Bijlage 1
Domeinoverleg sport
Inleiding
Het traditionele sportaanbod verandert. De landelijke groei in sportdeelname uit zich niet in een
groeiend aantal leden van sportverenigingen, maar juist in de groei van het aantal
ongeorganiseerde sporters. Het inzetten op een leven lang sport en bewegen leidt tot een vitale
samenleving. Het bevordert
o

een gezonde leefstijl;

o

sociale samenhang en participatie van burgers;

o

het aanleren van sociale vaardigheden, waarden en normen.

Ontwikkelingen in de sport
Niet alleen verenigingen begeven zich op het terrein van sport en bewegen. Steeds meer
(commerciële) sportorganisaties mengen zich hierin. Dit betekent dat het belang van andere
partijen bij het tot stand komen van het sport- en beweegbeleid toeneemt. Desondanks blijven
verenigingen een belangrijk concentratiepunt voor sportactiviteiten. Een aantal grote
ontwikkelingen vraagt een ander voorzieningenaanbod om wijken en dorpen leefbaar te houden.
1.

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen leiden ertoe dat er minder jongeren en meer ouderen komen.
Volwassenen en ouderen hebben behoefte aan andere sportactiviteiten en -voorzieningen. Deze
grote groepen sporters geven de voorkeur aan het sporten buiten de traditionele verenigingen
om. Het aandeel sporters, dat lid is van een sportvereniging, is de afgelopen jaren gedaald.
Nieuwe sporters sporten vaker buiten verenigingsstructuren om. Hierdoor neemt de vraag naar
verenigingssport af en zijn er op termijn minder sportvoorzieningen specifiek voor verenigingen
nodig.
2.

Samenwerken in geschikte voorzieningen

Sport draagt bij aan belangrijke doelstellingen zoals een goede gezondheid, sociale samenhang
en meedoen van burgers aan de maatschappij. Verenigingen, maatschappelijke instellingen en
gemeente zijn belangrijke partners om samen die doelstellingen te bereiken. Veel kennis en
kunde is bij de maatschappelijke partners zelf aanwezig. Het Sport Expertise Centrum
ondersteunt sportverenigingen hierbij waar nodig. Op deze manier kunnen verenigingen zich

ontwikkelen tot sterke en maatschappelijk betrokken organisaties. De gemeente zorgt ervoor dat
er geschikte sportaccommodaties zijn die multifunctioneel gebruikt worden.
3.

Omvangrijke bezuinigingen

De druk op de beschikbare financiële middelen dwingt meer dan we gewend waren tot
doelmatigheid. De bezettingsgraad 1 van alle gemeentelijke buitensportvoorzieningen ligt nu op
ongeveer 71%. Voor de voetbalverenigingen ligt deze op ongeveer 64%. Het instandhouden van
alle huidige buitensportaccommodaties is te duur. Meer dan voorheen zullen we daarom
oplossingen moeten vinden door samen te werken en gebruik te maken van bestaande
voorzieningen. We zullen ook de discussie moeten voeren welke accommodaties op termijn
worden afgestoten. De uitdaging voor de komende jaren is een goed accommodatiebeleid te
voeren met minder middelen, zonder daarmee de kwaliteit uit het oog te verliezen.
Gezamenlijk doel
Boven de hiervoor beschreven ontwikkelingen staat één gezamenlijk doel van sportsector en
gemeente: sport en bewegen in Oss. We willen zo veel mogelijk mensen in de gemeente aan het
sporten en bewegen krijgen.
Integraal Voorzieningenbeleid gemeente Oss
In 2011 heeft de gemeente Oss het zogeheten Integraal Voorzieningenbeleid ingevoerd (IVB). Met
het IVB willen we bereiken dat we onze voorzieningen (met name vastgoed – gebouwen en
terreinen) optimaal inzetten voor onze beleidsdoelen. We richten ons in eerste instantie op vier
‘domeinen’. Integraal betekent dat we over de domeinen heen en ook over de grenzen van wijken
en kernen kijken naar mogelijkheden. Het gaat om vier domeinen van voorzieningen:
1. ontmoeting en recreatie;
2. sport (binnen- en buiten);
3. onderwijs en opvang;
4. zorgvoorzieningen.
Uw organisatie valt in het domein sport.

1

De gemeente Oss baseert zich voor de technische eisen waaraan veldsportaccommodaties

moeten voldoen op de normen van de sportkoepel NOC*NSF die in overleg met de VNG zijn
vastgesteld. Voor voetbal hanteren wij op advies van de VNG de planningsnormen die in 1992
gezamenlijk zijn vastgesteld.

