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1. Aftrap 
 
1.1. Visie 
 
Aan sporten en bewegen beleven Albrandswaarders veel plezier. Om mentaal en 
fysiek gezond te blijven moeten we (meer) bewegen. Wij moedigen onze inwoners 
van harte aan tot een gezonde leefstijl. Naast persoonlijk welzijn zijn hier andere 
maatschappelijke belangen mee gediend, zoals gezondheidszorg en economie. Een 
aansprekend aanbod van sportactiviteiten nodigt inwoners uit gezond en 
verantwoord te bewegen. 
Sport versterkt de sociale samenhang, ontplooiingsmogelijkheden en 
maatschappelijke participatie. Achter de missie “Albrandswaard, dorpen tussen groen 
en stad” staat de gedachte aan een hechte leefgemeenschap. Hierin telt iedereen 
mee, kennen mensen elkaar, spreken elkaar aan en helpen elkaar, waar nodig.  
Sport en bewegen hebben veel betekenis voor onze inwoner, onze gemeenschap en 
onze missie.   
 
1.2. Voorzet 
 
De Sportstichting heeft de actuele behoeften aan sportvoorzieningen in kaart 
gebracht. Daarnaast heeft zij op gedegen wijze haar verwachtingen ten aanzien van 
het Albrandswaardse sportbeleid beschreven in de Sportnota Albrandswaard 2010-
2020 “sport en bewegen, gezond voor lijf en leven”. De voorzet van de Sportstichting 
nemen wij graag aan. In deze notitie geven wij onze visie op de verwachtingen van 
de Sportstichting en geven wij een eerste uitwerking aan de door ons gekozen 
beleidsprioriteiten voor de komende 4 jaren. Wij willen als gemeente de komende 
jaren met veel plezier helpen het sportieve leefklimaat en de sportieve infrastructuur 
in onze gemeente te versterken.  
 
1.3. Doel 
 
Wij willen dat onze inwoners over voldoende mogelijkheden beschikken om te 
sporten en te bewegen. 
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Wij richten ons niet op het beïnvloeden van de sportprestaties, ook niet op topsport. 
Het gaat ons er wel om langs de weg van sport en bewegen: 

- de sociale samenhang en participatie in onze gemeente te stimuleren; 
- inwoners zinvolle (actieve en passieve) tijdsbesteding te bieden; 
- de volksgezondheid te bevorderen. 

Wij hebben een bijzondere focus op jeugd, jongeren, senioren en inwoners met een 
beperking. Wij bieden faciliteiten om te sporten en bewegen in georganiseerd 
(sportverenigingen), commercieel (sportcentra) en ongeorganiseerd verband of 
individueel. In Albrandswaard kun je lekker sporten en bewegen, binnen en buiten. 
 
1.4. Succes is vaak het resultaat van teamwork  
 
Wij zijn trots op onze lokale gemeenschap. Zij toont op het gebied van sport veel 
maatschappelijke vitaliteit. Die vitaliteit koesteren wij. 
Sport en bewegen is in onze ogen primair een eigen verantwoordelijkheid van onze 
inwoners en hun verbanden. In het algemeen blijken onze inwoners goed in staat zelf 
te voorzien in hun behoefte aan sport en bewegen. In sommige gevallen lukt dit niet 
of niet eenvoudig. Bijvoorbeeld door fysieke of geestelijke beperking of beperkt 
(gezins-) budget. Deze categorieën inwoners willen wij een stevige helpende hand 
bieden. 
Sportverenigingen en Sportstichting zijn belangrijke steunpilaren. Zij voorzien in de 
vraag naar sportactiviteiten en zorgen voor afstemming en maatschappelijke binding. 
Sportverenigingen staan voor grote ontwikkelopgaven. Bijvoorbeeld het aangaan van 
samenwerking met het onderwijs, dat haar rol volop verbreedt. In die ontwikkeling 
willen wij hen steunen.  
Veel inwoners sporten en bewegen in de openbare ruimte en maken daarin lopend, 
fietsend of skatend hun “rondjes”. Een deel maakt gebruik van sportaccommodaties. 
Gezien het maatschappelijk nut van deze accommodaties delen wij indien nodig en 
binnen onze mogelijkheden met de gebruikers en de verenigingen verantwoordelijk-
heid voor deze voorzieningen.  
Onze rol op het terrein van sport en bewegen is vooral aanvullend, faciliterend en 
ondersteunend, gericht op samenwerking met maatschappelijke partners.  
 
