
  

    

Sport- en beweegvisie 2017-2021 
Duurzame sportbeleving voor iedereen! 

28-03-2017 & 29-03-2017 



Agenda 

• Proces/planning 

• Aanleiding 

• Context 

• KISS rapportage 

• Resultaten 7 februari 

• Verbindingen 

• Bespreekpunten 
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Proces/planning 

• 7 februari Startbijeenkomst 

• 1 maart  Thema uur gemeenteraad 

• 14 maart Thema uur college B&W 

• 28 maart Sportaccommodaties (16-18) Sportstimulering (19-21) 

• 29 maart Sportstimulering (16-18) Sportaccommodaties (19-21) 

• 3 april  Bewegings- & zwemonderwijs (16-18) 

• 18 april  Sportstimulering (16-18) Sportaccommodaties (19-21) 

• 19 april   Sportaccommodaties (16-18) Sportstimulering (19-21) 

Rond de zomer besluitvorming 
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Proces/planning 

• Augustus t/m oktober Uitwerken uitvoeringsnota 

Eind 2017 vaststelling uitvoeringsnota 
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Aanleiding 

• Fusie Bussum, Naarden, Muiden/Muiderberg 

• Diversiteit 

• Coalitie akkoord: geen harmonisering, wel nieuw beleid 
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Context 

• Terugblik sportbeleid 

• Naarden 

• Muiden/Muiderberg > sportvoorzieningen 

• Bussum > sportstimulering en sportvoorzieningen 

• Bewegingsonderwijs Naarden 

• Zwemonderwijs Bussum 
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Context 

• Landelijke trends en ontwikkelingen 

• Vergrijzing 

• Opleidingsniveau 

• Minderheden 

• Welvaartsniveau 

• Sport als leefstijl 

• Technologische ontwikkelingen 

• Sportaccommodaties / sportieve buitenruimte 

• Sportevenementen 

• Sportdeelname 
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Hoog ledenpercentage in Gooise Meren: 36,7% t.o.v. 24,9% in de provincie en 25,8% 
landelijk  

KISS rapportage 



Het verschil tussen postcodegebieden (PC4) weergegeven op kaart, toont de variatie in 
percentage 

KISS rapportage 



Een ‘opvallende’ top 10 van sportbonden, of toch niet opvallend… 

KISS rapportage 



Startbijeenkomst 7 februari 

• Bestuurder/vrijwilliger in de sport 40% 

• Onderwijs (directie/vakdocent) 17% 

• Overig    12% 

• Werkzaam in de sport/MKB 10% 

• Zorg/welzijn   9% 

• Gemeenteraad   7% 

• Sporter    3% 
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Startbijeenkomst 7 februari 

Normen en waarden 

• Verbinding 

• Ontwikkeling 

• Duidelijkheid 

• Transparantie 

• Gelijkheid 

 

• Daadkracht 
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Startbijeenkomst 7 februari 

Visie 

• Toegankelijkheid 

• Alle leeftijden 

• Gezondheid 

• Samenwerking 
 

13 



Startbijeenkomst 7 februari 

Thema’s/onderwerpen 

• Sportstimulering/beweegbeleid 

• Sportaccommodaties 

• Tarieven en subsidies 

• Bewegings- en zwemonderwijs 

• Topsport 
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Startbijeenkomst 7 februari 

Opvallend 

• 64% organiseert al beweegaanbod voor specifieke doelgroep(en); 

• 81% wil zelf de keuze houden voor welke doelgroep(en) zij beweegaanbod 

aanbieden. 
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Niet van toepassing



Startbijeenkomst 7 februari 

Opvallend 

• 70% vindt dat sportaccommodaties over 10 jaar duurzaam en energieneutraal 

moeten zijn; 

• 85% is het eens dat zowel de gemeente als gebruikers moeten bijdragen aan de 

kosten voor verduurzaming van sportaccommodaties. 
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Startbijeenkomst 7 februari 

Opvallend 

• 72% geeft aan dat de sportaanbieders prima in staat zijn het dagelijks onderhoud van 

de "eigen" accommodaties zelf uit te voeren; 

