
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de vaststelling van de nieuwe sportnota 2018. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2017  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. In te stemmen met de sportnota 2018 onder de titel “sport verbindt”; 
2. In te stemmen met de in de nota opgenomen beleidsvoornemens zoals weergegeven in 

hoofdstuk 8, waaronder: 

a. Het handhaven van de garantieregeling voor sportverenigingen; 

b. De subsidieregelingen voor sportclubs te laten voortbestaan; 

c. Aan sportverenigingen niet zijnde gehandicapte sportverenigingen een bijdrage toe 

te kennen voor het organiseren van sportactiviteiten in wedstrijdverband voor 

mensen met een beperking van € 25 per lid ongeacht de woonplaats van dat lid; 

d. De vrijgekomen middelen ad € 11.000 uit de beëindiging van de subsidie voor de 
Jeugdsportpas in te zetten voor een alternatief (bijvoorbeeld schoolzwemmen); 

e. De uitbreiding van de formatie van de buurtsportcoaches; 

f. Het overnemen van de aanbevelingen die volgen uit het de vitaliteitsmonitor. 

3. De begroting budgettair neutraal aan te passen door de inkomsten en uitgaven van de 

buurtsportcoaches te verhogen met € 24.038, op voorwaarde dat de aanvraag om 

uitbreiding van de buurtsportcoaches door het Rijk wordt toegewezen. 

4. Ten laste van de algemene middelen het subsidiebudget voor compensatie van de 

gemeentelijke heffingen (OZB/rioolrechten/leges WABO) te verhogen met € 30.000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 8 maart 2018 

Commissievergadering d.d. : 21 februari 2018 

Commissie : Commissie Samenleving 

Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink 

Programmaonderdeel : 501. Sportbeleid en activering 

501001. Sportbeleid en activering 

Registratienummer : 2017020967 

Productiedatum : 12 december 2017 



-2- 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 8 maart 2018 

 

 
  , voorzitter 

 

 
 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 17 (VVD, D66 (3), LB, GrL, CDA, PvdA) 

Stemmen tegen: 2 (HvB, D66 (1) 
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Voorgesteld besluit 

1. In te stemmen met de sportnota 2018 onder de titel “sport verbindt”; 
2. In te stemmen met de in de nota opgenomen beleidsvoornemens zoals weergegeven in 

hoofdstuk 8, waaronder: 

a. Het handhaven van de garantieregeling voor sportverenigingen; 

b. De subsidieregelingen voor sportclubs te laten voortbestaan; 

c. Aan sportverenigingen niet zijnde gehandicapte sportverenigingen een bijdrage toe 

te kennen voor het organiseren van sportactiviteiten in wedstrijdverband voor 

mensen met een beperking van € 25 per lid ongeacht de woonplaats van dat lid; 

d. De vrijgekomen middelen ad € 11.000 uit de beëindiging van de subsidie voor de 
Jeugdsportpas in te zetten voor een alternatief (bijvoorbeeld schoolzwemmen); 

e. De uitbreiding van de formatie van de buurtsportcoaches; 

f. Het overnemen van de aanbevelingen die volgen uit het de vitaliteitsmonitor. 

3. De begroting budgettair neutraal aan te passen door de inkomsten en uitgaven van de 

buurtsportcoaches te verhogen met € 24.038, op voorwaarde dat de aanvraag om 

uitbreiding van de buurtsportcoaches door het Rijk wordt toegewezen. 

4. Ten laste van de algemene middelen het subsidiebudget voor compensatie van de 

gemeentelijke heffingen (OZB/rioolrechten/leges WABO) te verhogen met € 30.000. 
 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

In het collegeprogramma van 2014 is opgenomen dat in 2017 een nieuwe sportnota verschijnt. 

Eind 2016 is een vitaliteitsonderzoek gehouden onder de sportverenigingen in Bloemendaal. Daarin 

is onderzocht hoe “krachtig” de sportverenigingen zijn. Verder is gekeken naar de 
maatschappelijke rol van de verenigingen en hun ambities op dit punt. Tot slot zijn wensen en 

knelpunten in beeld gebracht. Wij trachten samen met de verenigingen eventuele hindernissen 

voor het functioneren van sportverenigingen weg te nemen. 

 

Beoogd effect 

Het doel van de nieuwe sportnota is het bestaande sportbeleid zo nodig aan te passen aan de 

veranderde omstandigheden om zo rekening te houden met ontwikkelingen. Het inzetten van sport 

als middel wordt steeds belangrijker in de samenleving. De vitaliteitsmonitor biedt 

aanknopingspunten om die functie uit te bouwen. Sport als doel blijft belangrijk vanwege de 

gunstige effecten op de gezondheid van onze inwoners. 

