BEWUST IN BEWEGING!
SPORT- EN BEWEEGBELEID GEMEENTE OLDEBROEK 2018-2021
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Voorwoord
In augustus 2017 lazen wij een bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
dat nog eens bevestigde waarom het nodig is dat de overheid zich blijft inzetten voor het stimuleren
van een gezonde leefstijl. Volgens de Beweegrichtlijn 2017 haalt 44% van de Nederlandse bevolking
van 4 jaar en ouder de norm van minimaal 2,5 uur per week matig intensief bewegen (volwassenen)
of minstens een uur per dag voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dus meer dan de helft beweegt
te weinig. Hoe zit dat met u?
Sporten en bewegen is leuk, sociaal en gezellig, maar ook belangrijk. Een recent onderzoek1 in opdracht
van het Kenniscentrum Sport brengt de effecten van sport en bewegen in beeld. Als een ‘gemiddelde’
Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat € 25.000,- tot € 100.000,- opleveren aan
maatschappelijke winst. Het aantal mensen met overgewicht blijft stijgen. Als we op dezelfde voet
doorgaan, heeft in 2040 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht2. En dat is niet wat we willen
in Oldebroek! Daarom hebben we de afgelopen jaren de aanpak van overgewicht als een van de
speerpunten van ons sport- en gezondheidsbeleid benoemd. Ook in de vastgestelde gezondheidsnota
‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021’ krijgen de thema’s gezond opgroeien, gezond
ouder worden en gezonde leefomgeving volop aandacht.
Wij willen en kunnen dat echter niet alleen. Daarom werken we samen met diverse professionele
partijen en maatschappelijke organisaties in het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van al
onze inwoners. Via de vele sportaanbieders en Goed Bezig Oldebroek zijn wekelijks honderden
kinderen en volwassenen actief op velden, in zalen of in onze openbare ruimte. Senioren Wezep
Oldebroek biedt het hele jaar door een programma voor ruim 300 actieve ouderen. Als college zijn wij
daar heel blij mee en dankbaar voor. Daarnaast zie je overal wandelende, hardlopende of fietsende
mensen, op verschillende momenten van de dag. En dan schrikken wij toch een beetje van de cijfers.
Want ook in onze gemeente bewegen we nog te weinig. Waar mogelijk willen wij de activiteiten van
al die organisaties blijven ondersteunen en gaan samen met hen op zoek naar inwoners die niet of te
weinig bewegen. Bijvoorbeeld via Jongeren Op Gezond Gewicht of met het project Actieve en gezonde
leefstijl senioren.
Wij zijn blij dat er een opvolger is voor de sportvisie uit 2009. Maar van een radicale beleidswijziging
voor sport en bewegen is wat ons betreft geen sprake. De nieuwe nota is vooral bedoeld om te
bevestigen dat de nadruk voor de komende jaren ligt op preventie van zorg en dus ook op
sportstimulering. En dan niet alleen gericht op jeugd, maar op alle doelgroepen binnen het sociaal
domein. Wel brengt de nota ook de ontwikkelingen op accommodatiegebied in beeld inclusief een
toetsingskader voor toekomstige plannen van de sportclubs. Want ook zij blijven in beweging. Actieve
en organisatorisch sterke sportclubs dragen bij aan de leefbaarheid van wijken en dorpen. We sluiten
daarom aan bij de provinciale visie voor Open Clubs en Vitale Sportparken. Daar
liggen ook kansen voor de lokale sport. Ter inspiratie verwijzen wij u graag naar dit
filmpje. Wij zien ernaar uit om samen met u aan de slag te gaan: bewust in
beweging!
Liesbeth Vos-van de Weg, wethouder sport en gezondheid
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Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen onderbouwd; nu samen voor goud? Kenniscentrum Sport
(september 2017)
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Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, RIVM (2017)
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Leeswijzer
Een van de afspraken uit de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ 2014-2018 is het
actualiseren van ons sportbeleid. De looptijd van de Sportvisie ‘Tijd voor actie’ 2009-2012 ligt namelijk
inmiddels alweer een tijdje achter ons. Maar dit betekende niet dat er daarna op sportgebied in
Oldebroek niets meer gebeurde. In de periode 2012-2017 is voortgeborduurd op de uitgangspunten
van de sportvisie. Hoofdstuk 2 biedt u een korte terugblik op de uitvoeringsagenda die gekoppeld was
aan ‘Tijd voor actie’. Het inzetten van sport als middel draagt bij aan het realiseren van de
beleidsdoelen uit de in 2017 vastgestelde gezondheidsnota ‘Samen voor een gezond Noord-Veluwe
2017-2021’. In hoofdstuk 1 benoemen we de afspraken uit de bestuursovereenkomst en geven we
nogmaals aan waarom wij sport en bewegen – of breder: een gezonde leefstijl – belangrijk vinden.
De acht gemeenten op de Noord Veluwe sloegen in 2013 de handen ineen en presenteerden de
regionale sportvisie Noord-Veluwe Sport! In die visie legden de RNV/H2O-gemeenten hun ambitieuze
ideeën vast op het gebied van gezondheid voor onze inwoners en kansen voor de sport in het
bijzonder. Het provinciale programma Gelderland Sport! bood mogelijkheden om via de lokale sporten beweegimpulsen ook te komen tot bovenlokale ideeën. Dat leverde de afgelopen jaren voor de
Regio Noord Veluwe en voor Oldebroek mooie resultaten op. In hoofdstuk 3 leest u daar meer over.
De kerntakendiscussie in de periode 2012-2014 ging ook niet aan de sport voorbij. Het subsidiebudget
voor de lokale sportclubs werd bijna gehalveerd en daarna herverdeeld. Ondanks dit pijnlijke besluit
gingen de sportclubs de uitdaging aan om de herverdeling onderling uit te werken. Dat resulteerde in
een voorstel waar alle sportclubs mee akkoord gingen, een mooi voorbeeld van Oldebroek voor
Mekaar. Tegelijk met de herverdeling per 1 januari 2015 is de Beleidslijn Buitensportaccommodaties
vervallen. Daarmee kwam een eind aan de structurele financiële ondersteuning door de gemeente in
de instandhouding van de basisvoorzieningen op zeven sportcomplexen in de gemeente. In de periode
2007-2014 is voor ongeveer € 1,5 miljoen aan subsidies toegekend voor renovaties van velden,
kleedaccommodaties en complexinrichting. De raad stelde daarnaast in 2013 een budget van ruim € 1
miljoen beschikbaar voor de aanleg van kunstgras op drie voetbalcomplexen. Dit project werd in 2017
afgerond.
De invoering van de landelijke regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (nu: Brede impuls
combinatiefuncties) in 2007 zorgde voor een kentering in ons sportbeleid. Beweegachterstanden,
teruglopende sportdeelname, overgewicht en obesitas legden de nadruk meer en meer op het
stimuleren van sport en bewegen in plaats van accommodaties. Oldebroek sloot vanaf 2010 aan en gaf
dat vorm met de inzet van het Goed Bezig-team (2012) en de aansluiting bij de aanpak Jongeren Op
Gezond Gewicht (2014). Goed Bezig Oldebroek is de spin in het web op het gebied van sport en
bewegen in onze gemeente. Zij stimuleert en verbindt scholen en sportclubs en richt zich ook steeds
meer op het activeren van alle doelgroepen uit het sociaal domein. Dit sluit aan bij de doelstellingen
van de Brede impuls combinatiefuncties: via buurtsportcoaches verbindingen leggen tussen sport- en
beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Buurtsportcoaches
richten zich naast de jeugd ook op volwassenen en senioren, met of zonder beperking.
Deze nota geeft in hoofdstuk 4 een actueel beeld van het huidige sportbeleid met bijbehorende
instrumenten en een richting voor de komende vier jaar. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning
20183 en de Beweegrichtlijn 20174 bieden voldoende aanleiding om de ingezette koers voor het
3
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stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor al onze inwoners door te zetten. Daar hoort een
op de activiteiten afgestemd budget bij, zodat de uitvoering voldoende is geborgd. Voor die uitvoering
zetten wij combinatiefunctionarissen van Goed Bezig Oldebroek in. Wij willen nagaan of die inzet aan
de vraag voldoet en of het huidige budget toereikend is. In hoofdstuk 4 gaan we daar verder op in.
De Perspectievennota 2018 bevatte twee investeringsvoorstellen voor sportaccommodaties. De
projecten Verplaatsing Rood Wit en Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg willen wij graag
realiseren. Wij onderzoeken of de provincie deze projecten kan ondersteunen met een subsidie vanuit
sport en/of leefbaarheid. Bij de behandeling van de perspectievennota wenste de raad echter een
breder overzicht van mogelijke ontwikkelingen op de overige sportaccommodaties in onze gemeente.
Wij hebben de eigenaren/gebruikers van die accommodaties gevraagd om hun geplande en gewenste
investeringen voor de komende tien jaar in beeld te brengen. In hoofdstuk 5 en op bijlage 6 informeren
wij u over de resultaten daarvan. Bij de meeste investeringsplannen geven de sportclubs aan dat
financiële ondersteuning door de gemeente noodzakelijk is voor realisering. Hoofdstuk 6 biedt daarom
aanvullend op de reeds beschikbare instrumenten een visie en kader voor toetsing van de gevraagde
investeringen aan het gemeentelijk beleid.
In de komende bestuursperiode willen wij de samenwerking met de sportclubs en andere
maatschappelijke organisaties nog verder uitbouwen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het
realiseren van onze missie: het inspireren en stimuleren van onze inwoners tot het maken van gezonde
keuzes. Wij hebben een aantal sportaanbieders gevraagd om een reactie op ons huidige sport- en
beweegbeleid. Ook vroegen wij hen om ons nieuwe aandachtspunten mee te geven voor de komende
beleidsperiode. Hoofdstuk 6 gaat daar verder op in en bundelt de ontvangen reacties. Conclusies en
aanbevelingen van deze nieuwe sportnota vatten we samen in hoofdstuk 7. Tot slot zijn aan de nota
enkele relevante bijlagen gevoegd.
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Hoofdstuk 1: Waarom ondersteunen we sport?
Visie en doelstellingen
Kunt u zich de gemeente Oldebroek voorstellen zonder sportverenigingen en sportaccommodaties?
Hoe zou de zaterdag er dan uit zien van de jonge korfballer, de tennistrainer, de vrijwilliger in de
kantine van de ruitervereniging of de supporter langs de lijn? Gaan we dan massaal ongeorganiseerd
sporten en bewegen in de openbare ruimte of in de sportschool? Een deel van onze inwoners
waarschijnlijk wel, dat kan prima zonder sportclub of accommodatie. Dat gebeurt nu ook. Maar een
groot deel van onze gemeente voelt zich nauw verbonden met de georganiseerde sport. Want zij
bieden een plek voor jong en oud, met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Ieder seizoen opnieuw.
De kerngroep van onze sportclubs telt gezamenlijk ruim 4000 leden (bijlage 1: overzicht ledentallen
per 1 januari 2017). Tel daar eens de gezinnen bij die horen bij deze leden. Een snel rekensommetje
laat zien dat minstens 50% van onze inwoners in meer of minder mate betrokken is bij de
georganiseerde sport. Dat gegeven is voor ons ook een reden om de georganiseerde sport te
ondersteunen.
Maar er zijn meer redenen waarom wij sport ondersteunen. Sportkoepel NOC*NSF zegt het mooi in
haar Sportagenda 2017+5: “Sport is passie, verbroedert, is gezond, haalt het beste in mensen naar
boven, zorgt voor vriendschap en respect.” Dit kunnen we volledig onderschrijven, maar we voegen er
ook nog iets aan toe. Want (samen) sport(en) kan ook helpen als mensen in een sociaal isolement
zitten, veroorzaakt door psychische en lichamelijke klachten, al dan niet in combinatie met afstand tot
de arbeidsmarkt.
De bestuursovereenkomst 2014-2018 gaf de volgende opdracht mee: “Er wordt een (hernieuwd)
integraal sportbeleid geformuleerd (zie hoofdstuk 1). Binnen de bestaande financiële kaders (zie
hoofdstuk 4) en rekening houdend met de ontwikkelingen richting het sportbedrijf (zie hoofdstuk
4). De elementen Oldebroek voor Mekaar (hoofdstukken 1 en 6), samenwerking tussen de
sportverenigingen (zie hoofdstukken 4 en 7), laagdrempelige toegang, accommodaties, gezonde
leefstijl (zie hoofdstuk 1), evenwichtige verdeling van subsidies en hiertegenover staande
tegenprestaties (zie hoofdstuk 4) verwerken we in dat beleid.”

