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Nota Sportbeleid

Voorwoord

Voor u ligt de eerste formele sportbeleidsnota van de

gang tot sport in de Noordwijkse samenleving. Om nu

gemeente Noordwijk. Met deze nota willen wij inzichte-

en in de toekomst in Noordwijk te kunnen sporten zijn

lijk maken met welk beleid de gemeente Noordwijk de

er voldoende sportvoorzieningen en een goede infra-

sportontwikkeling op korte en lange termijn wil onder-

structuur nodig. Voor een aantal sportaccommodaties

steunen en stimuleren. Enkele jaren geleden werd van-

in Noordwijk geldt dat er investeringen op korte termijn

uit een bezuinigingtaakstelling de sport in Noordwijk

noodzakelijk zijn. De gemeente Noordwijk zal zich gedu-

gedetailleerd onderzocht. Belangrijke conclusies waren

rende deze collegeperiode inzetten om de knelpunten,

destijds onder meer dat de Noordwijkse sportaccom-

genoemd in bijlage VIII op pagina 41, op te lossen.

modaties efficiënt en doelmatig worden gebruikt. Tegelijkertijd werd duidelijk dat weinig structuur bestond in

Sportdeelname moet blijvend gestimuleerd worden.

het tarieven-, en het daaruit voortvloeiende subsidiebe-

Voor elk individu in de Noordwijkse samenleving geldt

leid. Geconcludeerd werd dat er dringend behoefte was

dat hij/zij mee moet kunnen doen in een sportieve

aan een nadere uitwerking. Deze sportnota geeft, na de

Noordwijkse samenleving. Voor de jeugd draagt sport

eerder vastgestelde Kadernotitie Sportbeleid, een eer-

op een leuke en zinvolle manier bij aan de individuele

ste uitwerking aan deze behoefte door de kaders vast te

ontwikkeling. Sport stimuleert de fysieke en motorische

leggen op basis waarvan het tarieven- en subsidiebe-

ontwikkeling, leert kinderen samenwerken en sociale

leid nader uitgewerkt zal worden.

vaardigheden ontwikkelen. Zo leren ze met elkaar
samen te leven, met elkaar om te gaan en respect te

Sport is niet weg te denken uit de samenleving. Vele

hebben voor elkaar en voor afgesproken regels. Op

mensen genieten van sport zowel door het zelf te beoe-

jonge leeftijd beginnen met sporten biedt het hoogste

fenen, er naar te kijken als er over te spreken. Waar je

rendement betreffende de geformuleerde doelstel-

ook bent, er wordt vaak gesproken over de schitterende

lingen en is een goede uitgangspositie voor ‘een leven

(doel)punten, mooie acties of bijzondere sportgebeur-

lang’ sporten. Op deze wijze kan sporten tevens op

tenissen die hebben plaatsgevonden. Sport is een bin-

een verantwoorde wijze bijdragen aan het behoud van

dend element in de samenleving.

een goede gezondheid van mensen en geeft het hen
gelegenheid tot sociale contacten. Op het veld en in de

De gemeente Noordwijk hecht veel waarde aan de posi-

zaal komen mensen met uiteenlopende achtergronden

tieve effecten van sport voor de Noordwijkse samenle-

(zoals rangen en standen, culturele achtergronden) met

ving. Noordwijk beschikt, afgezet tegen het landelijke

elkaar in aanraking en worden uiteenlopende visies,

gemiddelde, over een hoge mate van sportparticipatie.

inzichten en gebruiken zichtbaar en uitgewisseld.

Dat geeft aan dat sport in Noordwijk bruist en dat is te
danken aan onze actieve sportverenigingen. De laatste

In het sportbeleid voor de periode 2007-2017 worden

jaren is ook vanuit de overheid de aandacht voor sport

deze waarden meegenomen en vertaald in beleid en

toegenomen. Sport speelt als middel een belangrijke rol

beleidsvoornemens die dienen bij te dragen aan het

in het behalen van sociaal-maatschappelijke doelstel-

behalen van de geformuleerde doelen.

lingen zoals maatschappelijke participatie, gezondheid,
normen en waarden en integratie. Daarom blijven wij
ons, samen met de sportverenigingen, maar ook in
samenwerking met onder meer het onderwijs, het wel-

Gerben van Duin

zijnsveld en de zorg, inzetten voor laagdrempelige toe-

Wethouder Sport

4

Gemeente Noordwijk

Inleiding
Sport en Beweging vormen voor veel Noordwijkers

in een sportbeleidsnota. Het toenemende maatschap-

een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Dit

pelijke belang van sport en de samenhang met beleids-

wordt geïllustreerd door een bovengemiddelde sport-

velden zoals onderwijs, welzijn en zorg vraagt in toene-

participatiegraad en dat Noordwijk maar liefst 27 sport-

mende mate om duidelijke beleidskaders, óók voor de

verenigingen telt die bij de Noordwijkse Sportraad zijn

partners (waaronder niet in de laatste plaats de sport-

aangesloten, zie bijlage VI op pagina 38. Sport levert

verenigingen en de sportraad) met wie de gemeente op

daardoor een belangrijke bijdrage aan de sociale struc-

sportgebied samenwerkt.

tuur en samenhang in de gemeente. Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende

Kortom, juist omdat de gemeente Noordwijk sport een

manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid,

warm hart toedraagt, een adequate sportinfrastructuur

sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege

tot haar kerntaken rekent, transparant wil zijn in haar

dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noord-

beleid en helder wil communiceren naar de Noord-

wijk van mening is dat sportbeoefening voor iedereen

wijkse samenleving op welke wijze sport op gemeente-

mogelijk moet zijn!

lijke ondersteuning kan rekenen, is het beleid voor de
komende jaren verwoord in voorliggende sportbeleids-

Laagdrempelige toegankelijkheid van sportaccommo-

nota. Bij de ontwikkeling van de sportbeleidsnota is de

daties en sportactiviteiten is één van de instrumenten

Kadernotitie Sportbeleid, die in september 2005 door

die hiervoor wordt ingezet. Er worden sinds jaren

de Raad is vastgesteld, als basis voor het te formuleren

substantiële financiële middelen door het gemeentebe-

beleid gebruikt.

stuur ingezet voor de sportsector. Deze toekenning van
gelden onderstreept het belang dat wordt gehecht aan

Mede omdat de sport zo sterk is ontwikkeld in de

sportdeelname en een adequate sportinfrastructuur in

Noordwijkse samenleving en de inspanningen die door

onze gemeente.

vele betrokkenen hogelijk door de gemeente worden
gewaardeerd, is voorliggende sportnota in nauwe

Hoewel er altijd beleidsaandacht en beleidspriori-

samenwerking met de Sportraad Noordwijk ontwikkeld.

teit heeft bestaan voor de sport in Noordwijk, is het

Door hen is een fundamentele bijdrage geleverd.

gemeentelijke sportbeleid nog niet eerder verankerd
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt het sportbeleid vanuit zowel de

Vanaf hoofdstuk 3 is het sportbeleid voor de gemeente

rijks- en provinciale overheid als vanuit de Regio Hol-

Noordwijk beschreven, onderverdeeld naar de verschil-

land Rijnland weergegeven. De belangrijkste uitgangs-

lende te onderscheiden taakvelden en beleidsterreinen.

punten van deze overheden, die van invloed zijn op het
te voeren lokale sportbeleid in Noordwijk, zijn in dit

Hoofdstuk 4 is gewijd aan een beschrijving van een

hoofdstuk benoemd.

actieplan, waarin voorstellen worden gedaan om te
komen tot een actief sportbeleid voor de komende

Hoofdstuk 2 legt het fundament voor het Noordwijkse
sportbeleid in de komende jaren. De daarin vervatte
visies, uitgangspunten en doelstellingen zijn bepalend
voor de koers die het Noordwijks gemeentebestuur op
sportgebied wenst te varen.
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jaren.

Gemeente Noordwijk

Hoofdstuk 1

Overheidsbeleid: de waarde van sport
1.1

Landelijk sportbeleid

gen in het centrum van steden en woonwijken. Met

Enige tijd geleden heeft het kabinet de kaders van

name vanuit de noodzaak tot meer leefbaarheid en

het landelijk sportbeleid aan de Tweede Kamer

sociale cohesie. Het rijk rekent er op dat gemeen-

gepresenteerd, de nota ´Tijd voor Sport´. Met het

ten bij de opzet van nieuwe locaties het richtgetal

motto´Bewegen, Meedoen, Presteren´wordt gestreefd

van circa 75 vierkante meter ‘groen’ (inclusief

naar “een sportieve samenleving waarin zowel veel aan

recreatie, speelmogelijkheden en trapveldjes) per

sport wordt gedaan als van sport wordt genoten”.

woning hanteren;

Hierbij zijn de volgende doelen geformuleerd:
•
•
•
•

•

betrokkenheid samenwerkingsprojecten tussen

mensen gaan meer sporten en bewegen voor hun

verenigingen, scholen en commerciële sportaan-

gezondheid;

bieders.

via de sport ontmoeten mensen elkaar en doen
mee aan maatschappelijke activiteiten;

Daarnaast verscheen in 2005 de Nota Ruimte van het

mensen gedragen zich sportief en respecteren

ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

(spel)regels;

en Milieu (VROM). NOC*NSF heeft, middels de nota

de topsport in Nederland wordt bevorderd als

“Ruimte voor Sport”, een reactie gegeven op deze nota

symbool voor ambitie, als bron vanontspanning en

waarin een overzicht wordt gegeven van de landelijke

voor ons nationale imago in binnen- en buitenland.

ruimtebehoefte voor sportaccommodaties, nu en in de
toekomst. De belangrijkste conclusie is dat er in Neder-

Het ministerie van VWS verwoordt met de nota op een

land tot 2020 ongeveer 9.000 ha. extra ruimte voor de

aantal terreinen een taak voor de lokale overheid:

sport moet bijkomen (bovenop de huidige 31.000 ha.).

•

binnen het onderwijs moet een ruim aanbod voor

NOC*NSF stelt dat groei noodzakelijk is om aan de toe-

opvoeding en sport aanwezig zijn;

komstige behoefte te kunnen voldoen.

•

gemeenten en provincies moeten voldoende
ruimte realiseren voor op loop- en fietsafstand liggende sportterreinen in en om de stad of dorp. Op
gemeentelijk niveau dient bijzondere aandacht uit
te gaan naar de meerwaarde van sportvoorzienin-

7
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1.2

Provinciaal sportbeleid

Samen met sportaanbieders in Holland Rijnland willen

In de sportbeleidsnota van de provincie Zuid-Holland,

de gemeenten binnen Holland Rijnland zich inspannen

“Sport Scoort”, wil de provincie zich in samenwerking

om zoveel mogelijk inwoners een op maat gesneden

met alle sportaanbieders en gemeenten inspannen om

toegang tot sport te bieden. Dit wil ze bereiken via drie

een heldere en toegankelijke sportinfrastructuur tot

speerpunten:

stand te brengen. Dit wil zij bereiken door de komende

•

meer samenwerking tussen buurt, onderwijs en

vier jaar langs vier programmalijnen te werken. Deze

sport, bijvoorbeeld door het realiseren van multi-

zijn:

functionele accom¬modaties;

•

versterken van de samenwerking tussen buurt,

•

•

sport, bewegen en gezondheid;

•

sport en ruimte;

•

versterken sportinfrastructuur.

bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl
voor ouderen en jongeren;

onderwijs en sport;
•

regionale spreiding en afstemming van sportvoorzieningen.

Holland Rijnland stelt de volgende prioriteiten voor
Aansluitend op de reactie van NOC*NSF op de Nota

sport:

Ruimte van het ministerie van VROM heeft de Provincie

•

worden;

Zuid-Holland het rapport “Ruimte voor Sport in ZuidHolland” geschreven. Dit rapport is het resultaat van

•
•
•

fysieke ruimte);

zoek. De provincie vindt het belangrijk dat er structureel
oefening voor de ruimtelijke ordening.

1.3

Regionaal Sportbeleid

Holland Rijnland wil een regio zijn met een goed voorzieningenniveau en die zijn inwoners volop kansen
biedt zich te ontwikkelen en te participeren. In de Regionale Structuurvisie Streefbeeld Maatschappelijke Voorzieningen van augustus 2006 wordt geconcludeerd dat
er binnen de regio Holland Rijnland minimaal sprake
moet zijn van voldoende en goed bereikbare voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport
en cultuur.
De ruimte voor sport, spel en recreatie staat in de
regio onder druk door een groeiende ruimtevraag voor
wonen, werken, verkeer en vervoer. Sportvoorzieningen
worden in de regio steeds meer naar de randen van
dorpen en steden verplaatst en zijn daardoor slechter
bereikbaar voor haar burgers. Dit wordt als zorgelijk
beschouwd, omdat sport en spel niet alleen een vormende, sociaal-integratieve en gezondheidswaarde
hebben, maar deze er juist voor zorgen dat wijken en
buurten leefbaar en aantrekkelijk zijn.
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op regionaal niveau normen vaststellen ten
behoeve van speelruimte voor kinderen (3% van de

en om te komen tot gesprekken op basis van dit onderaandacht gegeven wordt aan de gevolgen van sportbe-

planning/realisering nieuwe sportaccommodaties
intergemeentelijk afstemmen;

Zuid-Holland, gemeenten en sportbonden te informeren
over de ruimtelijke gevolgen van sportvoorzieningen

onderzoeken in hoeverre topsport binnen de regio
gehaald/gestimuleerd dient te worden;

een onderzoek naar het ruimtebeslag in de provincie
Zuid-Holland. Het rapport heeft als doel de Provincie

sport dient vanuit de gemeenten gestimuleerd te

•

regionale afstemming sport en recreatie van die
voorzieningen die een regionale functie hebben.

Gemeente Noordwijk

Hoofdstuk 2

Gemeentelijke context
2.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het sportbeleid weergegeven

2.3 Structuurvisie Noordwijk

vanuit zowel de rijks- en provinciale overheid als vanuit

In het najaar van 2007 zal de structuurvisie Noordwijk

de Regio Holland Rijnland. Juist omdat deze overheden

2025 worden gepresenteerd. Bij de totstandkoming

met regelmaat projectsubsidies beschikbaar stellen

hiervan is ambtelijk nauw overleg geweest over de

voor het realiseren van door hen beoogde doelen, wil

visie van het sportbeleid en consequenties ten aanzien

de gemeente Noordwijk met haar lokale beleid zoveel

van de ruimte. De sportbeleidsnota zal invloed hebben

mogelijk aansluiting zoeken bij dit beleid.

op de structuurvisie. Deze wordt nadrukkelijk meege-

De verwevenheid van sport met andere beleidsterreinen

nomen om slagvaardig te kunnen opereren bij nader

als welzijn, onderwijs, volksgezondheid, zorg én ruimte-

te maken keuzen die een direct effect hebben op het

lijke ordening komt helder naar voren uit het beleid van

sportaccommodatiebeleid. Dit conform het landelijke

eerder genoemde overheden. Ook binnen Noordwijk

en provinciale sportbeleid dat oppert dat er structureel

is er sprake van samenhangend en beleidsterreinover-

aandacht gegeven dient te worden aan de gevolgen van

schrijdend beleid dat goed aansluit bij het rijks-, provin-

sportbeoefening voor de ruimtelijke ordening.

ciaal en regionaal beleid op het gebied van sport.