 

Politieke keuzeruimte 

De maatschappij ontwikkelt zich en verandert. Daarom is het nodig het bestaande beleid periodiek 

tegen het licht te houden. Als het nodig is passen we het beleid aan. 

Het college heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat aanpassing van het sportbeleid op onderdelen 

gewenst is. Het is de taak van het college om het vastgestelde beleid van de gemeenteraad uit te 

voeren en voorstellen te doen voor wijzigingen. De gemeenteraad stelt het nieuwe beleid vast. 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

Het voorgestelde nieuwe sportbeleid betekent dat er een aantal zaken verandert. Andere zaken 

blijven hetzelfde. Hieronder staan de argumenten voor de meest essentiële onderdelen van het 

sportbeleid. 

 

1. Garantieregeling voor sportclubs blijft bestaan 

Het garanderen van geldleningen voor investeringen bij sportverenigingen is nodig want het helpt 

hen bij de financiering ervan. Wij continueren dit beleid. 
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2. Bestaande subsidieregelingen blijven bestaan 

Het toekennen van jeugdsubsidies en het compenseren van zakelijke lasten en huurbedragen aan 

sportverenigingen is nodig want het houdt de sport betaalbaar. Met name voor de jeugd. 

 

3. Bijdrage voor de sporters met een beperking 

Sportverenigingen die ook sport aanbieden voor sporters met een beperking hebben te maken met 

extra kosten. Het toekennen van een gemeentelijke bijdrage is nodig want het helpt de 

sportverenigingen die kosten te betalen en het geeft blijk van onze waardering voor dit 

maatschappelijke initiatief. 

 

4. De vrijgekomen middelen van de Jeugdsportpas ad € 11.000 worden ingezet voor een 

alternatieve activiteit 

We beëindigen de subsidiëring van de Jeugdsportpas want er wordt te weinig gebruik gemaakt. Wij 

vinden dat deze middelen beter besteed kunnen worden. Het is nodig alternatieven te onderzoeken 

want activiteiten in het kader van het stimuleren van sport vormen een belangrijk onderdeel van 

het sportbeleid. 

 

5. Het uitbreiden van de formatie van buurtsportcoaches 

De rol van de buurtsportcoach is de laatste jaren veranderd. Eerst vooral sportgericht, nu meer 

maatschappelijk. Het uitbreiden van de formatie is nodig want daarmee kan de maatschappelijke 

betekenis van de sportverenigingen in de samenleving worden vergroot. Vergroting van de 

formatie is ook nodig om te voldoen aan de toenemende vraag uit de samenleving. 

 

6. De aanbevelingen uit de vitaliteitsmonitor worden overgenomen 

De overheid ondersteunt sportverenigingen. Het college streeft naar zelfstandige en sterke 

verenigingen. De aanbevelingen uit de monitor worden ter harte genomen want daarmee kunnen 

de verenigingen zich zelf verder ontwikkelen en zich maatschappelijk beter op de kaart zetten. 

De aanbevelingen betreffen het vergroten van het activiteitenaanbod van verenigingen voor 

ouderen en kwetsbare groepen, samenwerking zoeken met buurt- en welzijnsinstellingen, meer 

samenwerking tussen verenigingen onderling, het versterken van de organisatiekracht van de 

verenigingen en specifieke aandacht voor de kern Vogelenzang. 

 

Kanttekeningen 

 

Garantieregeling voor sportclubs blijft bestaan 

Het garanderen van geldleningen kost de gemeente geen geld, maar vergroot wel het risico dat de 

gemeente loopt als de sportvereniging niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

 

Overwegingen van het college 

Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners aan sport en bewegen doen. Dat blijkt uit ledencijfers van 

sportverenigingen. Het lidmaatschapspercentage van sportverenigingen van jeugd tot en met 17 

jaar ligt op 64,5% en dat is aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde in Noord-Holland (41,6%). 

Daar zijn wij tevreden over. Sport en bewegen heeft nu eenmaal een gunstig effect op de 

gezondheid van mensen. 

Verder constateren wij dat veel vrijwilligers actief zijn bij sportverenigingen en zich inzetten om de 

clubs draaiende te houden. Als jong en oud actief zijn in de vereniging zorgt dat voor zingeving in 

het leven en verhoogt het de kwaliteit van leven. 

Onderdelen van het sportbeleid zijn genuanceerd zodat op een betere manier clubs kunnen worden 

ondersteund en we beter op de veranderende vraag naar activiteiten kunnen inspelen. 

