Bijlage 5: Verslagen participatiebijeenkomsten

Verslag startbijeenkomst Sport- en beweegvisie
7 februari 2017, Spant!, Bussum
Over het algemeen waren er vooral positieve geluiden over de invulling van de avond. Er hing een
enthousiaste en gemoedelijke sfeer en werden er kreten als ‘leuke manier!’ en ‘lekker interactief’ geuit. De
methode (Buzzmaster) leek er voor te zorgen dat men gefocust was op de vragen en tussendoor niet heel erg
met elkaar ging overleggen. Tussen de rondes door werd er meer gesproken.
Er waren wel enkele vragen waarbij er wat meer discussie los barste onderling. Sommige vragen werden als
lastig ervaren. Zoals de vraag “hoe ziet u de verhouding…”. Kreten als ‘ingewikkelde vraag’ en wat gemopper
hier en daar waren hoorbaar. Men vond de vraag moeilijker te beantwoorden omdat de nuance ontbrak en de
optie om andere mogelijkheden in te vullen. Ook de vraag “buiten de boot vallen” werd als een ‘gekke vraag’
beoordeeld. Tijdens de bijeenkomst werd ook verheldering gevraagd over deze vraag. We bepalen met zijn
allen wie de doelgroep is. De gemeente dient ter controle of specifieke groepen ook aan bod komen.
Overeenstemming was merkbaar als het gesprek kwam op ‘gelijkheid’. Zowel gelijkheid van hoe er wordt
omgegaan met verenigingen, maar ook met doelgroepen/mensen. Er werd soms wat geklapt bij een
opmerking over gelijke behandeling.
Aanwezigen stonden erg positief tegenover kennisdeling, bijvoorbeeld door een sportcafé te organiseren. De
gemeente dit moet organiseren, want de verenigingen doen dit immers niet zelf. Er is grote vraag naar een
overzicht van sport- en beweegaanbieders en aanbod in de gemeente.
Verder was het opvallend dat bij aanvang sommige mensen nonchalant deden over het ‘meepraten over
verschillende onderwerpen’ die aangegeven stonden op de gastenlijst. Na de startbijeenkomst viel op dat
meerdere mensen terugliepen naar de lijst en of hun keuze gingen veranderen of een extra kruisje gingen
neerzetten. Opvallend was ook dat mensen vaak terug liepen naar de aanwezigheidslijst om te checken of er
bekenden waren.
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Inspraak tijdens ronde 1
De normen en waarden waarop wij de nieuwe Sport en beweegvisie op willen baseren zijn (op volgorde
van belangrijkheid):
1. Verbinding
2. Ontwikkeling
3. Duidelijkheid
4. Transparantie
5. Gelijkheid
6. Anders
Welke thema's dienen een plek te krijgen in de nieuwe visie? (op volgorde van belangrijkheid)
1. Sportaccommodaties
2. Sportstimulering
3. Tarieven / subsidies
4. Breedtesport
5. Onderwijs zwemmen / beweging
6. Topsport
Gelijkheid
- Belangrijk om op te nemen in visie: Gelijkheid, iedereen moet kunnen meedoen.
- Het belang van normen en waarden in de sport. Gelijkheid, kansen om te sporten en gezondheid.
Toegankelijkheid, laagdrempeligheid
- Wat kun je zelf doen? Club openstellen, meer mensen aan sporten krijgen, toegankelijkheid verbeteren en
passend aanbod bieden. Voor jeugd, maar ook volwassenen. Als club drempelverlagend zijn.
Nieuw leden
- Opvang nieuwe leden. Onze vereniging wil graag nieuwe leden hebben. We hebben net een flyer ontwikkeld
en deze o.a. verspreid bij supermarkten en geadverteerd voor meer leden. Verbinding hebben we al, we zien
veel teams d.m.v. competitie. Kennisdeling om nieuwe leden te werven.
Betaalbaarheid
- Betaalbaarheid. De visie van onze vereniging is dat verenigingen het sociaal cement van de samenleving zijn.
Door vrijwilligers te betrekken daardoor betaalbaarheid.
Bestaand beleid onderzoeken
- Eerst concept maken op basis van voorbeelden in andere gemeenten. Verstandig zijn om eerst te
inventariseren wat er al is bij aanpalende grote gemeenten en dat dan bespreken.
- Brainstormen in kleine groepen. Kernthema's. Belangrijkste thema: locatie/accommodatie. Evt wisselende
groepen.
Terminologie
Terminologie (ruim) definiëren: ‘bewegen en sport’ (i.p.v. ‘sport en bewegen’). Ook creatieve vormen van
bewegen betrekken, bijvoorbeeld wandelen door stad, vluchtelingen, kunstdansen.
