van onze
gemeente gestimuleerd om (weer) mee te doen in de samenleving.
Welzijnsambitie
Om overgewicht en obesitas terug te dringen en een actieve levensstijl te bevorderen, starten
wij met een pilot van een gezond leefstijlprogramma sport en voeding, de beweegkuur. Met
ondersteuning van stichting OOGG wordt de pilot beweegkuur in Renkum uitgevoerd.
Naast de pilot beweegkuur wordt actief ingezet om in 2016 het aantal inwoners met
obesitas of overgewicht te verlagen. De combinatiefunctionaris/ sportbuurtwerker zal
hiervoor in samenwerking met partners een passend aanbod ontwikkelen.
Economische ambitie
Binnen de economische ambitie zijn twee beleidsvoornemens opgesteld die direct worden
betrokken op de hoofdpijlers voor de bezuinigingstaakstelling, zoals geformuleerd in de
kadernota ‘Sportief verbinden’, namelijk:
- herziening van de tarievenstructuur;
- herziening van het subsidiesysteem.
De herziening van de tarievenstructuur vindt plaats door het invoeren van een transparante
en kostprijsgeoriënteerde tariefstructuur.
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Het subsidiesysteem wordt herzien door een nieuwe subsidiesystematiek in te voeren
waarbij een directe relatie is tussen het gemeentelijk (sport)beleid en de
subsidieverstrekking.
Ook zijn sportverenigingen in de toekomst financieel volledig verantwoordelijk voor de
realisatie en instandhouding van basisport- plus voorzieningen en leveren sportverenigingen
een bijdrage aan de realisatie en instandhouding van de genormeerde basissportvoorzieningen. Deze financiële bijdrage heeft een relatie met de nieuwe tariefstelling.
Een derde beleidsvoornemen richt zich op het stimuleren van het particulier initiatief in de
sportinfrastructuur. Zo willen wij onder andere onze relatie met Nationaal Sport Centrum
Papendal intensiveren en onze contacten met hotel Bilderberg versterken. Wij willen er ook
voor zorgen dat BSO-organisaties meer gebruik gaan maken van sportaccommodaties.
Ruimtelijke ambitie
Ook binnen de ruimtelijke ambitie is één beleidsvoornemen opgesteld dat direct wordt
betrokken op de hoofdpijlers voor de bezuinigingstaakstelling, zoals geformuleerd in de
kadernota ‘Sportief verbinden’, namelijk:
- heroriëntatie op de kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties.
Wij gaan werken vanuit een voorzieningenladder om een goede match van vraag naar
aanbod van sportverenigingen te realiseren. Wij hebben er voor gekozen om de
basisvoorzieningen te concentreren in Renkum/Heelsum en Oosterbeek en minder en
kwalitatief betere basissportvoorzieningen te behouden. Ten aanzien van de (kosten van)
gemeenteoverstijgende sportvoorzieningen nemen wij contact op met buurgemeenten en
mogelijk andere partners in de regio. Daarnaast werken wij samen met vier buurgemeenten
en onderzoeken wij of het mogelijk is om een regionaal sportbedrijf op te richten.
Een tweede beleidsvoornemen is inzetten op een toegenomen bezetting, multifunctioneel
gebruik en waardering voor sportaccommodaties. Hiervoor zullen wij een onderzoek
uitvoeren om de optimale sportaccommodatieconfiguratie voor de toekomst te bepalen. Bij
het vaststellen van het benodigd aantal accommodaties hebben wij de voorkeur om de VNGnormen of –richtlijnen te hanteren.
Daarnaast willen wij sportief medegebruik van de openbare ruimte intensiever benutten. Wij
zorgen ervoor dat de openbare ruimte nog aantrekkelijker wordt om voor recreatiesport te
gebruiken.
Evenementenambitie
Wij willen deelname aan en organisatie door particuliere initiatieven van sportevenementen
bevorderen, waarvoor wij een plan van aanpak evenementen op gaan stellen.
Media-aandacht ambitie
Wij willen de kernwaarden van Renkum structureel onderdeel uit laten maken van onze
marketingactiviteiten. De afdeling communicatie gaat dit beleidsvoornemen uitwerken. De
VVV (onderdeel van RBT KAN) gaat hierbij een belangrijke rol spelen.
Topsport ambitie
Wij willen een actieve bijdrage leveren aan talentherkenning en -ondersteuning. Wij zijn
hiervoor reeds aangesloten bij het Olympisch Netwerk Gelderland. Ook willen wij sportieve
topprestaties op passende wijze over het voetlicht brengen. Hiervoor gaat er jaarlijks een
huldiging van sportieve (top)prestaties plaatsvinden.
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