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1.

Inleiding

In de achterliggende jaren heeft de sportnota gediend als algemene basis voor de gemeentelijke
beleidsvoering op het gebied van sport. De periode van vier jaar is verstreken en er kan nu bekeken
worden of de geformuleerde voorstellen gerealiseerd zijn. Daarom is er een overzicht gemaakt van
het sportbeleid in Staphorst de afgelopen periode. Immers, bij het opstellen van een nieuwe nota is
het goed om te weten wat er van deze voornemens uit de vorige nota terecht is gekomen. In
bijlage 1 is een overzicht van de belangrijkste voornemens per beleidsonderdeel opgenomen.
Gezien het feit dat de laatste sportnota dateert uit 2002 is het ook noodzakelijk om de
uitgangspunten van beleid bij te stellen en in overeenstemming te brengen met de hedendaagse
inzichten en ontwikkelingen.
Het resultaat hiervan vormt de voorliggende (concept) kadernota sport welke in nauwe
samenspraak met de sportraad Staphorst is samengesteld. In dit plan wordt het algemene
beleidskader geschetst voor de gemeentelijke activiteiten op het gebied van sport in de komende
jaren. Als zodanig geeft het plan de hoofdlijnen/kaders van het mogelijke te voeren sportbeleid aan
en vervult het een sturende functie. Het is aan de gemeenteraad om in te stemmen met deze
voorstellen of daarin wijzigingen aan te brengen.
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2.

Vertrekpunt en inventarisatie

Op basis van de evaluatie, diverse gesprekken en bijeenkomsten in de aanloop tot, is deze nieuwe
sportnota tot stand gekomen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande wensen
en behoeften bij sportverenigingen m.b.t. sportvoorzieningen. In veel gevallen zijn deze schriftelijk
ingediende wensen en behoeften in een persoonlijk gesprek door leden van de sportraad met de
sportverenigingen nader besproken.
Doelstellingen vanuit de sportnota 2002-2006
1.
2.
3.
4.

het bevorderen van deelname aan sportieve activiteiten, waarbij gestreefd wordt naar een
evenredige deelname (met name voor de ouderen 55+, jeugd, vrouwen en gehandicapten)
het bevorderen van deelname in clubverband
de zorg voor een veilige en kwalitatief verantwoorde sportinfrastructuur
de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen

De doelstelling uit de vorige nota zijn gedeeltelijk in stand gebleven en geactualiseerd. Voor een
uitwerking van de realisatie hiervan zie bijlage 1.
Het sportaanbod in Staphorst is vooral verenigingssport
en de verscheidenheid (keuzemogelijkheden) is
kenmerkend voor een plattelandsgemeente van deze
omvang.
De traditionele verenigingssporten bepalen het sportaanbod
(voetbal, gymnastiek, volleybal).
Landelijk verliest de georganiseerde sport terrein
ten opzichte van de commerciële sport (sportscholen/fitness)
en de ongeorganiseerde sport. De ongeorganiseerde sport en de
commerciële sport groeien en de georganiseerde sport blijft
redelijk stabiel. Het is een langzame, maar wel gestage
ontwikkeling. Verenigingen reageren minder snel op
veranderende behoeften van consumenten.

Veranderingen in sportbehoefte
In het algemeen zien we dat de oudere jeugd minder
tijd heeft voor vaste trainings- en speeldagen (liever
bijverdienen).
Sporters vragen in toenemende mate meer kwaliteit
(goede douches, voorzieningen, sporttechnische
begeleiding…).
De voorkeur om zelf tijd in te delen is groot
(loopgroepjes, fietsgroepje, individueel sporten…).
Een deel van de sportconsumenten zoekt gezelligheid
(de doelgroep voor verenigingssport), een deel sport
vanuit gezondheidsoverwegingen, bij anderen is het
uiterlijk belangrijk (beauty), en bij een kleine groep de
sensatie (X-treme sport).

Typerend voor de gemeente Staphorst is ook dat de verenigingen betrekkelijk klein zijn op een
aantal uitschieters na zoals de Auto, Motor, Bromfietsclub (±1250 leden) en de schaatsvereniging
(± 1000 leden). Het ledental varieert doorgaans van 40 tot 300 leden en daarboven geldt men als
grote vereniging. Landelijk is een vereniging van 300 leden beslist geen grote vereniging. Een grote
omvang is gelukkig geen doel op zich. Bij kleine verenigingen kent men elkaar en de binding is
groot (groter dan verenigingen in de stad).
De inzet van vrijwilligers binnen de gemeente Staphorst is over het algemeen groot. Verenigingen
doen uiteenlopende werkzaamheden zelf. Maar ook verenigingen in Staphorst ervaren dat het
vinden van vrijwilligers moeilijk is. Daarom zal ook van ouders een grotere betrokkenheid worden
gestimuleerd. Vooral meer structurele verenigingswerkzaamheden zoals het bestuur, een
commissie of sporttechnisch kader (trainer, elftalbegeleider…). Hier zal de komende jaren extra
aandacht aan worden besteed binnen de breedtesportimpuls.
De gemeente Staphorst doet sinds 2004 mee aan de breedtesportimpuls zie paragraaf 7.2:
subsidieregeling om de breedtesport te versterken. De regeling loopt ten einde in 2008. Inmiddels
heeft de gemeente via een andere (landelijke) stimuleringsregeling de Buurt, Onderwijs, Sport
impuls zie paragraaf 7.3 mogelijkheden om een vervolg te geven aan sportstimuleringsprojecten.
Binnen de gemeente zijn diverse sportaccommodaties. Daarbij ligt een natuurlijk spanningsveld
tussen enerzijds het voorzieningenniveau (gespreid en aangepast aan de wensen van deze tijd) en
anderzijds doelmatig gebruik van gemeentegeld (efficiency). Dat spanningsveld is er ook wat betreft
tarieven.
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Demografische ontwikkelingen
Nederland
· Tot 2007 blijven dertigers en veertigers de grootste leeftijdsgroep, in 2015 en 2025 zijn
respectievelijk de veertigers en vijftigers de grootste leeftijdsgroep. Het aantal 55-plussers neemt de
komende jaren al toe, maar stijgt na 2010 spectaculair, van 15% in 2010 naar 23% in 2040.
· Ook de samenstelling van de Nederlandse bevolking zal de komende decennia veranderen. Het
percentage autochtone Nederlanders neemt gestaag af; de bevolking wordt steeds 'gekleurder'
naarmate de huidige generaties allochtonen zich zullen mengen met autochtone
bevolkingsgroepen.
Gemeente Staphorst
De huidige prognoses voorspellen een geleidelijke groei van ruim 16000 inwoners in het jaar 2007
naar 19000 inwoners in 2025 (zie tabel 2.1). De samenstelling van de bevolking zal niet significant
afwijken van het Nederlandse beeld. 20,9% van de bevolking is in 2007 is 55 jaar en ouder, in 2025
is dat 24,6 Dus: ook Staphorst vergrijst. Het aantal kinderen tot 9 jaar zal dalen in verhouding met
het aantal inwoners met 0,4 %, het aantal jongeren tussen 10 en 19 jaar zal dalen met 1,4%.

Tabel 2.1 Bevolkingsontwikkeling gemeente Staphorst
Leeftijd

2007

2015

2020

2025

0 t/m 9

2807

3017

3156

3239

10 t/m 19

2653

2703

2745

2861

20 t/m 54

7381

8010

8203

8344

55 jaar en
ouder

3402

3903

4308

4729

Totaal

16243

17633

18412

19173

De betekenis van deze ontwikkelingen voor de sport in Staphorst
In de bijlage 2 treft u een overzicht van de verwachte ledenaantallen bij de sportverenigingen van
2006-2025.
Er vindt vooral een toename van de ledenaantallen in de categorie 19-55 jaar. Vooral de beide
voetbalverenigingen zullen de komende jaren aanzienlijk groter worden.
De veranderende samenstelling van de bevolking lijkt kansen te bieden voor de sportverenigingen.
De verwachting is dat een groot deel van de sportverenigingen (vooral de kleinere) nauwelijks
bereid en/of in staat zullen zijn een voldoende aantrekkelijk aanbod te creëren voor het vergrijzende
bevolkingsdeel en vooral voor ouderen met een chronische aandoening. De oudere sporter (de
senior sporter) zal zijn/haar weg (moeten) vinden via het anders georganiseerde circuit: de
commerciële sportexploitant, stichting Welzijn ouderen, het Galm project of via zelforganisatie. Voor
de oudere, die over voldoende financiële middelen beschikt, zal dat overigens gemakkelijker en
vanzelfsprekender gaan dan voor de oudere die met een klein pensioen moet zien rond te komen.
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Wel zullen we, gezien de mogelijke veranderingen in de aard van de sportbeoefening (ouderen
hebben nu eenmaal andere sportvoorkeuren dan jongeren) moeten kijken naar andere
gebruiksmogelijkheden.
In de gemeente Staphorst gaat die ontwikkeling waarschijnlijk iets minder snel dan in het westen of
het zuiden van Nederland, maar het is wel een algemene trend die gestaag doorzet. NOC*NSF en
de circa 80 sportbonden onderkennen die ontwikkeling en proberen de georganiseerde sport te
versterken.
De onderwerpen waar we in deze kadernota op in willen gaan zijn de volgende:
•
•
•
•

De gemeentelijke visie op sport;
Accommodatiebeleid en accommodatiebehoefte;
Tarieven- en subsidiebeleid;
Sportstimuleringsbeleid (breedtesport- en BOS impuls, vrijwilligers).
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3.

De gemeentelijke visie op sport

3.1

Coalitieakkoord 2006-2010

Dit coalitieakkoord omschrijft de voornaamste doelstellingen van de Staatkundig Gereformeerde
Partij, de ChristenUnie en het Christen Democratisch Appèl voor de raadsperiode 2006 – 2010.
Aan de hand van dit coalitieakkoord zal het college een program voor het realiseren van de
doelstellingen opstellen. Met inachtneming van de vastgelegde doelstellingen, staat het
coalitieakkoord open voor actualisering en uitbreiding:
‘De rol van de lokale overheid is het in voorwaardenscheppende zin ondersteunen van sport- en
bewegingsactiviteiten door het realiseren van de basisvoorzieningen.
Partijen hebben de intentie om nieuwe gemeentelijke accommodaties ten behoeve van de
voetbalverenigingen in Staphorst en Rouveen in deze raadsperiode te realiseren’.
(noot: De SGP houdt principiële bezwaren tegen de wedstrijdsport. Dit leidt er toe, dat de fractie bij zaken, die
hierop betrekking hebben, zal tegenstemmen. Voor andere zaken die hier aan de orde komen, maakt de fractie
haar afweging bij de behandeling in de commissie- en raadsvergaderingen).

