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1. Algemeen
Tot op heden bestaat de gemeentelijke aandacht voor sport hoofdzakelijk uit het zorg dragen voor
instandhouding van accommodaties. Tevens is er een sportbedrijf Smallingerland. Het Sportbedrijf
verhuurt sportaccommodaties, voert activiteiten uit en verstrekt subsidies.
Sport staat midden in de Smallingerlandse samenleving, sportorganisaties hebben een belangrijke
sociale functie. Zij zijn een bindende factor. Sport is niet langer een autonome functie, maar werkt in
toenemende mate samen met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld jeugdbeleid, seniorenbeleid,
volksgezondheidsbeleid, evenementenbeleid, vrijwilligersbeleid en onderwijsbeleid. Sport staat
midden in de Smallingerlandse samenleving, sportorganisaties hebben een belangrijke sociale functie.
Zij zijn een bindende factor. Sport is niet langer een autonome functie, maar werkt in toenemende
mate samen met andere sectoren,

2. Doelstellingen
• De gemeente streeft naar vitale sportverenigingen.
Binnen de sportstimulering moet aandacht geschonken worden aan het realiseren en in stand houden
van vitale sportverenigingen.
De sportvereniging is “het cement” van onze sportieve samenleving. Sportverenigingen zijn essentieel
voor de uitoefening van betaalbare sportactiviteiten, maar ook voor het opdoen en onderhouden
van sociale contacten. De druk op de sportverenigingen is flink toegenomen.
In Smallingerland zijn we gezegend met een groot aantal sterke en grote sportverenigingen die
langzamerhand ook deze toenemende druk beginnen te voelen.
Om zoveel mogelijk inwoners kansen te blijven bieden om betaalbaar te kunnen sporten is er behoefte
aan een groot en vraaggericht sportaanbod. Om dat sportaanbod te bereiken zijn
vitale sportaanbieders nodig die inspelen op de vraag van de burger. Onderzoek om de vraag
van Smallingerland in beeld te krijgen zal noodzakelijk zijn om aan het vraaggerichte aanbod te
kunnen voldoen.
•. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de sportvoorzieningen. De kwaliteit van sportbeoefening wordt
mede bepaald door de kwaliteit van de sportaccommodaties. Clustering van accommodaties kan
indien nodig een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de accommodaties en daarmee de
kwaliteit van de sportbeoefening. Clustering van accommodaties kan ook leiden tot clustering van
sportverenigingen maar is geen doel op zich.
• De gemeente stimuleert verenigingen en andere organisaties om activiteiten te
organiseren die passen binnen het gemeentelijk beleid teneinde de sportkwaliteit te verhogen, een
vernieuwend aanbod mogelijk te maken en de sportdeelname te vergroten
• De gemeente stimuleert sportverenigingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
op te pakken. Sportverenigingen moeten in staat gesteld worden om in te kunnen spelen op de
vraag van de individuele inwoner.
Maatschappelijke rol sportverenigingen
Naast fysieke effecten (actieve leefstijl) en mentale aspecten (sportstimulering) hebben sport en
bewegen ook sociaal-maatschappelijke effecten. Denk hierbij aan de overdracht van waarden en
normen, sociale binding en sociale integratie. Sport heeft een functie in de maatschappij en wordt als
middel ingezet om overstijgende doelen te realiseren.
Om sportverenigingen hun maatschappelijke rol te laten spelen is de vitaliteit van de sportvereniging
van belang.
Daarnaast biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kansen om duidelijk
richting te geven aan concrete invulling van sportstimulering. Sport verbroedert en is bij
uitstek een middel om “meedoen” in de samenleving te bevorderen. Sport omvat een aantal
(impliciete) waarden die mede bepalend zijn voor het “meedoen” waaraan wij hechten.
• De gemeente wil een sterke sportinfrastructuur waarin naast sportverenigingen, zowel
de individuele als de commerciële sportaanbieders kansen krijgen.
• De grondslagen voor het subsidie- en tarievenstelsel zijn transparant en rechtvaardig.
• De aanpassing van de tarieven zal zorgvuldig en in overleg met de sportverenigingen worden
uitgevoerd.

Versterken sportinfrastructuur door middel van:
• Sportraad
Vertegenwoordigers uit de sportverenigingen zijn vertegenwoordigd in een sportraad en zijn een
intermediair tussen gemeente en sportverenigingen en kunnen gevraagd en ongevraagd advies
geven.
• Jaarlijks sportdebat
Om contacten met de sportverenigingen te onderhouden en te weten wat er bij de sportverenigingen
leeft wordt er periodiek een sportdebat georganiseerd. De sportraad is de organisator van het jaarlijks
sportdebat voor de Smallingerlandse sportverenigingen.
• sportloket
Onderzoeken of een digitaal sportloket een bijdrage kan leveren om vragen van zowel burgers als
sportaanbieders in beeld te krijgen. Dit digitaal sportloket moet in combinatie met de uitkomsten van
een terugkerend behoefte-onderzoek, de contacten van de sportraad met de sportverenigingen, de
resultaten uit een eventueel periodiek sportdebat voldoende richting kunnen geven om
sportverenigingen gericht te kunnen ondersteunen.
• benutten digitale middelen
Het digitaal sportloket, de lokale sportaanbieders, de sportraad, sportbonden en de sportorganisatie
moeten overzichtelijk gecombineerd worden.
• Afstemming landelijke en lokale mogelijkheden
De gemeente is met sportverenigingen in gesprek. De gemeente moet coördineren wie binnen de
gemeentegrenzen verantwoordelijk is voor verenigingsondersteuning, wat onder
verenigingsondersteuning wordt verstaan. Wie de contacten onderhoudt met de landelijke
sportbonden en sportorganisaties en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
verenigingsondersteuning.
Stimuleren maatschappelijke betrokkenheid sportverenigingen
Wanneer is een sportvereniging maatschappelijk betrokken? Sportverenigingen zijn maatschappelijk
betrokken als zij:

•

expliciet meewerkt aan het realiseren van gemeentelijk doelen op diverse maatschappelijke
terreinen,
• oog en oor hebben voor de omgeving,
• de bereidheid heeft om kennis en informatie te delen met andere maatschappelijke
betrokken organisaties.
Gedurende elke collegeperiode moet de gemeente haar maatschappelijke doelen kenbaar maken,
zodat sportverenigingen de mogelijkheid krijgen daar op in te spelen.
Maatschappelijke doelen kunnen zijn:
•
beschikbaar stellen eigen clubaccommodatie,
•
samenwerken met onderwijs en maatschappelijke organisaties
•
samenwerken in sport (stimulerings) activiteiten,
•
je in zetten voor de gezondheid van de sporters,
• ·meewerken aan maatschappelijke stages,
Effecten sportbeleid
Om het effect van het sportbeleid te meten is het wenselijk inzage te hebben in een aantal
parameters. Hierbij kan worden gedacht aan:
•
•
•

•

Sportdeelname
Hoeveel inwoners van de gemeente Smallingerland van 18 jaar en ouder neemt deel aan
georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Dan wel sport via een commerciële aanbieder.
Overgewicht
Het percentage volwassen inwoners dat overgewicht heeft
Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)
De Nederlandse norm gezond bewegen is:
Voor 18+ minimaal een half uur matig intensief bewegen per dag.
Voor 18- minimaal een uur matig tot intensief bewegen per dag.
Periodiek meten volgens deze methodiek levert inzage in de vitaliteit van de bevolking en input
voor de bijstelling van het sportbeleid.
Vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk staat onder druk. Dit geldt ook voor de sportverenigingen. Door inzage in
het vrijwilligerswerk van inwoners voor sportverenigingen kan de vinger aan de pols worden
gehouden.

3. Financieel kader
Het huidige budget biedt ruimte om het huidige sportaanbod voor wat betreft beheer en investeringen
in stand te houden.
De Nota Sportbeleid geeft inzage in en een overzicht van de investeringen in de accommodaties op
middenlange en lange termijn.
De voorgestane subsidiesystematiek vraagt een actievere rol van de sportverenigingen. De
sportverenigingen worden gevraagd activiteiten uit te voeren die passen binnen een aantal andere
beleidsterreinen. Deze integrale aanpak maakt het mogelijk de sport niet alleen uit het sportbudget de
financieren, maar ook vanuit andere reeds bestaande posten te ondersteunen.
Om een gezond sportbeleid te voeren is het noodzakelijk inzage te hebben in:
•
•
•
•

Onderhoudskosten
Investeringskosten
Financiële relatie gemeente sportverengingen
Transparantie over tarievenstelsel

Tarieven- en subsidiebeleid
Het bepalen van de hoogte van de tarieven is een autonome bevoegdheid van de lokale overheid.
Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishouding. Traditioneel gezien
is er een sterke relatie met sportverenigingen op het gebied van subsidies, accommodaties en
tarieven. Feitelijk vormen subsidies en tarieven beleidsinstrumenten om een bijdrage te kunnen
leveren aan de doelen binnen het gemeentelijk beleid.
Voor de financiële relatie met sportverenigingen wordt gebruik gemaakt van de onderhouds- en
planningsnormen normen van NOC*NSF (ISA).*

* Het NOC*NSF (ISA), sector kwaliteitszorg grassportvelden, heeft in samenwerking met alle sportbonden onderhoudsnormen
voor sportvelden opgesteld. Deze onderhoudsnormen zijn richtlijnen die gesteld worden aan de verschillende
sportaccommodaties vanuit de corresponderende sportbonden.
In deze onderhoudsnormen staan richtlijnen voor de wijze waarop en met welke frequentie de sportvelden dienen te worden
onderhouden. De onderhoudsnormen zijn landelijke richtlijnen en worden beïnvloed door de lokale invloeden (kwaliteit en
omstandigheid waaronder de velden zich bevinden) en de weersomstandigheden.
Daarnaast heeft het NOC*NSF, sector sportaccommodaties (ISA) in samenwerking met alle sportbonden planningsnormen voor
buitensportaccommodaties opgesteld. Deze planningsnormen zijn de richtlijnen die gesteld worden aan de verschillende
accommodaties vanuit de betreffende sportbonden.
Wanneer een accommodatie niet aan de minimale richtlijnen voldoet mag zij niet gebruikt worden voor
het beoefenen van de desbetreffende sport in competitieverband. Deze planningsnormen worden ook
gebruikt als richtlijn om de capaciteit van een accommodatie te berekenen. De gemeente gaat deze onderhoud- en
planningsnormen hanteren.