2.2 Toekomstvisie Noordwijk 2025

2.4 Structuurvisie Middengebied 		
Noordwijk

´De Gemeenteraad van Noordwijk heeft in 2004 in

Op 2 februari 2005 heeft de gemeenteraad de struc-

samenspraak met de bevolking, bedrijven en maat-

tuurvisie Middengebied vastgesteld. De structuurvisie

schappelijke organisaties een toekomstvisie opgesteld.

is een langetermijnvisie van het gemeentebestuur op

In de hectische omgeving van de Randstad, met oog

de ruimtelijke ontwikkeling van het Middengebied.

voor de cultureel-historische bakens in het landschap,

Hierin is vastgelegd dat het gehele Middengebied haar

de eigen identiteit en de zee als bron van inkomen en

open karakter dient te behouden en om dat mogelijk te

inspiratie, zet Noordwijk met nieuw elan koers naar

maken is in de structuurvisie Middengebied een land-

de toekomst. Hoe Noordwijk er uit ziet in 2025? Dan

schapspark geprojecteerd tussen Noordwijk-Binnen en

staat Noordwijk nationaal en internationaal bekend als

Noordwijk aan Zee. Vooralsnog zal dus worden gestart

attractieve verblijfsplaats! Mensen komen naar Noord-

met de ontwikkeling van het Bollenbad/Bollenparkter-

wijk voor rust en ruimte, voor ontspanning, of voor een

rein, eventueel tegelijkertijd met de ontwikkeling De

bezielde ontmoeting.´

Nes. Nadrukkelijk is door de gemeenteraad aangegeven
dat er géén zwembadvrije periode mag ontstaan. Dit

De toekomstvisie is ontwikkeld om een houvast te bie-

heeft tot gevolg dat het Bollenbad pas plaats zal maken

den bij het ontwikkelen van strategisch beleid en dient

voor woningbouw na oplevering van het nieuwe zwem-

ook voor de sportsector in een aantal relevante thema´s

complex. Dit is mogelijk gemaakt door op de locatie van

te worden uitgewerkt:

Tennis Club Bollenpark een nieuw zwembad te realise-

•

de basis leggen voor een aangenaam woon-, werk-

ren. Deze vereniging zal nieuwe huisvesting krijgen aan

en verblijfsklimaat;

de andere zijde van de Nieuwe Zeeweg. Het deel tussen

het scheppen van een kwalitatief hoogwaardig en

de van Panhuysstraat en de Nieuwe Zeeweg zal in een

gevarieerd woonmilieu;

latere fase aan bod komen. De sportvelden in dit deel-

behoud en versterking van bestaande kwaliteiten,

gebied kunnen dan voorlopig blijven liggen. Het plan is

zoals het verenigingsleven;

zo opgesteld dat de verschillende onderdelen afzonder-

het bieden van een plaats aan jongeren en oude-

lijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld.

•
•
•

ren, hoge en lage inkomens, autochtonen en
allochtonen, gasten en inwoners.
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2.5 Coalitieakkoord

Het collegewerkprogramma 2006- 2009, dat een uit-

De gemeente Noordwijk vindt het van belang dat

werking is van het coalitieakkoord, heeft de ambitie

Noordwijk een gemeente is waar het prettig wonen,

dat er in 2010 nieuwe investeringen zijn gedaan om het

werken en recreëren is en waar mensen elkaar kunnen

beleid en de onderlinge samenwerking met betrekking

ontmoeten. Sport en recreatie dragen bij aan een kwa-

tot sport, senioren en jeugd & jongeren te intensiveren.

litatief goede leefomgeving en de gemeente vindt het

De voorstellen daartoe zijn in samenspraak met betrok-

belangrijk dat deze worden bevorderd. Het coalitieak-

ken organisaties en instellingen opgesteld. Interactieve

koord 2006-2010 ‘Noordwijk in Balans’ is in de gemeen-

beleidsontwikkeling en directe communicatie met bur-

teraad van juni 2006 bekrachtigd. Het coalitieakkoord is

gers is in deze collegeperiode gemeengoed geworden.

uiteraard leidend bij het sportbeleid van de gemeente

De huisvesting van welzijnsvoorzieningen, waaronder

Noordwijk.

sportaccommodaties, beantwoordt aan zowel de ruimtelijke als de inhoudelijke eisen van deze tijd.

In het akkoord is het volgende over sport opgenomen:
‘Op dit moment kampt een aantal sportverenigingen
aan de noordzijde van de Nieuwe Zeeweg met capaci-

2.6 Kadernotitie sportbeleid

teitsproblemen. Deze problemen, spelend op korte ter-

In 2006 is de kadernotitie sportbeleid door de gemeen-

mijn, zullen nog in deze collegeperiode in samenspraak

teraad vastgesteld. De kadernotitie heeft de richting

met de verenigingen en de Sportraad worden aange-

aangegeven voor de formulering van het toekomstige

pakt. Het gaat met name om een derde veld voor Hoc-

sportbeleid. In de kadernotitie worden de volgende

keyclub Noordwijk, twee kunstgrasvelden voor Fluks en

visies omschreven:

om de inplaatsing van het tennispark van TC Bollenpark.

•

de gemeente hecht er vanuit onder meer haar
onderwijsbeleid, jeugdbeleid, seniorenbeleid en

In lijn met eerdere afspraken en met het oog op het ver-

volksgezondheid een groot belang aan dat alle

groten van de ruimtelijke kwaliteit van het Centraal Park

inwoners, ongeacht hun fysieke mogelijkheden,

fase II, het realiseren van toekomstvaste en kwalitatief

in staat zijn om binnen de gemeentegrenzen een

hoogwaardige sportvoorzieningen en het realiseren
van de in het coalitieakkoord genoemde kinderboerde-

sport- of bewegingsactiviteit kunnen beoefenen;
•

rij worden in het kader van de inspraakversie van de

de sportverenigingen worden gezien als een bindmiddel in de gemeente en tussen bevolkingsgroe-

structuurvisie twee perspectieven uitgewerkt voor de

pen;

georganiseerde sport.

•

In perspectief 1 komt er voor de georganiseerde sport

•

Bestaand sportaanbod in Noordwijk moet zo veel
mogelijk worden behouden;
het is de gemeente veel waard dat de vrijwilligers

een nieuw sportpark in Nieuw Oost om de groeiende

in de sportverenigingen behouden blijven en dat

behoefte aan sport ten gevolge van de uitbreiding van

zij hun vrijwilligersfunctie optimaal kunnen uitoe-

woningbouwlocaties daar op te vangen. In perspectief 2
wordt eerst ingezet op het zo goed mogelijk accommo-

fenen;
•

deren van de georganiseerde sport op de huidige drie
sportparken Duinwetering, Lageweg, Nieuwe Zeewegen

de rol van de gemeente is op het gebied van de
ongeorganiseerde sport voorwaardenscheppend;

•

het stimuleren van topsport en passieve sportbeoe-

wordt de mogelijkheid van een vierde sportpark achter

fening vormt geen onderdeel van het gemeentelijk

de hand gehouden.

sportbeleid;
•

de gemeente geeft aan dat de nadruk in het accom-

Na inspraak en politieke besluitvorming wordt een en

modatiebeleid komt te liggen op voldoende en

ander uitgewerkt in goed overleg met betrokken vereni-

kwalitatief goede accommodaties met de daarbij

gingen en de Sportraad.’

behorende sporttechnische eisen, maar ook eisen
als voldoende ruimte, bereikbaarheid en sociale

Naast bovengenoemde ambitie heeft de coalitie €

veiligheid, waarbij multifunctioneel gebruik kern-

25.000,-- extra voor sport beschikbaar gesteld vanaf het

begrip is;

jaar 2007. Dit bedrag loopt op tot € 100.000,-- in 2010.
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•

Multifunctioneel maken van accommodaties mag

De Sportraad tracht zijn doel ondermeer te bereiken

niet ten koste gaan van de kernactiviteit en de

door:

karakteristieke eigenschappen van een sportver-

•

sen de plaatselijke sportverenigingen;

eniging. Daarbij zal dus monofunctioneel gebruik
mogelijk zijn als multifunctioneel gebruik niet

•

ten;

het verder ontwikkelen van sportbeoefening en de
benodigde accommodaties;

mogelijk blijkt binnen de eisen van specifieke spor•

het bevorderen van een goede samenwerking tus-

•

het adviseren – gevraagd of ongevraagd – van het
gemeentebestuur en andere instanties over onder-

er dient een duidelijker verband te zijn tussen de

werpen, die de sport in de ruimste zin raken;

door de gemeente verstrekte gelden en maatschappelijke doelen. Hier dient een subsidie- en

•

het samenwerken met andere organisaties;

tarievenstelsel voor te worden ontworpen zodat

•

het organiseren van activiteiten ter bevordering

transparant wordt welk deel de gebruiker en welk

van de beeldvorming van sport in de gemeente

deel van de kosten de gemeente betaalt, waardoor

Noordwijk.

een rechtvaardiger stelsel ontstaat.
In haar werkwijze zal de Sportraad haar adviezen steeds

2.7 Sportraad Noordwijk

zorgvuldig moeten afwegen en daarmee recht doen aan

De Sportraad Noordwijk, een adviesorgaan, is ingesteld

de ambities en mogelijkheden van individuele sportver-

door de gemeenteraad. De Algemene Leden Vergade-

enigingen getoetst en gespiegeld aan de vele kaders,

ring van de Sportraad wordt gevormd door vertegen-

waaronder de andere verenigingen. Het Mission

woordigers van aangesloten sportverenigingen. Elke

Statement van de Sportraad is bijgesloten als bijlage IX

vereniging wijst ten hoogste twee leden aan voor deel-

(pagina 42).

name aan deze vergadering. Elke vereniging heeft het
recht tot het uitbrengen van één stem. Het bestuur van

Bij de totstandkoming van voorliggende sportbeleids-

de Sportraad bestaat uit minimaal vier en maximaal

nota is de Sportraad Noordwijk vanzelfsprekend betrok-

acht leden, te weten: een voorzitter, een secretaris, een

ken. Vanuit deze betrokkenheid heeft de Sportraad een

penningmeester en minimaal één en maximaal vijf ove-

tweetal essentiële uitgangspunten ten behoeve van

rige leden. De sportraad geeft gevraagd en ongevraagd

het te formuleren accommodatiebeleid ingebracht, te

advies aan de raadscommissies en de gemeenteraad,

weten:

waarbij de Verordening Adviesraden gemeente Noord-

•

in het kader van het gemeentelijke beleidsaccent
op de breedtesport in relatie met de beoogde doel-

wijk leidend is.

matige besteding van financiële middelen dient bij
accommodatie-ontwikkeling clustervorming het

De Sportraad Noordwijk stelt zich ten doel:
•

gemeente Noordwijk in de ruimste zin;
•

uitgangspunt te zijn;

het bevorderen van de sportbeoefening in de
•

bij toekomstige invulling van de Structuurvisie zal

het behartigen van de individuele en gezamenlijke

clustervorming én centrale ligging van sportaccom-

belangen van de in de gemeente Noordwijk aanwe-

modaties dienen te worden nagestreefd, waarbij

zige en toekomstige sportverenigingen.

rekening gehouden dient te worden met de groei
van verenigingen.

Voor het verwezenlijken van deze doelen zijn de volgende taken geformuleerd:
•

het fungeren als klankbord voor de Noordwijkse
sportverenigingen;

•

het screenen van planologische plannen;

•

het deelnemen aan overlegsituaties;

•

het tot stand brengen en onderhouden van een
netwerk van organisaties en instellingen op het
gebied van sport in Noordwijk.
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Hoofdstuk 3

Sportbeleid gemeente Noordwijk 2007 - 2017
3.1 Inleiding

sport niet alleen een doel vanuit de autonome functie,

Tot op heden heeft de gemeentelijke aandacht voor

maar ook als middel wordt ingezet om ondersteuning te

sport hoofdzakelijk bestaan uit het zorgdragen voor

geven aan het realiseren van beleidsspeerpunten vanuit

instandhouding van accommodaties, het toepassen van

andere beleidsterreinen, zoals jeugdbeleid, senioren-

niet-kostendekkende tarieven en het beschikbaar stellen

beleid, volksgezondheidsbeleid, evenementenbeleid,

van subsidies. Voor de komende jaren heeft de gemeen-

vrijwilligersbeleid, onderwijsbeleid en de Wet Maat-

te een actief sportbeleid voor ogen. De gemeente heeft

schappelijk Ondersteuning (WMO). Door bundeling van

hierin zowel een regisserende als voorwaardenschep-

krachten wordt ingezet op het bereiken van een verster-

pende rol, waarbij het primaire uitgangspunt is dat

kend maatschappelijk rendement.

3.2 Voorwaarden en uitgangspunten sportbeleid

Voorwaarden

•

Uit vorengenoemde onderzoeken blijkt
eveneens dat de bestaande accommodaties

•

Het sportbeleid dient een fundamentele bij-

sober en doelmatig zijn. Bezien vanuit de

drage te leveren aan het realiseren van de Toe-

actuele omstandigheden blijkt er sprake te

komstvisie Noordwijk 2025 “Een kwestie van

zijn van verouderde accommodaties, waarbij

kwaliteit”. De aanwezigheid van een adequate

er sprake is van achterstallig onderhoud. Om

sportinfrastructuur draagt bij aan de uitstra-

de bestaande sportinfrastructuur te kunnen

ling en het imago van Noordwijk en oefent

behouden dient minimaal het gesignaleerde

positieve invloed uit op vestiging door zowel

achterstallig onderhoud ingelopen te worden;

particulieren als bedrijven en instellingen. Het

•

•

De sport kan in belangrijke mate bijdragen

rijke verenigingsleven staat garant voor het

aan het realiseren van doelstellingen die

kunnen “meedoen” in de Noordwijkse samen-

voor diverse andere beleidsvelden in de

leving en draagt op grond daarvan bij aan het

gemeente Noordwijk zijn geformuleerd. Het

te ervaren woon- en leefklimaat. Behoud en

vorm te geven sportbeleid dient in te spelen

versterking van zowel sportinfrastructuur als

op versterking van belendende beleids- en

sportverenigingsleven is expliciet aandachts-

aandachtsvelden als volksgezondheid, jeugd,

punt voor het te formuleren sportbeleid.

onderwijs, senioren, evenementen, de WMO

Uit onderzoek van Hopman•Andres consultants in 2003 en Marktplan in 2006, verricht

en vrijwilligers.
•

in opdracht van de gemeente, blijkt dat de

stand gebracht te worden in het verstrekken

bestaande accommodaties zeer intensief
worden benut. Dit betekent dat er géén ruimte

Er dient rechtvaardigheid en transparantie tot
van gelden door de gemeente.