• 35% geeft aan dat de sportaanbieders prima in staat zijn het jaarlijks onderhoud van 

de "eigen" accommodaties zelf uit te voeren. 
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Verbindingen 
Jeugdbeleid – welzijnswerk – statushouders – ouderenwerk – goed 
werkgeverschap bij de gemeente – ouderen verbinden door bewegen – 
Bewegen in het Gooi (GGD) – gezondheidsnota – jongeren op gezond gewicht 
(JOGG) – participatie – Jeugd & jongerenbeleid (overlast) – jeugdgezondheid – 
jeugdsportfonds –psychiatrische problematiek – eenzame ouderen – 
schuldhulpverlening – nieuwkomers (verbinding) – jongeren 18-23 jaar met 
psychiatrische problematiek (doel geven, dag invulling) – 
meedoen/toegankelijkheid (15% inwoners) – sport om de hoek – 
beweegactiviteiten GGZ – wettelijke verplichting (ivm ratificatie VN verdrag) –
positieve gezondheid – preventief sociaal domein – versterking eigen kracht – 
verduurzaming sportvoorzieningen – gezonde voeding in sportkantine – 
fairtrade producten – duurzaamheid sportaccommodaties (ism lokale 
energiecoöperatie) – op de fiets naar je sport – onderling ontmoeten in de wijk 
(spelen/zorg voor elkaar/initiatieven delen) – wijk en kerngericht werken – 
recreatieve functies (dubbel gebruik) – toerisme – ZZP’ers/sportbegeleiding – 
sportevenementen – buurtsportcoaches – verbinding tussen sectoren –
bewegen in openbare ruimte – groenerfgoed – cultuur – renovatie/onderhoud 
sportaccommodaties – speelruimtebeleid. 
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Sportaccommodaties 
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Sportaccommodaties 
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Sportaccommodaties 
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Beweeg- en sportvisie 2017-2021 
Duurzame sportbeleving voor iedereen! 

18-04-2017 & 19-04-2017 



Agenda 

• Doel van de bijeenkomst 

• Visie 

• Doelen 

• Gemiste onderwerpen 

• Rollen 
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Doel van de bijeenkomst 

• Scherp formuleren van de visie en doelstellingen; 

• Gemiste onderwerpen benoemen inclusief doelstelling(en); 

• Benoemen van de gemeentelijke en externe rollen. 
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Visie 

De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een  

duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur voor haar inwoners 

en  

stimuleert (sportief) bewegen door middel van een netwerk van vitale 

(sport)verenigingen. 
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Doelen 

• Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 

• Sportinfrastructuur 

• Toppers en evenementen 

• Tarieven en subsidies 
 

26 



Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 
De gemeente wenst alleen te investeren in initiatieven voor specifieke groepen 
wanneer deze zijn ingebed of verbonden aan een “reguliere/bestaande” sportaanbod 
en/of sportvereniging. Vooraf dient er de intentie te zijn om de specifieke groep(en) een 
vaste plek te geven binnen het reguliere sportaanbod/de sportvereniging. Bij iedere 
vorm van ondersteuning, stimulering of verbinding zal de duurzame inbedding binnen 
de bestaande sport een vereiste zijn als uitgangspunt. 
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Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 
Specifieke doelgroepen: kwetsbare groepen die niet zelfredzaam zijn ten aanzien van 
sporten/bewegen. Hieronder wordt verstaan: “Inwoners die zelf (nog) niet in de 
gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting 
vinden bij de sport.”  
 
De gemeente benoemd vooraf onder andere de volgende doelgroepen: 

• Jeugd (0 t/m 18 jaar) 
• Ouderen (65+) 
• Mensen met fysieke en/of mentale beperking 
• Financieel minder draagkrachtigen 
• “Nieuwe” Nederlanders 
• Mensen die re-integreren na afwezigheid door op de arbeidsmarkt 
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Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 
De gemeente streeft naar een procentuele toename van sport-/beweegdeelname 
door inwoners die benoemd zijn binnen één van de specifieke doelgroepen. Dit doet 
de gemeente door: 

• Informatie te verzamelen over passend sport- en beweegaanbod en dit actief te 
delen. 

• Sportverenigingen/aanbieders, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties 
te ondersteunen bij het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegaanbod 
voor specifieke groepen. 

• Een incidentele subsidie beschikbaar te stellen voor sportverenigingen die sport- en 
beweegaanbod willen ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. 
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Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 
De gemeente streeft naar meer organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde 
verenigingen. Hieraan wordt invulling gegeven door: 

• Concrete hands on verenigingsondersteuning te bieden op een specifiek 
onderwerp. 

• Sportverenigingen dienen zelf de concrete hulpvraag te stellen. 
 

De gemeente streeft naar meer kennisoverdracht en kennisdeling van en tussen 
sportverenigingen/sportbestuurders. Dit doet zij door: 

• 1 tot 2 maal per jaar kennisbijeenkomsten te organiseren voor lokale 
sportbestuurders/sportvrijwilligers.  