Onze visie is dat elke inwoner van de gemeente Oldebroek de mogelijkheid heeft om te kunnen
sporten of te bewegen. Echter, in de eerste plaats zijn onze inwoners zelf verantwoordelijk voor hun
leefstijl. Wij stimuleren onze inwoners wel om voldoende te sporten en te bewegen en zetten daarvoor
diverse middelen in. Goed Bezig Oldebroek is daarbij onze spin in het web. Zij verbindt scholen,
sportaanbieders en andere maatschappelijke en professionele partners in de bestrijding van de
beweegarmoede en de aanpak van overgewicht. Het bereik is groot, zo laat de factsheet van Goed
Bezig Oldebroek over 2016 zien (bijlage 7).
Wij zijn van mening dat in onze gemeente de toegang tot sport voldoende laagdrempelig is.
Sportverenigingen hanteren redelijke contributies en hebben soms speciale regelingen voor mensen
die minder te besteden hebben. De gemeente kent bovendien diverse regelingen binnen het
minimabeleid, waarbij het Jeugdsportfonds binnen de sportaanbieders het meest bekend is.
Volwassenen kunnen gebruik maken van de activiteitenbijdrage voor het betalen van de contributie
van een sportclub. Senioren Wezep Oldebroek biedt diverse sportieve activiteiten tegen betaalbare
tarieven voor inwoners vanaf 55 jaar, met name in de kernen Wezep, Hattemerbroek en Oldebroek.
5
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Met SWO als samenwerkingspartner gaan we in gesprek of er ook behoefte is aan activiteiten in de
overige kernen en gaan we op zoek naar de inactieve senior. Overigens is het niet persé noodzakelijk
om georganiseerd te sporten en te bewegen. Als men geen lid wil worden van een sportclub door
bijvoorbeeld hoge kosten of tijdgebrek, dan zijn er in onze openbare ruimte volop mogelijkheden voor
de vrijetijdssporter. Een sportieve en uitdagende inrichting van de openbare ruimte wordt verankerd
in de Omgevingsvisie. Het aangepast sporten krijgt door meer regionale coördinatie en samenwerking
komend jaar een flinke impuls. Beide thema’s staan hoog op de uitvoeringsagenda 2017-2019 van
Goed Bezig Oldebroek.
Het zwembad heeft een belangrijke plaats binnen het sport- en beweegaanbod in onze gemeente en
als samenwerkingspartner van Goed Bezig Oldebroek. Bij de overdracht aan Sportfondsen zijn
afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het zwembad voor onze inwoners en samenwerking
met zwemvereniging Noord Veluwe en volleybalvereniging VZK (beachvolleybal). De gemeente
bewaakt die afspraken. Wij hebben er daarom voor gekozen het zwembad niet specifiek in de
sportnota op te nemen.

Wij kunnen daarom het belang van sporten, voldoende bewegen en gezond eten niet genoeg
benadrukken. Trends laten zien dat in 2030 steeds meer mensen de beweegnorm halen, maar dat nog
steeds 1 op de 3 volwassenen de norm niet haalt. In 2040 heeft 62% van de volwassenen overgewicht.
De laatste cijfers over de sportdeelname en de beweegnorm in onze gemeente tonen de noodzaak om
blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl nog eens aan (bijlage 4: Gelderse Sportmonitor 2015factsheet Oldebroek). De overheid heeft hierin een belangrijke rol. Ook Oldebroek moet en wil blijven
inzetten op het stimuleren en voorlichten van kinderen en hun ouders/verzorgers. Doelgroepen als
senioren, mensen met een (arbeids)beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwe inwoners
vragen om aandacht op dit vlak. Goede sportvoorzieningen en een aantrekkelijk ingerichte openbare
ruimte (Omgevingsvisie!) nodigen uit tot bewegen en versterken de leefbaarheid van de kernen in
onze gemeente. Vanuit de aanpak Oldebroek voor Mekaar verschuift waar mogelijk de regie nog
verder richting lokale samenleving. In de komende periode staan we voor het borgen van onze
ondersteuning, maar gaan ook na of de samenleving daarbij een grotere rol kan spelen.
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De nota geeft wat ons betreft een ruime invulling aan de afspraak uit de bestuursovereenkomst om te
komen tot een integraal sportbeleid. We leggen verbindingen met de gezondheidsnota, het huidige en
het nog op te stellen nieuwe beleidsplan Sociaal Domein. De gezondheidsnota geeft de opdracht om
in te zetten op de aanpak van overgewicht en te weinig bewegen, zowel voor jongeren als voor
volwassenen. In de sportnota en het werkplan van Goed Bezig werken we dit uit en benoemen de
bijbehorende activiteiten. Projecten als aangepast sporten en sport voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt koppelen we aan het beleidsplan Sociaal Domein, met participatie als hoofddoel.
Iedereen moet kunnen sporten of daarvoor uitgedaagd worden en daarvoor zijn binnen ons
minimabeleid instrumenten beschikbaar. Ook ontwikkelingen in de openbare ruimte moeten het
maken van gezonde keuzes ondersteunen. We leggen die ontwikkelingen (straks) naast de
Omgevingsvisie. Nu stemmen we ze af op onze activiteiten voor het stimuleren van recreatie en
toerisme (zoals de ATB-route) en de gezondheidsnota. De sportnota voegen we daar aan toe. Naast
planmatig groot onderhoud van onze eigen accommodaties, is het meestal de lokale samenleving die
bij deze nieuwe ontwikkelingen het initiatief neemt. Daarom gaan wij bij de beoordeling daarvan uit
van de aanpak Oldebroek voor Mekaar en is de rol van de gemeente vooral ondersteunend.
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Hoofdstuk 2: Terugblik Sportvisie 2009-2012
In de jaren tot 2009 richtte het beleid zich vooral op het instandhouden van accommodaties en het
betaalbaar houden van de sportdeelname. Dit hebben wij in de nieuwe periode doorgezet, maar
daarnaast lag de focus ook op een meer actief en stimulerend sportbeleid. Samenhang tussen de
diverse beleidsterreinen vormde daarbij de rode draad. Het bevorderen van een blijvende sport- en
beweegdeelname onder al onze inwoners was de belangrijkste uitdaging voor de beleidsperiode 20092012. In de sportvisie is deze uitdaging per doelgroep uitgewerkt in doelstellingen en acties. Ook de
landelijke overheid legde meer en meer de nadruk op het bevorderen van een gezonde leefstijl en
stimuleerde dit met de Impuls Brede Scholen, cultuur en sport (nu Brede Impuls Combinatiefuncties).6
Dankzij deze impuls ontstonden voor de gemeenten, scholen en sportclubs nieuwe mogelijkheden om
hun ambities voor sport en bewegen te realiseren. De deelname van de gemeente Oldebroek aan de
Impuls ‘combinatiefuncties’ is het belangrijkste resultaat geweest van de beleidsperiode 2009-2012.
Maar de sportvisie heeft uiteraard nog meer resultaten opgeleverd. Hieronder volgt in willekeurige
volgorde een selectie van die resultaten:








6

Een nulmeting van de sportdeelname in Oldebroek (afstudeeronderzoek)
Het toevoegen van de tenniscomplexen Wezep en Oldebroek aan de Beleidslijn Buitensport
De aanleg van vier Jongeren Actief Plekken
Verbeterde communicatie met de sportclubs
Structurele deelname aan de Nationale Sport Week
Herziening en verbreding van de (subsidie)beleidsregel sport

Brede Impuls Combinatiefuncties, ministeries VWS en OCW (2007)
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Hoofdstuk 3: Regionale sportvisie Noord-Veluwe Sport!
In januari 2013 hebben wij ingestemd met de regionale sportvisie ‘Noord-Veluwe Sport! Visie en
Ambities 2020’ en de raad daarover geïnformeerd. In totaal zijn in deze visie acht ambities
geformuleerd die aansluiten op de doelen uit het programma Gelderland Sport: vitale samenleving,
excellente prestaties en economische impact. De provincie had een subsidieregeling beschikbaar voor
de volgende sportgerelateerde activiteiten:









bevordering van de sportieve bewegingsruimte;
actieve senioren;
sport en gezondheid bij jeugd;
talentontwikkeling en topsportstimmulering;
sportevenementen in de kernsporten;
vitale werknemers;
kennis & innovatie;
sport- en beweegvoorzieningen.