AMBC
Voor de particuliere accommodatie van motorclub AMBC wordt medewerking verleend aan het
vinden van een geschikte locatie.
Gymzaal van de Walstraat Staphorst
Deze gymzaal wordt opgeknapt, al dan niet in combinatie met een nieuw dienstencentrum.
Speelvoorzieningen
In alle woonwijken zijn voldoende en gevarieerde speelvoorzieningen voor gezonde beweging en
ontspanning van de jeugd aanwezig. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende
leeftijdsgroepen.

3.2

Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen voor het gemeentelijk sportbeleid c.q. gemeentelijke taken zijn:
1.
2.

3.

Het bevorderen van deelname aan bewegingsactiviteiten waarbij extra aandacht uit gaat
naar de volgende doelgroepen: jeugd/jongeren, ouderen en gehandicapten.
Garanderen van de duurzaamheid van de sportdeelname. Iedereen die eenmaal voor
sportbeoefening heeft gekozen moet een leven lang kunnen blijven sporten. Bijvoorbeeld
door te bevorderen dat sportverenigingen zich niet alleen op de jeugd richten, maar ook de
oudere inwoners van Staphorst iets te bieden hebben;
Verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening. Dit komt tot uiting in de te plegen
investeringen in accommodaties, maar ook in ondersteuningsmogelijkheden voor
verenigingen; De gemeente heeft hierin een voorwaardenscheppende rol.

De verwezenlijking van voornoemde doelstellingen geschiedt door de gemeente in samenwerking
c.q. afstemming met plaatselijke sportverenigingen en het particulier initiatief, waarbij de nodige
voorwaarden voor een veilige sportbeoefening in acht worden genomen.
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Missie van de sport

3.3

`Bewegen is gezond`.
Sport en bewegen is belangrijk voor de inwoners van de gemeente Staphorst. Duizenden
Staphorsters zijn erbij betrokken, als sporter, als vrijwilliger of als toeschouwer. Het is goed voor
ontspanning en leuk om te doen, maar sport draagt ook bij aan een gezonde leefstijl en aan sociale
contacten en vorming (anderen ontmoeten, winnen en verliezen, normen en waarden en
teamgeest).
Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat het aandeel mensen
met overgewicht in Nederland ongeveer 50% is.
•
•

•

•

Hart- en vaatziekten en longziekten komen in Nederland in
grotere mate voor dan in de ons omringende landen.
Meer dan de helft van de bevolking beweegt te weinig,
vooral na het verlaten van de middelbare school neemt de
bewegingsarmoede toe.
De richtlijn die in de landelijke norm voor gezond bewegen wordt
aanbevolen, is een half uur per dag matig intensief bewegen,
minimaal vijf dagen per week.
Er zijn diverse landelijke acties gaande, opgezet door de
Hartstichting, NOC*NSF en het ministerie van VWS om de
gevaren van ongezond leven en het nut van beweging onder de
aandacht te brengen.

De verenigingssport (de georganiseerde sport) en ongeorganiseerde vormen van sportbeoefening
zijn voor de gemeente Staphorst allebei belangrijk.
De sport in Staphorst kan alleen floreren bij een gezamenlijke inzet: van gemeente en
verenigingsleven en inwoners. De gemeente stimuleert sport binnen haar mogelijkheden.
Sport heeft dus een aantal belangrijke functies, die het voeren van een gemeentelijk sportbeleid
legitimeren.
•
•
•
•

Sport is goed voor de gezondheid en gaat de bewegingsarmoede tegen.
Sport draagt bij aan de leefbaarheid van de samenleving.
Sport is een nuttige manier van vrijetijdsbesteding, waaraan veel mensen plezier ontlenen.
Als actief sporter of als betrokken toeschouwer.
Sport voedt op en brengt de beoefenaar normen en waarden, discipline en sociale
vaardigheden bij. Opvoeding door sport geldt vooral voor de categorie jeugd en jongeren.

Traditioneel heeft de gemeente Staphorst een voorwaardenscheppende taak op het sportgebied,
vooral door het realiseren en in stand houden van accommodaties. Deze taak zal blijven bestaan.
De organisatie van de sportbeoefening zelf is weggelegd voor het particuliere initiatief, zowel de
sportverenigingen, andere organisaties als het bedrijfsleven. In de beleidsontwikkeling en de
planning van voorzieningen zal de gemeente een regisserende rol vervullen. Verder zal de
gemeente een stimulerende en ondersteunende rol vervullen bij sport- en bewegingsactiviteiten
voor groepen die qua sportdeelname in een achterstandspositie verkeren.
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4.

Accommodatiebeleid

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 is aangegeven wat de gemeentelijke doelstellingen zijn van het sportbeleid. Tegelijk
is daarbij genoemd dat de gemeente de voorwaarden schept vooral als het gaat om de realisatie
van de sportvoorzieningen.
De vraag is echter,
`Wat is de reikwijdte van de voorwaardenscheppende rol van de gemeente met betrekking tot de
realisatie van de sportvoorzieningen?`.

4.2

Huidig beleid

De gemeente Staphorst heeft een voorwaardenscheppende rol ten aanzien van de realisatie van de
sportvoorzieningen. Dit betekent dat de bestaande en nieuwe gemeentelijke binnen- en
buitensportaccommodaties moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Hiervoor zijn
gemeentelijke richtlijnen.
Basissportvoorzieningen
Landelijk (NOC*NSF) worden in de praktijk alleen gymnastieklokalen, sportzalen, sporthallen,
zwembaden en sportparken tot basisvoorzieningen gerekend. Sportverenigingen die hun
activiteiten op andersoortige accommodaties ontplooien kunnen echter vaak rekenen op enige
ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage. Indien de activiteiten passen binnen de
doelstellingen van het sportbeleid. Naarmate verenigingen een hogere sociaal maatschappelijke
bijdrage leveren, neemt de ondersteuning toe waarbij criteria worden gehanteerd als het aantal
leden (jeugd- en /of seniorleden); de mogelijkheden voor gehandicaptensport; activiteiten voor nietleden.
Gelet op de gemeentelijke ondersteuning, is het als eerste van belang dat in de toekomst duidelijk
is welke voorzieningen aangemerkt worden als een basisvoorziening.
Onder basissportvoorzieningen wordt volgens handboek van NOC*NSF aangemerkt:
a. Voorzieningen die bestemd zijn en gebruikt worden voor actieve sportbeoefening,
waaronder activiteiten worden verstaan waarvoor een fysieke inspanning geleverd moet
worden met een menselijke krachtmeting als doel;
b. Voorzieningen die in hoge mate een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het
Sportbeleid in het algemeen, aan de sportstimulering voor doelgroepen in het bijzonder en
aan de leefbaarheid;
c. Voorzieningen die in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet of beperkt
beschikbaar zijn;
d. In het geval van sporthallen en gymzalen dienen deze bestemd te zijn voor gebruik door
het onderwijs en door verschillende verenigingen ten behoeve van meerdere sportvormen.
De gemeente draagt bij aan de realisatie en aan het onderhoud van basissportvoorzieningen als
wordt voldaan aan alle vier criteria (a-d)als het gaat om binnensport voorzieningen en er wordt
voldaan aan drie criteria (a-c) als het gaat om buitensportvoorzieningen.
Landelijk worden in de praktijk bij de buitensport alleen natuurgrasvelden, kunstgras- of
kunststofvelden, kleed- en wasruimten, clubgebouw met uitzondering van de kantine tot
basisvoorzieningen gerekend waarbij de NOC*NSF planningsnormen worden gehanteerd.

7

Kadernota Sport gemeente Staphorst

Bij de binnensport worden gymnastieklokalen, sportzalen, sporthallen en zwembaden tot
basisvoorzieningen gerekend. Sporthallen en gymzalen voor eigen enkelvoudig gebruik door
verenigingen worden aan het particulier initiatief overgelaten.
Op basis van de vier vermelde criteria kunnen sporten worden benoemd wiens accommodatie
landelijk als een basissportvoorziening geldt. In de gemeente Staphorst zijn de volgende
basissportvoorzieningen:
Bij de buitensport zijn basissportvoorzieningen:
korfbal
tennis
voetbal
Bij de binnensport zijn de basissportvoorzieningen:
badminton
gymnastiek en turnen
korfbal
judo
taekwondo
tafeltennis
volleybal
zaalvoetbal en zwemmen (binnen)
Bij de binnensport geldt als voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van exclusief gebruik van een
zaal of hal of van een permanente opstelling van materialen of toestellen in een zaal, waardoor
gebruik door andere sporten niet mogelijk is. Is dit het geval, dan is sprake van een
´secundaire´voorziening. Als algemene voorwaarde geldt dat in alle gevallen de
sportaccommodaties breed en multifunctioneel ingezet moet kunnen worden.
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Niet- basissportvoorzieningen
Onder niet-basis sportvoorzieningen wordt volgens handboek van NOC*NSF aangemerkt:
Atletiek
Fietscrossen
Golf
Hengelsport
Duivensport
Hondensport
Jagen
Jeu de boules
Modelvliegen
Motorcross
Paardensport
Rally cross
Schaats/skeelersport

Wielersport
Karate
Biljart
Bowling
Bridge
Dansen
Dartsport
Kegelen
Kickboksen
Rolschaatsen
Schaken
Vogelsport

In onze gemeente is het beleid omtrent deze niet-basis sportvoorzieningen
nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Er dient invulling te worden gegeven aan de
voorwaardenscheppende rol van de gemeente.
Er zijn nu door de sportraad Staphorst criteria´s opgesteld waaraan een vereniging moet voldoen
om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke financiële bijdrage in de investeringskosten
voor hun niet- basissportvoorziening.
Voor het toekennen van subsidie is gekozen voor inhoudelijke randvoorwaarden;
- vereniging moet in iedere geval aangesloten zijn bij een landelijke bond
- vereniging moet goed kunnen beargumenteren waarom een investering noodzakelijk is
- de subsidie bedraagt maximaal 50% van de investering en de subsidie heeft uitsluitende
betrekking op wedstrijd- en trainingsaccommodaties en was- en kleedkamers exclusief
clubgebouwen, tribunes en kantines.
- sprake zijn van een groot maatschappelijk belang (matrix zie pagina 12).