1.5. De hoekstenen van ons beleid 
 
Wij hebben de volgende vier thema’s als hoekstenen voor ons beleid gekozen: 

- sport voor iedereen; 
- sportverenigingen; 
- sport en onderwijs; 
- sportaccommodaties. 

Door in deze thema’s de komende jaren energie steken verwachten wij hoog 
rendement ten gunste van het sportief leefklimaat en de sportieve infrastructuur in 
onze gemeente. 
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2. Sport voor iedereen. 
 
2.1.  Visie 
 
Sport is een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding. 
In de strijd tegen bewegingsarmoede en overgewicht is sport een effectief wapen. 
Sport heeft flinke concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Denk  aan 
de opmars van computergames bij met name jongeren1. Voor volwassenen geldt als 
voorbeeld televisiekijken2 dat 20% van de vrije tijd vult tegenover 3% sport. 
Wil sport op lange termijn aantrekkelijk blijven dan is het zoeken van aansluiting op 
trends, nieuwe initiatieven en behoeften noodzakelijk. Nieuwe organisatievormen van 
sportaanbod verdienen onze stimulans. Wij denken aan sportvormen voor de 
senioren, die een heuse groeimarkt op sportgebied vormen3 en combinaties van 
school-sportverenigingen.    
 
In een tijd waarin gezondheid en bewegen maximale aandacht krijgen is het 
belangrijk dat sport toegankelijk en betaalbaar is. Voor iedereen! 
De economische omstandigheden van dit moment dwingen tot 
bezuinigingsmaatregelen, ook op individueel niveau. Door maatregelen rondom ons 
minimabeleid en de bijzondere bijstand willen wij waarborgen dat ook minder 
draagkrachtigen zorgeloos kunnen blijven sporten, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) 
compensatie van contributiegelden. 
De behoefte aan sportmogelijkheden voor mensen met een beperking groeit. Wij 
willen bevorderen dat verenigingen en accommodaties voor hen open staan.   
 
2.2. Analyse en trends 
 

                                                 
1 Bron:  hoofdstuk 3 Nota Jeugdbeleid gemeente Albrandswaard 2009-2013. 
2 Bron:  Sociaal Cultureel Planbureau, vrijetijdsbesteding in Nederland. 
3 Bron:  Ouderenproof Albrandswaard, 2003-2004. 
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• 66,5% van de Albrandswaardse bevolking van 16 jaar en ouder voldoet aan 
de Nationale Norm Gezond Bewegen, 33,5% (nog) niet. Albrandswaarders 
gaan steeds meer sporten en bewegen4; 

• In de leeftijdscategorie 12-19 jarigen haken velen af van sportactiviteiten;  
• De gemeente Albrandswaard biedt in haar rol van werkgever haar bestuurders 

en medewerkers een bedrijfsfitnesspakket aan. 43% van het 
personeelsbestand neemt hieraan deel5. Ook ca. 12 andere bedrijven in 
Albrandswaard bieden deze faciliteit aan hun medewerkers; 

• Er is een sterke groei in individuele sporten: fitness, hardlopen en toerfietsen 
zitten in de lift; 

• Sportscholen groeien als kool, met name jongvolwassenen melden zich aan; 
• Sporters stellen zich steeds meer op als klant en consument. Sporters willen 

sporten wanneer hen dat uitkomt (flexibiliteit), sneller zappen naar een andere 
sport en niet teveel gebonden zijn aan lidmaatschappen. Sporters verwachten 
hoge kwaliteit; 

• Hoewel harde cijfers nog ontbreken zijn er aanwijzingen6 dat gezinnen, die 
van een sociaal minimum inkomen moeten rondkomen, onder invloed van de 
economische recessie bezuinigen op deelname aan sportactiviteiten door hun 
kinderen; 

• Het platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard voert de “Agenda 227”  Eén 
van de ambities is gelijke kansen voor beoefening van sport en recreatie door 
mensen met een beperking.  