•

Waar het de ongeorganiseerde sport betreft

meer is voor groei en dat bij een toename van

kiest de gemeente voor een voorwaarden-

het aantal inwoners en een gelijkblijvende

scheppende rol.

of toenemende sportparticipatiegraad onvoldoende capaciteit aanwezig zal zijn.

•

Het stimuleren van topsport en passieve
sportbeoefening vormt geen onderdeel van
het gemeentelijk sportbeleid.
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Uitgangspunten
•

•

vinciaal beleid kan kansen bieden voor de sport

heid voor alle doelgroepen en de noodzaak tot

in Noordwijk waar het gaat om het kunnen

behoud en/of verbetering van de leefbaarheid

benutten van bijvoorbeeld (project)subsidies. In

en sociale cohesie binnen de gemeente dienen

het te formuleren sportbeleid wordt aansluiting

sportvoorzieningen in de directe nabijheid van
bevolkingsconcentraties gesitueerd te zijn c.q te
•

Het zoeken van aansluiting bij landelijk en pro-

Uit oogpunt van sociale en veilige bereikbaar-

gezocht bij het beleid van deze overheden.
•

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen en

blijven.

sporttechnische ontwikkelingen, zie bijlage III

Het bestaande sportklimaat en de Noordwijkse

op pagina 32, worden betrokken bij het vorm te

sportparticipatiegraad overstijgen het landelijk

geven sportbeleid.

niveau, de sportverenigingen hebben gezamenlijk ca. 9.000 leden. Deze trend dient behouden
en waar mogelijk versterkt te worden. Met name
het laagdrempelig toegankelijk houden van
sport is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

3.3 Missie sportbeleid Noordwijk

instrument om de gezondheid en het welzijn van haar

De missie die in het kader van voornoemde voorwaar-

inwoners te verbeteren en sociale en maatschappelijke

den en uitgangspunten voor het gemeentelijke sportbe-

participatie te bevorderen.’

leid is geformuleerd luidt:
Het niveau van de sport in het algemeen, en de sportac‘De gemeente Noordwijk wil mogelijk maken en bevor-

commodaties in het bijzonder, dient aan te sluiten bij de

deren dat elke Noordwijker op een, uit oogpunt van

structuurvisie Noordwijk en vormt in feite een uitwer-

gezondheid, vorming en ontplooiing, verantwoorde

king van het pad dat leidt naar het Noordwijk dat daarin

wijze aan enige vorm van sportbeoefening kan deelne-

is geschetst. De sportbeleidsnota dient als basis voor de

men, vanuit zijn/haar interesse en persoonlijke omstan-

nadere uitwerking van de structuurvisie om slagvaardig

digheden, in een voor hem/haar bereikbare en geschikte

te kunnen opereren bij nader te maken keuzen die een

omgeving en tegen een redelijk betaalbare prijs. Daar-

direct effect hebben op de sportaccommodaties.

naast zet de gemeente Noordwijk haar sportbeleid in als

13
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3.4 Doelstellingen

•

delijke, provinciale en regionale sportbeleid;

De missie waarop het sportbeleid is gestoeld richt zich
op het realiseren van de volgende doelstellingen:

het sportbeleid wordt afgestemd op zowel het lan-

•

aan de ondersteuning van sportverenigingen wordt

de gemeente Noordwijk bevordert een blijvende sport-

actief bijgedragen en daarnaast wordt uitvoering

deelname onder alle lagen van de bevolking, teneinde

gegeven aan een actief vrijwilligersbeleid zodat de

bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de

verenigingen hun maatschappelijke functie kunnen
blijven vervullen;

inwoners van Noordwijk;
•

•

primair zet de gemeente Noordwijk haar beleid

voor de anders-georganiseerde sport vervult de

en financiële middelen in op het ondersteunen en

gemeente Noordwijk een voorwaardenscheppende

accommoderen van de breedtesport;

rol;

het sportbeleid wordt afgestemd op andere

•

topsport wordt uitsluitend ondersteund indien er

beleidsvelden zoals jeugdbeleid, seniorenbeleid,

sprake is van een evenement dat past binnen de

volksgezondheidbeleid, evenementenbeleid,

kaders van het gemeentelijke evenementenbeleid.

vrijwilligersbeleid onderwijsbeleid en de WMO
teneinde de sociale cohesie en de leefbaarheid te
bevorderen;
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3.5 Taakvelden

beleidsveld “verenigingsbeleid”. Voor een overzicht van

Het sportbeleid van de gemeente Noordwijk richt zich in

alle sporten die in Noordwijk georganiseerd te beoefe-

hoofdlijnen op de volgende taakvelden:

nen zijn wordt verwezen naar bijlage VI op pagina 38.

•

georganiseerde sport

Uit deze bijlage blijkt dat het aanbod in Noordwijk ruim

•

anders-georganiseerde sport

en divers is.

•

sportstimulering

3.5.2 Anders-georganiseerde sport
3.5.1 Georganiseerde sport

Het vraaggericht maken van het sportaanbod is voor de

De sportverenigingen worden door de gemeente zowel

gemeente Noordwijk een belangrijk uitgangspunt. Ook

gezien als een belangrijk sociaal bindmiddel tussen de

inwoners die ervoor kiezen niet in verenigingsverband

diverse bevolkingsgroepen als een belangrijk instru-

te sporten wil de gemeente voldoende alternatieve

ment om verantwoorde sportdeelname te stimuleren

mogelijkheden bieden.

en te faciliteren. Op grond hiervan zal de gemeente ook

Anders-georganiseerde sport betreft sportbeoefening

de komende beleidsperiode de georganiseerde sport,

buiten een formeel verband zoals een vereniging. De

sportverenigingen en andere maatschappelijke organi-

sporter organiseert, al dan niet met anderen, zijn eigen

saties die sportactiviteiten aanbieden, ondersteunen en

sportactiviteiten. De bijdrage van de ongeorganiseerde

faciliteren zodat zij hun sociaal maatschappelijke functie

sport aan maatschappelijke doelen is moeilijk te beoor-

optimaal kunnen uitvoeren. Het vrijwilligerswerk is een

delen en te meten. Daarom is de rol van de gemeente

belangrijk en onmisbaar onderdeel van de sport. Taak-

waar het anders-georganiseerde sportdeelname betreft

verzwaring door scherpere regelgeving en het (moeten)

vooral voorwaardenscheppend. De anders-georgani-

inspelen op nieuwe behoeften vraagt meer inspanning

seerde sport wordt ondersteund door het aanbieden

en kwaliteit van de huidige vrijwilliger. De gemeente

van faciliteiten waarvan op ongeorganiseerde wijze

vindt het belangrijk dat de vrijwilligers voor de sport-

gebruik kan worden gemaakt zoals onder meer het

verenigingen behouden blijven en dat ze hun vrijwil-

gemeentelijke zwembad, maar ook door het realiseren

ligersfunctie optimaal kunnen uitoefenen. Reden om in

en instandhouden van voorzieningen in de openbare

de komende beleidsperiode nadrukkelijk aandacht te

ruimte (als fiets-, ruiter- en skeelerpaden).

besteden aan het vormgeven van een actief gemeen-

De uitgangspunten die hiervoor binnen het gemeente-

telijk vrijwilligersbeleid ter ondersteuning van de

lijke beleid worden gehanteerd zijn verwoord binnen

sportverenigingen. De wijze waarop de georganiseerde

het “accom¬modatiebeleid”.

sport zal worden ondersteund is nader uitgewerkt in het
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3.6 Beleidsinstrumenten
Om de brede missie die ten grondslag ligt aan het
gemeentelijke sportbeleid en de daaruit voortvloeiende
doelstellingen te kunnen realiseren worden verschillende beleidsinstrumenten ingezet, dit betreft:
•

sportstimuleringsbeleid;

•

accommodatiebeleid;

•

verenigingsbeleid;

3.6.1 Sportstimuleringsbeleid
De gemeente geeft reeds gestalte aan het sportstimule-

3.5.3 Sportstimulering

ringsbeleid met de inzet van vakleerkrachten Lichame-

De sportparticipatiegraad in Noordwijk ligt boven het

lijke Opvoeding op de basisscholen. Daarnaast zijn er

landelijke gemiddelde, zie bijlage IV op pag. 35. Het

diverse groepen ouderen actief in het Meer Bewegen

streven van de gemeente is er op gericht om deze situ-

voor Ouderen programma dat in samenwerking met

atie minimaal te handhaven, maar bij voorkeur te laten

de stichting CON wordt georganiseerd. De gemeente

toenemen.

wil sportdeelname verder stimuleren, daar het huidige

Wanneer mensen op jonge leeftijd in aanraking komen

sportstimuleringsbeleid zeer beperkt is te noemen.

met sport zullen zij op latere leeftijd vaak ook nog spor-

Hiertoe wenst zij gebruik te maken van de aantrekkings-

ten, daarom vormt de jeugd een belangrijke aandachts-

kracht van de Noordwijkse sportverenigingen op de

groep. Met name de sportuitval in de leeftijdsgroep 14

inwoners van de gemeente. Speciale aandacht gaat bin-

tot en met 18-jarigen veroorzaakt door andere interes-

nen het sportbeleid voor de komende periode uit naar

ses (baantjes, uitgaan en dergelijke) zal in nauw overleg

het stimuleren van sportdeelname door:

met de sportverenigingen worden aangepakt. Naast de
jeugd gaat expliciete aandacht uit naar het stimuleren

•

kinderen 5 t/m 12 jarigen;

van sport onder doelgroepen zoals ouderen en gehan-

Handhaven van de inzet van vakleerkrachten voor

dicapten, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht

het bewegingsonderwijs. In samenwerking met

bij het mogelijk maken en versterken van maatschappe-

sportraad c.q. sportverenigingen bezien op welke

lijke participatie door alle inwoners.

wijze deze jonge jeugd tot structurele sportdeelna-

Het stimuleren van topsport vormt geen onderdeel van

me kan worden gestimuleerd. Ouderbetrokkenheid

het gemeentelijke sportbeleid. Sportevenementen kun-

gestalte geven door gerichte voorlichting (al dan

nen echter een belangrijke functie hebben en sportpar-

niet in samenwerking met scholen) over het belang

ticipatie verhogend werken voor o.a. de jeugd. Wanneer

van sport op de fysieke, emotionele en sociale

een dergelijk (top)sportevenement past binnen het eve-

ontwikkeling van hun kinderen. Appelleren aan de

nementenbeleid, kan in specifieke gevallen een beroep

noodzaak dat ouders hun kinderen ondersteunen

worden gedaan op de budgetten ten behoeve van het

bij het deelnemen aan een sport in verenigingsver-

evenementenbeleid. De beschikbare middelen voor het

band (oudercoach, brengen en halen). Vooralsnog

´reguliere´ sportbeleid zullen echter niet voor topsport

wordt hiertoe het subsidie-instrument schooltoer-

en passieve sportbeoefening worden ingezet.

nooien ingezet, maar dan gericht op het tot stand
brengen van structurele sportdeelname.
Gelet op de landelijke trend die zich langzaam aan
het ombuigen is van het afschaffen van schoolzwemmen naar het opnieuw invoeren van schoolzwemmen, verdient het in het kader van het stimuleren van sportdeelname aanbeveling het schoolzwemmen voor Noordwijk te heroverwegen.
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•

jeugdigen 13 t/m 18 jarigen;

zwembad expliciet rekening gehouden dienen te

Sportstimulering van deze groep is van groot

worden met de belangen en de behoeften van deze

belang, omdat is gebleken dat onder druk van de

doelgroep.Sportverenigingen die zich willen inzetten

omstandigheden in deze leeftijdsfase (baantjes,

om hun vereniging of accommodatie te ontsluiten

uitgaan en dergelijke) de combinatie met sport (te)

voor mensen met een beperking (zoals momenteel

vaak wordt losgelaten. Het Nationaal Instituut Sport

de hockeyvereniging NHC de mogelijkheden hiertoe

en Bewegen heeft specifiek voor deze groep het

aan het verkennen is) kunnen een beroep doen op

programma Whoz Next ontwikkeld. Dit programma

incidenteel te verstrekken projectsubsidie.

richt zich op het organiseren van sportactiviteiten
voor deze doelgroep door de doelgroep zelf. Naast

•

ouderen;

het stimuleren van sport en beweging wordt hier-

In 2007 gaat het GALM-project (Gezond Actief

door de maatschappelijke participatie en betrokken-

Leven Model) van start. Een project geïnitieerd

heid van deze jongeren bevorderd. Ondersteuning

door de gemeente in samenwerking met de GGD

vindt plaats vanuit de wijk (een wijkbewoner),

Holland-Midden, stichting CON, de ouderenbonden

ouders (ouderbetrokkenheid) en een vakleerkracht.

in Noordwijk en Sportservice Zuid-Holland om de

Nog in het jaar 2007 wordt in samenwerking met

doelgroep 55+ te stimuleren meer te bewegen.

de sportraad, sportvereningen, het onderwijs en het
toekomstige jeugdplatform, uitwerking gegeven aan

•

sportstimulering breed;

een projectvoorstel Whoz Next dat aan de Raad ter

Omdat sportdeelname door inwoners uit alle

goedkeuring zal worden voorgelegd.

bevolkingsgroepen van groot belang wordt geacht,
is de gemeente van mening dat geld géén belem-

•

mensen met een beperking;

mering mag vormen om aan sport deel te nemen.

De gemeentelijke accommodaties zijn momenteel

De sportverenigingen zullen daarom worden

niet optimaal afgestemd op de behoeften van men-

verzocht om hun (potentiële) leden zo nodig te

sen met een beperking om een sport te kunnen

verwijzen naar de bijzondere bijstand “deelname

beoefenen. Het Bloemenbad daarentegen zal een

aan sportieve en culturele activiteiten” dat bij de

belangrijke functie voor mensen met een beperking

Gemeentewinkel aangevraagd kan worden door

kunnen gaan vervullen. Vanzelfsprekend zal het

mensen op bijstandsniveau. Bovendien zal deze

zwembad gebouwd en ingericht worden conform

financiële ondersteuningsmogelijkheid worden

de wettelijke regels uit het Handboek Toegankelijk-

gecommuniceerd via de website van de afdeling

heid. Daarnaast zal in de programmering van het

sport van de gemeente.