Knelpunten
• Inhoudelijke randvoorwaarden voor de aard en de omvang van de gemeentelijke
bemoeienis bij de vraag naar de realisatie van niet-gemeentelijke sportaccommodaties
ontbreekt.
Doelen
• Een aanvraag moet passend zijn binnen de algemene subsidieverordening van de
gemeente Staphorst en dient te voldoen aan inhoudelijke voorwaarden.
Voorstel
• In te stemmen met de inhoudelijke randvoorwaarden deze worden opgenomen in de
beleidsregels sport.

9
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Subsidiecriteria
a.

De aanvraag wordt ingediend door een erkende vereniging:
(Erkende vereniging: vereniging, gevestigd in de gemeente Staphorst, zonder
winstoogmerk, die lid van een bond die is aangesloten bij de NOC*NSF).

b.

Een motivatie en onderbouwing van de bouwplannen.

c.

Bij de aanvraag worden de volgende stukken ingediend:
• Een bouwtekening met een bestek of materiaalbeschrijving;
• Een laatst vastgestelde exploitatierekening met de balans van de vereniging;
• De begroting voor het lopende verenigingsjaar met een korte toelichting op de geraamde
posten van inkomsten en uitgaven;
• Overzicht van de investeringskosten van de te realiseren accommodatie, alsmede het
financieringsplan;
• Een exploitatieprognose voor de komende 2 jaar;
• Statuten van de vereniging met vermelding van het inschrijfnummer bij de Kamer van
Koophandel

d.

Een overzicht van het aantal leden in de afgelopen 2 jaar en de prognoses over het aantal leden
voor de komende 2 jaar. Een startende vereniging, levert in afwijking van de voorgaande regel, een
overzicht in van minimaal 20 betalende leden woonachtig in de gemeente Staphorst.

e.

Aantonen van de noodzaak voor uitbreiding van de accommodatie door toename van het aantal
leden en/of toename van de activiteiten of vanwege modernisering.

f.

Onder uitbreiding als bedoeld in sub e, wordt ook verstaan de behoefte aan accommodatie van een
startende vereniging die aantoont minimaal 25 betalende leden uit de gemeente Staphorst te
hebben.

g.

De uitbreiding betreft uitsluitend wedstrijd- en trainingsaccommodaties en was- en kleedkamers,
exclusief clubgebouwen, tribunes en kantines. De uitbreiding kan wel meer omvattend zijn maar dat
gedeelte wordt niet meegenomen bij het bepalen van de subsidie.

h.

De accommodatie, met inbegrip van de uitbreiding, dient goed toegankelijk te zijn voor
rolstoelgebruikers.

i.

Er moet sprake zijn multifunctioneel gebruik van de accommodatie anders dient er een locatie
gehuurd te worden.

j.

Als een vereniging in de afgelopen 4 jaar reeds eerder een bouwsubsidie heeft ontvangen dan
hebben aanvragen van verenigingen die niet eerder deze subsidie hebben ontvangen prioriteit.
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Subsidiemethode:
De financiële bijdrage is maximaal 50% van de totale investeringssubsidie.
Naarmate verenigingen een hogere sociaal maatschappelijke bijdrage leveren, kan hiervan afgeweken
worden. De aanvraag wordt eerst beoordeeld door de sportraad en vervolgens voorgelegd aan het
college.

Basissport voorziening

Groot maatschappelijk belang
E: bijdrage 50-100%
V: bijdrage 0-50%

Klein maatschappelijk belang
E: bijdrage 0-50%
V: bijdrage 0-25%

Niet-basissport voorziening

Bijdrage maximaal 50% -

tot 0%

E: eigendom van gemeente Staphorst
V: eigendom van vereniging
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5

Accommodatiebehoefte

5.1

Inleiding

De gemeente Staphorst heeft een goed gespreid en volledig sportvoorzieningenaanbod. Die
sportvoorzieningen zijn een basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De meeste kernen beschikken
over basisvoorzieningen zoals een gymzaal en voetbalvelden. De sportaccommodaties worden
gebruikt door sportverenigingen, scholen, individuele recreanten en andere groepen.
Accommodaties als voetbalcomplexen en tennisbanen hebben veelal één hoofdgebruiker( met
uitzondering van sportpark Noorderslag; hier is sprake van medegebruik door de SG Pieter Zandt) :
de vereniging die de accommodatie als thuisbasis heeft. De accommodaties hebben over het
algemeen niet alleen een sportieve maar ook een recreatieve- en educatieve functie. Het
openstellingrooster kent dan ook een groot aantal recreatieve uren. Er zijn zowel gemeentelijke- als
niet gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

5.2

Binnensportaccommodaties

Gymzalen/sporthal
De gemeente Staphorst heeft drie gemeentelijke gymzalen binnen de gemeente in iedere
dorpskern één. Daarnaast is er in Staphorst één gemeentelijke sporthal.
De gymzalen en de sporthal zijn druk bezet vanwege een zeer hoge concentratie binnensporters
door onderwijsinstellingen en verenigingen uit de gemeente Staphorst
In de gemeente Staphorst is nu aanwezig voor sport- en bewegingsonderwijs;
Tabel 3.1
Afmeting sport- en
bewegingsaccommodaties
sportvloer sporthal, afmeting
Sportvloer gymzaal, ongeveer
Sportvloer gymzaal, ongeveer
sportvloer gymzaal, ongeveer

Waar

40 x 22 meter
13 x 22 meter
12 x 20 meter
13 x 22 meter

Staphorst
Staphorst
Rouveen
IJhorst

Gymzalen
De gemeentelijke gymzalen in Staphorst en Rouveen verkeren echter in bouwkundig opzicht in
slechte staat en voldoet niet meer aan de eisen die momenteel gesteld worden aan gymzalen.
Kwaliteit en kwantiteit van voorzieningen als kleedkamers, douchegelegenheid en
toestellenbergingen liggen ver onder de huidige minimumnormen. Ingrijpende investeringen zijn
daarom op termijn noodzakelijk om de gymzalen weer enigszins aan de minimaal gestelde eisen te
laten voldoen. In de enquête aan de onderwijsinstellingen en verenigingen die gebruik maken van
deze sportaccommodaties is gevraagd hoe zij deze accommodaties beoordelen. Dan gaat het
zowel om de hoeveelheid als de kwaliteit van de accommodaties.
Wat men de belangrijkste verbeterpunten vindt wat betreft de kwaliteit van de sportaccommodaties.
De meest genoemde punten zijn: 'beter schoonmaken/-houden', 'sportvoorzieningen zijn verouderd'
en 'onderhoud moet beter/is verouderd', vloeroppervlakte te klein.
Dat is niet verwonderlijk deze gymzalen zijn nooit voldoende aangepast aan de huidige
kwaliteitsnormen en zijn beide 30 jaar en ouder. Beide gymzalen zullen de komende jaren dan
ook gerenoveerd c.q. vervangen worden.
Nb. De gymzaal IJhorst is inmiddels wel gerenoveerd en aangepast aan de huidige
kwaliteitsnormen.
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Sporthal
De sporthal is ook in eigendom van de gemeente en het dagelijks beheer is in handen van een
tweetal fulltime beheerders. De hal is in drie delen te gebruiken. Gebruikers van de sporthal zijn
diverse verenigingen: gymnastiek, (zaal)voetbal, korfbal, volleybal, handbal, badminton en scholen.
De verenigingen zijn positief gestemd over het feit dat de kantine ruimere openingsuren heeft
gekregen vanwege het aanstellen van een de kantine beheerder.
De bouwkundige staat van de sporthal is goed.
Bezettingsgraad gymzalen en sporthal
De gemeente Staphorst heeft de taak om voldoende voorzieningen te treffen voor het
bewegingsonderwijs voor zowel basis- als het voortgezet onderwijs. Het bewegingsonderwijs vindt
plaats binnen schooltijd: van 08.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden heeft de gemeente de
gelegenheid om de zalen in gebruik te geven aan derden. Dit zijn veelal verenigingen en groepen
die recreatief willen sporten. Verenigingen gebruiken de gymzaal voor de trainingen en
competitiewedstrijden. Er is geen wettelijke verplichting, maar er is wel een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de gemeente om haar inwoners de gelegenheid te bieden om te kunnen
sporten. De accommodaties hebben dan ook een veel bredere functie dan alleen de
maatschappelijke verantwoordelijkheid. (uitwerking van de huidige bezettingsgraad is vermeld in de
bijlage).
De bezetting van de gymzalen inclusief de sporthal is hoog dat is eigenlijk al jaren het geval.
Hiervoor zijn ook diverse berekeningen opgesteld en hieruit blijkt dat de zalen alleen nog vrij zijn op
de onrendabele uren. De vraag van verenigingen om uren uitbreiding kan niet meer gehonoreerd
worden. Theoretisch gezien lijken de gymzalen nog niet volledig bezet ± 61 uur per week (incl.
schoonmaakuren) en de maximale beschikbaren uren zijn 84 uur per week (lees: 2 x volle
werkweek!). Maar in de praktijk betekent dat de bezetting van de zalen zowel overdag als ´s avonds
nagenoeg 100% is. Er is geen ruimte binnen de accommodaties om met uren te schuiven. De enige
mogelijkheid die er is, is om tijdens onrendabele uren de zalen te verhuren ( van 12.00-13.00 en
van 17.00-18.00 uur).
De bezettingsgraden levert steeds meer problemen op en de vraag om urenuitbreiding van de
verenigingen wordt groter. Dit is mede de oorzaak van de sportstimuleringsprojecten die vanaf 2002
een vaste plek hebben gekregen binnen het gemeentelijk beleid. De verenigingen worden
gestimuleerd om doelgroepen aan te trekken maar kunnen deze doelgroepen vervolgens niet kwijt
binnen de vereniging. Een aantal verenigingen werkt dan ook met wachtlijsten (Galm en
gymnastiekverenigingen: peutergym bijvoorbeeld).
Daarnaast zal de vraag naar uren in de toekomst nog verder stijgen vanwege de aanzet van de
BOS impuls. Er zullen vakdocenten bewegingsonderwijs op de basisscholen worden aangesteld
hierdoor zal tevens een urenverschuiving plaatsvinden waarbij de verwachting is dat er meer uren
aan gymonderwijs zal worden gegeven.
Zwembad ´de Broene Eugte´
De gemeente Staphorst beschikt over een binnen- en buitenzwembad. Het overdekte gedeelte
bestaat uit een wedstrijdbassin met vaste bodem heeft een afmeting van 25x10 meter. Het
recreatiebassin c.q. Instructiebassin met waterglijbaan is 20x10 meter. Het openluchtgedeelte
bestaat uit een recreatiebassin van 20x12 meter, een peuterbadje en een ligweide met
tafeltennistafel.
Sinds 1980 is de exploitatie in handen van de Stichting Zwembad. Dit bad vervult een belangrijke
functie op het terrein van recreatief zwemmen en het les zwemmen. Het binnenbad is in
1997gerenoveerd. In het kleedgebouw bevinden zich badhokjes/schapenhok. Het zwembad wordt
gezien als een belangrijke voorziening. Jaarlijks ontvangt de `stichting Zwembad` een
geïndexeerde bijdrage in de exploitatiekosten op basis van een meerjaren budgetsubsidie. De
stichting stelt het tarief en de openingstijden vast en de gemeente beoordeelt de begroting en
jaarrekening. De exploitatie van het zwembad is al jaren punt van aandacht c.q. zorg. Dit is primair
een verantwoordelijkheid van de stichting, echter de gemeente wordt door stijgende
exploitatiekosten geconfronteerd met de gevolgen.
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Extra activiteiten kunnen de exploitatie op positieve manier beïnvloeden. De stichting heeft een
onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe het zwembad (met name ook het
buitenbad) rendabeler kan worden gemaakt met hieraan gekoppeld een visie voor de toekomst. In
het 2e kwartaal van 2007 zal dit rapport behandeld worden door het college en de gemeenteraad.