 
2.3. Prioriteiten van beleid 
 
Voor de komende jaren formuleren wij de volgende prioriteiten voor het thema Sport 
voor iedereen: 

a. Voor kinderen uit gezinnen, die op inkomensniveau Wet werk en bijstand 
(WWB) leven, mag contributie geen barrière zijn voor deelname aan 
activiteiten van de sportvereniging; 

b. Stimuleren deelname jeugd en jongeren aan sportactiviteiten; 
c. In beeld krijgen van behoeften van categorie ouderen aan nieuwe 

sportvormen en –activiteiten; 
d. Stimuleren deelname personen met een beperking aan sportactiviteiten; 
e. Hanteren van een redelijk tarievenbeleid gebruik gemeentelijke 

sportaccommodaties.   
 
2.4. Uitwerking aanpak 
 

a. Kinderen uit gezinnen die op WWB-niveau leven. 
In de Beleidsregels voor bijzondere bijstand en minimabeleid nemen wij een 
regeling op voor (gedeeltelijke) compensatie van contributie van 
sportverenigingen in onze gemeente. Deze regeling heeft betrekking op jeugd 
en jongeren tot 18 jaar. 

b. Stimuleren deelname jeugd en jongeren aan sportactiviteiten. 

                                                 
4 Bron:  Gezondheidsenquête 2008 GGD Rotterdam-Rijnmond.   
5 Bron:  Personeelsbeheersysteem gemeente Albrandswaard, 2009. 
6 Bron:  Verwachtingsindicatie Sociaal Cultureel Planbureau,  economische recessie 2009. 
7 Agenda 22 verwijst naar de 22 VN Standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een Handicap. 
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In de Uitvoeringsregels gemeentelijk subsidiebeleid handhaven wij de subsidie 
voor jeugdsportleden in de vorm van een bedrag per jeugdlid. Hiermee 
stimuleren wij sportverenigingen een aantrekkelijk contributieniveau te 
hanteren voor hun jeugdleden en boeiende sportactiviteiten te bieden, die 
jeugdleden aantrekken. 
Met de Sportstichting, sportinstellingen, (sportieve) bedrijfsleven en de 
scholen brengen wij de mogelijkheden in kaart om kinderen onder meer via 
buitenschoolse opvang sportfaciliteiten aan te bieden8. 

c. In beeld krijgen sportbehoeften ouderen. 
Er zijn signalen genoeg dat de groeiende groep ouderen in onze samenleving 
behoefte heeft aan sportvormen en –activiteiten die op hun mogelijkheden zijn 
toegesneden. Scherp zicht op de concrete inhoud van deze behoefte hebben 
wij niet. Wij nodigen de Sportstichting en de Stichting Welzijn Albrandswaard 
uit deze behoefte voor ons in kaart te brengen en ons hierover aanbevelingen 
te doen. Voor dit doel stellen wij een onderzoeksbudget beschikbaar. 

d. Stimuleren deelname personen met een beperking aan sportactiviteiten. 
In de Uitvoeringsregels gemeentelijk subsidiebeleid 2010 nemen wij een extra 
subsidiebijdrage op voor jeugdleden met een beperking. 
Met het Platform gehandicaptenbeleid en de Sportstichting (die de lokale 
sportverenigingen vertegenwoordigt) sluiten wij een convenant  tot 
concretisering van de Agenda 22 op het gebied van sport en bewegen. 
(Sport-)bedrijven en -organisaties, die niet onder de vleugels van de 
Sportstichting vallen, zullen wij aanmoedigen eveneens aan de uitwerking van 
Agenda 22 hun bijdrage te leveren. Om te komen tot een concreet 
jaarprogramma van activiteiten voor de mensen met een verstandelijke 
beperking zullen wij een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het 
gehandicaptenplatform, St. Dynamo, St. MEE, Sportstichting, sociaalcultureel 
werk en vertegenwoordigers van instellingen, faciliteren.   

e. Hanteren van een redelijk tarievenbeleid voor gebruik gemeentelijke 
sportaccommodaties. 
Wij hanteren een uniform tarievenbeleid voor het gebruik van gemeentelijke 
sportaccommodaties. De gemeente beoordeelt jaarlijks de tarieven op hun 
redelijkheid.  

 
2.5. Borging van het beleid 
 

Subsidies, bijstand en tarieven zijn neergelegd in verordeningen en 
beleidsregels. 
De beoogde afspraken uit dit hoofdstuk met de Sportstichting, Stichting 
Welzijn Albrandswaard en het Platform Gehandicapten Albrandswaard leggen 
wij vast in een prestatiecontract en/of convenant. 
 