Domeinoverleg sport en sportaccommodaties
In het domeinoverleg sport willen we onze beleidsvoornemens en -keuzes over sport en bewegen
met de lokale sportsector bespreken en afstemmen. In het domeinoverleg komen alle relevante
zaken voor het sportbeleid aan bod: algemene ontwikkelingen, lokaal beleid, kansen en
knelpunten, subsidies en voorzieningen.
Een vast onderdeel zijn de sportaccommodaties. We willen nagaan of de gemeentelijke
sportaccommodaties voldoen aan de behoeften van de gebruikers. We brengen ook in beeld of
we die accommodaties efficiënt en verstandig gebruiken. Dit levert belangrijke informatie op
voor de planning van onze accommodaties. De accommodatievragen met een
investeringsopgave die gedurende het jaar door ons zijn ontvangen worden hier besproken.
Uitgangspunten voor het domeinoverleg onderdeel sportaccommodaties
1.

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte accommodatie, de
gemeente is ondersteunend.

2.

De gemeente streeft naar clustering van voorzieningen en samenwerking tussen
verenigingen.

3.

De gemeentelijke planningsnormen voor de sport zijn uitgangspunt om de
accommodatiebehoefte te bepalen.

4.

Bestaande voorzieningen moeten maximaal worden benut. Oplossingen worden eerst
binnen bestaande voorzieningen gezocht. Nieuwbouw of uitbreiding van voorzieningen
geldt als laatste optie.

5.

Het medegebruik van accommodaties geldt primair voor gemeentelijke accommodaties,
maar het streven is particuliere accommodaties hierin te betrekken.

6.

De gemeente investeert bij de buitensportaccommodaties alleen in
sportconcentratiegebieden. (Voorlopig geldt dit alleen voor de kernen Oss en Berghem. Voor
de accommodaties in de overige kernen wachten wij de resultaten van de kerntakendiscussie
in de raad af. )

7.

Gemeentelijke investeringen in binnensportaccommodaties zijn mede afhankelijk van het
huisvestingsbeleid voor gymonderwijs.

8.

Financiële kaders zijn bepalend voor investeringen.

9.

Het domeinoverleg is gericht op overeenstemming van partijen.

10. Accommodatievragen met een investeringsopgave worden alleen binnen de structuur van
het domeinoverleg behandeld.

Overlegstructuur
-

Deelnemers domeinoverleg sport.
Vaste leden: vertegenwoordigers uit sportsector, gemeente, SEC.
Op basis van relevantie: initiatiefnemers voor accommodatie, particuliere aanbieders en
maatschappelijke instellingen.

-

Voorzitter: wethouder sport.

Gezien de grote aantallen is een overleg met alle verenigingen en sportorganisaties tegelijk
organisatorisch niet haalbaar. Daarom zijn wij op zoek naar een overlegstructuur met een
beperkt aantal vertegenwoordigers van alle sportorganisaties. Als gemeente hebben wij niet het
pasklare antwoord op de inrichting daarvan. Op de bijeenkomst van 26 maart geven wij een
presentatie over verschillende mogelijkheden hiervoor. Wij vragen de sportsector om een
voorstel te doen voor de vertegenwoordiging van de sector in de overlegstructuur sport, waarin
alle sporten zijn vertegenwoordigd: veldsport, baansport, zaalsport, watersport en overige
sporten. Uiterlijk 1 juli 2012 willen wij de overlegstructuur van het domeinoverleg sport
vaststellen.
Proces
De jaarlijkse cyclus is als volgt.
Wanneer

Wat

Wie

Hele jaar

Accommodatievragen

Initiatiefnemers
Gemeente

September/oktober

Beschrijving van ontwikkelingen in de sportsector.

Gemeente

November

Domeinoverleg sport

Leden

-

domeinoverleg

Bespreken beleidsontwikkelingen en –
voornemens.

-

Voorlopige haalbaarheidsanalyse
accommodatievragen.

Januari/februari

Integraal beoordelen van accommodatievragen van
alle domeinen.

Gemeente

Maart

Voorgenomen B&w besluit over

Gemeente

accommodatievragen.
April

Domeinoverleg sport

Leden

-

Bespreken beleidsontwikkelingen en –

domeinoverleg

voornemens.

Initiatiefnemers

-

Terugkoppelen integrale beoordeling
accommodatievragen en voorgenomen B&W
besluit.

Mei

-

Vaststellen concept uitvoeringsagenda.

-

B&w advies over accommodatievragen/

Gemeente

uitvoeringsagenda.
November

Uitvoeringsagenda in voorjaarsnota.

Vaststelling uitvoeringsagenda in
programmabegroting.

Gemeenteraad