Knelpunten
• De gymzalen in Staphorst en Rouveen verkeren in een slechte bouwkundige staat en
voldoet niet aan de huidige eisen.
• De bezettingsgraden van de gymzalen en sporthal zijn te hoog er zit geen ruimte meer
binnen het rooster
• Hoge exploitatiekosten zwembad de `Broene Eugte`
Doel
•
•
•

de zorg voor een veilige en kwalitatief verantwoorde sportinfrastructuur
Garanderen van de duurzaamheid van de sportdeelname
Een beter exploitabel binnenzwembad

Voorstel
• de gymzalen Staphorst en Rouveen vernieuwen c.q. uitbreiden tot een sportzaal en laten
voldoen aan de huidige kwaliteitsnormen.

5.3

Buitensportaccommodaties

Staphorst kent een fijnmazig netwerk van buitensportvoorzieningen. Vooral voetbalvelden zijn prima
verspreid over de gemeente. Er zijn tennisbanen, een evenemententerrein, een motorcrossterrein
en jeu de boules voorzieningen deze zijn inmiddels in meer kernen aanwezig. De kern Staphorst
telt de grootste verscheidenheid aan voorzieningen. De onderstaande verenigingen geven aan
knelpunten te ervaren met de accommodatie.
Sportpark `Noorderslag`
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een integraal plan voor het sportpark de ´Noorderslag’. Het
project bevindt zich momenteel in de laatste fase. Het streven is om in mei 2007 met de uitvoering
te mogen beginnen.
Sportpark Rouveen
Het sportpark van de voetbalvereniging Rouveen is aan modernisering en uitbreiding toe. De
accommodatie is in een slechte toestand. Dit wordt al jaren als knelpunt aangegeven door de
voetbalvereniging Rouveen en wordt onderkend door de gemeente.
Onderhoud
Het onderhoud van de accommodatie wordt gesplitst in groot en klein onderhoud. Het kleine
onderhoud wordt uitgevoerd door de verenigingen en ze krijgen hiervoor een financiële bijdrage.
Het groot onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente Staphorst op basis van het meerjaren
onderhoudsprogramma. Het spreekt voor zich dat de onderlinge rechten en verplichtingen tussen
gemeente en sportvereniging nauwgezet in een gebruiksovereenkomst moeten worden verwoord.
De velden van de sportparken Rouveen en Staphorst worden onderhouden door de gemeente
Staphorst. De gemeente heeft dit onderhoud uitbesteed aan het werkvoorzieningschap Reestmond.
Dit onderhoud wordt niet in volle tevredenheid uitgevoerd. Er zullen plannen gemaakt worden om
dit onderhoud te verbeteren.
Sportpark IJhorst
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Het sportpark van de voetbalvereniging IJhorst is in eigendom van de voetbalvereniging IJhorst. Zij
ontvangen jaarlijks een exploitatie bijdrage. Er zijn geen knelpunten aangegeven ook niet vanuit de
andere gebruikers van dit sportpark. In 2005 zijn de doucheruimten gerenoveerd.
Trapvelden
In de gemeente Staphorst zijn 9 trapveldjes gelegen, namelijk aan de Ebbinge Wubbenlaan, Burg.
Van der Walstraat, Berghorstland, Mokkenland, Stegemanserf, vijver in Staphorst zuid 4,
combischool, Iepenlaan (Rouveen), Heerenweg (IJhorst) en Vijverweg in Punthorst.
Met name aan de trapveldjes in Staphorst-noord zal de komende tijd aandacht worden besteed. De
wijkraad Staphorst-noord is van mening dat daar te weinig gelegenheid is. Aanwezig zijn een veldje
bij de gymzaal aan de Churchilllaan en het veld aan de Ebbinge Wubbenlaan. Er zal een notitie
gemaakt worden waarin de vraag gesteld wordt wat per wijk gewenst is en waar concrete geschikte
plekken zijn. Een plan van aanpak zal hiervoor dit jaar nog worden opgesteld door de afdeling
groen.
Crossterrein `het Wiede Gat`
Het huidige motorcrossterrein aan de Spoordijk te Staphorst (locatie ’t Wiede Gat) voldoet niet meer
aan de eisen van de KNMV, omdat de veiligheid van zowel de rijders als het publiek niet meer
gegarandeerd kan worden. De veiligheid van de baan is inmiddels aangepast waardoor veilig
gebruik van de baan weer mogelijk is.
Daarnaast heeft de huidige locatie onvoldoende parkeergelegenheid en de totale crosscapaciteit is
te beperkt (minder dan 8 uur per week). Hiernaast is het totale crossterrein te klein (structurele
ledengroei van 6% per jaar) en moeten de jeugdcrossers door het ontbreken van een minibaan,
uitwijken naar banen buiten de provincie. De AMBC Staphorst heeft zich als doel gesteld het
realiseren van een nieuwe cross- en wegracebaan, met een accommodatie en voldoende
parkeergelegenheid voor de leden en voor het meestal in grote getale opkomende publiek. Hierbij
wordt voor de crossbaan uitgegaan van 28 trainingsuren per week met maximaal 30 rijders
gelijktijdig in de baan. Voor de wegrace wordt uitgegaan van 30 brommer- en minibikeracers die
elders oefenen en wekelijks ongeveer 4 uur per week trainen. Door uitbreiding van de trainingsuren
is de gemeente Staphorst niet meer het bevoegd gezag maar gaat dit over in handen van de
provincie Overijssel in verband met de milieu effect rapportage.
Aangezien een uitbreiding van het huidige crossterrein aan de Spoordijk te Staphorst om meerdere
redenen niet haalbaar blijkt te zijn, wordt al jaren gezocht naar een nieuwe locatie. Dit blijkt een
lastige opgave. De huidige locatie welke onderzocht gaat worden is gelegen aan de oostzijde van
de A28, tussen de Dekkersweg, Meentheweg en de Schoolwijksweg. Voordat de provincie hierover
een beslissing neemt wil zij eerst dat het er een gedegen onderbouwing komt te liggen. De
provincie moet een bovenlokale afweging maken en daarvoor is een goede onderbouwing
noodzakelijk. Het volgende dient daarom nader onderzocht te worden:
-

in hoeverre is samenwerking met buurgemeenten (Dalfsen, Ommen, Hardenberg) een
mogelijkheid.
uitgebreid locatieonderzoek
milieueffecten
geluidsonderzoek
ligging ten opzichte van (geplande) woningbouw

Voor dit onderzoek wil de provincie een financiële bijdrage beschikbaar stellen van € 10.000,-. De
gemeente Staphorst is trekker van dit project.

Knelpunten
• De accommodatie op sportpark Rouveen is verouderd en te klein.
• Het huidige motorcrossterrein aan de Spoordijk te Staphorst (locatie ’t Wiede Gat) voldoet
niet meer aan de eisen van de KNMV, omdat de veiligheid van zowel de rijders als het
15
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•

publiek niet meer gegarandeerd kan worden. De huidige locatie heeft onvoldoende
parkeergelegenheid en de totale crosscapaciteit is te beperkt.
Het onderhoud aan de velden door Reestmond wordt niet naar volle tevredenheid
uitgevoerd.

Doelen
• de zorg voor een veilige en kwalitatief verantwoorde sportinfrastructuur
• Voor de particuliere accommodatie van motorclub AMBC wordt medewerking verleend aan
het vinden van een geschikte locatie.
• Het verbeteren van het onderhoud aan de velden.

Voorstellen
• Een plan ontwikkelen voor de invulling van een nieuwe accommodatie op sportpark
Rouveen.
• In overleg met provincie en buurgemeenten op zoek naar een oplossing voor het
capaciteitsprobleem van de AMBC.
• Planontwikkeling tot verbeteren van het onderhoud van de velden bij de
voetbalverenigingen Staphorst en Rouveen.
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6

Tarieven- en subsidiebeleid

6.1

Inleiding

Tarieven en subsidies vormen in hun onderlinge wisselwerking een krachtig instrument om de
beoogde beleidsdoelstellingen van de gemeente te helpen realiseren.