  
 
 
 
 
 
                                                 
8 Zie gelijkluidend actiepunt Nota Jeugdbeleid gemeente Albrandswaard 2009-2013, onderdeel 3.4. “Gezond  
  Opgroeien”. 
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3. Sportverenigingen 
 
3.1.  Visie 
 
Wij hebben in Albrandswaard een schat aan sportverenigingen. De 35 
sportverenigingen zijn een sterk sociaal bindmiddel. Daarmee leveren deze veelal 
door vrijwilligers aangedreven instellingen een imposante bijdrage aan onze missie 
om “Albrandswaard, dorpen tussen groen en stad” te laten zijn. 
Wij zien sportverenigingen als een belangrijke partner voor sport en bewegen. 
Sportverenigingen zijn steeds meer een maatschappelijke onderneming. 
Verenigingen beschikken over ervaring en kennis om sport aan te bieden en mensen 
te binden. Daarnaast zijn benodigde accommodaties en materialen vaak in hun bezit. 
Het sporttechnisch kader wordt bij een aantal activiteiten niet meer alleen voor de 
eigen activiteiten ingezet. Ook activiteiten in het kader van de Brede school of Buurt-
Onderwijs-Sport (BOS) steunen deels op hun inzet en faciliteiten. 
 
De sportverenigingen in Albrandswaard zijn een indicator voor de sterke 
maatschappelijke veerkracht van onze lokale samenleving. Om deze rol in stand te 
houden moeten verenigingen, met onze support, ook zelf in beweging blijven. We 
noemen hier enkele ontwikkelingen die ons alert houden: de snel wisselende 
sportbelangstelling, de invloed van trends, de onder druk staande bereidheid om 
vrijwilligerswerk te doen, de steeds zwaardere eisen die aan het besturen en 
organiseren worden gesteld (ook wettelijk), veranderingen in de vraag naar 
sportactiviteiten (minder traditioneel competitiegericht, in andere vormen en sporten 
op andere tijden en locaties) en de zich wijzigende bevolkingssamenstelling. Deze 
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ontwikkelingen betekenen voor ons dat wij sportverenigingen willen aanmoedigen 
zich te versterken waardoor zij stappen tot aanpassing kunnen maken.      
 
3.2. Analyse en trends 
 

• De 35 sportverenigingen in onze gemeente tellen ca. 5.000 leden9;  
• Van de sportverenigingen kampt 40% met een tekort aan vrijwilligers10. Als 

grootse knelpunten ervaren verenigingen kader (58%), ledenverloop (39%), 
financiën (28%) en accommodatie (26%). 
De Sportstichting geeft in haar rapport aan dat ook in Albrandswaard deze 
ontwikkeling zich voordoet11;  

• Er is een sterke groei in individuele sporten: fitness, hardlopen en toerfietsen 
zitten in de lift; 

• Het aantal sporters in georganiseerd verband neemt af. Het aantal sporters 
dat lid is van een vereniging is in drie jaar gedaald van 60% naar 53%; 

 
3.3. Prioriteiten van beleid 
 
Voor de komende jaren formuleren wij de volgende prioriteiten voor het thema 
sportverenigingen. Hierbij volgen wij de aanbevelingen van de Sportstichting: 

a. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning kader en (potentiële) 
vrijwilligers sportverenigingen; 

b. Sportverenigingen faciliteit aanbieden om in te spelen op de 
“marktontwikkelingen”; 

c. Stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. 
  

3.4. Uitwerking aanpak 
 

a. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning kader en (potentiele) 
vrijwilligers sportverenigingen 
De Sportstichting is een sterke steunpilaar voor sportverenigingen. Dit willen 
wij zo houden door deze stichting de bestaande faciliteiten aan te blijven 
bieden. 
Sportverenigingen moeten over de mogelijkheid beschikken hun intredende 
kader en vrijwilligers een basiscursus te bieden. Voor zittende kaderleden en 
vrijwilligers moet een “opfriscursus” beschikbaar zijn. Ontwikkelingen staan 
niet stil en competenties moeten onderhouden worden. Samen met de 
Sportstichting zullen wij een geschikt aanbod selecteren. 
Het voorstel van de Sportstichting om sportverenigingen aan te wijzen als 
aantrekkelijke stageplaats voor de met ingang van 2011 verplichte 
maatschappelijke stages door jongeren vinden wij uitstekend. Wij geven 
hieraan met ingang van 2011 concreet invulling. 
Wij houden het aanbod van de collectieve verzekering voor 
vrijwilligersaansprakelijkheid in stand. 