De RNV-gemeenten hebben volop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om binnen de acht ambities subsidieaanvragen in te
dienen. De gemeente Oldebroek heeft via de RNV voor de
volgende projecten een provinciale subsidie uit Gelderland Sport!
ontvangen:
a. Actieve en gezonde leefstijl jongeren (2014-2016)
b. Actieve en gezonde leefstijl senioren (2016-2018)
c. Aanleg beachvolleybalcomplex bij zwembad de Veldkamp
(2015)
Daarnaast is de ambitie over een groot en aansluitend netwerk van paden, routes en sportieve
voorzieningen in uitvoering. De aanvragen hiervoor lopen ook via de RNV, voorbereid vanuit het beleid
voor recreatie en toerisme. Voorbeelden voor Oldebroek zijn de aanleg van klompenpaden en het
vernieuwen en uitbreiden van het Fietsknooppuntennetwerk. Oldebroek heeft inmiddels twee
bewegwijzerde klompenpaden, een derde klompenpad is in voorbereiding. In 2017 is het
Fietsknooppuntennetwerk in onze gemeente geactualiseerd en uitgebreid. De aanleg van een
regionaal dekkend netwerk van ruiter- en menroutes is in een vergevorderd stadium. Het plan is
uitvoeringsgereed; gesprekken over financiering en subsidiëring zijn in een afrondende fase. In
Nunspeet zijn er plannen voor het aanleggen van een mountainbikeroute, die mogelijk via Elburg en
Oldebroek kan aansluiten bij de reeds aanwezige vaste route in Hattem. Wij ondersteunen dit initiatief,
dat prima aansluit bij de doelstelling van Oldebroek Natuurkracht. Buitensporten als skeeleren,
schaatsen, wielrennen en mountainbiken passen bij het karakter en de cultuur van Oldebroek. Het is
niet toevallig dat onze bekendste sporters uit die takken van sport afkomstig waren. Ons buitengebied
leent zich prima voor deze sporten. Op mountainbikegebied gebeurt er veel in onze gemeente, maar
een vaste route ontbreekt.
Vanuit de aanpak Oldebroek voor Mekaar willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor de
aanleg van een vaste ATB-route die de gemeente Oldebroek verbindt met de buurgemeenten
Hattem en Elburg.
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Hoofdstuk 4: Sportbeleid - instrumenten
In het sportbeleid richten wij ons op de volgende pijlers:
1.
2.
3.
4.

Inwoners(groepen)
Onderwijs/scholen
Sportaanbieders
Accommodaties

Binnen deze pijlers zetten wij diverse instrumenten in voor het realiseren van onze hoofddoelstelling:
het stimuleren van een gezonde leefstijl. Met deze instrumenten bieden wij al onze
inwoners(groepen) mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving en – indien gewenst
– zich aan te sluiten bij de georganiseerde sport. De scholen ondersteunen wij vooral in het
bewegingsonderwijs, met menskracht, kennis en materialen. Maar wij helpen hen ook om zich te
‘kwalificeren’ als Gezonde School en de verbinding met de sportaanbieders vice versa. De
activiteitensubsidie is een belangrijk instrument voor de binnen- en buitensportverenigingen.
Deskundigheidsbevordering en verenigingsondersteuning zijn andere voorbeelden van beschikbare
instrumenten. De instrumenten binnen de pijler accommodaties hebben vooral een financieel aspect
met als doel het betaalbaar houden van sport.
Budget sport
Het beschikbare budget voor sport bedraagt volgens de begroting 2018 € 347.100,- exclusief
binnensportaccommodaties en kapitaallasten buitensportaccommodaties. Dit bedrag is als volgt te
verdelen:




€ 207.500,- voor combinatiefuncties en Jongeren Op Gezond Gewicht;
€ 134.000,- subsidies sportverenigingen;
€ 5.600,- subsidies evenementen.

Voor investeringen in buitensportvoorzieningen is geen vastgesteld budget beschikbaar.
Vervangingsinvesteringen in onze binnensportaccommodaties zijn opgenomen in het beheerplan
welzijnsgebouwen. Kulturhus De Talter ontvangt een subsidie voor onderhoud en instandhouding van
de overgedragen sportzaal De Talter.
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Instrumenten
Hoewel de sportvisie liep tot en met 2012 en het sportaccommodatiebeleid per 2015 is vervallen, zijn
er toch diverse instrumenten waarmee wij sport(accommodaties) en bewegen in Oldebroek
faciliteren. In dit hoofdstuk zetten wij deze instrumenten op een rij inclusief de ontwikkelingen.
1. Subsidieregeling sportstimulering en sportaccommodaties
Pijlers: sportstimulering en sportaccommodaties
Per 1 januari 2015 is een budget van € 134.000,- beschikbaar voor de sportclubs in onze
gemeente. De sportclubs hebben in onderling overleg criteria opgesteld en het budget
herverdeeld. De gemeente heeft dat proces gefaciliteerd en de subsidiecriteria vastgelegd in
artikel 17 en 18 van de Nadere regel subsidie. Van het beschikbare budget is € 64.000,bestemd als activiteitensubsidie op basis van ledentallen. In totaal voldoen 18
sportverenigingen aan de criteria. Als tegenprestatie leveren de sportclubs jaarlijks een
bijdrage aan de Nationale Sport Week of een activiteit van Goed Bezig Oldebroek. De
tegenprestatie bestaat uit een structurele samenwerking met Goed Bezig Oldebroek.
Concreet betekent dit deelname aan de Nationale Sport Week en/of het mede-organiseren
van sportkennismakingstrajecten op en voor de basisscholen. Zeven clubs (zie Nadere regel
subsidie, artikel 18 Sportaccommodaties) verdelen een bedrag van € 70.000,- voor het
onderhouden van de basisvoorzieningen op hun complexen. Bijlage 2 geeft een overzicht van
de verleende subsidies in de periode 2015-2017.
Ontwikkelingen
Korfbalvereniging Rood Wit en Tennisvereniging Oldebroek
ontvangen nu nog een subsidie voor basisvoorzieningen.
Voor Rood Wit is een plan in voorbereiding om te verhuizen
naar de locatie Erica Terpstrahal. Het is de bedoeling dat
deze club naast de zalen ook de velden van ons gaat huren.
Dit betekent dat zij niet zelf meer hun basisvoorzieningen
moeten onderhouden. Om die reden vervalt dan ook de
subsidie voor dit onderdeel.
Het complex en de leden van tennisclub Oldebroek zijn
onderdeel van het plan Buitensportaccommodatie
Stouwdamsweg. Indien dit plan tot uitvoering komt, dan
vervalt ook de subsidie aan de tennisclub. Mogelijk komt een
nieuwe partij voor de vrijvallende subsidie in aanmerking.
2. Subsidie sportevenementen
Pijlers: sportaanbieders
Jaarlijks is een budget van € 5.600,- beschikbaar voor de
organisatie van bijzondere sportevenementen door
sportclubs uit de gemeente Oldebroek. De bijdrage voor de
jaarlijkse sportverkiezing (zie onder 3) komt ook uit dit
budget.

Wij
gaan
vrijvallende
subsidiebedragen voor het
onderdeel Basisvoorzieningen
in overleg met de sportclubs
toevoegen aan het budget
voor
het
onderdeel
Activiteiten. Op die manier
kunnen alle sportclubs
profiteren. Daarbij gaan wij
de mogelijkheden voor
jaarlijkse indexering van de
sportsubsidies onderzoeken.

Ingaande 2018 bedraagt de
subsidie per sportevenement
50% van het geraamde
kosten met een maximum
van € 2.500,- per aanvraag.
Dit verwerken wij in artikel
19 Sportevenementen van
de Nadere regel subsidie.

Ontwikkelingen
Op dit moment is het beschikbare budget voldoende om de aanvragen te kunnen honoreren.
Maar het is gewenst om meer duidelijkheid te geven over de maximaal toe te kennen
subsidiebedragen per evenement.
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3. Huldiging sportprestaties en –kampioenen
Pijlers: inwoners(groepen) en sportaanbieders
De gemeente is partner van de Stichting Sportverkiezing Gemeente Oldebroek met een
jaarlijkse bijdrage van € 1.000,-. Deze stichting organiseert in januari een verkiezingsavond
voor diverse categorieën. Om in te spelen op actuele sportprestaties zijn in 2016 samen met
de stichting spelregels bepaald voor het huldigen van individuele sporters en teams door het
college.
Ontwikkelingen
De afspraken met de Stichting Sportverkiezing Gemeente Oldebroek over de jaarlijkse bijdrage
lopen tot en met 2018. In de loop van 2018 evalueren wij de samenwerking. Dit staat uiteraard
los van het voortbestaan van de stichting.
In 2018 nemen wij een besluit over het voortzetten van de samenwerking met de Stichting
Sportverkiezing Gemeente Oldebroek.
4. Goed Bezig Oldebroek
Pijlers: inwoners(groepen), onderwijs/scholen, sportaanbieders
De gemeente neemt sinds 2010 deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. Met deze
financiële impuls stelt het Rijk gemeenten in staat om in totaal 2900 fte aan
combinatiefunctionarissen in te zetten. Hun belangrijkste taak is het stimuleren van
samenwerking tussen het onderwijs, de sportclubs, culturele instellingen en andere lokale
organisaties. Sinds een aantal jaren kunnen we Goed Bezig door een gewijzigde rijksregeling
ook (voorzichtig) inzetten voor andere groepen uit het sociaal domein (senioren, mensen met
een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders). Als voorbeeld noemen wij
de samenwerking met Senioren Wezep Oldebroek in het project Actieve en gezonde leefstijl
senioren.
Inmiddels is Goed Bezig Oldebroek uitgegroeid tot het centrale loket voor sportstimulering in
onze gemeente. De effecten van Goed Bezig zijn vooral zichtbaar in het bewegingsonderwijs
op de basisscholen. Daar zorgen zij 40 uur per week voor kwalitatief goede gymlessen en
bereiken daarmee alle kinderen.
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Het Goed Bezig-team bestaat inclusief JOGG-regisseur uit bijna 4 fte en is in dienst bij de
Gelderse Sport Federatie. De contracten lopen tot 2020. Wij zijn erg tevreden over de inzet en
werkwijze van Goed Bezig. Dat geldt ook voor de samenwerkingspartners, hoewel bij de start
een aantal sportclubs wel aarzelingen had over nut en noodzaak. Maar in de afgelopen jaren
heeft die aarzeling plaatsgemaakt voor een graag geziene ondersteuning.
Ontwikkelingen
Het ziet er de komende jaren niet naar uit dat het onderwijs en de sport zelf invulling kunnen
geven aan het doel van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Scholen hebben grote moeite om
hun basisactiviteiten met bijbehorend personeel op orde te krijgen. Het vinden en behouden
van voldoende vrijwilligers bij sportclubs is een van de grootste uitdagingen.
Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches kunnen zorgen voor verbinding en
coördinatie. Wij willen daarom Goed Bezig Oldebroek ook na 2019 blijven inzetten als de
organisatie die onze (jonge) inwoners stimuleert tot een gezonde leefstijl. Het borgen van
goede gymlessen staat voorop. Waar nodig verschuift de inzet naar andere doelgroepen. Ook
kan uitbreiding van formatie plaatsvinden, mits de extra kosten daarvan volledig zijn gedekt.
Met diverse scholen zijn 1 of 2-jaarlijkse afspraken gemaakt over cofinanciering bij de
gevraagde (extra) inzet van Goed Bezig voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs. Goed
Bezig wil ook voor verenigingen of andere instellingen aantrekkelijk blijven om in te zetten.