6.2

Huidig tarieven beleid

De tarieven in de gemeente Staphorst zijn gebaseerd op historische ontwikkelingen. De tarieven
hebben geen relatie met de werkelijke onderhoudskosten. Zodra een sportaccommodatie werd
gebouwd werd een tarief vastgesteld, waarbij een relatie werd gelegd met de bouwkosten. Op zich
is dat niet zo vreemd, maar het had wel tot gevolg dat latere verbouwkosten niet in de tarieven
werden verdisconteerd. Er bestaat veel onderscheid, onder meer naar aard van het gebruik
(wedstrijd, training) en van de gebruiker (onderwijsinstelling, sportvereniging, derden). Omdat de
tarieven niet kostendekkend zijn, houdt elke verhuur van accommodatie tegelijk een indirecte
subsidiëring in.
In 2005 heeft het college, gezien de bezuinigingsronden van de gemeente, de gemeenteraad
voorgesteld om de tarieven voor het gebruik van de sportzalen en terreinen in de gemeente
Staphorst met 50% te verhogen. Dit stuitte op veel bezwaar en onbegrip vanuit de verenigingen.
In hoofdstuk 2 wordt al gesproken over het spanningsveld dat de tarieven met zich meebrengen.
Vanuit diverse gezichtspunten wordt immers gekeken naar de tarieven. De sportverenigingen willen
een zo laag mogelijk tarief hanteren, terwijl de gemeenteraad rekening dient te houden met de
financiële situatie van de gemeente Staphorst. Vanuit dit spanningsveld moet er ook gekeken
worden naar de knelpunten.
Landelijk zien we dat veel gemeenten hun tarievensystematiek aanpassen. Men wil een eerlijker
stelsel (niet historisch bepaald) en een stelsel waarbij het tarief in relatie staat tot het gebruik en de
kosten. Welke systeem (stelsel) een gemeente kiest is een vrije keuze van de gemeente. Veel
gemeenten gaan uit van een bepaald percentage van de kosten. Sommige gemeenten gaan uit van
een tarief per sporter en incidenteel komen andere stelsels voor. Kostendekkende tarieven komen
nauwelijks voor, behoudens enkele takken van sport.

6.2.1 Huidig subsidie beleid
Op dit moment kent de gemeente Staphorst twee subsidiemogelijkheden voor de sport:
-

sportsubsidie;
breedtesportsubsidie;

De subsidieverordening sport vormt de basis waarop de sportverenigingen in de gemeente
Staphorst subsidie kunnen aanvragen. Deze verordening is in het verleden opgesteld door de
sportraad Staphorst en vastgesteld door de gemeenteraad. Sportverenigingen die veel
inspanningen leveren betreffende het aantrekken van doelgroepen en daarnaast doelgroep gerichte
sportactiviteiten organiseren, ontvangen van de gemeente een extra subsidie. Deze positieve
ontwikkeling ten aanzien van de ontplooiing van sportactiviteiten door de sportverenigingen geldt
ook in het kader van de uitvoering van de breedtesportactiviteiten, i.c. buurtsportactiviteiten en
doelgroepgerichte sportactiviteiten voor bijv. jongeren en ouderen.
Deze subsidies dienen omgezet te worden in beleidsregels ten behoeve van de nieuwe
subsidieverordening.
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Knelpunten
• De grondslagen van de tarieven zijn onduidelijkheid
• Verschillen in tarieven zijn moeilijk te verantwoorden
• Geen inzicht in de werkelijke kosten
• De diverse vormen van sportsubsidies maken geen onderdeel uit van de nieuwe
subsidieverordening.
Doel
•

•

Het hanteren van betaalbare huurtarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties,
opdat een zo groot mogelijke toegankelijkheid vanuit de Staphorster bevolking wordt
gewaarborgd.
Aansluiting zoeken bij landelijk richtlijnen voor huurtarieven voor gemeentelijke
sportaccommodaties.

Voorstel
• Na renovatie van de gymzalen tevens aanpassen van het huidige (historisch gegroeide)
stelsel naar een voor iedereen inzichtelijk tarievensysteem.
• Het omzetten van de diverse sportsubsidies naar beleidsregels.
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7.

Sportstimuleringsbeleid

7.1

Inleiding

Zoveel mogelijk inwoners van Staphorst moeten aan sport en bewegen kunnen doen. Sport is
namelijk gezond, verbetert leefbaarheid en sociale cohesie en draagt bij aan het welzijn en
welbevinden. De gemeente neemt daarom beleidsmaatregelen om de kwaliteit van het bestaande
sportaanbod hoog te houden, de sportdeelname door bepaalde bevolkingsgroepen te verhogen en
de spreiding en variatie binnen het gemeentelijke sportaanbod te garanderen. Hier sluit de vanaf 1
januari 2007 geldende wetgeving de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de WMO op aan.
Één van de taken van uit de maatschappelijke ondersteuning is:
• De leefbaarheid van de gemeente vergroten. De gemeente zorgt voor aantrekkelijke
plekken in dorpen, wijken en buurten. Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet
alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Bijvoorbeeld een wijkcentrum, of een plek
waar mensen kunnen sporten.
Het huidige sportstimuleringsbeleid is de laatste jaren flink aangetrokken door middel van het
aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van de breedtesportimpuls. Deze richt
zich op een aantal hoofdpunten.
•

Het aanbieden van mogelijkheden tot sportbeoefening aan de Staphorster inwoners, als
aanvulling op het sportaanbod van de sportverenigingen en particuliere aanbieders

•

Het aanbieden van doelgroepgerichte sportactiviteiten aan jeugdigen en ouderen.

•

Het bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat van de woonbuurten door middel van
het ontwikkelen en organiseren van buurtsportactiviteiten

•

Het ondersteunen van verenigingen op het gebied van vrijwilligers en organisatie van de
sportverenigingen

Doelgroepen
Jeugdigen (leeftijd 1-11 jaar)
Onderzoeksgegevens met betrekking tot vrijetijdsbesteding en lichaamsbeweging komen uit de
laatste GGD-gezondheidsmonitor jeugdigen (1-11 jaar):
•

Er zijn in Staphorst relatief weinig kinderen die aan sport doen:
De laatste GGD-gezondheidsmonitor jeugdigen (0-12 jaar, versie 15-03-2006) laat zien dat
in Staphorst ruim 40% van de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar niet voldoet aan de
landelijke norm voor gezond bewegen. Uit het laatst bekende onderzoek (eind 1999) naar
het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging blijkt dat dit in Staphorst vergeleken
met de regio IJssel-Vecht zo’n 20% lager ligt (69 tegen over 48%).

•

In Staphorst nemen relatief weinig kinderen deel aan georganiseerde vormen van
vrijetijdsbesteding via verenigingen en/of sociaal-cultureel werk.
De percentages kinderen die deelnemen aan georganiseerde vormen van
vrijetijdsbesteding liggen in Staphorst gemiddeld lager dan in de regio. Het gaat hierbij
hoofdzakelijk om meisjes.

•

30% van de ouders beoordeelt het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor hun kinderen
als matig of slecht.

De uitkomsten van de gezondheidsmonitor worden door andere onderzoeken en evaluaties
bevestigd bijvoorbeeld door de jaarlijkse rapportages van het consultatiebureau (Thuiszorg
Carinova) en het maatschappelijk werk.
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Jongeren (12-24 jaar)
Een deel van de jeugd brengt de vrije tijd thuis, in een club, in verenigings- en/of kerkelijk verband
door. Vanuit de GGD gezondheidsmonitor 12-24 jarigen zijn ten aanzien van de invulling van de
vrije tijd vooral gegevens verzameld met betrekking tot sport en bewegen. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn mede leidraad voor het gemeentelijk beleid inzake sport en bewegen.
`75% van de jeugdigen in Staphorst voldoet niet aan de landelijke norm van gezond
bewegen`.
In totaal bevinden zich 4.039 jeugdigen in de leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar. Uit de
gezondheidsmonitor blijkt dat 75% van de jeugdigen in Staphorst niet voldoet aan de landelijke
norm van gezond bewegen. In Staphorst zijn 1.320 jongeren (35%) van 5 tot 18 jaar aangesloten bij
een sportvereniging. Dit is lager dan het percentage in de regio. De norm hierbij is om dagelijks een
uur intensief te bewegen. In Staphorst voldoet 27% van de jongeren aan deze norm. In de GGDmonitor wordt hierbij een relatie gelegd met de gezondheidstoestand (overgewicht) van de
jongeren. In zoverre onderschrijft de GGD hiermee de stelling van het ziekenhuis de Weezenlanden
dat het hoge percentage klachten over hart en bloedvaten komt door overgewicht en te weinig
bewegen.
Teamsporten dragen bij tot meer bewegen, doch wellicht nog meer tot sociale vorming ( het leren
omgaan met anderen, de verantwoordelijkheid jegens een groep en het leren werken in
groepsverband). Een ervaringsgegeven is dan ook dat jongeren die deelnemen aan groepssport
minder vaak behoren tot hanggroepen en minder vandalismegedrag vertonen en beter in staat zijn
tot integratie. Een ander positief aspect van sport en bewegen is dat het een bijdrage levert aan de
sociale en persoonlijke vorming van jeugdigen.
Ouderen (55+)
De vergrijzing zet door. Het aantal twintigers daalt sterk, in 2010 zijn de veertigers en in 2020 de
vijftigers de grootse leeftijdsgroep. Het aantal vijfenzestigplussers stijgt, tussen de 2010 en 2040
zelfs van 15% naar 23%. Het aandeel ouderen in de totale Staphorster bevolking zal de komende
10 jaren sterk toenemen tot 30% in 2010. Deze vergrijzinggolf en de veranderingen binnen het
vraagpatroon van de ´moderne oudere, verklaren waarom het Staphorster stimuleringsbeleid zich
ook richt op deze doelgroep. Voor deze doelgroep is een aantrekkelijk aanbod, vaak in de directe
woonomgeving van groot belang. Sociale motieven (ontmoeting, integratie en participatie) zijn vaak
belangrijker dan sportieve prestatie. Toegankelijkheid van en een gevoel van veiligheid over de
voorzieningen zijn dat ook.
Voor ouderen geldt de norm 30 minuten per dag matig intensief bewegen, gedurende minimaal 5
dagen per week. Van de Nederlandse bevolking haalt minder dan de helft deze norm; voor
bepaalde risicogroepen is dat percentage nog veel lager. Ruim eenderde heeft zelfs helemaal geen
of veel te weinig lichaamsbeweging zo blijkt uit onderzoek. Dit zijn landelijke gegevens voor
Staphorst zijn nog geen gegevens bekend.
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Gehandicapten
Voor de doelgroep gehandicapten is het maatschappelijk gezien is het van belang dat mensen met
een handicap worden betrokken bij sportieve activiteiten zowel passief als actief. Echter hiervoor
zijn voorzieningen nodig hiervoor zoekt de gemeente Staphorst ook aansluiting bij buurgemeenten.
Wat betreft de passieve sportbeleving stelt dit eisen aan bijvoorbeeld toegang, sanitaire
voorzieningen van club- en kleedgebouwen.
Gehandicapte sporters hebben vaak aangepast vervoer, aangepast materiaal en een intensievere
begeleiding nodig. Als de sportmogelijkheden en accommodaties goed zijn afgestemd op en
aangepast voor deze doelgroep, kan er een belangrijke preventieve en gezondheidsbevorderende
werking van uitgaan. Vooral bij mensen die verder weinig beweging krijgen is via sport belangrijke
gezondheidswinst te boeken. Door te sporten en bewegen verbetert de conditie, wat ook
bevorderlijk werkt op de maatschappelijke participatie in het algemeen. Het is moeilijker om aan
sport te doen voor mensen met een beperking. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Het
speciaal vervoer wordt vaak erg duur en niet stipt genoeg gevonden, er zijn op dit moment nog
weinig geschikte kleed- en doucheruimten (alleen de sporthal), het ontbreekt vaak aan goede
begeleiding en materialen en het is ook moeilijk om mensen te vinden met wie dezelfde sport kan
worden gedaan. Dit jaar is wel het SCALA project opgestart voor mensen met een chronische
beperking (zie hiervoor paragraaf 7.2 ouderensport).