b. Sportverenigingen faciliteit aanbieden om in te spelen op de 
“marktontwikkelingen” 

                                                 
9   Bron: Sportnota Albrandswaard 2010-2020, Sportstichting Albrandswaard, 2009. 
10 Bron: Beleidswijzer Sport en bewegen (NISB), rapportage Sport 2006 (SCP). 
11 Bron: zie voetnoot 9. 
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Sportverenigingen willen zich oriënteren op hun veranderende rol in de 
samenleving en de zich wijzigende vraag naar sportactiviteiten. 
Om verenigingen hiermee te helpen zullen wij met de Sportstichting een 
innovatieve ideeënlijst opstellen en een plan van aanpak die voor hen hierbij 
van nut kunnen zijn.  

c. Stimuleren onderlinge samenwerking tussen de sportverenigingen. 
Sportverenigingen hebben er baat bij wanneer zij hun deskundigheid en 
ervaring met elkaar delen. Hiervoor is de Sportstichting een platform. 
Ook wisselende ledentallen, een flexibeler en efficiënter gebruik van 
sportaccommodaties sporen tot intensieve samenwerking of soms zelfs 
samengaan van verenigingen aan. Van de Sportstichting verwachten wij 
hierbij initiatief en bemiddeling. Onze rol is dat wij een duidelijk richting aan 
partijen meegeven, eerlijk overleg voeren en consequent zijn in ons 
uitgedragen standpunt.   
 

3.5. Borging van beleid 
De uit dit hoofdstuk voortvloeiende faciliteiten en afspraken met de 
Sportstichting leggen vast in een prestatieovereenkomst. 
Dit geldt ook voor ons aanbod ten aanzien van maatschappelijke stages. 
 
   

 
 
4. Sport en onderwijs 
 
4.1.  Visie 
 
Onderwijs is voor de doelgroep jeugd en jongeren de belangrijkste partner bij het 
realiseren van doelstellingen op het gebied van sport en bewegen. Allereerst omdat 
scholen alle jeugd bereiken. Maar ook omdat scholen in staat zijn systematisch, 
pedagogisch en didactisch verantwoord jongeren een gezonde leefstijl bij te brengen. 
Wij vinden verdere versterking van de relatie sport en onderwijs eerder een ‘must’ 
dan een beleidskeuze. Het past binnen de ontwikkeling van het brede schoolconcept, 
zoals wij dat in Albrandswaard voorstaan, dat sporten op school en sporten bij de 
vereniging en in de buurt naadloos op elkaar gaan aansluiten. Wij bevorderen 
eveneens de inzet dat sport en bewegen deel gaan uitmaken van de programma’s 
voor naschoolse opvang.  
 
4.2. Analyse en trend 
 

• In de Intentieovereenkomst Brede School12 en de Nota Jeugdbeleid13 geven 
wij aan dat de opbouw van de brede school een zaak is van samenwerking 
tussen alle partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. Veel 
sportverenigingen vervullen, naast gezin en scholen, een rol om jeugd en 
jongeren in hun ontwikkeling te begeleiden. Denk aan het bijbrengen van 
teamgeest, waarden, normen, inzet voor elkaar en samenspel. Een ander doel 
van de brede school is kinderen een doorlopende en elkaar aansluitende 

                                                 
12 Zie Intentieovereenkomst Brede School, juli 2009. 
13 Zie Nota Jeugdbeleid gemeente Albrandswaard 2009-2013, hoofdstuk 5 “Leergierig Opgroeien”. 
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opvang te bieden. Veel sportverenigingen staan in een gunstige 
uitgangspositie om mee te helpen dit doel te realiseren. 

 
4.3. Prioriteit van beleid 
 
De komende periode geven wij ten aanzien van het thema sport en onderwijs 
prioriteit aan het stimuleren van de samenwerking tussen sportverenigingen en   
onderwijsinstellingen in het kader van de vorming brede school. 
 