In de eerste helft van 2019 presenteren wij een voorstel om de overeenkomst met de
Gelderse Sport Federatie te verlengen met een nieuwe periode van vier jaar.
Via de algemene uitkering ontvangen wij van het rijk jaarlijks een bedrag van ruim
€89.000,- voor de inzet van combinatiefunctionarissen (40%). Indexering vindt echter niet
plaats, terwijl loonkosten wel stijgen. In de komende periode onderzoeken wij of
aanvullend budget nodig is, zodat onze bijdrage en die van het rijk niet verder uit de pas
gaan lopen.

Goed Bezig Oldebroek biedt ook regelmatig een leer- en ervaringsplaats voor MBO- en HBOstudenten van het Deltion College, het Agnieten College en Windesheim. Ieder schooljaar zijn
er wekelijks tien studenten actief, meestal als ondersteuning bij de gymlessen en
sportinstuiven. In het afgelopen schooljaar heeft een student Sportmanagement zijn
afstudeeropdracht bij Goed Bezig uitgevoerd met de gemeente als opdrachtgever. Het
onderzoek betrof het ontwikkelen van een sport- en beweegaanbod voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Onderdeel van het onderzoek was een pilot waarin drie
maanden lang een groep van 12 gemotiveerde bijstandsklanten onder begeleiding ging
sporten. Deze pilot was een groot succes. De onderzoeker heeft aanbevelingen gedaan voor
het borgen en verbeteren van het project.

De conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Sport- en beweegaanbod voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt’ willen wij een vervolg geven. Samen met de betrokken
partijen gaan wij daarvoor in 2018 de mogelijkheden verkennen.
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Naast de lokale leer- en ervaringsplaatsen hebben wij in RNV/H2O-verband het afgelopen jaar
een behoefteonderzoek laten uitvoeren naar aangepast sporten en bewegen op de Noord
Veluwe. MEE Veluwe zorgde voor de begeleiding van de student Sportkunde. De centrale
onderzoeksvraag was wat mensen met een beperking binnen de RNV nodig hebben om
optimaal te kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Het onderzoeksrapport is in
juni 2017 gepresenteerd aan het Bestuurlijk Overleg wethouders Sport (BOS). Per gemeente is
een factsheet ‘Aangepast sporten en bewegen in beeld’ beschikbaar (bijlage 3). Een van de
belangrijkste aanbevelingen van de onderzoeker is het inrichten van een regionaal
aanspreekpunt met lokale ‘steunpunten’. Het BOS heeft deze aanbeveling overgenomen. Voor
het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband (Wmo-regio) zijn via Grenzeloos
Actief7 stimuleringsbudgetten beschikbaar. De gemeente Harderwijk heeft namens de
deelnemende gemeenten in oktober 2017 een subsidieaanvraag ingediend. De gemeenten
hebben afspraken gemaakt over het leveren van cofinanciering voor de komende twee jaar.
Voor Oldebroek betekent dit een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,-.

Wij sluiten aan bij de conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Aangepast sporten in
beeld’ en werken in de regio aan het inrichten van een centraal aanspreekpunt en lokale
verbindingen. De gevraagde jaarlijkse cofinanciering voor 2018 en 2019 dekken we binnen
de bestaande budgetten sport en sociaal domein.

Oldebroek is sinds 2014 JOGG-gemeente. Jongeren Op Gezond Gewicht is een beweging
gericht op de omgeving van kinderen tot 19 jaar, waarin een gezonde leefstijl de normaalste
zaak van de wereld is. Zowel in RNV-verband als lokaal zetten gemeenten regisseurs in om die
gezonde leefstijl te bevorderen. De JOGG-regisseur in onze gemeente richt zich in eerste
instantie op de kern Wezep, maar is ook in andere kernen actief. JOGG is ondergebracht bij
Goed Bezig. De overeenkomst met JOGG NL loopt tot en met 2019.
In bijlage 5 is een samenvatting van het Goed Bezig-werkplan 2017-2019 opgenomen.
5. Jeugdsportfonds
Pijlers: Inwoners(groepen), onderwijs/scholen,
sportaanbieders
Oldebroek is aangesloten bij het Jeugdsportfonds
Gelderland. Dit fonds stelt kinderen uit
minimagezinnen in staat om toch bij een sportclub
te gaan sporten. De samenwerkingsovereenkomst
met Jeugdsportfonds Gelderland loopt tot 2021. Er
is een budget van jaarlijks € 15.000,- beschikbaar,
waarmee we maximaal 60 kinderen konden laten
sporten. Volwassenen kunnen een beroep doen op
de activiteitenbijdrage uit ons minimabeleid om
daarmee de contributie van een sportclub of de
aanschaf van sportkleding te betalen.

7

Grenzeloos actief, ministerie VWS (2015)
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Ontwikkelingen
Na een voorzichtige start van het Jeugdsportfonds in
2013 met 17 aanvragen maken steeds meer inwoners
gebruik van deze voorziening. In 2016 zijn maar liefst 53
aanvragen ingediend en goedgekeurd. De rol van de
zogenaamde intermediairs (bijna 20) is van groot
belang. Zij kennen de gezinnen en dienen namens hen
de aanvragen in. Goed Bezig Oldebroek verzorgt de
lokale coördinatie. Het PlonsFonds is een initiatief van
het Nationaal Fonds Kinderhulp en speciaal opgezet
voor zwemlessen. Dit fonds is aanvullend op het
Jeugdsportfonds. Samen met het CJG verzorgt Goed
Bezig Oldebroek ook hiervan de coördinatie.

Per 2017 krijgt de gemeente van
het rijk structureel extra geld
voor armoedebestrijding. Omdat
het Jeugdsportfonds duidelijk in
een behoefte voorziet, hebben
wij ingaande 2017 het budget
met jaarlijks € 5.000,- verhoogd.
Met een totaalbudget van
€ 20.000,- kunnen wij nu jaarlijks
80 kinderen helpen.
De samenwerkingsovereenkomst
met het Jeugdsportfonds gaan
we aanpassen.

6. Beheer en exploitatie sporthallen en gymzalen
Pijlers: Inwoners(groepen), onderwijs/scholen, sportaanbieders, accommodaties
In 2017 is het zwembad overgedragen aan Sportfondsen Nederland. Na de privatisering van
de
gemeentelijke
buitensportaccommodaties
hebben
wij
nog
zeven
binnensportaccommodaties in eigendom en beheer: twee sporthallen en vijf gymzalen.
Bouwkundig en technisch onderhoud inclusief de vervanging van sportmiddelen komen voor
onze rekening. Het dagelijkse beheer van de gymzaal in Hattemerbroek is in 2015
overgedragen aan een lokale partij. Sportzaal De Talter in Oldebroek is sinds 2007 volledig
eigendom van Vereniging Kulturhus De Talter. De inzet voor beheer van de overige zalen
bedraagt 2,5 fte. Dit jaar is bij de Kamphal het achterstallig en gepland groot onderhoud
uitgevoerd. Deze sporthal kreeg zowel van binnen als van buiten een facelift. Scholen en
sportclubs kunnen de komende jaren volop gebruik maken van deze prachtige accommodatie.
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Sportbedrijf
Het beheren en exploiteren van sportaccommodaties is geen kerntaak van de gemeente. Een
aantal jaren geleden dachten we aan de optie van overdracht van deze taken aan 1
sportbedrijf, al dan niet met een commerciële opdracht. Het zwembad is in 2017 definitief
overgedragen aan een commerciële partij: Sportfondsen. In het voorbereidingstraject is ook
verkend of overdracht van onze sporthallen en gymzalen interessant was voor een
commerciële partij. Dit bleek niet het geval en dat was een belangrijke reden om de optie
(gemeentelijk) sportbedrijf los te laten. Daarvoor in de plaats is ingezet op het concentreren
van de binnensport in de beide sporthallen in Wezep in combinatie met het afstoten en/of
overdragen van de gymzalen. Al eerder droegen wij sportzaal De Talter in Oldebroek over aan
de lokale samenleving. Bij de buitensportaccommodaties is al jaren sprake van kleine
sportbedrijfjes, niet alleen bij het voetbal, maar ook in andere takken van sport. Uit de
vitaliteitsscan blijkt, dat de buitensportclubs goed in staat zijn hun zaken te regelen en hun
‘bedrijf’ op orde te houden. Er zijn diverse stichtingen opgericht die eigenaar en verhuurder
zijn van hun complexen. Die stichtingen onderzoeken de mogelijkheden voor het verbreden
van hun activiteiten.
Concreet resultaat is zichtbaar bij Stichting
Exploitatie Sportaccommodaties Oldebroek,
eigenaar van skeelercomplex De Wijheruit en
het kunstgrasveld op sportpark Bovenmolen.
Deze stichting kan mogelijk ook een rol
vervullen in de exploitatie van de Erica
Terpstrahal.
Stichting
Sportvoorziening
Oosterwolde is eigenaar van het kunstgrasveld
op sportpark De Heughte, maar ook de
beoogde exploitant van de nieuwe
binnensportaccommodatie in het plan Hart
van Oosterwolde. Een gewijzigd BTW-regime
kanop termijn verstrekkende gevolgen hebben
voor de instandhouding van de complexen en
het betaalbaar houden van sport. Door deze
ontwikkelingen zien wij op dit moment geen
noodzaak (meer) voor het inrichten van een
apart sportbedrijf naast alle bestaande vormen
van reeds overgedragen gemeentetaken. De
sportaanbieders en complexeigenaren kennen
elkaar, werken op onderdelen samen maar
willen ook zoveel mogelijk zelfstandig blijven.
Voor ondersteuningsvragen kunnen zij een beroep doen op de gemeente en/of Goed Bezig.
Bij de sportaanbieders ontbreekt op dit moment de noodzaak en wens tot vorming van 1
sportbedrijf. Wij zijn blij met zoveel partijen die verantwoordelijkheid nemen in het aanbieden
van sport en dus ook meewerken aan en vaak ook meedenken over de thema’s van de
gezondheidsnota: gezond opgroeien, gezond ouder worden en gezonde leefomgeving.
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Ontwikkelingen
De aankoop van de Erica Terpstrahal in 2014 en de geplande nieuwbouw van enkele scholen
in Wezep (vanaf 2e helft 2018) hebben gevolgen voor de twee kleine gymzalen in Wezep
(Kerkweg en Sneeuwbesstraat).
Uitgangspunt is om al het school- en verenigingsgebruik te concentreren in de Erica
Terpstrahal en de Kamphal. Dat houdt ook in dat we binnen de financiële mogelijkheden de
aanwezige sportinventaris uitbreiden. Per 1 september 2017 is gymzaal Sneeuwbesstraat al
gesloten en zijn de gebruikers verhuist naar de Kamphal. Gymzaal Kerkweg blijft tot de
oplevering van een nieuwe school in Wezep-Noord open voor het gymonderwijs. De
naastgelegen basisschool voert sinds 2015 enkele beheertaken uit. Een voorstel voor sloop
van gymzaal Sneeuwbesstraat is in voorbereiding. Sloop van gymzaal Kerkweg volgt nadat
realisering van de nieuwe school in Wezep Noord (2019-2020).
Nu het zwembad is overgedragen aan Sportfondsen zoeken wij naar (lokale) partners aan
wie wij ook (onderdelen van) beheer en exploitatie van onze sporthallen kunnen
overdragen. Tot aan het moment van afstoten onderhouden wij de gymzalen op een veilige
en verantwoorde wijze.
Met de aankoop van de Erica Terpstrahal is voldaan aan de vraag van de binnensportclubs in
Wezep om extra zaalcapaciteit. Wel vraagt de programmering extra aandacht, zeker na het
instromen van de gebruikers uit de gymzalen. In 2017 zijn we gestart met fase 1 van de
inpandige aanpassing van de Erica Terpstrahal, zodat multifunctioneel gebruik beter mogelijk
is. Fase 2 betreft de aanpassing en uitbreiding die nodig is bij een eventuele verhuizing van
korfbalvereniging Rood Wit naar de locatie Erica Terpstrahal. Als dit project doorgaat, dan
gaat Rood Wit ook een rol spelen in het dagelijks beheer van het totale complex.
Voor onze personeelsformatie levert deze verschuiving een besparing op van bijna 0,4 fte.
Deze besparing zetten we in als dekkingsmiddel voor de investering. De besluitvorming
over het project Rood Wit is gepland in de raad van november 2017.