7.2

Breedtesportimpuls

De stimuleringsregeling breedtesport is opgestart in 2002. Besloten is om in het
breedtesportproject, dat over een periode van 6 jaar uitgevoerd wordt, een viertal knelpunten aan te
pakken:
a.
b.
c.
d.

onvoldoende deelname van jeugd aan sport en bewegingsactiviteiten;
onvoldoende deelname van ouderen 55+ aan sport en bewegingsactiviteiten;
knelpunten op het gebied van vrijwilligers en organisatie van de sportverenigingen;
ontwikkeling sportvoorzieningen en activiteiten op het evenemententerrein in Staphorst.

Jeugdsport
Om de jeugd meer te laten deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten werd er de afgelopen
jaren een programma opgestart dat gericht is op enerzijds het optimaliseren van sport- en
spelvoorzieningen in Rouveen en IJhorst en anderzijds het opzetten van activiteiten die er op
gericht zijn om meer gebruik te maken van deze voorzieningen.
De genoemde voorzieningen zijn tot stand gekomen na overleg met de jeugd zelf en het is de
bedoeling dat er binnen het project door buurtorganisaties, onderwijs, sportverenigingen en de
doelgroep zelf een structureel activiteiten aanbod gaat ontstaan. Resultaat hiervan moet zijn dat de
jeugd structureel een hogere deelname frequentie aan sport- en bewegingsactiviteiten gaat
vertonen.
Op het gebied van de sportstimulering zijn er de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid.
Onderstaand een greep uit de verschillende activiteiten die ontplooid zijn voor de jeugd in het kader
van de breedtesport:
Beweegpas
Een jaarlijks terugkerend succes is de beweegpas.
Via de beweegpas kunnen kinderen kennismaken met verschillende manieren van bewegen. De
beweegpas is voor kinderen van de basisschool van de groepen 6,7 en 8 ( 9 en 12 jaar). Drie
weken lang kunnen de kinderen gratis kennismaken met de activiteiten die aangeboden worden
door sportverenigingen in de gemeente Staphorst. Het eerste jaar hebben 7 verenigingen
medewerking verleend aan deze breedtesportactiviteiten en het tweede jaar 9 sportverenigingen.
De beweegpas wordt via de scholen en openbare plaatsen (gemeentehuis, bibliotheek) verstrekt.
De kinderen kunnen zich opgeven en de deelnemers doen mee in de bestaande lessen dit in
verband met de (weinig) beschikbare accommodatie en om zo een goede indruk te krijgen hoe het
er in de les aan toe gaat.
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Skeeler clinic
Een andere grootschalige terugkerende activiteit is een skeelerclinic. Deze skeelerclinic wordt
jaarlijks opgezet door de skeeler vereniging Staphorst. Op het evenemententerrein de Tippe wordt
een elfstedentocht uitgezet en tevens een behendigheid circuit. Deze clinic is bedoeld voor
kinderen uit groep 6,7 en 8 uit het basisonderwijs. Tijdens de clinic leren de kinderen
basistechnieken voor veilig skeeleren, Er zijn ervaren skeeler instructeurs aanwezig.
Avondvierdaagse
Een bijzondere activiteit die opgezet is binnen de breedtesport is de wandel vierdaagse. Bijzonder,
want de laatste keer dat er een avondvierdaagse plaatsvond is maar liefst 35 jaar geleden. Er is
een stichting opgericht, die de organisatie van het wandelevenement op zich heeft genomen en er
ook voor zal proberen te zorgen dat de avondvierdaagse geen eendagsvlieg blijft. De
avondvierdaagse heeft inmiddels tweemaal plaatsgevonden. De eerste keer waren er ± 800
deelnemers de tweede keer was er een opkomst van 900 deelnemers.
Subsidieregeling
Er is een subsidieregeling ingediend waarbij verenigingen die een activiteit organiseren een
bijdrage kunnen ontvangen, mits de activiteit passend is binnen de doelstellingen van het
breedtesportproject. Deze activiteiten dienen te voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Zo
moeten activiteiten laagdrempelig zijn, de activiteit mag geen reguliere competitieactiviteit zijn van
bijvoorbeeld een sportbond en het moeten activiteiten zijn waarbij de nadruk ligt op sport en
bewegen. Tevens moet een begroting worden overlegd e.d. Een vereniging kan een maximale
bijdrage ontvangen van € 500,- per activiteit.
Daarnaast zijn er talrijke andere activiteiten opgezet voor de jeugd in de gemeente Staphorst.
Hierbij een greep uit het aanbod van de afgelopen jaren.
•
•
•
•
•

Schaatsmiddagen voor alle jeugd in Staphorst zal een jaarlijks terugkerende evenement
worden.
Skeelertochten op diverse wegen door de gemeente Staphorst. Aan deze toertocht heeft
iedereen mee kunnen doen uit de gemeente Staphorst.
De leerlingen van de middelbare Scholengemeenschap Pieter Zandt hebben onderling een
voetbaltoernooi georganiseerd. Dit zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden.
Sportclinics ondermeer bij de voetbalverenigingen Staphorst en Rouveen.
Open dagen bij sportverenigingen.