Product

Termijn

Invoeringsdatum

•

Handhaven vakleerkrachten LO

continue

continue

•

Schooltoernooien inzetten tbv bevordering structurele sportdeel-

continue

najaar 2008

name;
•

Ouderbetrokkenheid realiseren door communicatie en voorlichting;

10 maanden

najaar 2008

•

Aanpak sportuitval doelgroep 14/18 jaar

16 maanden

voorjaar 2008
na realisering

- Uitwerken Whoz Next project;
•

Programmering Bloemenbad inclusief mensen met een beperking;

10 maanden

•

Sportverenigingen ondersteunen met projectsubsidie indien zij iets

continue

voorjaar 2008

nieuwe Bloemenbad
ondernemen voor mensen met een beperking;
•

Uitvoering Gezond Actief Leven Model;

20 maanden

oktober 2007

•

Handhaven bestaande activiteiten Meer bewegen voor Ouderen;

continue

continue

•

Communiceren bijzondere bijstand voor sportdeelname;

continue

continue
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3.6.2 Accommodatiebeleid

Ten aanzien van de gemeentelijke binnensportaccommo-

Uitgangspunten accommodatiebeleid

daties is er sprake van achterstallig onderhoud. Onder-

Ten behoeve van de voorbereiding van het Accommoda-

zocht zal worden welke onderhoudsinspanningen nood-

tiebeleid Welzijn van de gemeente Noordwijk, dat binnen-

zakelijk zijn om de fysieke kwaliteit van de binnensportac-

kort wordt afgerond, heeft Marktplan zeer recent onder-

commodaties te kunnen verbeteren. Daarbij zal tevens in

zoek verricht naar:

ogenschouw worden genomen hoe de benodigde onder-

•

de huidige vraag en het huidige aanbod van sport- en

houdsinvestering (op individueel accommodatieniveau)

welzijnsaccommodaties, alsmede

zich verhoudt tot de economische levensduur van betref-

de toekomstige vraag naar sport- en welzijnsaccom-

fende accommodatie in het kader van duurzaamheid van

modaties.

te plegen investeringen. Indien een accommodatie zich

•

aan het einde van de economische levensduur bevindt

Marktplan bevestigt het eerder gepresenteerde beeld

kan nieuwbouw de voorkeur verdienen. Specifieke

met betrekking tot de doelmatigheid én soberheid van

aandacht zal uitgaan naar de situatie van de gemeen-

de bestaande sportvoorzieningen. Richting de toekomst

telijke gymnastieklokalen die als “gedateerd” kunnen

stelt het bureau dat, rekeninghoudende met de bestaande

worden getypeerd. Indien uit het onderzoek blijkt dat het

benutting van de binnen- en buitensportaccommodaties

wenselijk is deze door nieuwbouw te vervangen, wordt

én de verwachte bevolkingsontwikkeling, uitbreiding van

gestreefd naar het realiseren van een meervoudig te

sportaccommodaties noodzakelijk is.

gebruiken accommodatie (bijvoorbeeld een sporthal) met
versterkte sporttechnische en functionele gebruiksmoge-

Om de gepresenteerde missie en doelstellingen van voor-

lijkheden (vernieuwde concepten bewegingsonderwijs

liggend sportbeleid te kunnen realiseren is een adequate

primair- en voortgezet onderwijs). Indien mogelijk wordt

fysieke sportinfrastructuur onontbeerlijk. Rekening hou-

daarbij tevens invulling gegeven aan de door Marktplan

dend met landelijk, provinciaal en regionaal beleid, maar

gesignaleerde behoefte aan extra binnensportcapaciteit

ook met de eigen beleidskaders worden, voor het accom-

op korte tot middellange termijn. Clustervorming (com-

modatiebeleid navolgende specifieke uitgangspunten

binaties met andere functies c.q. voorzieningen) wordt

gehanteerd:

vanuit zowel financieel rendement als maatschappelijk
rendement nagestreefd (buurt, onderwijs, sport, brede

Bestaande binnensportaccommodaties

school, sport in combinatie met welzijn enzovoorts).

De algemene beleidslijn die door de gemeente Noordwijk
wordt gehanteerd ten aanzien van binnensportaccommo-

Om voorgaand geschetst beleid om te kunnen zetten in

daties bestaat uit de navolgende kernpunten:

gerichte acties zal gedurende het jaar 2007 een investe-

•

te allen tijde dient er sprake te zijn van gecombineerd

ringsplan binnensportaccommodaties ontwikkeld worden

doelgroepgebruik (onderwijs, sportverenigingen,

waarin genoemde uitgangspunten expliciet worden mee-

buurt, evenementen)

genomen.

•

•

•

•
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nieuw te realiseren binnensportvoorzieningen dienen
zich te kenmerken door sporttechnische en functionele

Buitensportvoorzieningen

kwaliteiten die zich lenen voor meervoudig gebruik

Drie van Noordwijks grootste sportverenigingen bevinden

Meervoudig gebruik en multifunctionele accommo-

zich aan de grenzen van hun groeimogelijkheden. Het

daties mogen niet ten koste gaan van de kernactiviteit

betreft NHC (hockey), VV Noordwijk (voetbal) en SJC (voet-

en de karakteristieke eigenschappen van een sportver-

bal). De positie van deze verenigingen is, gezien het feit dat

eniging

zij zich bevinden in het Middengebied (NHC en VV Noord-

monofunctionele binnensportvoorzieningen worden

wijk) waarvoor een herontwikkeling is vastgesteld in de

niet door de gemeente gerealiseerd c.q. worden niet

vorm van een “eigen” structuurvisie en wellicht uitgeplaatst

door de gemeente financieel ondersteund, tenzij com-

dienen te worden; gezien het feit dat er géén uitbreidings-

binaties van functies niet mogelijk zijn

mogelijkheden meer bestaan op de bestaande locatie (SJC)

rekening wordt gehouden met specifieke eisen die

en hier wel een dringende behoefte aan bestaat.

vanuit de prestatieve sport aan accommodaties wor-

Nadrukkelijk punt van aandacht binnen zowel het integrale

den gesteld.

gemeentelijke beleid (Structuurvisie 2025) als voorliggend

Gemeente Noordwijk

sportbeleid. Los van feitelijke uitplaatsing dient voor alle

Kunstgras kan ook

drie de sportverenigingen bezien te worden op welke wijze

ruimtelijk voordeel

tot capaciteitsuitbreiding kan worden gekomen.

bieden voor de korfbalvereniging Fluks die

In geval van uitplaatsing worden vanuit het sportbeleid

zich momenteel met

navolgende ruimtelijke uitgangspunten gehanteerd:

3 natuurvelden in het

de alternatieve locatie dient zich in de nabijheid van bevol-

Middengebied bevindt

kingsconcentraties te bevinden

en wellicht uitgeplaatst

de alternatieve locatie dient goed en vooral sociaal veilig

dient te worden. Doordat kunstgras intensiever kan worden

bereikbaar te zijn voor alle doelgroepen, waarbij met name

bespeeld zou Fluks op grond van de bestaande teamsa-

aandacht uit dient te gaan naar de doelgroep kinderen en

menstelling c.q. het bestaande ledenaantal kunnen volstaan

jonge jeugd (tot 14 jaar).

met 1 á 2 kunstgrasvelden.

Als sporttechnische uitgangspunten volgen navolgende

Door de uitbreiding van het Northgo college wordt het veld

kernpunten:

van de handbalvereniging MSV verplaatst. Deze verplaat-

•

de accommodatie dient te voldoen aan de normen die

sing heeft tot gevolg dat de clubaccommodatie en het veld

de sportbonden hanteren voor reguliere (regionale

ver uit elkaar zijn gesitueerd, hetgeen door de handbal-

en landelijke) competitiebeoefening, de zogenaamde

vereniging als onplezierig wordt ervaren. Mogelijke oplos-

ISA-norm;

sing kan ontstaan indien uit de Structuurvisie 2025 zou

de accommodatie dient geschikt te zijn voor multifunc-

blijken dat VV Noordwijk haar bestaande accommodatie

tioneel gebruik;

in het Middengebied kan handhaven en aldaar de beschik-

om enerzijds grondgebruik te beperken en anderzijds

king krijgt over een kunstgrasveld, dan kan het bestaande

capaciteit te bevorderen dient gewogen omgegaan

voetbal-oefenveld beschikbaar komen voor de handbalver-

te worden met het inbrengen van kunstgrasvelden

eniging en is de afstand tussen veld en clubaccommodatie

(bespelingsintensiteit neemt aanmerkelijk toe op

beslecht. Deze input is meegegeven voor de Structuurvisie

kunstgrasvelden. Bijkomend voordeel zijn de relatief

2025.

•
•

lage onderhoudskosten). Bovendien is kunstgras minder onderhoudsgevoelig waardoor velden beter inzet-

Visie accommodatiebeleid

baar zijn voor meervoudig gebruik.

In het concept Accommodatiebeleid Welzijn wordt verder
ingegaan op een nieuwe gemeentelijke visie op maat-

In maatschappelijke zin gaat het sportbeleid er vanuit dat:

schappelijk vastgoed in Noordwijk en het daaruit voort-

•

kunstgrasvelden uitsluitend door de gemeente worden

vloeiende accommodatiebeleid. In de visie wordt het kader

aangelegd indien zij voor meervoudig gebruik (bewe-

en de uitgangspunten op lange termijn geschetst. Hierbij

gingsonderwijs, anders-georganiseerde sport, buurt-

wordt aangesloten bij de structuurvisie die een doorkijk

gebruik, activiteiten voor mensen met een beperking)

geeft tot 2025. De visie is richtinggevend en vormt een

worden opengesteld;

(toetsings)kader bij (sport)accommodatievraagstukken.

het stimuleren van verenigingen om de gebouwde

In de visie worden het kader en de uitgangspunten op de

voorzieningen op buitensportaccommodaties meer-

lange termijn voor de sport geschetst. Deze visie wordt

voudig in te zetten voor bijvoorbeeld kinderopvang,

ingebracht in de structuurvisie die een doorkijk geeft tot

buitenschoolse opvang, ouderenactiviteiten om

2025 voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noordwijk. De

zodoende het maatschappelijk rendement van de

structuurvisie is richtinggevend en vormt een (toetsings)

voorziening te optimaliseren én een bijdrage te leve-

kader bij (sport)accommodatievraagstukken.

•

ren aan het verbeteren van leefbaarheid en sociale
samenhang.

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Ontwikkelen Accommodatiebeleid

6 maanden

December 2007
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3.6.3 Verenigingsbeleid
Zoals eerder gesteld biedt de georganiseerde sport
goede mogelijkheden om een fundamentele bijdrage te
leveren aan de overdracht van waarden en normen en
de bevordering van integratie in de wijken van Noordwijk. De gemeente doet een beroep op de sportverenigingen om medewerking te verlenen om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Die ambitie vraagt de
nodige inspanningen van de sportverenigingen. Deze
extra inspanningen komen bovenop de taken van het
vrijwillig kader dat – hiervoor al gesignaleerd is- reeds
onder druk staat. Sportstimulering en verenigingsondersteuning behoren hierom tot op zekere hoogte bij
elkaar.

zij een cruciale rol vervullen in de Noordwijkse samenleving. De gemeente Noordwijk rekent het tot haar

Eén van de doelen die de gemeente met voorliggend

verantwoordelijkheid zodanige voorwaarden voor vrij-

sportbeleid wenst te bereiken is het ontsluiten van

willigers te scheppen dat deze krachten voor de sport

verenigingsaccommodaties voor meervoudig gebruik.

behouden blijven en wil hen zo faciliteren dat hun des-

Hiertoe wordt binnen het accommodatiebeleid al de

kundigheid gelijke tred houdt met de hogere eisen.

nodige maatregelen voorgesteld, waaronder de aanleg van kunstgrasvelden die zich beter voor genoemd

Met behulp van het subsidie-instrumentarium zullen de

gebruik lenen. Daarnaast acht de gemeente het wen-

sportverenigingen blijvend worden ondersteund door

selijk dat sportverenigingen hun clubaccommodatie

de gemeente. De wijze waarop dit plaatsvindt is uitge-

beschikbaar stellen voor bredere maatschappelijke

werkt onder de gelijknamige paragraaf.

activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor welzijnsactiviteiten
voor ouderen overdag en/of combinaties met kinder- en
buitenschoolse opvang. De gemeente is bereid sportverenigingen bij het maken van afspraken met medegebruikers inhoudelijk te ondersteunen.
Vrijwilligers vormen een belangrijk aandachtspunt in
het collegeuitvoeringsprogramma 2006 -2009, omdat

Product

Termijn

Invoeringsdatum

10 maanden

Start nieuwe sportseizoen 2008

Ontwikkelen Verenigingbeleid

15 maanden

December 2008

Product

Termijn

Invoeringsdatum

15 maanden

December 2008

15 maanden

December 2008

Ontwikkelen cursusaanbod verenigingsondersteuning

Onderzoek naar mogelijkheden om bureaucratische
regels voor vrijwilligers te verminderen
Aanbieden breed cursusaanbod
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3.6.4 Sportsubsidiebeleid

Daarnaast kunnen verenigingen en andere organisaties

Uit het uitgevoerde onderzoek door Hopman•Andres

in aanmerking komen voor projectsubsidies. Hierbij kan

consultants is naar voren gekomen dat het huidige

gedacht worden aan bijzondere activiteiten en/of eve-

tarievenstelsel voornamelijk vorm heeft gekregen op

nementen gericht op het stimuleren van sportdeelname

basis van historische afspraken. Daarnaast blijkt dat

door jeugdigen, gehandicapten en ouderen maar ook

het sportsubsidiestelsel vooral gebaseerd is op de

aan specifieke activiteiten gericht op ondersteuning van

mate waarin een sportvereniging behoefte heeft aan

vrijwilligers.

gemeentelijke financiële ondersteuning om te kunnen

Uiteraard zal vanuit oogpunt van rechtvaardigheid

komen tot een sluitende exploitatie. Met andere woor-

en continuïteit in beleid rekening gehouden moeten

den: indien een sportvereniging te kampen heeft met

worden met de historische ontwikkelingen in het subsi-

een exploitatietekort, dan wordt dit door de gemeente

diebeleid. Sportverenigingen zullen tijd nodig hebben

aangevuld zonder dat hieraan nadere voorwaarden of

om zich aan te passen en te vormen naar de nieuwe

criteria aan ten grondslag liggen. Gericht subsidiebeleid

subsidiestructuur. De nieuwe structuur beoogt niet om

zal in de toekomst doelmatigheid moeten waarborgen.

bestaande verenigingen in financiële en of het voortbestaan bedreigende problemen te brengen.

Zonder aan het maatschappelijke belang van deze
subsidies te twijfelen, is het voor een doelmatig en

Voor het nader uit te werken subsidiebeleid hanteert de

rechtvaardig sportsubsidiebeleid van belang dat helder

gemeente Noordwijk de volgende uitgangspunten:

wordt omschreven hoe, aan wie, en wanneer (inciden-

•

de gemeente verstrekt een budgetsubsidie voor de

teel, structureel) de gemeente sport subsidieert en wel-

reguliere activiteit van de sportvereniging volgens

ke “tegenprestatie” de gemeente daarvoor verwacht.

de subsidieverordening Welzijn;

Met een vernieuwd subsidiestelsel wil de gemeente

•

de gemeente stimuleert met projectsubsidies ver-

gestalte geven aan een eenduidige, rechtvaardige en

enigingen en andere organisaties om activiteiten

transparante systematiek. In de vorige paragrafen is uit-

te organiseren die passen binnen het gemeentelijk

eengezet dat de gemeente Noordwijk haar sportsubsi-

beleid teneinde de sportkwaliteit te verhogen, een

diebeleid wil richten op het ondersteunen van sportver-

vernieuwend aanbod mogelijk te maken en de

enigingen, waarvan de ondernomen activiteit bijdraagt

sportdeelname te vergroten.

aan de geformuleerde gemeentelijke doelstellingen. Er
zal zo een koppeling gerealiseerd worden tussen de ver-

Het subsidiebeleid zal in 2007 verder worden ontwik-

leende gemeentelijke subsidie en de bijdrage die wordt

keld op basis van de criteria die worden genoemd in

geleverd aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen

bijlage II op pagina 31: “Criteria Sportsubsidiebeleid”.

en de daarmee gerealiseerde maatschappelijke effecten. Hierdoor wordt helder en inzichtelijk waarom een

Het nieuwe subsidiebeleid zal in nauwe samenspraak

vereniging subsidie ontvangt en wat daarmee wordt

met de Sportraad Noordwijk tot stand komen.

beoogd. Transparantie en het rechtvaardigheidsbeginsel
zijn hierbij kernbegrippen.