Het plan Hart van Oosterwolde houdt onder meer in nieuwbouw van een sporthal op de
locatie De Heughte. De huidige gymzaal aan de Van Oldebarneveldweg maakt in het plan plaats
voor woningbouw. Stichting Sportvoorziening Oosterwolde wordt opdrachtgever voor de
nieuwe sporthal en is daarna verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Daarmee
vervalt deze taak voor de gemeente. Besluitvorming over het doorgaan en verder uitwerken
van dit plan vindt binnenkort plaats.
Per saldo blijven er dan de gymzalen in Oldebroek en ’t Loo over. Ook met deze accommodaties
hebben wij plannen. De locatie van de gymzaal in Oldebroek kan een rol spelen in de
(mogelijke) verplaatsing van de brandweer of bij de vervolgfase voor het centrumplan. De
gymzaal in ’t Loo is in 2013 volledig gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe brede
Looschool.
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Een van de speerpunten uit ons gezondheidsbeleid is het
stimuleren van een gezonde leefstijl. Onze sporthallen spelen
een belangrijke rol binnen het thema gezonde leefomgeving.
Voor die accommodaties willen wij dat er sprake is van
verantwoord alcoholgebruik in de kantines en rookvrije
zones om de gebouwen. Het bestuur van Kulturhus De Talter
denkt daar hetzelfde over. De kantine-exploitanten moeten
voldoen aan de Drank- en horecawet. Wij ondersteunen de
kantinevrijwilligers door het aanbieden van gratis IVAtrainingen (IVA = instructie verantwoord alcohol schenken).

Voor de omgeving van de
gemeentelijke
binnensportaccommodaties
gaan wij rookvrije zones
instellen. Doel van deze
maatregel is het voorkomen
van ongewenst meeroken
bij de ingangen van de
accommodatie.

7. Erfpacht sportcomplexen
Pijlers: sportaanbieders, accommodaties
In 2014 heeft de raad nieuw erfpachtbeleid vastgesteld. Gronden met de bestemming Sport
zijn eigendom van de gemeente Oldebroek, uitgezonderd het complex van Noord Veluwe Boys
in Hattemerbroek. In de afgelopen decennia zijn deze gronden in erfpacht uitgegeven aan de
gebruikers tegen een symbolische canon van 1 euro per jaar. De overeenkomsten hebben een
looptijd van 30 jaar met een nagenoeg automatische verlenging van nog eens 30 jaar. De
gebruikers (erfpachters) zijn volledig verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van
hun complexen. In de periode 2016-2017 zijn nieuwe erfpachtovereenkomsten aangegaan
voor sportpark Bovenmolen, de accommodaties van De Heuvelruiters en PSV Noord Veluwe
(paardensport) en sportpark Stuivezand (ATB vereniging).
Ontwikkelingen
Op de rol staan nog nieuwe erfpachtovereenkomsten voor de complexen Mulderssingel (2017)
en De Heughte (hangt samen met plan Hart van Oosterwolde). Het doorgaan van de plannen
voor de Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg heeft gevolgen voor de
bestaande erfpachtovereenkomsten voor skeeler-/ijsbaancomplex De Wijheruit en
Tenniscomplex Oldebroek Bij een verhuizing van Rood Wit vervalt de erfpachtovereenkomst
voor sportpark De Brink.
8. Stimuleringslening duurzaamheid
Pijlers: sportaanbieders, accommodaties
Verenigingen en stichtingen met een eigen sportaccommodatie en plannen voor
duurzaamheidsmaatregelen kunnen bij de gemeente maximaal € 100.000,- lenen voor hun
investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, raam- en dakisolatie.
Ontwikkelingen
Tot nu toe hebben de sportclubs wel interesse getoond, maar nog geen concrete aanvragen
ingediend. Medio 2017 is deze regeling nogmaals bij de sportclubs onder de aandacht
gebracht. Uit de ingediende toekomstplannen blijkt dat veel sportclubs de komende jaren
willen investeren in het verduurzamen van hun accommodatie.
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9. Garantiestelling buitensportaccommodaties
Pijlers: sportaanbieders, accommodaties
Sportclubs met een eigen accommodatie die willen investeren in hun accommodatie, kunnen
dit meestal niet met eigen middelen financieren. Daardoor zijn zij vaak aangewezen op een
lening. Hypotheekverstrekkers verlangen extra zekerheden over rente en aflossing. Banken
zijn pas bereid om hypotheken te verstrekken als er voldoende garanties zijn. Stichting
Waarborgfonds Sport biedt die mogelijkheid, in combinatie met een borgstelling door de
gemeente. De gemeente kan tot € 1 miljoen aan borgstellingen verlenen.
Ontwikkelingen
Tot nu toe heeft alleen De Heuvelruiters van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Wellicht dat
de initiatiefnemers voor het plan Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg in
aanmerking willen komen voor een garantiestelling.
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Hoofdstuk 5: Ontwikkelingen buitensportaccommodaties
Tot 1 januari 2015 bood de Beleidslijn buitensportaccommodaties Oldebroek subsidiemogelijkheden
voor investeringen in de basisvoorzieningen op de sportcomplexen. Deze beleidslijn was in fasen
uitgewerkt voor vier voetbalclubs, twee tennisclubs en een korfbalclub. Dankzij deze regeling konden
de betrokken clubs hun veld- en kleedaccommodaties renoveren, parkeervoorzieningen moderniseren
en complexafrasteringen vervangen. Met de aanleg van kunstgras op sportpark Mulderssingel dit jaar
zijn WHC, OWIOS en VSCO ’61 voorzien van extra wedstrijd- en trainingsfaciliteiten. De meeste
accommodaties hebben hun basisvoorzieningen daarmee grotendeels op orde. Toch is er ook sprake
van een aantal ontwikkelingen op de elf permanente sportaccommodaties in onze gemeente. Wij
hebben de betrokken clubs gevraagd om hun investeringsplannen en wensen voor de komende tien
jaar met ons te delen. Die vraag gaat dan niet over het groot onderhoud van de basisvoorzieningen,
maar wel om aanpassing en/of uitbreiding door toename van leden (meisjes- en vrouwenvoetbal),
ontwikkelingen via de sportbonden (kunstgras korfbal, nieuwe pupillenvoetbal), duurzaamheid etc.
Ook hebben wij gevraagd hoe de clubs die investeringen willen financieren en of zij een beroep doen
op een gemeentelijke bijdrage. Hierna volgt per tak van sport een samenvatting van die
ontwikkelingen, plannen en investeringskosten. In bijlage 6 staat een overzicht per sportclub.


Voetbal
o WHC
De grootste sportclub uit onze gemeente zit na een roerige periode bestuurlijk nu in
rustiger vaarwater en maakt plannen voor herinrichting van het sportpark. De
gemeente heeft uit de beleidslijn buitensport in 2015 een subsidie verstrekt voor
renovatie en gedeeltelijke uitbouw van de kleedaccommodatie. De
omgevingsvergunning daarvoor is verstrekt. WHC wil in 2018 met de werkzaamheden
starten. Andere onderdelen van het revitaliseren van het sportpark zijn de
herinrichting van de fietsenstalling en de renovatie van de parkeerplaats. De overige
voetbalclubs hebben hun parkeerplaats gerenoveerd met een subsidie (gemiddeld
€ 60.000,-) uit de beleidslijn. Door de bestuurlijke onrust en financiële beperkingen
heeft WHC dat niet kunnen doen, maar doet nu wel een beroep op de gemeente. De
renovatie van de parkeerplaats vormt de afronding van de revitalisatie van het
complex. WHC wil samen met de gemeente ook de toegangsweg naar het sportpark
verbeteren en de mogelijkheden onderzoeken voor afkoppeling van hemelwater uit
de wijk.

Wij gaan in 2018 samen met WHC de mogelijkheden onderzoeken voor de
herinrichting van de parkeervoorziening inclusief toegangsweg en op welke
manier de gemeente WHC hierin kan ondersteunen. Een eventuele financiële
bijdrage stemmen wij af op de noodzakelijke omvang van de parkeervoorziening,
het beleid en de reeds eerder verstrekte subsidies voor vergelijkbare projecten.
o

OWIOS
Deze club in de kern Oldebroek heeft haar accommodatie sportief klaar voor de
toekomst. Wel denkt men na over het meer multifunctioneel gebruiken van haar
accommodatie. OWIOS wil een plan maken voor het verbouwen/vernieuwen van het
clubhuis. Ook geeft de club aan dat zij een natuurgrasveld over hebben.
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Bij de aanleg van het sportpark in 1975 is het beschikbare terrein maximaal benut en
niet afgestemd op KNVB-normen (aantal spelende teams). In de uitwerking van de
Beleidslijn Buitensport zijn de planningsnormen wel toegepast. Wij hebben toen al
vastgesteld dat OWIOS minimaal 1 veld over had.

