De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur voor haar inwoners, stimuleert (sportief)
bewegen van kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders tot betrokken en vitale organisaties.
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Beweeg- en sportstimuleringsbeleid
1.

2.

3.

4.

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 middels
kennis/expertise te ondersteunen om sport- en beweegaanbod aan te bieden aan specifieke groepen.
Een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen voor sportaanbieders die sport- en beweegaanbod willen
ontwikkelen voor specifieke doelgroepen
De gemeente streeft naar meer organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde verenigingen. Hieraan
wordt invulling gegeven door:
Sportverenigingen te stimuleren deel te nemen aan het project Clubmetingen van NOC*NSF.
Sportverenigingen middels kennis/expertise te ondersteunen met betrekking tot organisatorische,
financiële en/of bestuurlijke onderwerpen/knelpunten.
De gemeente streeft naar meer kennisoverdracht en kennisdeling van en tussen sportverenigingen en
sportbestuurders. Dit doet zij door:
2 maal per jaar kennisbijeenkomsten te organiseren voor lokale sportbestuurders en/of vrijwilligers in de
sport.
De gemeente streeft naar meer onderlinge kennisoverdracht en kennisdeling 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 een netwerkbijeenkomst te organiseren voor lokale sportaanbieders/sportbestuurders en
professionals uit andere sectoren.
1 maal per jaar een gemeente brede bijeenkomst te organiseren voor vrijwillige bestuurders van lokale
verenigingen. Onder andere om vanuit de gemeente erkenning en waardering te geven aan alle
vrijwilligers die zich inzetten.
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Sportinfrastructuur
1.

2.

3.

4.

5.

De gemeente streeft naar voldoende (gemeentelijke) 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. Behoefte wordt aantoonbaar gemaakt 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, na uitvoerig overleg met
de betrokken verenigingen, gezamenlijk gebruik van één accommodatie door meerdere verenigingen
afdwingen.
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.
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.
De gemeente Gooise Meren kiest ervoor de gemeentelijke sportaccommodaties op basis van een
overeenkomst “geven van gelegenheid tot sportbeoefening” te exploiteren. 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.
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Wanneer een sportvereniging dagelijkse, kleinschalige onderhoudswerkzaamheden uitvoert ontvangt zij x
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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Het onderhoudsplan wordt jaarlijks afgestemd met de gebruikers.
De gemeente streeft naar volledig toegankelijke (gemeentelijke) sportaccommodaties en sportieve
buitenruimte 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 de eerstvolgende 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 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.
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 wordt bekeken of richtlijnen ten behoeve van verduurzaming
van de sportaccommodatie kunnen worden meegenomen in het pakket van eisen.
De gemeente hanteert transparant en eenduidig tarievenbeleid voor sportaccommodaties gebaseerd op
kostprijsgerelateerde tarieven.
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Toppers en evenementen
1.

2.

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/Paralympics/Special Olympics).
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.
De wethouder, met sport in zijn/haar portefeuille, ontvangt sporter(s) en genodigden op het
gemeentehuis en biedt sporter(s) een passend cadeau aan.
De gemeente ondersteunt kleinschalige sportevenementen met een incidentele subsidie.
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