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Ontwikkelen sportsubsidiestelsel

10 maanden

start januari 2009
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3.6.5 Tarievenbeleid

drage ontvangt. Het voordeel van het verstrekken van

Binnen elke gemeente in Nederland, en dus ook in

een directe subsidie is gelegen in de transparantie die

Noordwijk, is er sprake van een sterke verwevenheid

daarmee wordt bereikt. Het is duidelijk aan welke sport-

tussen subsidiëring en het gehanteerde tariefstelsel.

verenigingen, voor welke activiteit(en) een bijdrage

Deze verwevenheid uit zich vooral in de vorm van indi-

aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen financiële

recte subsidiëring. Deze vorm van subsidiëring houdt

ondersteuning wordt gegeven.

in dat de financiële ondersteuning, die de gemeente
geeft aan sportverenigingen in de vorm van verlaagde

Binnen de Noordwijkse situatie worden er ten behoeve

tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportac-

van binnensportverenigingen zowel indirecte als directe

commodaties tot uitdrukking komt. Indirecte subsidies

subsidies verleend. Voor de buitensport is er nagenoeg

zijn landelijk bezien – en ook in Noordwijk – op basis

uitsluitend sprake van het verstrekken van indirecte

van historie tot stand gekomen en kennen zelden for-

subsidies. De hoogte van indirecte subsidies voor de

mele grondslagen of een kostprijsgeoriënteerde basis.

buitensport komen landelijk gezien mede voort uit het

Er wordt ook wel gesproken over “verkapte” subsidies,

feit dat zowel initiële investeringen als instandhou-

omdat het niet eenvoudig inzichtelijk is te maken voor

dingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties

welke sportvereniging welke gemeentelijke subsidie

aanmerkelijk hoger liggen dan voor binnensportaccom-

wordt verstrekt. Belangrijk hierbij is om te realiseren

modaties. In Noordwijk is sprake van eenzelfde situatie.

dat laagdrempelige sport niet kostendekkend te organiseren en exploiteren is. Binnen de gemeentelijke begro-

Voor het nader uit te werken tarievenbeleid, waarin

tingen is hier ook integraal rekening gehouden.

de grondslagen voor het tarievenstelsel transparant
en rechtvaardig gestalte dienen te krijgen, hanteert de

Dit ligt anders in situaties van directe subsidiëring.

gemeente Noordwijk de volgende uitgangspunten. De

Deze subsidievorm houdt in dat indien een sportvereni-

eventueel daaruit voortvloeiende aanpassing van tarie-

ging voldoet aan de criteria om voor subsidie in aan-

ven dient zorgvuldig en in overleg met de sportverenin-

merking te komen (al dan niet jaarlijks) een subsidiebij-

gingen te worden ingevoerd:
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•

•

het stichten van sportaccommodaties, bestemd

integrale instandhoudingskosten (exclusief kapi-

voor de breedtesport, wordt gezien als een belang-

taallasten) worden, onderverdeeld naar buiten-

rijke gemeentelijke taak in het kader van het

sport- en binnensportvoorzieningen, omgeslagen

tot stand brengen van een adequaat algemeen

over de verschillende accommodaties. Hierdoor

voorzieningenniveau. Voorgaande is reden om de

ontstaat een solidariteitsbeginsel. Met andere

kapitaalslasten buiten beschouwing te laten bij de

woorden: ongeacht het feit of er van een accom-

kostprijsberekening;

modatie gebruik gemaakt wordt met een hoge

het invoeren van de kostprijsgeoriënteerde tarie-

onderhoudsbehoefte of juist niet, elke vereniging

venstructuur heeft als oogmerk te komen tot een

c.q. sporter betaald door middel van het tarief mee

evenwichtige subsidie structuur die recht doet aan

aan de instandhouding van het totale gemeente-

de positie van de verschillende verenigingen en

lijke binnen- c.q. buitensportproduct.

waarbij de middelen evenredig en rechtvaardig
worden verdeeld en ingezet. Het invoeren van

Het nieuwe tarievenbeleid zal in nauwe samenspraak

de kostprijsgeoriënteerde tarievenstructuur heeft

met de Sportraad Noordwijk tot stand komen. De

niet als oogmerk om te komen tot een bezuini-

uitgangspunten van het tarievenbeleid zijn verder

gingstaakstelling. De gemeente streeft naar laag-

uitgewerkt in Bijlage I op pagina 30: “Uitgangspunten

drempelig toegang tot sport voor haar inwoners,

Tarievenbeleid”.

mits daar aantoonbare behoefte aan bestaat; de

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Ontwikkelen tarievenstelsel

10 maanden

januari 2009

3.7 Samenhang beleidsterreinen

lende beleidsterreinen met name op het gebied van

De gemeente Noordwijk heeft bestaand beleid op

Onderwijs en Welzijn. Onderstaand schema toont een

diverse terreinen die raakvlakken hebben met het sport-

overzicht van de raakvlakken van sportbeleid met ande-

beleid. In het collegewerkprogramma wordt gestreefd

re beleidsterreinen.

naar versterking van de samenhang tussen verschil-

Beleidsterrein

Doel

Kansen

Volksgezondheid

Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van
Noordwijk.

Voldoende beweging versterkt het afweersysteem,
werkt preventief tegen overgewicht, verkleint de kans
op hart- en vaatziekten en draagt bij aan een gezond
lichaam. Sport kan als middel worden ingezet om de
gezondheid van de inwoners van Noordwijk te bevorderen. De sportsector kan een rol van betekenis spelen
op het gebied van preventie, van o.a. het alcohol- en
drugsgebruik.

Jeugd

Een samenhangend voorzieningenniveau voor jeugdigen creëren en een bijdrage leveren aan
een zo plezierig en optimaal
mogelijke ontwikkeling van
jeugdigen in Noordwijk.

Sport kan voor de jeugd naast ontspanning en gezondheid op een plezierige manier bijdragen aan het aanleren van vaardigheden, zoals teamwork, verantwoordelijkheid dragen, afspraken nakomen, omgaan met teleurstellingen en rivaliteit en het hanteren van agressie.
Door het versterken van de samenwerking tussen buurt,
onderwijs en sport ontstaan kansen. De sportsector kan
een rol van betekenis spelen op het gebied van preventie om overlast van jongeren op straat terug te dringen.
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Onderwijs

Het streven naar een optimale
schoolloopbaan van de Noordwijkse kinderen, die aansluit bij
hun interesses en capaciteiten.

Sportieve vorming op jonge leeftijd op een ieders
niveau is een fundament voor persoonlijke ontwikkeling. Het is de basis voor gezond bewegen en gezond
zijn, maar biedt ook plezier, uitdagingen en stimuleert
de teamgeest. Sport creëert bij veel jeugdigen een
positieve omgeving en dat bevordert mede een positief
leerklimaat waar actief gewerkt kan worden aan een
leerachterstand.

Senioren

Vanuit de vraag en het perspectief van senioren werken
aan een samenhangend pakket
van voorzieningen dat hen in
staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en de
regie over het eigen bestaan te
behouden.

Sport en Bewegingsactiviteiten bevorderen de gezondheid en het zelfstandig functioneren van senioren.

Speelplaatsen

Het speelplaatsenbeleid ontwikkelen.

Met multifunctionele speelplaatsen in de wijken worden
accommodaties gecreëerd waar meerdere doelgroepen
gebruik van kunnen maken. Zowel voor buurt-, onderwijs- of sportgerelateerde functies. Doordachte speelplaatsen kunnen een belangrijke functie hebben in de
wijk om de sociale cohesie te bevorderen.

Evenementen

Het stimuleren van het organiseren van evenementen in het
kader van toerisme en economie.

Sportactiviteiten kunnen een stimulerende werking hebben op gebied van de activiteiten van Noordwijk Marketing en het toerisme in Noordwijk.

Vrijwilligers

De bestaande vrijwilligersorganisaties ondersteunen en de
deskundigheid van vrijwilligers
bevorderen. De gemeente
Noordwijk beoogt de bestaande inzet te behouden en het
effect hiervan te optimaliseren.

Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers.
De sportverenigingen dragen ertoe bij dat de inwoners
van Noordwijk vrijwilligerstaken kunnen uitvoeren.

WMO

Het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van de burgers in de
Noordwijkse samenleving.

Het sportbeleid kan een bijdrage leveren aan de invulling van de WMO bijvoorbeeld door sport als middel in
te zetten om de participatie van de burgers van Noordwijk en de sociale samenhang te bevorderen.
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N.B. Volksgezondheid

Het beoefenen van sport en alcoholgebruik (in o.a.

De gemeenteraad heeft in 2005 de aanbevelingen uit

sportkantines) gaat niet samen. Hierom zal “Parnassia”,

de Quick Scan van de GGD vastgesteld. De Quick Scan

in opdracht van de gemeente in samenspraak met de

is een onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en

sportverenigingen, een onderzoek doen naar het alco-

mogelijkheden voor preventie in het uitgaansleven en

holgebruik in sportkantines en de mogelijkheden om

sportkantines in Noordwijk. In de Quick Scan staan een

het gebruik te beperken. Aan “Parnassia” zal gevraagd

aantal aanbevelingen die betrekking hebben op voor-

worden om nog in het jaar 2007 met voorstellen te

lichting en preventieve maatregelen.

komen die zoveel mogelijk gedragen worden door de
sportverenigingen.

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Onderzoek naar het alcohol-gebruik in sportkantines

8 maanden

december 2007
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Hoofdstuk 4

Actieplan sportbeleid
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke activiteiten uit

2.

Accommodatiebeleid;

voorliggende sportbeleidsnota voortvloeien en welke

a.

ontwikkelen accommodatiebeleid

organisatorische en financiële gevolgen dit heeft.

b.

meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties

tificeerd. Indien dit niet mogelijk is wordt volstaan met

3.

Verenigingsbeleid;

een kostenprognose of een kwalitatieve omschrijving

a.

verenigingsbeleid

van de te verwachten kosten. Daarnaast wordt ervan

b.

ontwikkelen cursusaanbod verenigingsonder-

Waar mogelijk zijn de financiële consequenties gekwan-

uitgegaan dat het bestaande budget voor sport (€

steuning

1.000.000,-- in 2007) gehandhaafd blijft. Het actieplan

c.

ontwikkelen verenigingsbeleid

behandelt alle hiervoor gepresenteerde beleidsinstru-

d.

onderzoek naar het alcoholgebruik in sportkantines

menten en de hierbij behorende producten.

e.

vrijwilligersbeleid

f.

onderzoek naar mogelijkheden om bureaucratische

1.

Sportstimuleringsbeleid;

a.

handhaven vakleerkrachten LO

b.

schooltoernooien

c.

regels vrijwilligers te verminderen
g.

aanbieden breed cursusaanbod

ouderbetrokkenheid

4.

Subsidiebeleid;

d.

aanpak sportuitval 14/18 jaar

a.

ontwikkelen sportsubsidiestelsel

e.

programmering Bloemenbad voor mensen met 		

f.

een beperking

5.

Tarievenbeleid;

ondersteuning sportverenigingen die iets onderne		

a.

ontwikkelen tarievenstelsel

men voor mensen met een beperking
g.

uitvoering GALM-project

h.

handhaven bestaande activiteiten MbvO (Meer 		
Bewegen voor Ouderen)
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1. Sportstimuleringsbeleid

Product

Termijn

Invoeringsdatum

a)

Handhaven vakleerkrachten LO;

continue

continue

b)

Schooltoernooien inzetten tbv bevordering
structurele sportdeelname;

continue

najaar 2008

c)

Ouderbetrokkenheid realiseren door communicatie en voorlichting;

10 maanden

najaar 2008

d)

Aanpak sportuitval doelgroep 14/18 jaar
a. Uitwerken Whoz Next project;

16 maanden

voorjaar 2008

e)

Programmering Bloemenbad inclusief mensen
met een beperking;

10 maanden

na realisering nieuwe Bloemenbad

f)

Sportverenigingen ondersteunen met projectsubsidie indien zij iets ondernemen voor mensen met een beperking;

continue

voorjaar 2008

g)

Uitvoering Gezond Actief Leven Model;

20 maanden

oktober 2007

h)

Handhaven bestaande activiteiten Meer bewegen voor Ouderen;

continue

continue

i)

Communiceren bijzondere financiële bijstand
voor sportdeelname;

continue

continue

2. Accommodatiebeleid

plan (MJOP). Naar verwachting zal dit MJOP leiden

Het huidige budget biedt net genoeg ruimte om de

tot benodigde extra financiële middelen. De omvang

accommodaties op het huidige niveau te handhaven.

van de extra middelen zal pas inzichtelijk zijn nadat het

Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige sportaccom-

MJOP beschikbaar is gekomen.

modaties als ‘sober en doelmatig’ worden gekwalificeerd. Dit past niet in het ambitieniveau dat de gemeente nastreeft. Vanuit dit perspectief kan de term ‘sober’

•

Benodigde extra middelen ter verbetering en
instandhouding sportaccommodaties

p.m.

vertaald worden in ‘verouderd of achterstallig in onderhoud’. De omschrijving ‘doelmatig’ kan vertaald worden

Daarnaast is in het onderzoek van Marktplan in 2006

in ‘overvol’. In de komende beleidsperiode (2007-2010)

geconcludeerd dat op korte termijn behoefte aan uit-

wordt ingezet op verbetering van het huidige accom-

breiding van sportaccommodatiecapaciteit, zie bijlage

modatieaanbod en verruiming van de capaciteit.

VIII op pagina 41, zou ontstaan. Op vele plaatsen is hier-

Het huidige budget voorziet echter niet in het wegwer-

van op dit moment al sprake. Het huidige budget voor-

ken van de achterstand in onderhoud. Mede om tot een

ziet echter niet in het wegwerken van de achterstand

upgrading van de bestaande accommodaties te komen

in accommodatie capaciteit. Hiertoe zal in 2007 een

wordt gestalte gegeven aan een meerjarenonderhouds-

accommodatievisie worden ontwikkeld voorzien van
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een vertaling in uitvoering- en investeringsvoorstellen
die in de beleidsperiode 2007-2010 geïmplementeerd

•

Benodigde extra middelen ter uitbreiding van
sportaccommodaties 2007-2010 p.m.

dienen te worden. De uitgangspunten genoemd onder
hoofdstuk 3.6.2, pag. 19, “accommodatiebeleid” zijn
hierbij leidend.