• De onderwerpen voor deze bijeenkomst(en) worden aangedragen door de 
sportverenigingen. 
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Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 
De gemeente streeft naar meer onderlinge kennisdeling en informatie uitwisseling 
tussen sportaanbieders/sportbestuurders en andere sectoren als zorg, welzijn, 
onderwijs, kunst en cultuur en het plaatselijke MKB/bedrijfsleven. Dit doet zij door: 

• 1 maal per jaar netwerkbijeenkomsten te organiseren voor lokale 
sportaanbieders/sportbestuurders en professionals uit andere sectoren. 

• Eén maal per jaar een gemeente brede bijeenkomst te organiseren voor 
(sport)bestuurders/vrijwilligers. Onder andere om vanuit de gemeente erkenning en 
waardering te geven aan alle vrijwilligers die zich inzetten. 
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Toppers en evenementen 
Topsport/talentontwikkeling 

• De gemeente huldigt een sporter (A/HP-status NOC*NSF of bijzondere doelgroep), 
wonend of opgegroeid in de gemeente Gooise Meren, na een bijzondere prestatie 
op een prestigieus internationaal evenement (EK/WK/OS). 

• De gemeente communiceert/publiceert de geleverde prestatie via haar 
mediakanalen en vraagt aandacht bij de lokale pers, met als doel (jonge) inwoners 
te inspireren te gaan sporten/bewegen. 

 
Evenementen 

• De gemeente ondersteunt kleinschalige sportevenementen met een incidentele 
subsidie. 
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Gemiste onderwerpen 
• … 
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Gemeentelijke rollen 
• Faciliteren 
Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de 
gemeente bij in kwalitatief goede, voldoende, duurzame en toegankelijke 
sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte. 

 
• Ondersteunen 
Inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door 
barrières geen aansluiting vinden bij de sport worden door de gemeente ondersteund 
bij het maken van een keuze en/of de toeleiding naar sportaanbod.  
Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. De gemeente 
waardeert de inzet van sportverenigingen zeer en ondersteund hen daarom door 
middel van kennisdeling en informatievoorziening. 

34 



Gemeentelijke rollen 
• Stimuleren 
De gemeente wil stimuleren dat (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun 
maatschappelijke rol, meer sport-/beweegaanbod gaan aanbieden aan inwoners die 
zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières 
geen aansluiting vinden bij de sport. 
 
• Verbinden 
De expertise en kennis, aanwezig bij onze sportaanbieders, (sport)organisaties en de 
gemeente, is groot en veelzijdig. Het maken van goede verbindingen zorgt voor 
kennisdeling, met als doel het kwaliteitsniveau van de sport binnen de gemeente te 
verhogen.  
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Gemeentelijke rollen 
• Inspireren 
Inspirerende voorbeelden bieden hoop en toekomst. De gemeente wil inspirerende 
voorbeelden gebruiken om meer inwoners te enthousiasmeren en stimuleren om te 
gaan sporten/bewegen.  
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Gemeentelijke rollen 
• Faciliteren d.m.v. sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte; 

 
• Ondersteunen d.m.v. intermediairs/ondersteuners t.b.v. toeleiding naar de sport en 

verenigingsondersteuning; 
 

• Stimuleren d.m.v. (tijdelijke) financiële impuls voor (sport)aanbieders die inspelen op 
behoeften van specifieke doelgroepen gekoppeld aan doelen passend binnen het 
beleid t.a.v. het sociaal domein en voor kleinschalige sportevenementen; 
 

• Verbinden d.m.v. (netwerk)bijeenkomsten gericht op kennisdeling, -uitwisseling en –
borging; 
 

• Inspireren d.m.v. communicatie/publiciteit rondom goede/inspirerende voorbeelden. 
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Proces/planning 

Besluitvorming visie rond de zomer  

 

Besluitvorming uitvoeringsnota eind 2017 
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Beweeg- en sportvisie 2017-2021 
Duurzame sportbeleving voor iedereen! 

18-04-2017 & 19-04-2017 



Agenda 

• Doel van de bijeenkomst 

• Visie 

• Doelen 

• Gemiste onderwerpen 

• Rollen 

• Creatieve afsluiting 
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Doel van de bijeenkomst 

• Scherp formuleren van de visie en doelstellingen; 

• Gemiste onderwerpen benoemen inclusief doelstelling(en); 

• Benoemen van de gemeentelijke en externe rollen. 
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Visie 

De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een  

duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur voor haar inwoners 

en  

stimuleert (sportief) bewegen door middel van een netwerk van vitale 

(sport)verenigingen. 
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Doelen 

• Beweeg- en sportstimuleringsbeleid 

• Sportinfrastructuur 

• Toppers en evenementen 

• Tarieven en subsidies 
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Sportinfrastructuur 
De gemeente streeft naar voldoende sportaccommodaties conform de richtlijnen van 
nationale sportbonden aangesloten bij NOC*NSF (capaciteitsberekeningen op basis 
van bespelingsnorm).  