Doelgroepen
- De jeugd is vanavond niet aanwezig. Hoe betrekken we hen? Reactie gemeente: We komen graag langs bij
scholen. We bieden dan ook een vorm aan die past bij de leeftijd.
- Gemeente is welkom in het onderwijs om te praten (de Zonnewijzer)!. Mag benaderd worden. Meer
motoriek. Organisatie van clinics.
- Geldt ook voor de ouderen. Hoe worden die betrokken?
- Blijven denken in verschillende lagen van leeftijden.
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Doelgroepen
- Welke verhouding tussen kwetsbaar en regulier? 50/50. Er moet meer aandacht zijn voor de mensen die niks
doen. 'Die doen niet voor niets niets’. Kwetsbaren meer stimuleren.
- Kwetsbaren worden al vanuit een ander domein gestimuleerd. Maar niet sportgeld daarvoor gebruiken.
Samenwerking
- Samenwerkingen tussen scholen en sport is er, maar daar kan nog wel wat aan verbeterd worden.
- Vakleerkracht: goed contact in Muiderberg, maar buiten Muiderberg komt het niet van de grond. Stukje
makelaarschap/mediator nodig.
- Sport komt actief naar de scholen toe. Volleybalvereniging gaf ondersteuning maar heeft een betaalde
kracht.
- Buurtsportcoach koppelt sport aan onderwijs. Enthousiast en hoopt dat er meer voorbeelden volgen.
De buurtsportcoaches worden geïntroduceerd.
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Ondersteuning vanuit de gemeente
- Er is nu een groot verschil tussen de huur die betaald wordt per vereniging.
- Gekke vraag omdat er grote verschillen zijn in huurprijzen tussen verschillende organisaties. Onderhoud
tennisbaan heel hoog, hockey ook. Onderhoud volleybal veel lager. Veel clubs kunnen zelf broek omhoog
houden, maar hoelang nog?
- Verschil mag er zijn wat betreft tarieven contributie.
- Zorg over financiële situaties.
- Commerciële partijen uitsluiten van gemeentelijke ondersteuning? Nee dat niet, maar mag niet ten bate van
de winst gaan.
- Als er geïnvesteerd moet worden, moet het van de gemeente komen.
- KVLO-eis voor accommodaties (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding).
- De norm NOC*NSF handhaven.
- Vooral last van de hoge tarieven voor zaalhuur. Mogelijk maken i.p.v. ontmoedigen.
- Daadkracht. Bv laten zien dat er met wensen wat wordt gedaan: accommodatie en onderhoud.
- Gemeente heeft geen inzicht in de omvang van taken. Mensen op de werkvloer zijn de dupe.
- Moeten er nog mogelijkheden qua sporten bijkomen?
Beheer en onderhoud
- Geen probleem om onderhoud te doen, maar dan overwegen of je beheer ook aan gebruiker wilt geven.
Ontbreekt aan financiële middelen bij clubs om lampje in te draaien.
- Wij doen al een tijd het onderhoud, terwijl de gemeente het eigendom heeft. Dit werkt prima.
- Wij zijn deeltijdgebruikers. Natuurlijk willen we wel wat doen in het onderhoud, maar dan wel gedeeld met
de andere gebruikers.
- Beheer uit handen geven; het beheer heeft namelijk weinig met sport te maken. Zouden wij ook kunnen
doen. Maar dat gaat niet over sportvisie.
- Kwaliteit van sportaccommodaties? Meerdere keren is aangegeven dat de sporthal aan de Huizerweg veel
mankementen vertoond, maar er wordt niks meegedaan. Meerdere mensen zijn hiermee eens.
- Dagelijks onderhoud zelf doen? Het kleine onderhoud wordt vaak al zelf gedaan door de clubs.
Duurzaamheid
- Gemeente is de eerste die aan zet is wat betreft duurzaamheid. 'We betalen al belastinggeld'.
- Gemeente en gebruikers zijn eigenlijk dezelfde doelgroep. Linksom of rechtsom komt het uit dezelfde zak
met geld.
Participatie
- Wat kan WMO hierin kunnen betekenen? De gemeente verzoekt om kennis uit de praktijk te delen om
draagvlak binnen de gemeente te creëren voor de sportvisie.
- Sport inzetten als middel.
Gouden tips aan gemeente
- Stel ook de vraag of er iets aan het huidige sportaanbod ontbreekt.