Product

Termijn

Invoeringsdatum

a)

Ontwikkelen Accommodatiebeleid

6 maanden

December 2007

b)

Meerjarenonderhoudsplan sportaccommodaties

6 maanden

voorjaar 2008

3. Verenigingsbeleid
Verenigingsbeleid
Product

Termijn

Invoeringsdatum

a)

Ontwikkelen cursusaanbod verenigingsondersteuning

10 maanden

start nieuwe sportseizoen 2008

b)

Ontwikkelen Verenigingsbeleid

12 maanden

december 2009

c)

Onderzoek naar het alcoholgebruik in sportkantines

8 maanden

december 2007

Vrijwilligersbeleid
Product

Termijn

Invoeringsdatum

a)

Onderzoek naar mogelijkheden om bureaucratische regels voor vrijwilligers te verminderen

15 maanden

december 2008

b)

Aanbieden breed cursusaanbod

15 maanden

december 2008

4. Sportsubsidiebeleid

a)

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Ontwikkeling Sportsubsidiestelsel

10 maanden

1 januari 2009

Product

Termijn

Invoeringsdatum

Ontwikkeling Tarievenstelsel

10 maanden

1 januari 2009

5. Tarievenbeleid

a)
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Pilot ‘Sport en maatschappelijke participatie’

toegekend aan zogenaamde pilotprojecten. Na evalu-

Voor het stimuleren van welzijnsbeleid binnen de sport

atie van deze pilotprojecten die in de loop van 2007 van

is voor het jaar 2007 reeds een subsidiebudget van €

start zullen gaan, wordt bezien hoe deze subsidie struc-

9.000,- beschikbaar gesteld. Deze middelen worden

tureel kan worden ingezet.

4.2 Monitoring en
beleidseffectmeting

dergelijke metingen, in combinatie met een kwalitatieve

Gedurende en na afloop van een beleidsperiode is het

tor, kan het beleid bijgestuurd en aangepast worden.

van belang te kunnen “meten” of het gemeentelijke

Om de beoogde meting mogelijk te maken dient jaar-

sportbeleid daadwerkelijk heeft geresulteerd in de

lijks, vanaf 1 januari 2008, een meting te worden ver-

beoogde maatschappelijke doelstellingen. Op basis van

richt op basis van onderstaande prestatie-indicatoren.

Prestatieindicator

Subindicator

Nr.55
Aantal sportaccommodaties

Aantal
binnensportverenigingen

Systeem om
waarden te
genereren

evaluatie in samenspraak met de Noordwijkse sportsec-

Wie levert
input

Wie levert
output

Frequentie
genereren
waarden

Voor wie
worden waarden gegenereerd

Doel waarden

Aantal
buitensportverenigingen

Aantal watersportverenigingen

Nr. 56
Aantal
georganiseerde sporters

Aantal leden
van sportverenigingen

Aantal sporters met een
beperking

Aantal jeugdleden van
sportverenigingen
Aantal seniorenleden van
sportverenigingen

29

Nota Sportbeleid

HOOFDSTUK 5

BIJLAGEN
Bijlage I
Uitgangspunten Tarievenbeleid

Het stichten van sportaccommodaties, bestemd voor de
breedtesport, wordt gezien als een belangrijke gemeen-

Algemeen

telijke taak in het kader van het tot stand brengen van

De “werkelijke kosten” die gepaard gaan met de

een adequaat algemeen voorzieningenniveau. Dit

instandhouding van de buiten- en binnensportaccom-

uitgangspunt is reden voor het college om de kapitaal-

modaties bestaan uit kapitaallasten en onderhoudskos-

lasten buiten beschouwing te laten bij de kostprijsbere-

ten. De kapitaallasten komen voort uit de investering

kening.

die nodig was voor de aanleg van de accommodaties
en de kosten voor de instandhouding daarvan (onder-

De onderhoudskosten zullen wél onderdeel uitmaken

houd). Enkele investeringen zijn a fonds perdu gedekt

van de kostprijsberekening. Hiertoe is een meerja-

en dragen geen kapitaalslasten. Sommige investerin-

renonderhoudsplan (MJOP) in ontwikkeling, waarin

gen zijn inmiddels vrij van kapitaallasten. Andere inves-

de onderhoudskosten per hal, veld en per sportpark

teringen zijn echter recenter gerealiseerd en dragen

inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor ontstaat inzicht

deze kapitaallasten nog wel.

in de onderhoudskosten per gebruikmakende vereniging. Alvorens deze MJOP, en de daaruit voortvloeiende

Kortom, wanneer de kapitaallasten worden meegeno-

kostprijsberekening kan worden vastgesteld, dient ach-

men in de kostprijsbepaling voor de desbetreffende

terstallig onderhoud geïnventariseerd en weggewerkt

sportaccommodaties, en als afgeleide daarvan tarie-

te worden. Dit is rechtvaardig omdat sportverenigingen

ven worden vastgesteld, dan zal dit leiden tot sterke

die jarenlang tarieven hebben betaald niet de dupe

stijging van de tarieven van accommodaties waar nog

mogen worden van het feit dat deze middelen ontoerei-

kapitaallasten op rusten. Voor accommodaties zonder

kend zijn gebleken of onvoldoende zijn ingezet om de

kapitaallasten zal het omgekeerde optreden. Dit raakt

accommodatie (naar het toekomstige streefniveau) te

verenigingen onbedoeld en onevenredig en daarmee

onderhouden.

dreigt het nagestreefde rechtvaardigheidsbeginsel niet
gerealiseerd te worden.

30

Gemeente Noordwijk

Bijlage II
Criteria Sportsubsidiebeleid

geheven contributie en de gevraagde subsidie, 		
met inachtneming van de aard van de desbetref		
fende sport;

Subsidiecriteria

F.

eerste instantie uitgangspunten te worden geformu-

aan te tonen dat tenminste 70% van het leden-		
bestand afkomstig is uit de gemeente Noordwijk;

Voor het opstellen van sportsubsidiebeleid dienen in
G.

te voldoen aan de algemene voorwaarden van de
algemene subsidieverordening Welzijn.

leerd. De uitgangspunten krijgen hieronder gestalte in
de vorm van criteria en vormen de basis voor het verder in 2007 uit te werken sportsubsidiebeleid.

Criteria projectsubsidies
H.

Criteria reguliere subsidie
Om in aanmerking te komen voor een reguliere subsi-

voor projectsubsidies kan worden geopteerd 		
indien sportverenigingen:

I.

aanbod ontwikkelen dat is afgestemd op de doel		

die dienen sportverenigingen:

stellingen van andere gemeentelijke beleidsvelden

A.

zonder winstoogmerk bij te dragen aan de 		

zoals jeugdbeleid, seniorenbeleid, volksgezond		

gezondheid en het welzijn van de inwoners van 		

heidbeleid, evenementenbeleid, vrijwilligersbeleid

Noordwijk door het gelegenheid geven tot sport		

en onderwijsbeleid en de WMO;

beoefening;
B.

D.

E.

een fundamentele bijdrage leveren aan het bevor		

lid te zijn van een bij het NOC*NSF aangesloten 		

deren van de maatschappelijke participatie van de

sportbond (zie bijlage V op pagina 35) en de Sport-

Noordwijkse inwoners;

raad Noordwijk;
C.

J.

K.

sportactiviteiten organiseren waarbij sprake is van

ingeschreven te staan in het Verenigingsregister 		

een samenwerking tussen sportverenigingen 		

van de Kamer van Koophandel;

onderling en/of met andere welzijnsinstellingen.

aantoonbaar te voorzien in een sportbehoefte die
bestaat onder de bewoners van de gemeente

In onderstaand schema is kort aangegeven welke pro-

Noordwijk;

ducten (beleidsterreinen) gesubsidieerd kunnen wor-

ter vaststelling van het subsidieplafond dient 		

den.

inzicht gegeven te worden in de relatie tussen de 		
Product

Criteria activiteiten

114 Lokaal onderwijsbeleid

Tijdens schooltijd
Schoolgezondheidsbeleid

116 Sport

Sportdagen

120 Maatschappelijke begeleiding

Senioren:
Bestrijding vereenzaming
Gehandicapten:
Richten zich op sport en bewegen

121 Sociaal cultureel werk

Jeugd:
Stimuleren jeugdsport
Buitenspelactiviteiten
Vrijwilligersbeleid:
Deskundigheidsbevordering
Stimuleren maatschappelijke organisaties

123 Volksgezondheid

Projecten meer bewegen voor jongeren en ouderen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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Bijlage III
Maatschappelijke trends en
ontwikkelingen

ding in de vrijetijdsbesteding en daardoor minder
animo voor collectieve sportbeoefening. Een verdere
opmars van flexibilisering kan daarom voor sportverenigingen betekenen dat zij geconfronteerd worden met

Landelijk is er een aantal maatschappelijke trends en

problemen rond tijden voor collectieve trainingen en

ontwikkelingen te signaleren waaraan vanuit de sport-

competitie en met het aantrekken van kader c.q. vrijwil-

sector sturing kan worden gegeven. Bij het invullen van

ligers. Er zijn natuurlijk ook kansen voor verenigingen:

beleid zal afgewogen dienen te worden hoe en in welke

als een vereniging in staat is flexibele sporttijden aan te

mate met gericht (subsidie)beleid sturing gegeven dient

bieden kan dit tot ledengroei leiden, bijvoorbeeld door

te worden. De belangrijkste trends en ontwikkelingen

activiteiten te spreiden over de zaterdag en de zondag.

zijn hieronder in beeld gebracht.

Clustervorming
Sociaal-culturele ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling in het beperken van investerings- en exploitatiekosten van sociaal-maatschappe-

Voortgaande individualisering

lijke voorzieningen is het toepassen van clustervorming.

Een gevolg hiervan betreft de afname van de indivi-

Anders dan bij de realisatie van een multifunctionele

duele bereidheid om langdurige verbintenissen aan te

voorziening wordt hiermee gedoeld op het samengaan

gaan met organisaties en verenigingen. De verhouding

van meer afzonderlijke voorzieningen in één plano-

die mensen aangaan met sociale groeperingen wordt

logisch gebied of accommodatie. De opkomst van de

losser en afwisselender, waardoor sportverenigingen

zogenaamde “leisure centers” en Brede Scholen zijn

een groot verloop van leden kunnen ervaren en gecon-

hier goede voorbeelden van. De werking van dergelijke

fronteerd worden met afnemende bereidheid tot het

clustervoorzieningen is tweeledig. Enerzijds is bij clus-

verrichten van vrijwilligerstaken.

tering door synergetische effecten sprake van schaalvoordelen waardoor een kostenbesparing optreedt. Een

Toename keuzemogelijkheden in vrijetijdsbesteding

clustervoorziening behoeft immers maar één centrale

Sportbeoefening ondervindt in toenemende mate con-

entree, horecavoorziening, technische ruimte, beheer-

currentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding

dersruimte, etcetera te hebben. Daarnaast kan een

zoals de computer, internet en televisie. Kortom: sport-

opbrengstenverhoging optreden doordat een voorzie-

participatie dreigt af te nemen naarmate men meer keu-

ningencluster een grotere aantrekkingskracht heeft op

zemogelijkheden heeft voor vrijetijdsbesteding.

zowel de bestaande als de potentiële gebruikers.

Economische ontwikkelingen

Sporttechnische ontwikkelingen

De verwachting is dat de economie de komende jaren
langzaam maar zeker het vertrouwen van de consument

Kunstgras

zal herwinnen. Volgens de CBS-onderzoekers zal dit

Kunstgras als ondergrond voor sportbeoefening is sterk

jaar sprake zijn van een verdere economische groei.

in opkomst en biedt grote voordelen zoals:

De sportparticipatie neemt toe naarmate de sociaal

•

economische positie van mensen verbetert. De huidige

beduidend hogere bespelingintensiteit ten opzichte
van natuurgras;

economische ontwikkelingen (groei) zullen daarom een

•

efficiëntere benutting van de ruimte;

positief effect hebben op de sportparticipatie.

•

minder afhankelijk van weersomstandigheden;

•

minder dagelijks onderhoud;

Flexibilisering van de arbeid

•

minder blessure gevoelig;

Door flexibele werktijden, langere openingstijden en

•

bevordering van de snelheid en technische aspec-

toename van deeltijdbanen is sprake van meer sprei-
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Tegenover al deze voordelen staat dat de aanleg van

dige gymaccommodaties in Nederland. De belangrijkste

een kunstgrasveld met relatief hoge investeringskos-

conclusie uit dit onderzoek is dat de standaard afmeting

ten gepaard gaat. Wanneer echter door de aanleg van

van 252 m2 (12m x 21m) niet meer toereikend is voor

kunstgras een ruimtebesparing plaats kan vinden kan

het gewenste gebruik.

(een deel van) de dekking mogelijk worden verkregen
uit de alternatieve grondexploitatie. Doordat kunstgras

Om een gedifferentieerd en multifunctioneel gebruik

minder onderhoudsgevoelig is levert dit een kostenbe-

van de gymnastiekaccommodaties te garanderen is in

sparing op.

de toekomst onder andere een groter vloeroppervlak
benodigd. daarnaast stelt ook de brede-school-ontwik-

Gymnastieklokalen

keling nieuwe eisen aan de gymnastiekaccommodatie.

Op gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS en

gesteld kan worden dat drie gymlokalen gelijk is aan

LC Nederlands Instituut voor lokale Sport en Recreatie

één sporthal, waarbij sprake is van een win-win situatie

(nu VSG) is in 2001 een onderzoek verricht naar de hui-

voor het onderwijs en de sport.
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Bijlage IV
Bestaand sportklimaat en
sportparticipatie
voor het verkrijgen van informatie over de noordwijkse
sportverenigingen zijn we uitgegaan van de subsidiegegevens 2007. de tabel laat zien dat de sportparticipatie
in noordwijk aanzienlijk hoger is dan het nederlandse
gemiddelde. noordwijk heeft een bloeiend verenigingsleven en een gevarieerd sportaanbod.

Ledenaantallen sportverenigingen Noordwijk

Ledenaantal in % v.d. bevolking

Binnensport

Vereniging

Ledenaantal

Noordwijk*

Nederland

Badminton

B.C. Bios

82

0,4%

0,4%

Basketball

MSV Basketball

156

0,6%

0,3%

Bowling

Bowling vereniging

128

0,4%

0,1%

Gymnastiek

G.V. DOS

522

2,1%

1,8%

Judo/Jiu Jitsu

Moko Ryu

300

1,2%

0,3%

Schaken

Daniël Noteboom

58

0,2%

0,1%

Volleybal

NOVO

184

0,7%

0,8%

Zwem + Polo

NZPC

253

1,0%

0,9%

* Percentage is niet
gecorrigeerd naar alleen leden die in Noordwijk wonen

Ledenaantallen sportverenigingen Noordwijk

Ledenaantal in % v.d. bevolking

Buitensport

Vereniging

Noordwijk*

Nederland

Handbal

MSV Handbal

73

0,3%

0,3%

Hengelsport

HSV De Sportvisser

510

2,1%

2,5%

Hockey

Noordwijkse hockey-

570

2,3%

1,1%

Ledenaantal

club
Korfbal

C.K.V. Fluks

190

0,8%

0,6%

Motorsport

Motorclub Noordwijk

75

0,3%

0,2%

Schaatsen

Noordwijkse IJsclub

600

1,6%

1,0%

Tennis

Gevers

1.400

7,2%

4,3%

TC Bollenpark

380

Noordwijkse Golfclub

801

6,1%

6,5%

De Vijf Margen

700

VV Noordwijk

900

8,1%

6,5%

SJC

1100

Golf
Voetbal

* Percentage is niet
gecorrigeerd naar alleen
leden die in Noordwijk wonen
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Bijlage V
Criteria NOS*NSF
Reglement toelatingseisen voor
kandidaat-leden

regels, die zijn vastgelegd in de wet en/of in zijn
statuten en/of huishoudelijk reglement;
een wedstrijdkalender c.q. een evenementenkalender voor deze sport vast te stellen;
regels te stellen voor:

I CRITERIA VOOR GEWONE LEDEN

a.

de door hem te verlenen en/of te erken		

		

nen vaardigheidsonderscheidingen en voor de

A) Statuscriteria:

bevoegdheid van de (bege)leiders;

1.

b.