• Een structurele behoefte aan meer sportaccommodaties mag, zonder duidelijk 
toekomstperspectief van daling, niet langdurig bestaan. Aantoonbaar maken over 
een periode van 5 tot 10 jaar en 15 jaar. 

• Bij een overschot aan sportaccommodaties kan de gemeente besluiten de 
grond/accommodatie voor andere doeleinden in te zetten. Bij definitieve wijziging 
dient de gemeente de afgenomen behoefte aantoonbaar te maken over een 
periode van 5 tot 10 jaar en 15 jaar. 

• Bij een tekort/overschot aan “gelijke” sportaccommodaties kan de gemeente 
gezamenlijk gebruik van één accommodatie door meerdere verenigingen 
afdwingen. 
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Sportinfrastructuur 
De gemeente streeft naar een goede spreiding van sportaccommodaties. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de functie (wijk/lokaal/regionaal). 

• Bij een tekort aan sportaccommodaties wordt de spreiding en functie 
meegenomen in de beoordeling of nieuwbouw noodzakelijk is. 
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Sportinfrastructuur 
De gemeente streeft naar veilige sportaccommodaties welke kwalitatief voldoen aan 
de norm voor sportbeoefening op lokaal/regionaal niveau, conform de richtlijnen van 
nationale sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het “Handboek sportaccommodaties” en de “sportvloerenlijst”. 

• Bij de beoordeling van een verzoek voor een hogere kwaliteitsnorm worden 
meerjarige sportprestaties (en ambities) van de betrokken sportverenigingen 
meegenomen in de afweging. 

• Bij een verzoek voor een hogere kwaliteitsnorm dient de vereniging de kosten van 
de hogere investering zelf bij te dragen. De onderhoudsnormen sluiten aan bij de 
hierboven gestelde kaders. Deze kunnen op verzoek van zowel de sportvereniging 
als de gemeente tussentijds worden aangepast op basis van meerjarige 
sportprestaties. 
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Sportinfrastructuur 
De gemeente past op alle gemeentelijke sportaccommodaties (ruimten t.b.v. 
sportbeoefening) het Sportbesluit toe. 
 
De gemeente stelt jaarlijks een (meerjaren) onderhoudsplan op/bij voor de 
gemeentelijke  sportaccommodaties. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud, het 
schoonmaken en het beveiligen van de gemeentelijke sportaccommodaties.  

• Wanneer een sportvereniging dagelijkse, kleinschalige 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert ontvangt zij hiervoor een 
vergoeding/reductie op de huurprijs. Wanneer bij controle blijkt dat de 
onderhoudstaken onvoldoende zijn uitgevoerd kan de gemeente de hiervoor 
ontvangen vergoeding terugvorderen.  
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Sportinfrastructuur 
De gemeente streeft er op lange termijn naar alle gemeentelijke sportaccommodaties 
en de sportieve buitenruimte toegankelijk te maken voor mensen met een (fysieke) 
beperking. 

• Bij nieuwbouw van een sportaccommodatie of aanleg van sportieve buitenruimte 
worden richtlijnen die de toegankelijkheid (kunnen) vergroten meegenomen in het 
pakket van eisen. 

• Bij renovatie van een sportaccommodatie of sportieve buitenruimte wordt bekeken 
of richtlijnen die de toegankelijkheid (kunnen) vergroten kunnen worden 
meegenomen in het pakket van eisen. 

• Bij nieuwbouw of renovatie van een sport specifieke accommodatie wordt eerst 
bekeken of er behoefte is aan meer toegankelijkheid en of deze niet al in de regio 
wordt opgevangen. 
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Sportinfrastructuur 
Parallel aan de sportvisie wordt ook een nieuwe visie ontwikkeld op het gebied van 
duurzaamheid. Dit beleid zal gaan gelden voor al het gemeentelijk vastgoed.  
 

De gemeente streeft naar duurzame gemeentelijke sportaccommodaties en 
sportieve buitenruimte, met het streven dat in de toekomst alle gemeentelijke 
sportaccommodaties energie neutraal zijn.  

• Bij nieuwbouw van een sportaccommodatie worden richtlijnen die de 
verduurzaming (kunnen) vergroten meegenomen in het pakket van eisen. 