- In verleden zijn er veel afspraken gemaakt. Als je verder wil moet je blanco bouwen aan de toekomst. Niet
harmoniseren maar nieuw beleid. Als je dat niet doet, ga je lang en zwaar proces in. Wethouder Sanderse: Dat
klopt wel, maar we hebben ook gezegd dat we afspraken vanuit het verleden wel benoemen en kijken naar
een overgangsperiode.
- Tool upinion.nl of my dialogues om stellingen voor te leggen zodat je iedereen kan bereiken. .
Opinieplatform. Dezelfde vorm van participatie van deze bijeenkomst, maar dan op afstand. Online forum
voor mensen die bijvoorbeeld aanwezig zijn die hulp en expertise kunnen gebruiken. Dit IPV georganiseerde
bijeenkomsten.
- Ruimte in de gemeentegids, pagina op de gemeentelijke website.

Afsluiting
Wethouder Sanderse: er is vanavond ontzettend veel benoemd, verassende zaken zijn ingebracht. Goed dat er
niets wordt vergeten; bijvoorbeeld kunst. De verschillen zijn groot, is een veel gehoorde opmerking. Maai niet
alles weg om iets nieuws neer te zetten. Wel stip op de horizon. Als we dat weten te dragen in een visie,
verloopt overgangsperiode ook makkelijker. Aangenaam verrast om de wil om dagelijks onderhoud zelf te
doen door verenigingen en beleidsterreinen als ruimte en WMO meer te betrekken. Openbare ruimte ook
meenemen. Hopelijk veel van jullie terugzien in de vervolgprocedure!

Verslag bijeenkomst beweeg- en sportstimuleringsbeleid 18 april 2017
Aandacht is gevraagd voor
 Invoering vakonderwijs lichamelijke opvoeding op de basisscholen;
 Is subsidie alleen voor verenigingen ? kan gesproken worden over organisaties en of sportaanbieders?
 De doelgroep ouderen (65+) nuanceren in die zin dat gesproken wordt over senioren (55+) en
ouderen;
 Stimuleren van nieuw ondernemerschap en delen van best practices;
 Aan (financiële) toegankelijkheid van sportverenigingen kunnen sportverenigingen ook een bijdrage
leveren (bijv. Met sponsoring);
 Introductie van sport BSO via de buurtsportcoaches;
 Sportstimulering hoeft niet altijd gratis te zijn;
Rol van de verenigingen:
 Instandhouding van de vereniging en andere structuren;
 Onderlinge samenwerking
 Sportstimulering
 Kennis delen
 Organiseren
 Uitvoeren
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Visie
Toevoegen: “betaalbare” sportinfrastructuur
Voldoende sportaccommodaties
Aangeven dat het gaat om gemeentelijke sportaccommodaties.
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van voldoende accommodaties ook de huidige situatie in beeld
brengen. Dit kan van belang zijn ivm mogelijke huidige knelpunten (bijv. Accommodatieproblematiek van
Keizer Otto)
Aandacht geven aan belemmeringen in verband met diverse regelgeving zoals diverse (provinciale/landelijke)
e
regimes, bestemmingsplannen e.d. Dit is van toepassing op MHC Muiderberg (2 hockeyveld), Keizer Otto
(realiseren accommodatie wordt belemmerd door bestemmingsplan), Rock Steady (toegestane activiteiten in
de omgeving veroorzaken overlast)
Gevraagd wordt de term “afdwingen” te nuanceren in die zin dat het als ultimum remedium wordt gezien en
dat bij de afweging aspecten als cultuur en sociaal mogelijk worden betrokken.
Toepassen Sportbesluit
Keizer Otto maakt al gebruik van het btw voordeel en wil dat behouden.
Meenemen dat voordeel aan de sport ten goede komt
Toegankelijkheid
Heeft betrekking op alle gebruikers van de gebouwen/voorzieningen
Duurzaamheid
Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie is de bijdrage van de gemeente gelijk.
Vooruitlopend op de vaststelling van het beleid kan nog geen beroep op de regeling worden gedaan.
Tarieven en subsidies
De mogelijkheid van een langere overgangsperiode dan 5 jaar bezien.
Communicatie
Ondersteuning van de gemeente bij communicatie over visie en uitvoering naar achterban wordt op prijs
gesteld.
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Alleen geld investeren in gemeentelijke accommodaties en niet private? Gooise hockeyclub is geen
voorstander van het toevoegen van ‘gemeentelijke’ voor accommodaties in de visie. Gooise vraagt aan
Martine wat ze aan hun situatie kunnen doen. Gemeenten willen dat mensen sporten, niet perse op
gemeentelijke accommodaties. De gemeente kan echter alleen op de eigen accommodaties dingen
afdwingen.