Onder gewone leden worden verstaan leden, zij-

c.

of stichtingen die de beoefening van een bepaalde

de inrichting van de opleiding, volgens richtlij		

sport of van meer dan één sport bevorderen en

nen van de daartoe bevoegde instanties;

organiseren, hierna te noemen: sportbond.De

een dopingbeleid en dopingreglement te 		

organisatie betreft zowel de bundeling van de

hebben dat voldoet aan de van toepassing 		

beoefenaren, als ook de regeling voor de sportbe-

zijnde voorwaarden van de World Anti-Doping

oefening, c.q. de regeling van wedstrijden op alle

Code van het World Anti-Doping Agency, 		

niveaus en de begeleiding van de beoefenaren ten

indien de sportbond Topsportonderdelen heeft

aanzien van de sport c.q. de voorbereiding van de

conform het Reglement Topsportonderdelen.

wedstrijddeelnemers op de wedstrijden.
2.

de kwaliteit van de daartoe in te stellen proe-		
ven en examens;

nde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid

a.

6.

NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een
bepaald geval niet toepasbaar zijn.

De sportbond moet nationaal representatief 		
zijn voor de door hem behartigde sport(en).

b.

De sportbond moet door de internationale

B) Toelatingscriteria:

organisatie, die op wereldniveau geacht kan 		

1.

Of een sportbond, die zich aanmeldt, naar zijn

worden deze sport te representeren, en die 		

doelstellingen en naar de wijze van behartiging

als zodanig lid is van de General Association 		

daarvan een sportbond is in de zin van NOC*NSF,

of International Sports Federations (GAISF) of

behoeft toetsing aan de in NOC*NSF-verband gel-

een vergelijkbare organisatie, als de Neder-		

dende opvatting wat dat betreft. Bij deze toetsing

landse vertegenwoordiger van die sport 		

zal NOC*NSF de navolgende punten mede in haar

erkend zijn. Indien voormelde internationale 		

overwegingen betrekken:

organisatie niet is aangesloten bij de GAISF 		

a.

of een vergelijkbare organisatie, zal NOC*NSF

uit bewegingsvormen in een sfeer van spel en

		bepalen of de erkenning door die internatio-		

tegenspel met een doel in zichzelf;

nale organisatie voldoet aan de in NOC*NSF-		

b.

verband geldende opvattingen.
3.

4.

wezenlijk voor sport is het zich richten op 		
een vergelijkbare of toetsbare handeling, die

De leden c.q. aangeslotenen van de sportbond zijn

haar oorsprong vindt in het plezier aan

verenigingen en/of stichtingen en/of individuele

lichamelijk bezig zijn, objectgericht en aan 		

beoefenaren.

regels gebonden is. objectgericht impliceert

De sportbond en haar leden c.q. aangeslotenen-

dat het doel van sport primair buiten het 		

rechtspersonen worden bestuurd door daartoe,

lichaam gelegen moet zijn, zoals tijd, bal-		

op grond van in de wet en statuten en/of in het

gebruik, afstand e.d.

huishoudelijk reglement gestelde regels, verkozen

5.

sport heeft zich in eerste instantie ontwikkeld 		

2.

in beginsel wordt slechts één sportbond per tak

natuurlijke personen. De mogelijkheid tot “onaf-

van sport of per bundeling van takken van sport

hankelijke” bestuursleden - niet beoefenaren - blijft

toegelaten, zulks met inachtneming van de overige

open, zoals in iedere sportbond.

in de statuten en reglementen van NOC*NSF vast-

De sportbond is gehouden:

gestelde bepalingen.

een leden- c.q. aangeslotenen-administratie en
financiële administratie te voeren op basis van de

3.

de tak van sport, die het aspirant-lid behartigt,
moet zich naar het oordeel van NOC*NSF voldoen.
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lening om als specifieke tak van dienstverlening te

II CRITERIA VOOR BUITENGEWONE LEDEN

worden onderkend.

A) Statuscriteria:
1.

4.

Onder buitengewone leden worden verstaan leden,

vrager dient te zijn neergelegd bij de Kamer van

zijnde verenigingen met volledige rechtsbevoegd-

Koophandel ter plaatse en de aanvrager dient daar

heid of stichtingen die dienstverlenend optreden

tenminste drie jaren te zijn ingeschreven.

voor de sport en/of lichamelijke opvoeding, waar-

5.

Dit betreft dienstverlening op terrein van sport ten

De aanvrager moet naar het oordeel van NOC*NSF
voldoen aan adequate eisen van representativiteit.

onder begrepen de belangenbehartiging ter zake.
6.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de

behoeve van de gewone leden van het NOC*NSF

aanvrager worden door NOC*NSF getoetst aan de

en dienstverlening op het terrein van de lichame-

wet, alsmede aan de bedoeling van criteria voor

lijke opvoeding binnen het behartigingsgebied van

statusbepaling en toelating.

NOC*NSF.
2.

De notariële akte houdende de statuten van de aan-

7.

NOC*NSF kan eisen stellen met betrekking tot het

De aanvrager moet nationaal representatief zijn

samengaan met andere (aspirant) buitengewone

voor de door hem verrichte dienstverlening ten

leden, die dezelfde tak van dienstverlening verte-

aanzien van de sport en/of de lichamelijke opvoe-

genwoordigen.

ding, binnen het behartigingsgebied van NOC*NSF.
3.

De leden c.q. aangeslotenen van de aanvrager zijn

Vastgesteld en laatstelijk gewijzigd door de Algemene

verenigingen en/of stichtingen en/of natuurlijke

Vergadering NOC*NSF d.d. 18 november 2003.

personen.
4.

5.

De aanvrager, evenals zijn leden c.q. aangesloten-

Lidmaatschapsaanvraag

rechtspersonen worden bestuurd door daartoe,

Mocht u een lidmaatschapsaanvraag bij NOC*NSF

op grond van de in de wet en statuten en/of in het

overwegen, dan dient u (voor zover van toepassing) de

huishoudelijk reglement gestelde regels verkozen

volgende stukken bij uw verzoek mee te zenden:

natuurlijke personen.

•

de meest recente jaarrekening;

De aanvrager is gehouden:

•

uittreksel Kamer van Koophandel;

een leden- c.q. aangeslotenen-administratie te voe-

•

wedstrijdkalender;

ren op basis van de regels, die zijn vastgelegd in de

•

wedstrijdreglement;

statuten en/of het huishoudelijk reglement.

•

reglement opleidingen (jury-leden, scheidsrech-

regels te stellen voor de kwaliteit van de dienstver6.

ters);

lening.

•

dopingreglement;

NOC*NSF bepaalt in hoeverre de criteria in een

•

statuten en overige reglementen;

bepaald geval niet toepasbaar zijn.

•

bewijs erkenning door internationale overkoepelende organisatie als enige Nederlandse represen-

B) Toelatingscriteria:
1.

Of de aanvrager, naar zijn doelstellingen en naar

tant;
•

de meest recente ledenlijst.

de wijze van behartiging daarvan, dienstverle-

2.

nend optreedt binnen het behartigingsgebied van

De aangesloten sportorganisaties vormen samen de

NOC*NSF behoeft toetsing aan de in NOC*NSF-

algemene vergadering van NOC*NSF. de algemene ver-

verband geldende opvattingen daaromtrent.

gadering besluit over het uiteindelijk te voeren beleid

In beginsel wordt slechts één vertegenwoordiger

en de begroting.

per specifieke tak van dienstverlening als buitengewoon lid toegelaten; zulks men inachtneming van
de overige in de statuten en/of reglementen van
NOC*NSF vastgestelde bepalingen.
3.

De dienstverlening die de aanvrager verricht, moet
zich naar het oordeel van NOC*NSF voldoende
onderscheiden van andere vormen van dienstver-
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Aangesloten sportorganisaties
NebasNsg

Nederlandse Kruisboog Bond

American Football Bond Nederland

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke

KNAF Nationale Autosport Federatie

Opvoeding

Nederlandse Badminton Bond

Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

Opvoeding (B)

Nederlandse Basketball Bond

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Nederlandse Beugel Bond

Federatieve Nederlandse Midgetgolfbond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

Bob- en Sleebond Nederland

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Nederlandse Boks Bond

Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers (B)

Nederlandse Bowling Federatie

Nederlandse Onderwatersport Bond

Nederlandse Brandweer Sport Bond (B)

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Nederlandse Bridge Bond

Nederlandse Politie Sportbond (B)

Nederlandse Christelijke Sport Unie (B)

Reddingsbrigades Nederland

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Nederlandse Racquetball Associatie

Nederlandse Culturele Sportbond (B)

Koninklijke Nederlandsche Roei Bond

Nederlandse Curling Bond

Nederlandse Rolschaats, Bandy en Skeeler Federatie

Koninklijke Nederlandse Dambond

Nederlandse Rugby Bond

Nederlandse Algemene Danssport Bond

Koninklijke Nederlandse Schaak Bond

Nederlandse Darts Federatie

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Frisbee Bond Nederland

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportge-

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

zondheidszorg (B)

Algemene Nederlandse Sjoelbond

Nederlandse Go Bond

Nederlandse Ski Vereniging

Nederlandse Golf Federatie

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Vereniging voor Sport en Recht (B)

Nederlands Handbal Verbond

Vereniging voor Sportgeneeskunde (B)

Nederlandse Handboog Bond

Nederlands Genootschap voor Sportmassage (B)

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Federatie van Sport Medische Instellingen (B)

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Nederlandse Sport Pers (B)

Stichting Homosport Nederland (B)

Nederlandse Studenten Sportstichting (B)

Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls BonInterprovinci-

Squash Bond Nederland

ale Organisatie Sport (B)

Taekwondo Bond Nederland

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Nederlandse Tafeltennis Bond

Judo Bond Nederland

Nederlandse Toer Fiets Unie

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

Nederlandse Triathlon Bond

Nederlandse Kano Bond

Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond

Karate Do Bond Nederland

Nederlandse Volleybal Bond

Nederlandse Katholieke Sportfederatie (B)

Sportbond Moderne Vijfkamp

Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond

Nederlandse Wandelsport Bond

Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging

Nederlandse Waterski Bond

Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

Koninklijke Nederlandse Kolf Bond

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

Nederlandse IJshockey Bond

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie

Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
(B = buitengewoon lid)
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Bijlage VI

Overzicht sportverenigingen

Aangesloten bij de sportraad noordwijk

Sportverenigingen
Zeilvereniging Noordwijk
Noordwijkse Zwem- en Poloclub
Kustsurfvereniging Noordwijk
Watersportvereniging Noordwijk
Duikclub Dive Safe
Schaakvereniging Daniël Notenboom
Chr. Korfbalvereniging Fluks
Kennemer Zweefvliegclub
Tennis Club Bollenpark
Noordwijkse Golfclub
Noordwijkse Hockeyclub
Motorclub Noordwijk
Hengelsportvereniging de sportvisser
Golfclub De Vijf Margen
Voetbalvereniging SJC
Voetbalvereniging Noordwijk
Northgo ruiters
MSV Handbal
TOV Tafeltennis
Noordwijkse IJsclub
Tennisclub Huis ter Duin
MSV Basketbal
DOS Gymnastiek
BIOS Badminton
Schietvereniging Blijf voor ’t Land
NOVO Volleybal
Senioren Biljartvereniging
ZIE OOK WEBSITE SPORTRAAD NOORDWIJK

38

Gemeente Noordwijk

Bijlage VII

Begrotingen buitensport complexen

Begroting
116

Sport

Sportvelden

SJC
veld 1

€

8.000,00

veld 2

€

8.000,00

veld 3

€

12.000,00

veld 4

€

12.000,00

trainingsveld

€

1.500,00

hekwerken / ballenvangers

€

2.000,00

groenvoorzieningen

€

2.000,00

veldverlichting

€

1.000,00

beregeningsinstallatie

€

1.500,00

verharding

€

1.000,00

kunstmest

€

5.000,00

graszaad

€

2.500,00

Personeelslasten

€

32.268,15

Totaal SJC

€

88.768,15

Huur 2006

€

11.687,40

veld 1

€

8.000,00

veld 2

€

8.000,00

veld 3

€

8.000,00

veld 4

€

8.000,00

veld 5

€

8.000,00

zandtrainingsvelden

€

3.000,00

hekwerken / ballenvangers

€

2.000,00

groenvoorzieningen

€

165,00

veldverlichting

€

850,00

beregeningsinstallatie

€

1.500,00

verharding

€

330,00

kunstmest

€

5.000,00

graszaad

€

2.000,00

Personeelslasten

€

30.692,65

VV Noordwijk

Totaal VV Noordwijk

€

85.537,65

Huur 2006

€

16.571,90

vervolg pagina 34 >
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MSV Handbal
Groenvoorzieningen

€

165,00

Verharding

€

330,00

Veldverlichting

€

150,00

Personeelslasten

€

4.795,50

Totaal MSV

€

5.440,50

Huur 2006

€

1.275,65

Fluks korfbalveld

€

6.000,00

hekwerken / ballenvangers

€

500,00

groenvoorzieningen

€

750,00

veldverlichting

€

500,00

Fluks

beregeningsinstallatie

€

1.500,00

verharding

€

500,00

kunstmest

€

2.000,00

graszaad

€

1.000,00

Personeelslasten

€

12.619,90

Totaal Fluks

€

5.369,90

Huur 2006

€

2.078,20

Hockey veld 1

€

1.000,00

Hockey veld 2

€

1.000,00

Hockey halve veld

€

500,00

hekwerken / ballenvangers

€

500,00

groenvoorzieningen

€

750,00

veldverlichting

€

500,00

verharding

€

500,00

NHC

Personeelslasten
Totaal NHC

€

6.493,50

€

11.243,50

Huur 2006
Totaal over alle complexen
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Bijlage VIII
Knelpunten Accommodaties
Ten behoeve van de voorbereiding van het Accommo-

Capaciteit buitensportaccommodaties

datiebeleid Welzijn gemeente Noordwijk, dat binnenkort

De 3 grootste buitensportverenigingen in Noordwijk (VV

wordt afgerond, heeft Marktplan in 2006 eveneens

Noordwijk, SJC en NHC) hebben de grenzen van hun

onderzoek verricht naar: de huidige vraag en het hui-

veldcapaciteit bereikt. Eventuele groei van het aantal

dige aanbod van sport- en welzijnsaccommodaties,

teams is op de huidige velden niet meer op te vangen.

alsmede de toekomstige vraag naar sport- en welzijns-

Een oplossing voor het vergroten van de trainingsca-

accommodaties. Hieronder een overzicht van de knel-

paciteit van vv noordwijk (op de huidige lokaties) kan

punten in de capaciteit van zowel de binnensport- als de

liggen in de aanleg van kunstgras. Voor sjc biedt ver-

buitensportaccommodaties.

vanging van één of meer van de huidige velden door
kunstgras geen oplossing, omdat een vijfde wedstrijd-

Capaciteit binnensportaccommodaties

veld noodzakelijk is (sjc heeft nu vier wedstrijdvelden).