Uit het oogpunt van mogelijke kostenbesparing brengen we samen met OWIOS
de overcapaciteit in beeld en denken mee over de mogelijkheden voor nieuwe
invulling van het complex.
o

VSCO ‘61
In de afgelopen jaren hebben ‘De Kanaries’ veel geïnvesteerd in hun complex. Ook
sportpark De Heughte voldoet nu aan de behoefte en kan jaren vooruit. Het plan Hart
van Oosterwolde raakt echter direct het sportpark van VSCO’61. Daarom is de club
betrokken bij de initiatief. De bouw van een nieuw multifunctioneel centrum met
sporthal betekent een herindeling en verplaatsing van enkele voetbalvelden. Daarvoor
zijn ook grondaankopen nodig. De investeringen die daarmee gemoeid zijn, zijn
opgenomen in het totale investeringsplan van dit project. Of de initiatiefnemers het
plan ook kunnen uitvoeren, hangt af van het draagvlak in het dorp en de gemeentelijke
bijdrage. De definitieve besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk plaats eind 2017.

o

Noord Veluwe Boys
Deze club is volledig eigenaar van sportpark De Kuule in Hattemerbroek. Een aantal
jaren geleden deelden zij hun accommodatie een seizoen met buurman STB. Intussen
is de veldafdeling van STB opgegaan in Noord Veluwe Boys. Sinds het seizoen 20162017 heeft de club weer een jeugdafdeling en timmert daarmee aan de weg. Dit leidt
ook tot een plan voor het aanpassen van de accommodatie.
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Korfbal (Rood Wit)
De gemeente is in gesprek met Rood Wit over een eventuele verhuizing van De Brink naar de
locatie Erica Terpstrahal. Deze locatie beschikt over een sporthal, een sportveld en een goede
infrastructuur, de ideale combinatie van voorzieningen voor de korfbalsport. Rood Wit is sinds
2014 al hoofdgebruiker van de sporthal. Bij een verhuizing is het noodzakelijk om een deel van
het huidige natuurgrasveld om te bouwen naar kunstgras. Rood Wit is een van de weinige
clubs in de regio die nog korfbalt op gewoon gras. Nu het ledental structureel stijgt en de club
op een steeds hoger niveau speelt, is kunstgras een must om zich sportief en organisatorisch
verder te ontwikkelen. Is verplaatsing niet haalbaar, dan klopt Rood Wit bij de gemeente aan
voor kunstgras op De Brink. De huidige grasmat daar is in 2018 aan vervanging toe.
De plannen zijn inmiddels zover gevorderd, dat wij de raad in november 2017 een concreet
voorstel hebben aangeboden voor verhuizing van Rood Wit. Naast de aanleg van kunstgras
zijn de uitbreiding van de sporthal (vergroten kantine/clubhuis), de bouw van een
buitenberging en de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening onderdeel van dit plan (fase
1). Na instemming van de raad volgt fase 2, waarin we de plannen concreet uitwerken en de
communicatie verbreden. De investeringskosten zijn geraamd op € 600.000,- met een
structurele jaarlast voor de gemeente van € 17.500,-. Rood Wit levert 500 uur per jaar voor
het beheer van de accommodatie (zie ook hoofdstuk 4 paragraaf 6).
Verplaatsing Rood Wit



Investeringskosten € 600.000

2018-2019

Skeeleren (Skeelerclub Oldebroek)
De skeelersport is de laatste jaren sterk veranderd. Skeeleren heet internationaal al enige jaren
inline-skaten. Wedstrijden vinden tegenwoordig plaats op snelle 200 meter pistes en niet meer
op de traditionele 400 meter banen. Skeelerclub Oldebroek wil graag aansluiten bij deze
ontwikkeling, maar beschikt niet over een 200 meter piste. Deze club heeft daarom de
gemeente al in 2014 gevraagd in te zetten op behoud van de skeelersport in Oldebroek en bij
te dragen aan de realisering van een 200 meter piste.
o

Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg
De huidige 400 meter baan (van 1 december tot 1 maart een ijsbaan) op sportcomplex
De Wijheruit is een van de vele sport- en beweegvoorzieningen op deze locatie aan de
Stouwdamsweg. De eigenaren en hoofdgebruikers van die voorzieningen hebben op
verzoek van de gemeente de mogelijkheden onderzocht om de
Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg te transformeren naar een vitaal
sportpark. De initiatiefnemers hebben in 2016 het onderzoek uitgevoerd en het
rapport Ontwikkeling Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg
aangeboden aan het college. Hoofddoel van dit rapport is het revitaliseren van de
huidige locatie en aanwezige voorzieningen tot een open vitaal sportpark waar
inwoners veilig kunnen sporten, bewegen en ontmoeten. Naast het opknappen van de
huidige voorzieningen (o.a. tennis) worden nieuwe voorzieningen toegevoegd, gericht
op sport (o.a. 200 meter piste), bewegen en verblijven. Op termijn kan een
doorontwikkelingen plaatsvinden met voorzieningen voor beachvolleybal en
wielersport. De koppeling met het naastgelegen Oldebroeker Bos biedt mogelijkheden
voor het vergroten van de sportieve buitenruimte.
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De betrokken sportaanbieders gaan intensiever met elkaar samenwerken, vormen een
organisatie voor beheer en exploitatie, maken gebruik van elkaars voorzieningen en
borgen de instandhouding daarvan. De investeringskosten voor dit project bedragen
€ 600.000,-. De initiatiefnemers leveren een eigen bijdrage en vragen de gemeente
om het tekort op de investering te dekken. Nog dit jaar bieden wij de raad een voorstel
om voor dit project een krediet van € 277.500,- beschikbaar te stellen. Ook de
provincie is betrokken bij de plannen. Mogelijke bijdragen vanuit de portefeuilles sport
en leefbaarheid zijn in onderzoek.
Buitensportaccommodatie
Oldebroek-Stouwdamsweg


Bijdrage gemeente € 175.000

2018

Mountainbiken/cyclocross( ATB vereniging Oldebroek)
De ATB vereniging Oldebroek is gehuisvest op sportpark Stuivezand in ’t Loo. Deze club heeft
met veel zelfwerkzaamheid en creativiteit een prachtige trainings- en wedstrijdaccommodatie
gerealiseerd. Daardoor is het ledental de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast de normale
onderhoudszaken wil de club de komende periode haar accommodatie stapsgewijs uitbreiden
met extra hindernissen en brugdelen. Deze aanpassing is van belang om landelijke wedstrijden
te mogen organiseren. Ook is er een initiatief samen met Stichting Klankbordgroep ’t Loo voor
het bouwen van een bijenstal op het sportpark, o.a. voor educatieve doeleinden. De ATB
vereniging Oldebroek zorgt voor beheer en onderhoud van die bijenstal. Stichting
Klankbordgroep ’t Loo heeft voor dit initiatief een Oldebroek voor mekaar-subsidie
aangevraagd.
Een van de middelen die de gemeente kan hanteren in het financieel ondersteunen van
sportclubs is het verstrekken van leningen. Enkele buurgemeenten werken daar al jaren
mee. Wij onderzoeken de behoefte en mogelijkheid van het oprichten van een
gemeentelijk ondersteuningsfonds. Dit fonds moet het mogelijk maken om tegen een
lagere rente dan de gemiddelde bank leningen te verstrekken aan sportclubs die willen
investeren in de basisvoorzieningen van hun accommodaties. Een andere optie is om
jaarlijks bij de begroting een bedrag te reserveren voor initiatieven van sportverenigingen.
Deze optie werken we uit in de Sport- en Beweegagenda 2018-2012.



Tennis
o Wezepse Tennisclub
De beide tennisclubs in onze gemeente zijn in 2011 toegevoegd aan de Beleidslijn
Buitensportaccommodaties. Daardoor kon de Wezepse Tennisclub haar
accommodatie in 2012 verbeteren met de vervanging van twee banen. Voor de
komende jaren wil de club vooral investeren in het verduurzamen van de
accommodatie.
o

Tennisvereniging Oldebroek
Het voortbestaan van Tennisvereniging Oldebroek was tot vorig jaar erg onzeker. Er
was geen opvolging van het bestuur en het aantal leden daalde flink. Daardoor kon
men ook niet meer investeren in de accommodatie.
Het tenniscomplex maakt deel uit van het project Buitensportaccommodatie
Stouwdamsweg (Vitaal Sportpark) en dat bleek (voorlopig) de redding van de
tennissport in Oldebroek. Kulturhus De Talter en gymvereniging SOS Oldebroek
hebben per 1 juli 2017 de accommodatie en het ledenbestand overgenomen.
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De drie tennisbanen zijn opgeknapt, er zijn clinics georganiseerd en het sportpark is
beter zichtbaar gemaakt. Dit heeft al geleid tot een toename van het aantal leden. Er
volgt nog verder onderzoek naar het opheffen van de tennisvereniging en de juridische
overdracht van de eigendommen. De Talter en SOS werken ook samen in het
onderzoek naar de levensvatbaarheid van tennis in Oldebroek. Over 5 jaar moet dit
onderzoek zijn afgerond. Indien blijkt dat er voldoende draagvlak en behoefte is aan
deze sport in Oldebroek, dan kan dit leiden tot een subsidieaanvraag voor het
vervangen van 1 of 2 tennisbanen.
Optie: Vervangen 2 tennisbanen door De Talter


Kosten € 125.000

2023

Paardensport (De Heuvelruiters, Paardensportvereniging Noord Veluwe)
Beide verenigingen maakten geen deel uit van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties.
Investeringen in de accommodaties kwamen volledig voor eigen rekening.
o De Heuvelruiters
In 2014 heeft deze club haar accommodatie in Wezep aangepast en uitgebreid met
een buitenbak. Voor de investering hebben wij in samenwerking met de Stichting
Waarborgfonds Sport een garantiestelling verleend. Ook zijn de huur- en
erfpachtovereenkomsten verlengd. Deze ambitieuze club blijft plannen maken voor
het optimaliseren van hun trainings- en wedstrijdaccommodatie.
Naast enkele duurzaamheidsmaatregelen wil de club investeren in het vergroten van
de overdekte rijhallen. De uitbreidingsplannen van het naastgelegen CêlaVita kan
gevolgen hebben voor de gronden die De Heuvelruiters van ons huurt. Afspraak is dat
als Cêlavita extra grond nodig heeft, partijen samen met De Heuvelruiters op zoek
gaan naar oplossing voor de ingeleverde grond.
o Paardensportvereniging Noord Veluwe
Na jaren van omzwervingen op verschillende locaties in de gemeente opende deze
club in 2017 haar nieuwe accommodatie aan de Laanzichtsweg in Oldebroek. Op deze
locatie kan psv Noord Veluwe zich weer richten op de wederopbouw en
doorontwikkeling van de vereniging. De realisatie van een rijhal is de grootste
uitdaging in de komende 5 jaar. Wij hebben daarvoor reeds een omgevingsvergunning
verleend.