Programma 2007 en verder
In 2007 ligt de prioriteit bij overdragen van het organiseren van de vaste activiteiten door de
verenigingen zelf. Hierdoor waarborg je een stuk continuïteit voor de komende jaren. Om dit te
stimuleren bij de verenigingen wordt een financiële ondersteuning van 500,- verleend aan de
vereniging als ze een binnen de breedtesport passende activiteit organiseren.
Daarnaast worden de breedtesport successen zoals de avondvierdaagse, skeelertochten, de
beweegpas ook de komende jaren weer uitgevoerd. In 2007 zal voor het eerst de sportweek
worden opgezet. De sportweek zal tijdens de voorjaarsvakantie gehouden worden in de sporthal
waarbij sportverenigingen hun vereniging presenteren aan de basisschoolkinderen uit de gemeente
Staphorst. Er zullen diverse leuke activiteiten worden opgezet door de diverse verenigingen voor de
kinderen om hun te laten kennismaken met de diverse takken van sport- en bewegen.
Het accent zal de komende jaren ook gaan liggen op het aanbieden van ondersteuning aan
sportverenigingen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van diverse cursussen. Een knelpunt binnen de
meeste verenigingen is het werven en behouden van vrijwilligers, hier zal de komende tijd ook
aandacht aan worden besteed.
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Ouderensport
Door middel van de breedtesportactiviteiten wordt getracht een positieve houding te creëren ten
aanzien van bewegen, door meer voorbeeldwerking uit laten gaan van plezier in bewegen en hoe
meer bewegen eenvoudig in het dagelijkse leven is in te passen. Bijvoorbeeld traplopen, een
fietstocht, een stevige wandeling, het beoefenen van een sport, een huishoudelijke activiteit als
stofzuigen, ramen lappen of een flinke schoonmaakbeurt.
Voor het individu beperken de positieve effecten van voldoende beweging zich niet alleen maar tot
aanzienlijke gezondheidswinst zoals een verminderde kans op hart- en vaatziekten, diabetes, vier
vormen van kanker, osteoporose, depressie e.d. Beweging heeft ook een gunstige invloed op de
ontwikkeling en het herstel van ziekten, aandoeningen en beperkingen.
Een aantal jaren geleden is een Galmtraject opgestart. Het Groninger Actief Leven Model (GALM)
en de Sport stimuleringsstrategie voor mensen met een Chronische Aandoening: een Leven lang
Actief (SCALA) vormen samen een sportstimuleringsproject voor senioren met én zonder een
aandoening van 55-65 jaar.
Het doel van dit project is het stimuleren van senioren die nog niet of onvoldoende in beweging zijn
om aan sportieve activiteiten deel te nemen.
Per kerkdorp worden alle inwoners tussen de 55 en 65 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan
sportieve activiteiten. Het programma begint en eindigt met een individuele fittest. Zodoende
worden de resultaten van het programma meetbaar gemaakt en kunnen de activiteiten worden
afgestemd op het instapniveau van de deelnemers.
Daarna volgt een sportintroductieprogramma van 12 weken, met wekelijks wisselende sport- en
spelactiviteiten. Na afloop van de les wordt gezamenlijk koffiegedronken. De les wordt verzorgd
door een deskundige lesgever, die rekening houdt met de wensen en mogelijkheden en de
activiteiten aanpast op het niveau van de deelnemers. Voor mensen met een chronische
aandoening worden de activiteiten nog wat meer aangepast (bv. lichter materiaal, inbouwen van
meer rustmomenten). Na de introductieperiode kiest de deelnemer voor een specifieke sport of een
vervolgprogramma. Opnieuw een gevarieerd programma met aandacht is voor ieders wensen en
behoeften. Een aantal activiteiten zal wat meer uitgediept worden, zodat ook de vaardigheid
toeneemt. De duur van het vervolgprogramma is ongeveer een sportseizoen, 30 weken.
Na afloop van het vervolgprogramma wordt de fitheid nogmaals gemeten en worden de activiteiten
voortgezet onder de vlag van een vereniging of stichting.
De activiteit is geslaagd: na afloop van het traject zijn er vijf structurele
GALM groepen in de gemeente actief. Met gemiddeld 10 á 12 deelnemers per groep alle groepen
Sporten 1x per week 1 uur. Daarnaast is in 2006 het SCALA project opgezet welke zich
meer richt op mensen met chronische aandoeningen. Hieruit is één groep samengesteld die nu
wekelijks net als bij het GALM gezamenlijk actief bewegen.
Stichting Welzijn Ouderen heeft zich ingezet voor de realisering jeu de boules banen.
Inmiddels zijn er een aantal jeu de boules banen gerealiseerd waar jaarlijks toernooien kunnen
worden georganiseerd.
Voor de georganiseerde sport wordt het een uitdaging om de groeiende groep ouderen aan zich te
binden. Niet alleen omdat zijn in kwantitatief opzicht een interessante doelgroep zijn, maar ook om
dat ouderen een bijdrage aan de vereniging kunnen leveren, namelijk als vrijwilliger. Dit vraagt een
goed vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. De gemeente zal in haar ondersteuningsaanbod dan
ook aandacht besteden aan het verhogen van de deskundigheid van sportverenigingen over de
specifieke wensen van de doelgroep ouderen en het ontwikkelen van een eigen vrijwilligersbeleid
binnen de vereniging.
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Vrijwilligers
Bij veel sportverenigingen is een grote vraag naar vrijwillig kader. Immers, elke vereniging, hoe
klein ook, heeft voor haar functioneren sporttechnische leiders, bestuursleden, organisatorische
medewerkers etc. nodig. In het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling
Vrijwilligerswerk (TSV) van de rijksoverheid heeft de gemeente Staphorst al een
projectaanvraag ten gunste van het lokaal vrijwilligersbeleid ingediend. Met deze
subsidie is het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Staphorst opgestart. De voornaamste
taak van dit Steunpunt is het ondersteunen van diverse lokale organisaties op het
gebied van vrijwilligerswerk via onder andere bemiddeling, informatieverstrekking,
deskundigheidsbevordering en een helpdeskfunctie.
Sportverenigingen nemen binnen de gemeente een belangrijke plaats in en vormen
een essentieel onderdeel van de lokale sportinfrastructuur. Het draaiende houden van
de hedendaagse sportvereniging vraagt veel energie, professionaliteit en
deskundigheid. Het werven en behouden van vrijwilligers is helaas niet de enige
problematiek die zich voordoet binnen de vereniging. Denk alleen al aan de steeds
hogere eisen die gesteld worden aan wet- en regelgeving binnen sportverenigingen. In
het kader van de breedtesportimpuls is het dan ook wenselijk om vanuit het huidige
Steunpunt Vrijwilligerswerk verenigingsondersteuning te bieden.
In het kader van de breedtesport zullen de komende jaren de onderstaande
onderwerpen bij het ondersteunen van de sportverenigingen aan de orde komen:
- algemeen verenigingsbeleid, jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid etc.
- communicatie en PR
- wet- en regelgeving
- ondersteuning van sportverenigingen die kennismakingsactiviteiten in het basis
onderwijs aanbieden
De ondersteuning richting een sportvereniging kan variëren van een project op maat
tot een thema- en/of voorlichtingsbijeenkomst of het aanleveren van de nodige
materialen. De sportpartners van de gemeente Staphorst hebben te kennen gegeven
dat zij naast individuele ondersteuning ook meer onderlinge samenwerking willen. Die
samenwerking kan in het kader van dit deelproject gezocht worden in de vorm van
thema- en/of voorlichtingsbijeenkomsten gericht op onderwerpen die meerdere
sportverenigingen aangaan. Ook zou een cursus (bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid in de
sportvereniging) gegeven kunnen worden waaraan meerdere verenigingen
gezamenlijk kunnen deelnemen. Op die manier komen verenigingen met elkaar in
contact en kunnen zij ervaringen uitwisselen. Het aanstellen van een
vrijwilligerscoördinator binnen iedere vereniging.
Uit bovenstaande opsommingen blijkt dat het Breedtesportproject `Staphorst verder in beweging`
een succes genoemd mag worden. De meeste van de genoemde activiteiten zullen dan ook waar
mogelijk gecontinueerd worden. Daarnaast zal er in samenwerking met het particuliere initiatief en
de diverse sportverenigingen gezocht worden naar nieuwe activiteiten.
De subsidiebijdrage voor het project loopt door tot en met 2008. Daarna zal er vanuit het rijk geen
subsidiestromen meer binnenkomen.

24

Kadernota Sport gemeente Staphorst

Knelpunten
• het aantal jongeren dat voldoet aan de bewegingsnorm is te klein
• er is een klein percentage jongeren dat in clubverband aan sportactiviteiten deelneemt.
• Het percentage ouderen groeit hier dient op ingespeeld te worden
• Veel sportverenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers
Doel
•
•
•
•

Het aanbieden van mogelijkheden tot sportbeoefening aan de Staphorster inwoners, als
aanvulling op het sportaanbod van de sportverenigingen en particuliere aanbieders
Het aanbieden van doelgroepgerichte sportactiviteiten aan jeugdigen en ouderen.
Het bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat van de woonbuurten door middel van
het ontwikkelen en organiseren van buurtsportactiviteiten
Het ondersteunen van verenigingen op het gebied van vrijwilligers en organisatie van de
sportverenigingen

Voorstel
• Om de breedtesport activiteiten te kunnen continueren dit meenemen als structureel beleid
op de begroting vanaf 2009.
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7.3

BOS impuls

De nieuwste stimuleringsregeling vanuit de rijksoverheid is de Bosimpuls. Hierbij wordt de
samenwerking bevorderd tussen Buurt, Onderwijs en Sport bij hun aanpak van achterstanden op
het gebied van sport en/of bewegen van jeugdigen van 4 tot 12 jaar. Doel van al deze projecten is
naast het verbeteren van de gezondheid, stimuleren van beweging, in contact komen met andere
groepen jeugdigen, sociale vorming e.d.
Het ministerie heeft na de breedtesportimpuls een nieuwe regeling in het leven geroepen voor
projecten die in arrangementen of sportieve of bewegingsactiviteiten voor jongeren aanbieden in
een samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, en sportorganisaties. Daarvoor heeft het ministerie
van Volksgezondheid, welzijn en sport de Bosimpuls opgezet. Het doel van dit initiatief is kwetsbare
jongeren gezond(er) te laten leven en daarmee problematisch gedrag terug te dringen.
Knelpunten
•

Het bewegingsonderwijs op de 10 basisscholen wordt gegeven door leerkrachten. Er zijn bij
de schoolbesturen geen vakkrachten aangesteld, die in groepen bewegingsonderwijs
geven, leerlijnen (met groepsleerkrachten) uitzetten, vorderingen van leerlingen bijhouden,
Motorische Remedial teaching verzorgen, collega’s coachen en het naschoolse
bewegingaanbod coördineren.

•

Er is behoefte aan bewegen en sporten dicht bij huis: op trapveldjes, schoolpleinen,
gymzalen, sportvelden. Deze voorzieningen zijn slechts ten dele in alle kernen en wijken
zelf aanwezig. Een aantal wijkraden dringt ook op aanpassing en uitbreiding van
voorzieningen aan. Daarnaast worden de bestaande mogelijkheden ook niet door
jeugdigen zelf optimaal benut.

•

In een quick-scan onder directeuren van de basisscholen geeft een aantal scholen aan dat
de algemene gymvaardigheden op een hoger niveau gebracht zouden moeten worden.
Ook wordt geconstateerd dat kinderen die weinig of niet aan beweging en/of sport doen
motorische achterstanden vertonen. Vakkrachten bewegingsonderwijs van de Pieter Zandt
(v.o.-school te Staphorst) zien deze achterstanden geregeld bij leerlingen die op school
instromen.

•

De laatste GGD-gezondheidsmonitor jeugdigen (0-12 jaar, versie 15-03-2006) laat zien dat
in Staphorst ruim 40% van de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar niet voldoet aan de
landelijke norm voor gezond bewegen. Uit het laatst bekende onderzoek (eind 1999) naar
het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging blijkt dat dit in Staphorst vergeleken
met de regio IJssel-Vecht zo’n 20% lager ligt (69% tegen over 48%).

Doelen
•

De inzet van de duale vakleerkracht stimuleert, bevordert en verbetert het structurele
bewegingsonderwijs op de basisscholen en er is een naschools activiteitenprogramma
voor jeugdigen van 4 tot 12 jaar ontwikkeld en georganiseerd. Na afloop van het project
heeft 80% van de scholen de vakleerkracht structureel gemaakt.

•

De inzet van de vakleerkracht voorkomt achterstanden in de motorische ontwikkeling
van de doelgroepkinderen.

•

Kinderen worden gestimuleerd om meer te bewegen en te sporten. Na afloop van het
project voldoet 70% van de doelgroep aan de norm gezond bewegen.