De gemeentelijke sportzalen (gymlokalen en sporthallen) zijn vrijwel geheel bezet. Een groei van het aantal
inwoners en een daarmee samenhangende behoefte
van verenigingen en scholen is niet met de huidige
capaciteit op te vangen. De sporthallen en gymnastieklokalen in Noordwijk dateren uit de jaren zeventig.
Deze accommodaties zullen op relatief korte termijn
het einde van de levensduur hebben bereikt. Dit houdt
overigens niet in dan de accommodaties niet veilig
of bruikbaar zouden zijn. Wel kan worden gesteld dat
sprake is van een verouderd aanbod. In de komende
jaren zal voor de meeste binnensportaccommodaties
het vervangingsvraagstuk gaan spelen. Hierbij dient
steeds een afweging te worden gemaakt tussen het
noodzakelijke renovatieve onderhoud in relatie tot de
boekwaarde en leeftijd van de accommodatie en nieuwbouw van de hal of zaal.
Naast het aspect van kwaliteit van de Noordwijkse binnensportaccommodaties is vanzelfsprekend ook de
toekomstige behoefte aan zaalruimte een belangrijk
uitgangspunt. De huidige accommodaties zijn vrijwel
geheel bezet door het onderwijs en de sportverenigingen. Een grotere behoefte (op basis van de toename
van het aantal inwoners) kan niet in de huidige zalen
worden opgevangen. Nader onderzocht moet worden
of een derde sporthal of grote sportzaal in Noordwijk
noodzakelijk is. Hierbij dient onder andere meegenomen te worden of door een nieuwe (derde) sporthal
verouderde gymnastieklokalen afgestoten kunnen worden. Een sporthal biedt sporttechnisch en functioneel
bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor veranderingen
in het aanbod aan bewegingsonderwijs.
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Bijlage IX
Sportraad Mission Statement Noordwijk
1.

Algemeen

Penningmeester (Theo Hermans)

Sportraad Noordwijk is een adviesorgaan, ingesteld

•

Begroting

door de Gemeente Noordwijk. De Algemene Ledenver-

•

Kas/bank beheer

gadering wordt gevormd door ten hoogste 2 aange-

•

Coördinatie Subsidieaanvragen (Jeugdparticipatie-

wezen vertegenwoordigers per aangesloten sportver-

fonds, overige)

eniging. Iedere vereniging heeft het recht tot het uit-

•

Rapportage/Financieel jaarverslag

brengen van 1 stem. De bestuursverkiezing vindt plaats

•

Vice-voorzitter

tijdens de Algemene Ledenvergadering.

•

Innen van contributies en sponsorgelden

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9

Secretaris (Petra Barendse)

leden, bestaande uit een voorzitter, penningmeester,

•

Correspondentie

secretaris en minimaal 2 tot maximaal 6 leden.

•

E-mail account

•

Notulen, agenda, actiepuntenrapportage

Minimaal 10x per jaar is er algemeen bestuurlijk over-

•

Archief beheer

leg. Een vertegenwoordiger van de Gemeente Noord-

•

Beheer stamgegevens

wijk kan hierbij, voor een deel, aanwezig zijn.

•

Organisatie bijeenkomsten (Vergaderingen, zaal-

In het verleden is een en ander vastgelegd in het

•

Interne contacten verenigingszaken

‘Reglement van de Sportraad’. In 2007 heeft Gemeente

•

Interne contacten gemeente

beheer)

Noordwijk aangegeven de verouderde verordening
van de Sportraad aan te willen passen naar een advies-

Overige bestuursleden

commissie ex artikel 84 Gemeentewet onder de naam

Het bestuur wordt aangevuld met minimaal 2, maxi-

Sportraad Noordwijk. Nader overleg hierover zal in de

maal 6 overige leden. Het takenpakket van deze leden

loop van 2007 plaatsvinden.

wordt in onderling overleg bepaald. De huidige overige
leden zijn Piet Steenvoorden en Chris van Maris.

2.

Samenstelling en taakverdeling Bestuur 		
Sportraad

Het huidige bestuur van Sportraad Noordwijk bestaat
uit slechts het minimale aantal van 5 personen. Het
bestuur heeft de wens uitgesproken het aantal leden te
willen uitbreiden met minimaal 2 personen. De nadere
invulling van het takenpakket zal in nader overleg met

Beleidsnota’s
Inhoudelijk

Allen

Communicatie Gemeente

1e persoon, 1x back-up

Terugkoppeling achterban
2e persoon, 1x back-up
verenigingen

kandidaten worden vastgesteld, al naar gelang de wensen en (aantoonbare) geschiktheid. Alle bestuursfunc-

Sponsoring

ties zijn onbezoldigd.

Onderhoud bestaande
relaties

1e persoon, 1x back-up

Voorzitter (Emile F. Schippers)

Netwerking

Allen

•

Voorzitten van vergaderingen

•

Communicatie Gemeente Noordwijk (Gemeenteraad, raadscommissies, college van B&W, portefeuillehouder Sportzaken, ambtenaar Sport en desgewenst met andere gemeentelijke organisaties)

•

Communicatie Sportverenigingen

•

Representatie (Publiciteit en PR)
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3.
Website
Ontwerp en vormgeving Allen
Budgetbeheer

Doelstelling

In de ruimste zin stelt Sportraad Noordwijk zich ten doel

Penningmeester en
uitvoerend persoon

de sportbeoefening in de gemeente Noordwijk te bevorderen. Voor een groot deel vindt sportbeoefening plaats
binnen verenigingen. Sportraad Noordwijk zal haar doel
daarom voor een belangrijk deel proberen te bereiken
door de individuele en gezamenlijke belangen van de

SUB:Beheer/onderhoud:

huidige en toekomstig aangesloten sportverenigingen

Stamgegevens

Website beheerder

Actualiteit

Allemaal/Websitebeheerder

Informatievoorziening

Allen/Website beheerder

Nieuwsbrief

Allemaal/websitebeheerder

Reactie/Info aanvragen

Secretaris

te behartigen. Sportraad Noordwijk neemt daarbij een
centrale positie in en vormt in essentie een overkoepelend geheel van het Sportveld in de gemeente Noordwijk, gedragen door de individuele sportverenigingen.
Voor het verwezenlijken van haar doelen is het van
groot belang dat Sportraad Noordwijk:
•

een netwerk tot stand brengt en onderhoud van
organisaties en instellingen op het gebied van
sport in Noordwijk;

•

Sportverkiezing

fungeert als klankbord voor de Noordwijkse sportverenigingen;

•

Algemene vormgeving/
doelstelling

Allen

Draaiboek

Verantwoordelijke
personen, minimaal 2

deelneemt aan overlegsituaties binnen de gemeente Noordwijk waarbij sportbelangen aan de orde
zijn (in de ruimste zin);

Locatie

Verantwoordelijke
personen, minimaal 2

Werving vrijwilligers/
samenstelling team

Verantwoordelijke
personen, minimaal 2

Sponsoring

Verantwoordelijke
personen, minimaal 2

Nominatie en uitverkiezing

Allen

Evaluatie

Verantwoordelijke
personen, minimaal 2

•

adequaat (vroegtijdig en volledig) wordt geïnformeerd door de Gemeente Noordwijk en aangesloten sportverenigingen.

Sportraad Noordwijk tracht haar doel ondermeer te
bereiken door:
•

het bevorderen van een goede samenwerking tussen de plaatselijke sportverenigingen;

•

het adviseren – gevraagd of ongevraagd – van het
College van B&W, de Portefeuillehouder Sport, de
raadscommissies, de gemeenteraad en de bestuurders van sportverenigingen en andere instanties
over zaken, die de sport in de ruimste zin raken;

•

het bevorderen van samenwerking met en tussen
organisaties die voor sport in de ruimste zin van

Publiciteit en PR

belang (kunnen) zijn;
•

Externe contacten lokale pers

het organiseren van activiteiten ter bevordering
van de beeldvorming van sport in de gemeente
Noordwijk.

Externe contacten Sportraad Zuid Holland
Sportraad Noordwijk zal haar beleid en adviezen steeds
Externe contacten verenigingszaken

zorgvuldig moeten afwegen en recht moeten doen aan
de ambities en mogelijkheden van individuele sportverenigingen. Het toetsen en spiegelen aan de vele kaders,
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waaronder de andere verenigingen, is daarbij kern-

Om als Sportraad in de toekomst deze ontwikkelingen

begrip. Het bestuur van de Sportraad streeft naar de

op de juiste wijze te kunnen stimuleren en te bevor-

ontwikkeling van open procedures. Het draagvlak voor

deren dient gestreefd te worden naar het creeren van

het werk van het bestuur zal nadrukkelijk gevonden

een breed draadvlak binnen de Noordwijkse sportver-

moeten worden in de Algemene Ledenvergadering. Het

enigingen. Langs deze weg kan de sportraad invloed

is daarom van essentieel belang dat steeds goede en

uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming en het

open communicatie plaatsvindt naar deze belangrijke

toekennen van financiële middelen.

achterban.
Om de sport voor Noordwijk in de breedste zin van het
Om de doelstelling te bereiken houdt de sportraad zich

woord op een hoog niveau te houden stellen wij ons

bezig met:

de overige taken/doelen:

•

sportbeleid;

•

•

subsidiebeleid;

de Gemeente aan Sportverenigingen betreffende

•

accommodatiebeleid;

beschikbare subsidies en ondersteuning ter ver-

•

het fungeren als klanbord voor Noordwijkse Sportverenigingen;

bevorderen van de informatievoorziening vanuit

krijging daarvan;
•

het bevorderen van de samenwerking tussen de

•

het deelnemen aan overlegsituaties;

plaatselijke sportverenigingen onderling en de

•

het tot stand brengen en onderhouden van een

Sportraad (kennisoverdracht en uitwisselen van

netwerk van organisaties en instellingen op het

ervaring);

gebied van sport in Noordwijk;
•

•

ten voor de verenigingen;

sen de plaatselijke sportverenigingen;
•

toekennen van subsidie via het Jeugdparticipatie-

het nastreven van een duidelijk en hanteerbaar
subsidiebeleid zonder extra (administratieve) las-

het bevorderen van een goede samenwerking tus•

het nastreven van kwalitatief hoogwaardige sport-

fonds (JPF);

accommodaties in de Gemeente Noordwijk, zowel

•

organisatie van de Jaarlijkse Sportverkiezing.

onderhoudstechnisch (meerjaren onderhouds-

4.
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plan) als nieuwbouw;
•

continueren, en waar nodig verbeteren, van

Bij de voorbereidingen van de Sportnota 2007 zijn een

de samenwerking met het College van B & W,

aantal zaken naar voren gekomen. De sportbeoefening in

Gemeenteraad en ambtelijke apparaat;

Noordwijk overstijgt het landelijke gemiddelde. Het hui-

•

van het lokale bedrijfsleven in de Sport;

dige accommodatie aanbod is sterk verouderd en/of (in
de nabije toekomst) te klein. Tevens dreigen voor sportver-

•
•

bevorderen van ouderenparticipatie in sport en
beweging;

gebieden (structuurvisie Noordwijk 2007, in ontwikkeling).
Ook de herstructurering van het sportsubsidiebeleid is

stimuleren van de aandacht voor vrijwilligersondersteuning binnen de Sport;

enigingen binnen de gemeentegrenzen problemen te ontstaan door planologische herindeling van gemeentelijke

het nastreven van een (nog grotere) participatie

•

verbetering interne organisatie;

•

waar mogelijke bevorderen van gewenst gedrag
van sporters, bestuurders, ouders en supporters.

een serieuze, complexe materie met potentieel (nadelige
financiële) effecten voor sportverenigingen.

De mogelijke middelen die Sportraad Noordwijk ter
Tevens neemt de behoefte om meer mensen deel te laten

beschikking staan zijn:

nemen aan actieve sportbeoefening toe. Zowel aan jeugd-

•

Als intermediair optreden ten aanzien van infor-

en ouderenparticipatie wordt veel aandacht besteed en

matievoorziening vanuit de Gemeente over

buitengewoon hoog op de Gemeentelijke agenda gezet.

beschikbare subsidies in de breedste zin en opleidingsmogelijkheden voor bestuurders en vrijwilligers (Website, nieuwsbrief et cetera);

Een belangrijk aspect daarbij is ondersteuning van het
vrijwilligerskader.

•

Periodieke bezoeken van individuele verenigingen;
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•

Organiseren van informele bijeenkomsten (“stamtafel”), ongeveer 2-3 maal per jaar, waar centrale
thema’s (zoals: financiën, huisvesting, vrijwilligers,
sponsoring, jeugdbeleid, topsportbeleving enzovoorts) aan de orde komen en waarvoor deskundige (inleidende) sprekers worden uitgenodigd;

•

Uitnodigen van een bestuurslid/voorzitter van een
sportvereniging het 1e half uur van de bestuursvergadering en/of het bijwonen van bestuursvergaderingen van individuele sportverenigingen;

•

intensiveren van contacten met lokale sportredacties (schrijvende pers, NENS)

•

betrekken van NOV bij de sportverkiezing;

•

uitbreiden en personaliseren van het vrijwilligersitem en het aantal nominaties voor de sportman/
vrouw/ploeg uitbreiden van 3 naar 5 tijdens de
sportverkiezing;

•

meer regelmaat in actieve betrokkenheid vragen
voor nominaties voor vrijwilligers, talenten en
sporters van het jaar (via mail/Nens/website/lokale
pers);

•

actualiseren en up to date houden van de website;

•

jaarlijkse enquête onder de sportverenigingen;

•

verspreiden van een nieuwsbrief onder sportverenigingen;

•

nieuwe en duidelijke digitale flyer over bestaan en
mogelijkheden JPF.

Door verdere structurering binnen de Sportraad door
benoeming en vastlegging van taken en werkzaamheden kan gericht gezocht worden naar de benodigde uitbreiding van het bestuur. Betere interne organisatie en
taakverdeling leiden tot een grotere kans van slagen en
het behalen van beoogde doelstellingen.

Noordwijk, 9 mei 2007.
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