
Factsheet 1C Sport

Doel

Wij vinden het belangrijk om sport en bewegen als middel in te zetten 
en daarmee een bijdrage te leveren aan de  maatschappelijke doelen op 
het gebied van onder andere participatie, sociale cohesie, leefbaarheid en 
gezondheid. Wij faciliteren en stimuleren mensen om (meer) te sporten en 
bewegen. Iedere inwoner kan uit oogpunt van gezondheid, vorming en 
ontplooiing op een verantwoorde wijze sporten. 

Voor wie

Inwoners

 

Met wie

Sportaanbieders
Maatschappelijke partners 
Ondernemers
Inwoners

1C blad 1 van 3

60	

62	

64	

66	

68	

%	personen	ouder	dan	19	jaar	dat	voldoet	aan	de	Nederlandse	
Norm	Gezond	Bewegen	2016	

									Renkum	

									Landelijk	

Gelrepas

   Hoeveel geld is er voor dit product    
   beschikbaar in 2018?

        F 1,6 mln 
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Wettelijke taak

Wet publieke gezondheid
Jeugdwet
Participatiewet
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Activiteiten

Uitvoering programma Sport- en Beweegteam
Verzelfstandiging sportpark Wilhelmina en De Bilderberg en ontwikkeling ‘Vitale Sportparken’
Uitvoering subsidie- en exploitatieafspraken (accommodaties en activiteiten)
Faciliteren sportevenementen
Faciliteren schoolzwemmen

Gemeentelijk beleid

Kadernota en uitvoeringsprogramma ‘Sportief verbinden’
Kadernota Sociaal Domein

Beleidsindicatoren en kerngetallen 2012 2014 2015 2016

% niet wekelijkse sporters
Renkum    50,7%
Landelijk    48,7%
% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet 
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Renkum 60,6 %   67,9 %
Landelijk 60,8 %   63,0 %
% personen ouder dan 19 jaar 
met overgewicht
Renkum 46,8 %   46,1 %
Landelijk 48,3 %   48,9 %
% kinderen met lidmaatschap sportvereniging
Renkum  45,78 % 48,08 %
Landelijk  39,90 % 41,71 % 

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM 
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Recente ontwikkelingen/ bijzonderheden 

Sport is bij uitstek geschikt om een waardevolle bijdrage te leveren aan een vitale samenleving. De 
ontwikkelingen in de sport kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de samenleving.

Programma Sport- en Beweegteam 
Het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum zet zich in op het 
stimuleren van een actieve levensstijl/sporten voor kwetsbare groepen en 
inwoners die nu nog niet sporten of bewegen. Het team is een onmisbare 
schakel voor de  invulling van ‘sport als middel’ in het sociaal domein. In het 
team zijn buurtsportcoaches actief, coaches van het sportproject speciaal 
onderwijs en Uniek Sporten. De verschillende  sportprojecten en activiteiten 
worden georganiseerd voor schoolkinderen, jongeren, leerlingen in het 
speciaal onderwijs, mensen met een aandoening of beperking en 50-plussers. Dit alles gebeurt in 
nauwe samenwerking met sportverenigingen, sportscholen, huisartsen, fysiotherapeuten, scholen,  
welzijnsinstellingen en de gemeente.  

Twee succesvolle projecten willen wij uit het sport- en beweegprogramma lichten, namelijk:
• de Nationale Sportweek met 31 sportaanbieders, 146 activiteiten, 181 deelnemers waarvan 84 
 een vervolgstap naar een cursus of vereniging hebben gemaakt;
• de Nationale Diabetes Challenge in Renkum/Heelsum met 28 deelnemers en in Doorwerth met  
 18 deelnemers waarmee positieve effecten in gezondheid zijn bereikt en deelnemers daarna nog  
 blijvend in beweging zijn. 

Voor 2018 staat op de agenda de ontwikkeling van een beweegactiviteit voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en de uitrol van de Nationale Diabetes Challenge naar Oosterbeek.