4.4.  Uitwerking aanpak 
 
Wij gaan om de tafel met sportverenigingen, Sportstichting en onderwijsaanbieders 
om samen vorm en inhoud te geven aan de brede school. 
Wij hebben hoge verwachtingen bij de kansen voor kinderen bij een succesvolle 
samenwerking tussen sport en onderwijs. De brede schoolcoördinator14 neemt hierin 
het initiatief en geeft het samenwerkingsproces vorm. Wij hebben deze coördinator 
aangesteld met gebruik van de rijksimpuls. Deze “combinatiefunctionaris” bouwt aan 
het concept van de brede school. Het eerste jaar wordt deze functionaris geheel met 
rijksmiddelen gefinancierd. Vanaf het 2e jaar draagt de gemeente 60% bij in de 
kosten. Dit gemeentelijke kostenaandeel kan uit de bestaande budgetten in de 
gemeentebegroting voor de Lokale Educatieve Agenda, cultuur en jeugd- en 
jongerenwerk worden gedekt. Om de verwachtingen te kanaliseren: wij stellen als 
randvoorwaarde dat van uitbreiding van deze formatie slechts sprake kan zijn 
wanneer hiervoor ruimte binnen de bestaande begrotingsbudgetten kan worden 
gevonden. 
 
4.5. Borging van beleid 
 
De ambities voor de brede school liggen vast in de intentieovereenkomst. 
De inzet  van en hulp aan sportverenigingen, voor wie wij een rol zien ten aanzien 
van deelname in de ontwikkeling brede school, leggen wij vast in (aanvullende) 
subsidieafspraken. 

                                                 
14 Idem, hoofdstuk 7.2, randvoorwaarden uitvoering Nota jeugdbeleid.  



 12 

5. Sportaccommodaties 
 
5.1.  Visie 
 
Sportvoorzieningen vervullen een belangrijke rol voor de leefbaarheid van de kernen. 
Zij zijn in onze ogen middelpunt van ontmoeting, versterking van sociale structureren 
binnen de lokale sportverenigingen en –wanneer wij langs de lijn van de talloze 
sportieve prestaties genieten- de opbloei van lokale trots. 
Het gaat wat ons betreft hier niet alleen om sporthal, zwembad, voetbalveld of 
fitnesscentrum. Openbaar toegankelijke sport-, speel- en beweegmogelijkheden in 
de directe woonomgeving voor gebruik in ongeorganiseerd verband vervullen 
evengoed deze functies. Dagelijks ontmoeten we bijvoorbeeld met veel plezier de 
enthousiast skatende jeugd op de Hofhoek. 
 
De Sportstichting schetst in haar nota bepaalde uitbreidingsvragen die om een 
antwoord vragen. Sportverenigingen zijn levend. Op het ene moment groeit de ene 
vereniging en krimpt de andere. Op het andere moment schuiven de ledentallen de 
andere kant weer op. Deze dynamiek vraagt vanwege de betaalbaarheid om een 
concept waarbij accommodatiegebruik eenvoudig uitwisselbaar en deelbaar is. Wij 
vragen sportverenigingen hieraan mee te werken. De met een beroep op de 
‘eigenheid en identiteit’ onderbouwde claim op exclusiviteit, behoort wat ons betreft 
tot het verleden.   
Wij willen aan sportaccommodaties meerwaarde geven door multifunctioneel gebruik 
mogelijk te maken. Met name buitensportcomplexen worden tot op heden nogal 
monofunctioneel ingericht en voor met name wedstrijdsport gebruikt. Een 
aantrekkelijk multifunctioneel sportpark als uitnodigende ontmoetingsplaats voor 
onze Albrandswaardse inwoners krijgt op onze creatieve momenten contour. Een 
levendig sportpark, dat eveneens ruimte biedt voor algemeen toegankelijk recreatief 
medegebruik en mogelijk nog andere functies met elkaar verbindt, sluit in onze ogen 
aan op de kansen, belangstelling en behoeften in de komende 10 tot 15 jaar.      
 