• Bij renovatie van een sportaccommodatie worden bekeken of richtlijnen die de 
verduurzaming (kunnen) vergroten kunnen worden meegenomen in het pakket van 
eisen. 

 

De gemeente sluit zoveel mogelijk aan op landelijke initiatieven ten aanzien van 
verduurzaming/energie neutrale accommodaties. 
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Sportinfrastructuur 
Doelstellingen ten aanzien van een sportieve inrichting van de buitenruimte worden 
opgenomen in het speelruimtebeleid, beleid voor openbare ruimte en/of beleid t.a.v. 
recreatie/toerisme. 
 
Bij nieuwbouw, renovatie of onderhoud van de buitenruimte neemt de gemeente 
vroegtijdig richtlijnen mee ten aanzien van een sportieve inrichting. De sportieve 
buitenruimte dient: 
• uit te nodigen om te gaan sporten/bewegen; 
• moet voldoende veilig zijn om gedurende de gehele dag te gebruiken; 
• toegankelijk zijn voor iedereen; 
• duurzaam ingericht worden. 

 
Het promoten van sportieve buitenruimte valt onder de noemer recreatie/toerisme. 
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Tarieven en subsidies 
De gemeente hanteert transparant en eenduidig tarievenbeleid voor 
sportaccommodaties gebaseerd op kostprijsgerelateerde tarieven. 

• Nieuw tarievenbeleid wordt ingevoerd in het jaar 2018; 
• Indien het nieuwe tarievenbeleid leidt tot grote, nadelige gevolgen voor een  

sportvereniging wordt een overgangsperiode afgesproken van maximaal 5 jaar. 
 

De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor de doelstellingen: 
• De gemeente streeft naar een procentuele toename van sport-/beweegdeelname 

door inwoners die benoemd zijn binnen één van de specifieke doelgroepen. 
• De gemeente ondersteunt kleinschalige sportevenementen met een incidentele 

subsidie. 
• De aanvullende richtlijnen/eisen ten aanzien van de aan te vragen subsidie(s) 

worden uitgewerkt in de uitvoeringsnota bewegen & sport. 
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Gemiste onderwerpen 
• … 
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Gemeentelijke rollen 
• Faciliteren 
Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de 
gemeente bij in kwalitatief goede, voldoende, duurzame en toegankelijke 
sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte. 

 
• Ondersteunen 
Inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door 
barrières geen aansluiting vinden bij de sport worden door de gemeente ondersteund 
bij het maken van een keuze en/of de toeleiding naar sportaanbod.  
Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. De gemeente 
waardeert de inzet van sportverenigingen zeer en ondersteund hen daarom door 
middel van kennisdeling en informatievoorziening. 
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Gemeentelijke rollen 
• Stimuleren 
De gemeente wil stimuleren dat (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun 
maatschappelijke rol, meer sport-/beweegaanbod gaan aanbieden aan inwoners die 
zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières 
geen aansluiting vinden bij de sport. 
 
• Verbinden 
De expertise en kennis, aanwezig bij onze sportaanbieders, (sport)organisaties en de 
gemeente, is groot en veelzijdig. Het maken van goede verbindingen zorgt voor 
kennisdeling, met als doel het kwaliteitsniveau van de sport binnen de gemeente te 
verhogen.  
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Gemeentelijke rollen 
• Inspireren 
Inspirerende voorbeelden bieden hoop en toekomst. De gemeente wil inspirerende 
voorbeelden gebruiken om meer inwoners te enthousiasmeren en stimuleren om te 
gaan sporten/bewegen.  
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Uw rol(len) 
• … 
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Gemeentelijke rollen 
• Faciliteren d.m.v. sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte; 

 
• Ondersteunen d.m.v. intermediairs/ondersteuners t.b.v. toeleiding naar de sport en 

verenigingsondersteuning; 
 

• Stimuleren d.m.v. (tijdelijke) financiële impuls voor (sport)aanbieders die inspelen op 
behoeften van specifieke doelgroepen gekoppeld aan doelen passend binnen het 
beleid t.a.v. het sociaal domein en voor kleinschalige sportevenementen; 
 

• Verbinden d.m.v. (netwerk)bijeenkomsten gericht op kennisdeling, -uitwisseling en –
borging; 
 

• Inspireren d.m.v. communicatie/publiciteit rondom goede/inspirerende voorbeelden. 
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Proces/planning 

Besluitvorming visie rond de zomer  

 

Besluitvorming uitvoeringsnota eind 2017 

 

 

58 