Verzelfstandigde sportparken
Wij zetten in op een andere rol en gaan van traditionele uitvoerder naar faciliteren en regisseren. 
Om die reden is een taakstelling op sport neergelegd. Voor de sportparken betekent dit dat de verant-
woordelijkheden voor beheer, onderhoud en exploitatie daar waar mogelijk bij de gebruikers wordt 
neergelegd. Voorbeelden waar dat al is gelukt is de verzelfstandiging van de sportparken Hartenstein 
en Duitse Kamp. De eindgebruiker kan hierdoor zelf beter sturen op de kwaliteit en bezetting van de 
accommodatie. In de praktijk worstelen de verenigingen soms met deze nieuwe rol door een tekort 
aan vrijwilligers en financiële middelen. Het is daarom van belang blijvend te monitoren en waar 
nodig ondersteuning te bieden.
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01
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Kernsportparken
Voor de kernsportparken Wilhelmina (Heelsum) en De Bilderberg (Oosterbeek) was het ook de be-
doeling om het beheer en onderhoud over te dragen aan verenigingen. Met betrekking tot deze twee 
kernsportparken is besloten om bij de nieuw op te stellen sportnota dit beleid opnieuw te bezien op 
haalbaarheid en wenselijkheid. Dit gebeurt in overleg met de betrokken sportverenigingen en stichtin-
gen. Tot die tijd wordt het beheer en onderhoud door de gemeente zelf uitgevoerd. Er wordt een plan 
van aanpak opgesteld, inclusief benodigde investeringen, om onderhoudswerkzaamheden en beheer 
uit te kunnen voeren en het kwaliteitsniveau redelijk te kunnen handhaven.

Vitale Sportparken
De ontwikkeling van Vitale Sportparken is een belangrijk item voor de komende jaren. Bij de ontwikke-
ling naar een Vitaal Sportpark kiezen de sportverenigingen ervoor om meer samenwerking te zoeken 
met maatschappelijke organisaties en meer maatschappelijke activiteiten te realiseren. Bij Vitale 
Sportparken speelt mee dat zij ook fysiek meer open staan voor andere maatschappelijke functies en 
integraal onderdeel zijn van de openbare ruimte en infrastructuur. Dit biedt kansen voor sportaanbie-
ders en maatschappelijke partners.

 Schoolzwemmen
Met succes zijn wij samen met scholen, zwembaden en het Sport- en 
Beweegteam gekomen tot een nieuwe opzet voor het schoolzwemmen.
Aanleiding voor de nieuwe opzet waren de grote verschillen in het zwem-
niveau van de leerlingen. Ook speelde ontwikkelingen in het sociaal domein 
en de visie die wij daarop hebben een rol: uitgaan van eigen kracht van 
inwoners en daar waar noodzakelijk het bieden en organiseren van een 
vangnet. Met schoolzwemmen hechten wij veel belang aan de zwem-
redzaamheid, zwemveiligheid en zwemvaardigheid van kinderen. In het schoolzwemmen wordt 
verder een koppeling gemaakt met de sportkennismakingslessen in het SPORTmeNU van het Sport- en 
Beweegteam. Het nieuwe schoolzwemmen wordt naar verwachting vanaf het schooljaar 2018/2019 
ingevoerd. 

Subsidie- en exploitatieafspraken
Met diverse partijen zijn meerjarige afspraken gemaakt voor de invulling van activiteiten en de instand-
houding van accommodaties. Voorbeelden hiervan zijn: 
• de twee verzelfstandigde sportparken zoals hiervoor beschreven;
• MFC Doelum;
• zwembaden;
• subsidies aan de zwemverenigingen.
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Doelum is een mooi voorbeeld van een multifunctionele accommodatie waar verschillende (maatschap-
pelijke) partners samenkomen. Hier komt de rol van de gemeente als facilitator/regisseur en de rol van 
de exploitant in samenwerking met de gebruikers (vrijwilligersinzet) in de praktijk tot uitvoering.

Kansen en risico’s

Verzelfstandiging van de sportparken biedt kansen voor de gebruikers, maar kent ook risico’s. Zo 
kunnen de gebruikers zelf sturen op de kwaliteit en het optimaliseren van gebruik (exploitatie) van de 
accommodatie. Het risico voor het niet slagen van een dergelijk traject is dat gebruikers hier nog niet 
volledig op zijn ingericht door bijvoorbeeld tekort aan kader en financiële draagkracht. Wij proberen dit 
te voorkomen door verenigingen hierin te ondersteunen/adviseren.

Middelen

Bedragen x g 1.000 2018 2019 2020 2021

Materieel 1.587 1.574 1.551 1.551
Materieel (I) -119 -106 -83 -83
Kapitaallasten 0 0 0 0
Uren 141 141 141 141
Taakstelling 0 0 0 0
Totaal 1.609 1.609 1.609 1.609