5.2. Analyse 
 

• De 20 binnensportverenigingen in onze gemeente tellen 1.290 leden; 
• De Sportstichting doet voor binnensportaccommodaties de volgende 

aanbevelingen15: 
- een sporthal realiseren in Poortugaal; 
- renoveren en aanpassen gymzaal aan de Albrandseweg; 
- vergroten en verbeteren naar 2 of meer gymzalen van de gymzaal aan de 

Sportlaan in Rhoon; 
- sportzaal Portland voldoet. Er is behoefte de sportbehoefte in Portland 

nader te onderzoeken; 
- sporthal Rhoon kan na realisatie van de genoemde uitbreidingen efficiënter 

ingezet worden. Als er een optie komt deze sporthal te verplaatsen denkt 
de Sportstichting aan een multifunctionele sporthal bij sportcomplex De 
Omloop; 

- de behoefte aan een eigen accommodatie van Schietsportvereniging het 
Trefpunt en Boks- en Conditievereniging Albrandswaard; 

                                                 
15 Bron: Nota inzake de Binnensportbehoefte in de gemeente Albrandswaard,  maart 2008. 
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- alert blijven op sportbehoeften in Portland, Kasteeltuin en Essendael. 
• De Sportstichting wijst ten aanzien van de buitensportaccommodaties op de 

 renovatie en eventuele uitbreiding van het sportpark De Omloop16; 
• Wij voeren op dit moment een haalbaarheidsstudie uit voor het 

binnenzwembad17. Wij ronden deze studie in december 2009 af. 
 

5.3. Prioriteiten van beleid 
 
Voor het thema Sportaccommodaties geven wij prioriteit aan: 

a. beheer van en onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties 
(gebouwen en terreinen) volgens de door de raad vastgestelde 
kwaliteitsnormen; 

b. Overleg met sportverenigingen over overdracht aan hen van het  
 verzorgend beheer van sportaccommodaties; 

c. Bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte de mogelijkheden voor (mede-) 
gebruik voor sport en bewegen als vast toetselement opnemen; 

d. Consequenties van renovatie-, uitbreidings-, nieuwbouwwensen verkennen en 
omzetten in concrete voorstellen aan de gemeenteraad van Albrandswaard. 
 

5.4. Uitwerking aanpak 
 
a. beheer van en onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties 

(gebouwen en terreinen) volgens de door de raad vastgestelde 
kwaliteitsnormen. 

 Een goed beheer en onderhoud van de bestaande gemeentelijke 
sportaccommodaties is een belangrijke basisvoorwaarde om sportverenigingen 
en sporters te faciliteren in hun activiteiten. Het Gebouwenbeheerplan18 van de 
gemeente is de basis voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. 
Hierin zijn de gebouwen met een sportfunctie opgenomen. 

 Wij stellen voor het onderhoud van de sportterreinen een onderhoudsprogram-
ma op. 

b. Overleg met sportverenigingen over overdracht aan hen van het  
  verzorgend beheer van sportaccommodaties. 
 Om de zelfredzaamheid van sportverenigingen te vergroten en de 

gemeentelijke bemoeienis te beperken overleggen wij met verenigingen zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor het verzorgend beheer van (delen van) de 
sportaccommodatie. Bij dit overleg betrekken wij een vergelijking  van de 
tarieven die wij de vereniging voor het gebruik in rekening zullen brengen, in de 
oude en nieuwe situatie. 

c. Bij inrichtingsplannen voor de openbare ruimte de mogelijkheden voor 
(mede-) gebruik voor sport en bewegen als vast toetsingselement 
opnemen. 
De grootste categorie sporters maakt gebruik van de  openbare ruimte voor hun 
sportbeoefening. Wij willen de openbare ruimte, zoals wegen, grasveldjes, 
parken zodanig inrichten dat onze inwoners er ook op een prettige en veilige 
manier kunnen sporten en bewegen. Innoverend vinden wij ontwikkelingen op 

                                                 
16 Zie onderdeel 2.4. van de Sportnota Albrandswaard 2010-2020, Sportstichting Albrandswaard, 2009. 
17 Zie Programma E, Sport, onderdeel 5, Collegewerkprogramma 2009-2010. 
18 Gebouwenbeheerplan gemeente Albrandswaard 2007. 
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het snijvlak van computergames, sport en bewegen19. Dit bijvoorbeeld in een 
toepassing op schoolpleinen die onder toezicht ook na schooltijd (brede school) 
in gebruik zijn door de jeugd.  

d. De consequenties van de renovatie-, uitbreidings-, nieuwbouwwensen 
verkennen. 

 Binnen onze mogelijkheden spannen wij ons in een sportinfrastructuur te 
bieden, die op de actuele behoeften is afgestemd. 