•

Een adequaat en beter gebruik van bewegings- en sportvoorzieningen in kernen, wijken
en bij scholen. Hierbij is multifunctioneel gebruik van deze voorzieningen een
uitgangspunt. Tevens wordt getracht dreigend overlast van jongeren te voorkomen.
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•

Het stimuleren en versterken van de relaties en samenwerking door middel van het
uitvoeren van arrangementen tussen de kern/wijk, het basisonderwijs en de
(sport)verenigingen in de kernen en wijken

Voorstel
•
•

Plan van aanpak opstellen zodat vanaf schooljaar 2007/2008 gestart kan worden met
vakdocenten voor het bewegingsonderwijs op de 10 basisscholen.
Het opzetten van naschoolse sport- en bewegings arrangementen.
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BIJLAGE 1
Algemene doelstellingen en uitgangspunten in 2002.

Voornemen
Controle op legionella
Verruiming schoonmaakuren
gymzalen
Toegankelijkheid van de
gymzalen
Meewerken aan een integraal
plan voor voorzieningen op
sportpark ‘Noorderslag’.

Privatisering nader definiëren

Onderhoud aan de velden
verbeteren
Aanleg evenemententerrein
Aanleg motorcrossbaan AMBC
Nieuwe accommodatie
IJsvereniging Staphorst

Gerealiseerd?
Ja vindt wekelijkse controle
plaats.
Ja de gymzalen worden i.p.v.
1x per dag nu 2x per dag
schoongemaakt.
Gymzaal IJhorst is aangepast.
Gymzaal Staphorst en
Rouveen niet
Eind 2006 is een krediet
beschikbaar gesteld

Er is overzicht gemaakt van de
onderhoudstaken voor klein en
groot onderhoud. De
voetbalverenigingen krijgen
een jaarlijkse bijdrage hiervoor
Onderhoud door Reestmond
moeizaam
Ja
Nee
Ja

Opmerkingen

De gymzalen Staphorst en
Rouveen worden binnen deze
bestuursperiode aangepast
De verwachting is dat medio
2007 gestart kan worden met
de feitelijke bouw

In het kader van BTW
compensatie zal een
gebruiksovereenkomst worden
opgesteld

In overleg met provincie
Overijssel op zoek naar een
oplossing
2 units zijn geplaatst
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Tarievenbeleid
Voornemen
Betaalbare
huurtarieven voor
gemeentelijke
sportaccommodaties

Gerealiseerd
ja, de
sporttarieven zijn
vanwege
bezuinigingen met
50% verhoogd

Opmerkingen
Dit stuitte op veel
weerstand onder
de verenigingen

Beleidsregels
opstellen bij verhuur
gem. accommodaties

nee

I.v.m. nieuwe
regeling op het
gebied van BTW
zal dit nu
opgepakt worden

Sportsubsidiebeleid
Voornemen
Output subsidiëring
sportverenigingen
Vergroting van
verenigingsbasis

Gerealiseerd
Ja

opmerkingen

Wordt
gestimuleerd bij
verenigingen

Sportstimuleringsbeleid
Voornemen
Onvoldoende
deelname van jeugd
aan sport- en
bewegingsactiviteiten
Onvoldoende
deelname van
ouderen 55+ aan
sport- en
bewegingsactiviteiten
Knelpunten op het
gebied vrijwilligers
Ontwikkelen van
sportactiviteiten op
evenemententerrein

Gerealiseerd
Meer deelname
door
breedtesportproject

opmerkingen
Dit project wordt
gecontinueerd

Meer deelname
door middel van
GALM project

Dit project zal
regelmatig
herhaald worden

Nee

Zullen projecten
binnen
breedtesport
opgestart worden
Structureel
karakter

Ja
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BIJLAGE 3
Bezettingsgraad gymzalen/sporthal gemeente Staphorst
Gymzaal Staphorst
De gymzaal Staphorst wordt 53 uur per week bezet door vereniging/particulieren en scholen
(inclusief de schoonmaakuren 8 uur per week is de gymzaal 61 uur per week bezet).
Bezetting gymzaal Staphorst: 61 uur per week (incl. schoonmaakuren)
Maximaal beschikbaren uren: 84 uur per week
Bezettingsgraad inclusief de schoonmaakuren: 73% per week
* De gymzaal is nog beschikbaar op niet rendabele tijden.
Gymzaal Rouveen
De gymzaal Rouveen wordt 52,5 uur per week bezet door verenigingen/particulieren/scholen.
(inclusief de schoonmaak uren 8 uur per week is de gymzaal 60,5 uur per week bezet)
Bezetting gymzaal Rouveen: 60,5 uur per week (inclusief schoonmaakuren)
Maximaal beschikbare uren: 84 uur per week
Bezettingsgraad inclusief de schoonmaakuren: 72 % per week
* De gymzaal is nog beschikbaar op niet rendabele tijden.
Gymzaal IJhorst
De gymzaal IJhorst wordt 36,25 uur per week bezet door verengingen/particulieren/scholen
(inclusief de schoonmaakuren 8 uur per week is de gymzaal 44,25 uur per week bezet)
Maximaal beschikbare uren: 84 uur per week
Bezettingsgraad inclusief de schoonmaakuren: 53% per week
* De gymzaal is nog beperkt beschikbaar.
* De verenigingen geven aan dat er weinig zaalruimte beschikbaar is. De groepen worden steeds
groter en aangezien de zaal oppervlakte klein is, wil men de groepen splitsen. Er is echter op
andere tijdstippen geen zaal ruimte meer dit geldt zowel voor de gymzalen als voor de sporthal.
Alleen nog op de onrendabele uren maar niet meer de ochtend of de middagen. Dit wordt steeds
nijpender.
Schoonmaakuren gymzalen gemeente Staphorst
Voor gymzaal in Staphorst en Rouveen zijn 6,25 uur aan schoonmaakuren beschikbaar. De
schoonmaak wordt gedaan door het bedrijf Fonville door twee personen.
Voor gymzaal in IJhorst zijn 15 uur aan schoonmaak beschikbaar. De schoonmaak wordt gedaan
door één werknemer van de gemeente Staphorst.
Sporthal Staphorst
De sporthal in Staphorst wordt 168,75 uur per week bezet door verenigingen/particulieren/scholen
(inclusief de schoonmaakuren 6 uur per week is de sporthal 174,75 uur per week bezet)
Maximaal beschikbare uren: 252 uur. De sportzaal is onder te verdelen in 3 delen door middel van
vouwwanden. Deze zalen zijn apart te verhuren.

30

Kadernota Sport gemeente Staphorst

BIJLAGE 4

LIJST VAN INVESTERINGEN MEERJARENRAMING 2007- 2010
prijspeil 2006
Bijgewerkt t/m besluitvorming raad mei 2006
Omschrijving van de investering:
2006

jaar

van

uitvoering

2007

2008

2009

II. SECTOR INWONERSZAKEN
B. SPORTVOORZIENINGEN
Vanaf 2007
V.V. Staphorst: bouw nieuwe accommodatie

1.700.000

AMBC: ontwikkeling plannen

20.000

Gymzaal Staphorst: nieuwbouw
Gymzaal Rouveen: nieuwbouw
S.C. Rouveen: nieuwbouw accommodatie

800.000
800.000
1.500.000

1.700.000

20.000 1.600.000

1.500.000
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2010

Bijlage 5

Wat kost de sport en bewegen
per inwoner van de gemeente
Staphorst?
Begroting 07
lasten

Begroting 07
baten

Sportterreinen
Kleedaccommodaties voetbalverenigingen
Overige sportterreinen

€
€

86.000,00
36.000,00

€
€

Groene sportvelden
Sportvelden

€

119.000,00

€

Binnensportaccommodaties
Gymnastieklokalen
Sporthal

€
€

223.000,00
205.000,00

€ 12.000,00
€ 37.000,00

Zwembad
Zwembad ´de Broene Eugte´

€

482.000,00

€ 56.000,00

Sportstimulering
Sportstimulering/sportraad
Breedtesport

€
€

64.000,00
56.000,00

€
€ 12.000,00

€ 1.271.000,00

€ 122.000,00

Subtotaal

Voetbalvereniging Staphorst
Voetbalvereniging Rouveen
Gymzalen
Sporthal

kap.last
kap.last
kap.last
kap.last

Totaal
Aantal
inwoners
bedrag per inwoner

€
€
€
€

(uitgaande van nieuwe
150.000,00 accommodatie)
130.000,00
231.000,00
28.000,00

€ 1.810.000,00
€ 122.000,00
€ 1.688.000,00

€

16000
105,50

Per jaar

! Nb. Een aantal posten kunnen niet geheel worden toegeschreven aan de sport aangezien
het onderwijs ook (voornamelijk) gebruik maakt van de locaties met name
gymnastieklokalen, sporthal en zwembad.
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-

5.000,00

BIJLAGE 6

Contributie sportverenigingen
Verenigingen

Badmintonclub Staphorst
Tennisvereniging
Voetbalvereniging Staphorst
Volleybalvereniging Rouveen
Judovereniging Jigoro Kano
Karatevereniging Wado Ryo
Sportvereniging Staphorst
Tafeltennisvereniging Staphorst
Voetbalvereniging Rouveen
Sportvereniging Rouveen
Gymnastiekvereniging IJhorst
Volleybalvereniging WIJKHO
v.v. W.IJ.C.
Rijvereniging Staphorst
Ponyclub de vlugge viervoetertjes
Hengelaars vereniging
Reestruitertjes
AMBC € 9,00 per jaar.
Korfbalvereniging
Viribus Unitis Paardenvereniging
Postduivenclub
De Reestduikers
1x zwemmen per week
1x trainen per week
1x zwemles per week

gem. contributie
jeugdleden p/maand

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,17
6,21
4,50
9,33
12,50
4,25
5,42
8,00
5,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,83
nvt
11,67
1,50
33,77
0,75
5,31
13,33
1,17

€
€
€

7,33
8,33
15,00

gem. contributie
volwassenen p/ maand

€
€

7,92
13,02

€
€
€

nvt
6,25
10,83
8,25

€

8,33

€

€

1,87
nvt
0,75
8,50
nvt.
2,33

€
€
€

7,33
8,33
15,00

€
€
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