Hoofdstuk 6: Visie en toetsingskader sportaccommodaties
Na de beëindiging van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties per 1 januari 2015 is er geen
beleidskader meer voor het toetsen van aanvragen om een gemeentelijke bijdrage bij
investeringsplannen van de sportclubs. Aan het begin van hoofdstuk 5 melden wij al, dat alle clubs met
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Hoofdstuk 6: Visie en toetsingskader sportaccommodaties
Na de beëindiging van de Beleidslijn Buitensportaccommodaties per 1 januari 2015 is er geen
beleidskader meer voor het toetsen van aanvragen om een gemeentelijke bijdrage bij
investeringsplannen van de sportclubs. Aan het begin van hoofdstuk 5 melden wij al, dat alle clubs met
een eigen accommodatie hun basisvoorzieningen redelijk tot goed op orde hebben. Op dit moment
zijn er geen knelpunten bekend, wel wensen en plannen. De projecten Rood Wit en
Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg zijn aanleiding om toch enkele toetsingscriteria op te
stellen. Want hoewel er diverse instrumenten zijn om de sportclubs (financieel) te ondersteunen, blijft
er sprake van bijzondere ontwikkelingen binnen de sport waarop wij de huidige instrumenten niet of
niet volledig kunnen toepassen.
In vergelijking met de buurgemeenten valt op dat Oldebroek geen enkele buitensportaccommodatie
meer in eigendom, beheer en exploitatie heeft. Op Noord Veluwe Boys na (volledig eigenaar) is de
ondergrond van alle complexen in erfpacht uitgegeven, aan verenigingen of aan een
eigendomsstichting. Zeven van de elf eigenaren ontvangen jaarlijks in totaal € 70.000,- voor het
exploiteren van de basisvoorzieningen en verdelen dit bedrag naar rato. Dit betekent ook dat er vier
clubs zijn die geen accommodatiesubsidie krijgen.
In de komende periode gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om de huidige ongelijkheid in
subsidies voor sportclubs met een eigen accommodatie te verkleinen of op te heffen. Daarbij
brengen wij ook de gevolgen in beeld voor de OZB-heffing voor deze sportclubs.
De clubs/eigendomsstichtingen zijn dus volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand
houden van hun complexen. Dat past ook in de gewijzigde rol volgens de Oldebroek voor mekaaraanpak. Financieel en organisatorisch is dat best een grote uitdaging, maar tot nu toe zijn er geen
signalen dat er clubs of eigenaren in moeilijkheden zijn. Enkele lokale eigendomsstichtingen maken
maximaal gebruik van het Sportbesluit en kunnen de betaalde BTW op investeringen en onderhoud
terugvragen. . Inmiddels is bekend dat dit recht op aftrek per 1 januari 2019 komt te vervallen. Dit pakt
ongunstig uit voor gemeenten en eigenaren van sportaccommodaties. Het rijk zorgt wel voor
compensatie en er komt een overgangsregeling. Wat dit voor ons en voor onze sportstichtingen
betekent is nu nog niet duidelijk.
Er zijn sportclubs die kans zien om in hun begroting budget te reserveren voor toekomstige
investeringen. De projecten Rood Wit en Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg overstijgen het
normale instandhoudingsonderhoud en vragen om een bredere benadering. Die benadering vinden
we in de subsidieregeling Open Club/Vitale Sportparken van de provincie Gelderland8: het sportpark
als bruisend hart van de wijk, waar mensen met verschillende achtergronden samen of individueel
sporten. Deze regeling heeft de volgende kenmerken:





8

Functiemenging
Met maatschappelijke en commerciële functies krijgt het sportpark een bredere betekenis.
Ruimtelijke integratie
Bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden lopen door het sportpark of verbinden het sportpark met
de sportieve buitenruimte.
Goede benutting
Clubhuizen fungeren als buurthuis, werkplek of bieden ruimte voor dagactiviteiten.

Programma Gelderland Sport 2016-2019, provincie Gelderland (2016)
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Openheid
Het sportpark biedt een grotere toegankelijkheid voor
recreatief gebruik door de buurt.
Bestuurlijk vitaal
Een vitaal sportpark geeft vorm aan de open clubgedachte:
een goede accommodatie, sterk kader en voldoende
activiteiten.

Aan deze kenmerken willen wij ook de uitgangspunten gezondheid
en leefbaarheid toevoegen. Sportparken moeten (buurt)bewoners
uitdagen om in beweging te komen en breder beschikbaar zijn.

Deze kenmerken en uitgangspunten
vormen de basis voor de bredere
benadering
van
toekomstige
subsidieaanvragen. Wij stellen
daarvoor een raamwerk op en
leggen dat in 2018 aan de raad voor.
Na goedkeuring nemen wij dit als
beleidsregel op in de Nadere regel
subsidie.
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Hoofdstuk 7: Sportaanbieders
SWOT-analyse
 Sportverenigingen
Oldebroek heeft een gevarieerd sportaanbod met bijbehorende voorzieningen. Behalve de 200
meter piste voor inline skaten hebben wij geen signalen dat er iets ontbreekt aan het aanbod of
voorzieningen. Een belangrijke rol daarbij spelen de sportverenigingen. Wij werken via Goed Bezig
nauw samen met de 18 clubs die op de subsidielijst staan. Zij bieden ‘onderdak’ aan bijna 4200
actieve leden (peildatum 1-1-2017).
Een van de doelstellingen van de Brede Impuls Combinatiefuncties is het versterken van
sportverenigingen. Met de inzet van Goed Bezig Oldebroek bieden wij sportverenigingen diverse
vormen van verenigingsondersteuning. In 2015 hebben wij onder de sportverenigingen een
vitaliteitsscan laten uitvoeren. Ruim 75% van onze sportverenigingen nam deel aan deze scan,
waarbij in totaal 13 thema’s aan bod kwamen. De uitkomsten van deze scan geven zowel de
deelnemende sportverenigingen als de gemeente inzicht hoe sport er in Oldebroek voor staat.
Over het algemeen hebben wij in Oldebroek vitale tot zeer vitale sportverenigingen. Algemene
zorgpunten zijn er ook, maar die zijn niet verrassend. De werving en het behoud van vrijwilligers
en (nieuwe) leden plus de betrokkenheid bij de interne organisatie zijn thema’s waar de meeste
verenigingen mee worstelen. Dat heeft al geleid tot enkele ondersteuningstrajecten waar diverse
sportverenigingen aan hebben deelgenomen. Voor het werven van meer vrijwilligers hebben wij
de clubs de training Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd aangeboden. Daarvan maakten vijf clubs
gebruik en zij konden samen tientallen nieuwe vrijwilligers inschrijven. Ook werkten we met de
clubs samen over het thema Veilig Sportklimaat. Dit concept krijgt bij voetbalvereniging WHC een
vervolg met het project ‘WHC Samen sterker 2020’. Mogelijk leidt dat tot een aanpak die ook van
toepassing op andere sportclubs kan zijn. Twee clubs (tafeltennisvereniging Bosman Wezep en
volleybalvereniging VZK) krijgen ondersteuning bij het opstellen van een beleidsplan. Studenten
van Windesheim voeren onder begeleiding van Goed Bezig die opdracht uit. Hoewel geen
vereniging is Senioren Wezep Oldebroek (SWO) ook een belangrijke sportaanbieder. Wekelijks
maken 300 senioren uit onze gemeente gebruik van het activiteitenaanbod van SWO. Bij de
uitvoering van de projecten Actieve en gezonde leefstijl jongeren en senioren werken we samen
met commerciële sportaanbieders. Een commerciële partij is betrokken bij het project
Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg.
 Binnensportaccommodaties
De binnensportaccommodaties zijn nodig om invulling te geven aan onze plicht om het
bewegingsonderwijs te faciliteren. Daarnaast huisvesten zij diverse zaalsportverenigingen. Deze
zaalclubs zijn nauw betrokken bij het beheer en gebruik van de accommodaties. Zij maken al vele
jaren zelf de programmering, namen een rol in het kantinebeheer (VZK en Rood Wit) en gaan
beheertaken van de gemeente overnemen (Rood Wit). De binnensportclubs hebben niet de ‘last’
van een eigen accommodatie, maar huren accommodaties van de gemeente of derden (Kulturhus
De Talter, De Bouwakker). Die accommodaties voldoen qua voorzieningen aan de wensen en eisen
of gaan daar binnenkort aan voldoen. Met de aankoop van de Erica Terpstrahal is de capaciteit in
theorie ook op orde. Door het sluiten van de gymzalen in Wezep neemt de druk op de beide
sporthallen toe, zowel overdag als op ‘primetime’. Samen met de binnensportclubs en SWO blijven
we werken aan een passende programmering van de beschikbare zaaluren.
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 Buitensportaccommodaties
De huidige sportvoorzieningen zijn kwalitatief van hoog niveau. Dat is vooral de verdienste van de
sportverenigingen zelf. De gemeente heeft daaraan kunnen bijdragen door initiatieven te
ondersteunen met kennis en financiën. De sportverenigingen hebben ons geïnformeerd over hun
toekomstplannen, ontwikkelingen en zorgpunten. De uitkomsten daarvan staan in de
hoofdstukken 5 en 7. De verplaatsing van Rood Wit en de buitensportaccommodatie Oldebroek
zorgen voor doorontwikkeling van de betrokken sportaanbieders en vergroten de kwaliteit van het
voorzieningenaanbod. Andere sportverenigingen kunnen de komende jaren hun ideeën en
wensen onderwerpen concreet maken. Sportverenigingen die een concreet plan bij ons indienen
kunnen gebruik maken van de bestaande instrumenten. In het geval dat die geen oplossing bieden,
toetsen wij het plan aan het in hoofdstuk 6 geformuleerde kader voor sportaccommodaties.

Raadpleging
Wij hebben een selectie van onze sportaanbieders gevraagd om ons feedback te geven op het 1 e
concept van de sportnota. Een aantal clubs heeft ons input gegeven die voor een groot deel is verwerkt
in deze nota. Het definitieve concept van de sportnota is aan sportaanbieders toegestuurd met de
mogelijkheid om daar (nogmaals) op te reageren. Van die mogelijkheid hebben de vier voetbalclubs
gebruik gemaakt. Uiteindelijk is er nog een tweede raadpleegronde geweest voor de sportaanbieders
die wij in de 1e ronde niet hebben benaderd. Ook die ronde heeft een aantal reacties opgeleverd en
geleid tot aanpassing van de nota. Alle reacties plus de beantwoording door ons college zijn
samengevat in bijgaande inspraaknotitie.
Uit het rondje langs de velden zijn naast de programmering van de zaalsportclubs in Wezep en de
subsidieverdeling buitensportaccommodaties de nog een aantal aandachtspunten naar voren
gekomen waar we in de komende beleidsperiode op moeten reageren. Een van de meest genoemde
zaken betreft het evenementenbeleid en de bijbehorende legeskosten. Voor bijzondere evenementen
is een subsidieregeling beschikbaar. Een vereniging die een evenementensubsidie ontvangt, loopt het
risico een legesnota te krijgen die gelijk is aan het subsidiebedrag. Per saldo is dan nauwelijks sprake
van ondersteuning.
Het gemeentelijk evenementenbeleid is geëvalueerd. Op 9 november 2017 heeft de raad besloten
om de legeskosten voor evenementenvergunningen met 50% te verlagen. Daarmee sluiten de
nieuwe tarieven beter aan bij die van omliggende gemeenten en komen tegemoet aan de wens
van de sportorganisaties.
Een andere wens is het bouwen van een vergaderruimte in of aan de Kamphal. Hoofdgebruikers zoals
Badminton ’80, volleybalvereniging VZK en tafeltennisvereniging Bosman Wezep moeten nu voor hun
ledenbijeenkomsten uitwijken naar andere accommodaties. Voor de onderlinge binding is het van
belang dat deze bijeenkomsten plaatsvinden in de accommodatie waar ook wordt gesport.