Sheet 6: “voldoende” sportaccommodaties. Voldoende is conform de richtlijn. Dit staat nu dubbelop in de
visie. Advies is om ‘voldoende’ weg te halen.
Sheet 9: discussie over het sportbesluit. Gaan verenigingen meer betalen doordat de gemeente het
onderhoud overneemt (excl. klein onderhoud)? De veldvergoeding valt weg.
Sheet 10: ‘lange termijn”--> moet specifieker benoemd worden. Bijvoorbeeld ‘binnen 25 jaar’. Haakjes om
‘fysieke’ mag weg. Je kan niet garanderen dat iedereen altijd kan sporten. Gemeente zal zich wel inspannen
voor het vinden van een oplossing voor iemand die fysiek beperkt is en wil sporten.
Sheet 12: “de gehele dag” --> aangeraden wordt om dit er nu uit te halen en later per locatie te bekijken tot
hoe laat er verlichting moet zijn. Dit wordt genoemd in het kader van geluidsoverlast en hangjongeren
rondom speelparkjes en skateparken.
Sheet 13: “kostprijsgerelateerd” --> voorzitter van de Otters pleit voor het vastzetten van een maximum
contributiebedrag afhankelijk van het soort sport. Atletiek en zwemmen kosten veel meer dan dat het ooit kan
opleveren. Angst bestaat dat contributies verdubbelen; kortom dat de sport niet meer toegankelijk is.
Rekening houden met draagkracht leden. Contributie zo redelijk mogelijk houden.
Sheet 14: “commercieel tarief” --> Het commerciële tarief wordt niet echt gehanteerd in het zwembad.
Partijen vinden het niet eerlijk als via huur/onderhuur van de zwemaccommodatie commerciële partijen winst
kunnen maken.
Sheet 19: “rollen”--> SC Muiden en K.O. zetten zich in om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun
accommodatie. Doen het onderhoud en doen hun best om leden aan te trekken. Ze staan open voor diversiteit
op het complex; d.w.z. dat de hardloopclub gebruik mag maken van de kleedkamers.
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Visie: ‘Sport en beweegaanbieders’ ipv ‘(sport)vereniging’ ; in plaats van ‘door middel van’ zeg je ‘bij voorkeur’
een netwerk…
De indruk bestond bij K.O. dat sport als doel werd neergezet en niet zo zeer sport als middel. Ook klinkt de
visie iets te kort door de bocht. KO stelt voor dat de gemeente haar rol pakt om vitale verenigingen te
stimuleren en het niet bij een netwerk neerlegt.
Sheet 7: “doelgroepen” --> er werd genoemd dat er in Naarden een regeling bestond voor 18+ers vanuit het
armoedebeleid. Martine gaat dit nakijken.
Onduidelijkheid over het sportsubsidievoorstel om subsidies te verstrekken om aanbod te creëren dat uitzicht
heeft op inbedding in de lokale structuur. Voorbeeld: fietsles voor nieuwe Nederlanders krijgt geen subsidie
omdat je ze niet naar een fietsvereniging toeleidt?
Sheet 8: niet alleen “sportverenigingen” maar ook “sportaanbieders”. Het college vindt ondersteuning breed
belangrijk, maar subsidies worden vooral geïnvesteerd in de verenigingsstructuur. Dit wordt belangrijk
gevonden gezien de belangrijke maatschappelijke rol van verenigingen (normen, waarden, vrijwilligers).
Sheet 11: punt 2 over communicatie mag iets ruimer --> iemand op nationaal niveau mag wel gepubliceerd
worden in het krantje van GM of op de website.
Sheet 12: gemist onderwerp: een sportraad. In eerste instantie werd naar voren gebracht dat de gemeente dit
moet organiseren, want de gemeente wil input vanuit het veld. Maar Martine geeft aan dat het beter door de
verenigingen zelf georganiseerd kan worden. Zodra er een initiatief is vanuit de verengingen om zich te
verenigingen in een sportraad, dan wil de gemeente die wel als sparringpartners. Als de gemeente het zelf
organiseert, kan zij beslissen welke afgevaardigden er in de raad zitten en dat komt het kritische karakter van
de raad niet ten goede. In Huizen is de sportraad ook vanuit de verenigingen ontstaan.
Vergunningen--> hoe gaat de gemeente in het vervolg om met leges betalen voor sportevents.
Sheet 16: Een sportraad is een logisch vervolg op de sportvisie (adviserende rol). Verengingen kunnen veel
van elkaar leren in een netwerkverband.
Kwaliteit verbeteren door kennisdeling.