 Gezien de aangekondigde rijksombuigingen in de periode 2010-2015 en de 
financiële positie van onze gemeente moeten wij de verwachtingen van de 
Sportstichting, de sportverenigingen en de sporters over onze 
investeringsmogelijkheden in deze periode echter serieus temperen. Dit vinden 
wij jammer want wij delen het enthousiasme van de sportpartners, dit maakt de 
boodschap niet anders. 

 De aangegeven ruimtebehoefte is substantieel. Zij vraagt vanwege de financiële 
en ruimtelijke inpassingmogelijkheden om een lange termijnvisie. 

 Hiertoe starten wij in samenwerking met de Sportstichting met een financiële en 
ruimtelijke verkenning. Ten aanzien van de ruimtelijke verkenning zullen wij 
onder meer een studiescenario opnemen die uitgaat van bundeling van diverse 
sportvoorzieningen. Hierbij brengen wij een combinatie van binnen- en 
buitensportaccommodaties met brede gebruiksmogelijkheden bijeen. Een 
combinatie met passende functies, anders dan sport, die een financiële bijdrage 
aan zo’n opzet kunnen leveren is een verfijningsvariant binnen een dergelijk 
scenario. In dit studiescenario betrekken wij als optie ook een binnenzwembad. 
Wij onderzoeken vrijkomende sportlocaties op hun financieringspotenties.    

    
5.5. Borging van beleid 

Het onderhoud van de gemeentelijke sportgebouwen is vastgelegd in het 
Gebouwenbeheerplan. 
Voor het onderhoud van de sportterreinen stellen wij een onderhoudsplan op. 
Afspraken met sportverenigingen over het verzorgend onderhoud in eigen 
beheer leggen wij vast in prestatieovereenkomsten. 
Inrichtingsplannen openbare ruimte toetsen op hun gebruikswaarde voor sport 
en bewegen leggen wij vast in het IBOR-protocol (Integraal Beheer Openbare 
Ruimte). 
Voor de studie naar de financiële en ruimtelijke inpassingmogelijkheden van 
sportaccommodaties stellen wij samen met de Sportstichting een 
projectdocument op. 

                                                 
19 Zie als voorbeeld voor een toepassing www.smartus.com.  

http://www.smartus.com/
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6.   Actieprogramma 
 
6.1. Prioriteiten van beleid 
 
In de themahoofdstukken hebben wij onze beleidsprioriteiten aangegeven. Op basis 
van deze prioriteiten zullen wij anderen en onszelf bewegen de beleidsambities om 
te zetten in concreet handelen. 
De acties die derden en wij zouden moeten ondernemen plaatsen wij begin 2010 in 
een actieprogramma. Dit programma actualiseren wij met onze maatschappelijke 
partners, waaronder de Sportstichting, elke twee jaar. De acties dienen 
geconcretiseerd te worden, bijvoorbeeld in de subsidie-afspraken en prestatie-
overeenkomsten. 
 
6.2. Randvoorwaarden 
 
De verdere uitwerking van de in deze notitie geformuleerde beleidsprioriteiten, 
waarbij taken zijn weggelegd voor onze gemeente, passen in de aanwezige 
organisatiecapaciteit. Voor het taakveld “sport en bewegen” hebben wij binnen onze 
gemeentelijk organisatie 0,6 fte beschikbaar. 
 
Wij beschikken over diverse budgetten ter ondersteuning van de lokale 
sportorganisaties en de instandhouding van sportaccommodaties. In de bijlage 
hebben wij opgenomen waar wij ons geld op dit moment aan besteden. 
Wij zien deze budgetten voor de komende jaren als taakstellend. De raad weegt elk 
jaar bij de vaststelling van de Programmabegroting de prioriteiten af. 
 
Ten aanzien van accommodaties zijn in hoofdstuk 5 van deze notitie behoeften 
geschetst. De aangekondigde studiescenario’s zullen ook de samenhangende 
financiële dekkingsinitiatieven gaan bevatten. 
 
Diverse acties vragen om inspanningen van derden, zoals Sportstichting, 
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties en personen. Wij 
zullen eerst het overleg voeren met deze partners. Daarbij zullen wij bespreken of de 
desbetreffende inspanningen binnen de bestaande middelen kunnen worden 
gerealiseerd.        