Wij gaan samen met de hoofdgebruikers de mogelijkheden verkennen voor het realiseren van een
beperkte vergaderruimte bij sporthal de Kamphal in Wezep.
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen
Oldebroek mag trots zijn op haar vele sportaccommodaties, sportaanbieders en sportvrijwilligers. Op
Noordeinde na beschikken alle kernen over een binnen- en/of buitensportvoorziening, een of
meerdere sportverenigingen en in bijna ieder huishouden is wel iemand actief voor of lid van een
sportverenigingen, ook in Noordeinde. De buitenruimte van onze gemeente biedt ongekende
mogelijkheden voor sport, bewegen en recreatie. Heel veel inwoners zijn dagelijks passief of actief
bezig met sport en bewegen.
Maar we moeten ook vaststellen, dat ondanks al onze prachtige voorzieningen er ook een grote groep
inwoners is die niet of te weinig beweegt. Het bereiken, inspireren, stimuleren en activeren van die
groep is de grootste uitdaging voor de komende jaren. De gemeente gaat die uitdaging aan en wil
daarin de samenwerking met de professionele en maatschappelijke partners voortzetten en waar
mogelijk verbreden. Want onze ambitie is dat iedere inwoner die dat wil, mee kan doen aan sport- en
beweegactiviteiten. Samen met onze partners gaan wij op zoek naar die inwoner die te weinig
beweegt, die overgewicht heeft, die om financiële, lichamelijke of psychische redenen niet deelneemt
aan de (sport)maatschappij maar dat wel zou willen. Wij gaan na of dit een interessant onderwerp is
voor een afstudeeronderzoek en betrekken dit in ieder geval bij het nog op te stellen beleidsplan
Sociaal Domein. Daarnaast houden wij onze huidige instrumenten voor ons sport- en beweegbeleid op
minimaal hetzelfde niveau en gaan bij onze partners na of accenten moeten verschuiven. Samengevat
zijn de thema’s voor de komende jaren:




Het stimuleren van sport en bewegen
De maatschappelijke rol van sport (maatschappelijk verantwoord verenigen)
Multifunctionele accommodaties en ruimte

Zoals gezegd kunnen en willen we dat niet alleen doen. De gemeente is in het samenspel één van de
betrokken partijen om het vernieuwde sport- en beweegbeleid vorm en inhoud te geven. Wij kunnen
door verschillende rollen te spelen een bijdrage leveren aan een waarde die de samenleving wenst.
Wat die waarde is, bepalen we samen met onze partners. Die rollen zijn volgens ons, in willekeurige
volgorde: initiatiefnemer, verbinder, ondersteuner en financier. Als initiatiefnemer nemen wij zelf het
voortouw. In de rol als verbinder brengen wij partijen bij elkaar. Of nemen de echt andere rol, als
ondersteuner of facilitator van partijen. Tot slot als financier door het verstrekken van subsidies of
andere financiële bijdragen.
De conclusies, aanbevelingen en actiepunten uit deze nota werken wij uit in de Sport- en
beweegagenda Oldebroek 2018-2021. Ook deze agenda gaan we samen met onze partners opstellen.
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Bijlage 1 Overzicht ledentallen sportverenigingen per 1 januari 2017

Sportvereniging

Totaal
actieve
leden

Badminton '80
FIT
OLVO wezep

87
132
222

SOS
Rood Wit
De Heuvelruiters
Psv Noord Veluwe
Skeelerclub Oldebroek
Ttv Bosman Wezep

245
219
133
48
181
39

Tennisvereniging
Oldebroek
Wezepse Tennis Club
Noord Veluwe Boys
OWIOS
VSCO ‘61
WHC
Blauw Wit
VZK
ATB vereniging
Zwemclub Noord
Veluwe

Totaal
Jeugdleden uit
leden
gemeente
totaal
man
vrouw
41
35
19
35
78
116
25
183
190
21
214
160
105
104
136
5
74
40
3
22
16
44
35
83
29
6
10

Jeugdleden uit
gemeente
man
vrouw
9
10
31
71
21
158

Senioren
65+ totaal
man
3
2
1

vrouw
1
5
12

20
66
1
0
18
7

137
69
24
10
20
2

0
3
2
0
8
1

16
0
0
1
2
0

39

17

11

2

1

1

4

0

319
170
529
516
631
132

160
141
376
208
513
59

121
2
117
39
80
58

73
50
288
265
397
66

41
39
210
105
333
29

29
2
71
31
59
35

31
0
0
0
0
0

17
0
0
0
0
0

147
311
90

57
156
34

73
30
42

62
106
55

18
51
27

41
9
24

2
0
2

0
0
3

2029
1331
3360

2127

1027
1830

803

59

57

4190
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Bijlage 2: Overzicht verleende activiteitensubsidies 2015-2017

Vereniging

2015

Gymvereniging SOS
Gymvereniging OLVO
Gymvereniging FIT
Volleybalvereniging VZK
Volleybalvereniging Blauw Wit
Badminton '80
Tafeltennisvereniging Bosman Wezep
Zwem- en poloclub Noord Veluwe
De Heuvelruiters
Psv Noord Veluwe
Voetbalvereniging WHC *
Voetbalvereniging OWIOSs *
Voetbalvereniging VSCO '61 *
Sportvereniging Noord Veluwe Boys *
Wezepse Tennis Club *
Tennisvereniging Oldebroek *
Korfbalvereniging Rood Wit *
Atb vereniging Oldebroek
Skeelerclub Oldebroek

Bedrag per lid
Budget

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2016
4.502,25
4.105,50
1.725,00
3.087,75
2.156,25
1.518,00
534,75
1.311,00
2.087,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
3.230,10
4.079,25
1.381,95
2.713,95
2.331,00
1.415,25
582,75
1.348,65
2.464,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.596,40
3.546,45
1.548,45
2.264,40
2.297,70
1.398,60
566,10
1.315,35
2.514,15

€ 11.712,75
€ 8.694,00
€ 8.383,50

€ 12.937,05
€ 8.325,00
€ 8.308,35

€ 12.387,60
€ 7.958,70
€ 8.108,55

€ 5.865,00

€ 5.078,25

€ 5.494,50

€ 3.156,75
€ 2.811,75
€ 2.415,00

€ 2.997,00
€ 3.896,10
€ 2.930,40

€ 3.296,70
€ 4.545,45
€ 3.296,70

€ 64.066,50
€
17,25
€ 64.067,00

€ 64.019,25
€
16,65
€ 64.067,00

€ 64.135,80
€
16,65
€ 64.067,00

*) Deze clubs ontvangen jaarlijks een vast subsidiebedrag voor onderhoud en instandhouding van de
basisvoorzieningen op hun sportcomplexen. De bedragen zijn:

WHC
OWIOS
VSCO ’61
Noord Veluwe Boys
Wezepse Tennis Club
Tennisvereniging Oldebroek
Rood Wit
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

23.342
14.122
12.822
9.208
4.736
1.544
4.815
70.589
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Bijlage 3: Aangepast sporten en bewegen in Oldebroek 2017
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Bijlage 4: Beweegmonitor Oldebroek 2015
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Bijlage 5: Werkplan Goed Bezig Oldebroek 2017-2019
Samenvatting


Bewegingsonderwijs

Ontwikkeling en implementatie jaarrooster met leerlijnen en bewegingsthema’s
Ontwikkeling online portal voor leerkrachten met info over bewegingsonderwijs
Organisatie inspiratiemiddag voor leerkrachten met lesbevoegdheid
Onderzoek naar wensen en behoeften leerlingvolgsysteem
 Gezonde school
Jaarlijks minimaal 3 projecten op scholen en vastleggen in schoolbeleid
 Sportkennismaking
Lokale sportaanbieders zijn actief tijdens vier ‘naschoolse’ periodes
Al het lokale sportaanbod is zichtbaar op 1 website
Jaarlijks maakt 70% van de basisschoolkinderen kennis met 3 sportaanbieders
 Sportstimulering
Uitbreiden aantal intermediairs Jeugdsportfonds en Plonsfonds
Minimaal 3x per jaar samen met PPS-partners organiseren van vakantieactiviteiten
Jaarlijks organiseren van de JOGG-campagne Gratis Bewegen
Materialen uitleen
Meedenken over en bijdragen aan de sportieve inrichting van de openbare ruimte
Onderzoek naar verhogen sportdeelname 12-18 jaar
 Aangepast sporten
In 2018 lokaal en regionaal aanbod digitaal beschikbaar
Samenstellen werkgroep
Organisatie week aangepast sporten
Uitbreiden samenwerking met zorgaanbieders
 Senioren
Inzichtelijk maken aanbod op kernniveau
Minimaal 5 activiteiten per jaar
Opzet structurele samenwerking zorgpartners en aanbieders (zorgketen)
 Verenigingsondersteuning
Om de twee jaar organiseren workshopcarrousel vrijwilligers
Faciliteren sportcafé en sportplatform
Activiteiten en interventies op de thema’s Veilig Sportklimaat en Open Club
 Gezonde leefstijl
Uitvoering Jongeren Op Gezond Gewicht
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Bijlage 6: Overzicht toekomstplannen sportaccommodaties

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Anders

Uitbreiding

Duurzaamheid

Club
Heuvelruiters
Psv Noord Veluwe
Noord Veluwe boys
Owios
VSCO '61
WHC
Wezepse tennisclub
Rood Wit
Skeelerclub
Oldebroek
ATB vereniging
Oldebroek

Groot onderhoud

Samenvatting plannen en ontwikkelingen sportaccommodaties

x
x
x
x
x

x
x

Opmerking
Uitbreiding Cêlavita

Hart van Oosterwolde

Project verplaatsing
Project Buitensportaccommodatie Oldebroek
Geen opgave
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Bijlage 7: Factsheet Goed Bezig 2016
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