 

Middelen 
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Financiële middelen 

Voor uitvoering van het sportbeleid zijn reeds middelen in de meerjarenbegroting aanwezig. Het 

subsidiebudget voor compensatie van de gemeentelijke heffingen voor sportclubs 

(OZB/rioolrechten/leges WABO) is echter sinds de invoering van deze subsidie in 2012 niet 

aangepast aan de stijging van de gemeentelijke heffingen. Er heeft in die periode ook geen 

indexering van het subsidiebudget plaatsgevonden vanuit algemene bezuinigingsmotieven. Pas in 

2017 is het budget geïndexeerd net als alle andere subsidiebudgetten. 

De raming van het budget moet worden verhoogd met € 30.000 tot € 60.000. Aan u wordt 

gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. 

 

De uitbreiding van de formatie van buurtsportcoaches wordt deels betaald door het Rijk. Recent is 

de decembercirculaire 2017 verschenen en die laat zien dat de uitbreiding van de formatie van de 

buurtsportcoaches is toegewezen tot 135%. “Overvraag” door gemeenten betekent dat de 

gevraagde uitbreiding tot 140% niet kon worden gehonoreerd. 

 

Personele middelen 

De uitbreiding van de formatie aan buurtsportcoaches wordt georganiseerd door de werkgever van 

deze functionarissen, Sportsupport Kennemerland. 

 

Organisatorische middelen 

Er zijn geen organisatorische wijzigingen nodig om het sportbeleid uit te voeren. 

 

Participatie 

De resultaten van de gehouden vitaliteitsmonitor zijn gebruikt om te kijken hoe het sportbeleid er 

voor staat en hoe het beter kan. De monitor is tot stand gekomen doordat vrijwel alle 

sportverenigingen in de gemeente er aan hebben deelgenomen. Tevens zijn in die monitor 

knelpunten en wensen beschreven die de clubs hebben ingebracht. De inbreng van de sportclubs is 

dus groot. Met deze knelpunten en wensen gaan we aan de slag. 

 

Verder is een hot item van het sportbeleid behandeld op een beeldvormende avond in de 

gemeenteraad. Op donderdag 30 november 2017 is met raadsleden, sportclubs en andere 

aanwezigen gesproken over het dilemma dat iedereen lid zou moeten kunnen worden van elke 

sportvereniging, maar de sportvereniging niet voldoende ruimte heeft om die leden te kunnen laten 

sporten. Daarbij is verder van belang dat de omgeving hinder ervaart van al die sportactiviteiten 

en de gemeente vraagt om op te treden. Het gaat daarbij vooral om hinder van geluid, verlichting 

en druk verkeer. De resultaten van de beeldvormende avond zijn in de concept sportnota verwerkt. 

 

Communicatie 

Op basis van behoefte is er geregeld contact met de sportverenigingen. Het sportbeleid gaat er van 

uit dat we de clubs zoveel mogelijk faciliteren zodat zij in de samenleving goed kunnen 

functioneren. 

In 2017 is in de aanloop naar de nieuwe sportnota met diverse verenigingen persoonlijk van 

gedachten gewisseld en zijn knelpunten en wensen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Deze 

punten zijn geschreven in de nieuwe nota en is getracht een oplossing te formuleren. 

  

Bij twee specifieke hockeyonderwerpen is in 2017 veel gezegd en geschreven over de voors en 

tegens van de voorstellen. Het ging daarbij om de aanvraag van een half verhard hockeyveld bij 

HBS en de plaatsing van verlichting op de velden 3 en 4 bij de hockeyclub Bloemendaal. Veel 

inwoners hebben toen hun zegje gedaan. Uiteindelijk is het besluit genomen het half verhard veld 

niet toe staan, maar de verlichting op veld 3 en 4 wel. Deze problematiek is ook aan de orde 

geweest op de beeldvormende avond. 
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Samenwerking (Heemstede) 

Samen met de werkgever van de buurtsportcoaches is gewerkt aan het uitbreiden van de formatie.  

Een paar keer per jaar wordt in regionaal verband met ambtelijke vertegenwoordigers gesproken 

over sport. Gemeenschappelijke onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt. 

Omdat het sportbeleid van de gemeente Heemstede fors verschilt van dat van Bloemendaal is 

samenwerking vertaald met het elkaar informeren. Op het gebied van binnensport zitten 

Heemstede en Bloemendaal wel op één lijn en wordt gezamenlijk opgetrokken richting de regio. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

Na vaststelling van de sportnota zullen de beleidsvoornemens die in hoofdstuk 8 zijn beschreven in 

de praktijk worden gebracht. 

 

Evaluatie 

In de jaarstukken van de gemeente wordt elk jaar teruggegrepen op de sportnota en wordt de 

stand van zaken beschreven. 

 

Bijlagen 

Sportnota 2018 met de titel “sport verbindt” (2017017694). 

 

Achterliggende documenten 

Sportnota 2011 met de titel “sport op eigen benen” (2010033862); 
Vitaliteitsmonitor Bloemendaal (2017013943). 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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