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2020  raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 januari 2020 

     

Onderwerp: Sport- en beweegnota 2020  Aan de raad.  

 

 

  *Z025764F605* 
Beslispunten 

1. De sport- en beweegnota 2020 Een brede basis voor sporten en bewegen vast te stellen met de 
volgende uitgangspunten: 

 Onze ambitie is meer inwoners die blijvend sporten en bewegen; 

 We zien sporten en bewegen als doel én als middel; 

 We zetten in op het maximaal benutten, verbinden en verstevigen van het Leiderdorpse 
beweeg- en sportkapitaal; 

 We formuleren het ‘wat’ (meer mensen die blijvend sporten en bewegen) en laten het ‘hoe’ 
over aan deskundigen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en 
inwoners; 

 

1 SAMENVATTING  

In de sport- en beweegnota nemen we u mee in onze ambitie: meer inwoners die blijvend sporten 
en bewegen. Wat hiervoor nodig is, is aanwezig in de Leiderdorpse samenleving. Vrijwilligers, 
sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners zoals scholen, buitenschoolse 
opvang (BSO) en Incluzio Leiderdorp  dragen ieder een steentje bij. Samen vormen zij, door gebruik 
te maken van de fysieke infrastructuur en gesteund door de zogenaamde programmatische 
elementen (levensloopgericht aanbod, een veilig sportklimaat etc.), het Leiderdorps beweeg- en 
sportkapitaal. Om dit kapitaal te laten renderen zetten we in op versterken en verbinden. 

 
2 Inleiding 

Het vigerende sport- en beweegbeleid van Leiderdorp streeft drie hoofddoelstellingen na:  
1. Het stimuleren van sporten en bewegen 
2. Het gelijkwaardig behandelen van sportverenigingen 
3. Het op afstand zetten van beheer en onderhoud van gemeentelijke sportvelden 
 
De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van doelstelling 2 en 3: het maken van afspraken 
met verenigingen. Het arrangementenmodel biedt hierbij structuur om op een gelijkwaardige en 
transparante wijze afspraken te maken met verenigingen met gelijksoortige kenmerken. Met de 
meeste verenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt over huur, erfpacht, onderhoud en 
vervanging of zijn we in een vergevorderd stadium met het maken van zulke afspraken. Deze zijn 
voorwaardelijk om over te kunnen gaan naar waar het beleid uiteindelijk op is gericht: meer 
Leiderdorpse inwoners aan het sporten en bewegen krijgen én houden. Hierbij handhaven we het 
huidige arrangementenmodel omdat het voor zowel gemeente als buitensportverenigingen 
helderheid verschaft over waar zij staan en welke opgave er ligt. Het zetten van een volgende stap 
in het beleid vraagt daarnaast ook om nieuwe accenten, passend bij de huidige situatie. Hierbij is 
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aandacht geschonken aan lokale ontwikkelingen, zoals geschetst in de sociale agenda, maar ook 
aan algemenere veranderingen in de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn: mensen sporten 
vaker ongeorganiseerd of anders georganiseerd sporten, de motorische vaardigheid van kinderen 
neemt af en de bevolking vergrijst en verandert van samenstelling.  

 
3 Beoogd effect 

Meer Leiderdorpers die blijvend sporten en bewegen.. 
 

4 Argumenten 

1.1 Onze ambitie is meer inwoners die blijvend sporten en bewegen 
Elke investering van de Leiderdorpse gemeenschap in sporten en bewegen heeft naast een 
maatschappelijke ook een sociaaleconomische waarde. Niet alleen de inwoner zelf profiteert maar 
ook de maatschappij (minder criminaliteit, toegenomen sociaal kapitaal, toegenomen 
leerprestaties en minder schooluitval), werkgevers (minder ziekteverzuim en hogere 
arbeidsproductiviteit), de gemeente (afgenomen zorgkosten, minder criminaliteit en meer sociaal 
kapitaal), de Rijksoverheid (via inkomstenbelastingen van hogere arbeidsproductiviteit en de 
sociale effecten) en de zorgverzekeraars (deels afgenomen zorgkosten). Het is hiervoor belangrijk 
dat inwoners aan de beweegnorm gaan voldoen voor de rest van hun leven. 

 
1.2 We zien sporten en bewegen als doel én als middel 
We zien sporten en bewegen als waardevol in zichzelf. De effecten op gezondheid en welzijn zijn 
impliciet aanwezig maar deze zijn niet het primaire doel. Daarnaast zien we sporten en bewegen 
als middel om op andere beleidsterreinen doelstellingen te realiseren. Het gaat hierbij expliciet om 
de effecten op het gebied van gezondheid en welzijn. 
 
1.3 We zetten in op het maximaal benutten, verbinden en verstevigen van het Leiderdorpse 
beweeg- en sportkapitaal 
Wat nodig is voor het behalen van onze ambitie is aanwezig in de Leiderdorpse samenleving. 
Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners zoals scholen, 
buitenschoolse opvang (BSO) en Incluzio Leiderdorp dragen ieder een steentje bij. Samen vormen 
zij, door gebruik te maken van de fysieke infrastructuur1 en gesteund door de zogenaamde 
programmatische elementen (levensloopgericht aanbod, een veilig sportklimaat etc.), het 
Leiderdorps beweeg- en sportkapitaal. Het laten renderen (maximaal benutten) van dit sport- en 
beweegkapitaal zorgt voor sport- en beweegstimulering in Leiderdorp en op deze manier bij aan 
het behalen van onze ambitie.  

 
1.4 We formuleren het ‘wat’ (meer mensen die blijvend sporten en bewegen) en laten het ‘hoe’ 
over aan deskundigen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en inwoners 
We geven in de beweeg- en sportnota aan 'wat' we willen bereiken. 'Hoe' we dat gaan doen en 
welke concrete activiteiten daarbij nodig is, wordt of is in overleg met partners geformuleerd. Een 
voorbeeld hiervan is samenwerken en verbinden. 
 
1.5 Na vaststelling van de nota kan het college uitvoering geven aan beleidsdoelstellingen 

                                                           
1
 Bij de fysieke infrastructuur hebben we zowel oog voor accommodaties als voor de openbare ruimte die veelal 

wordt gebruikt door ongeorganiseerde en/of anders georganiseerde sporters. 
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Nadat uw raad de sport- en beweegnota voor de komende jaren heeft vastgesteld kan het college 
starten met de uitvoering van de doelstellingen uit de nota. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

We verwachten veel van het onderwijs, de verenigingen en de (welzijns-)organisaties in het sociale 
domein. Uit de gesprekken die we met de organisaties hebben gevoerd, is niet gebleken dat zij de 
belasting te zwaar vinden. Hier moet tijdens de uitvoering voor worden gewaakt. 
 

6 Communicatie 

Allereerst zijn de meeste direct betrokkenen geïnformeerd en gehoord: de klankbordgroep (met 
daarin een vitaliteitscoach, fysiotherapeut, ongeorganiseerde sporter, manager sportfondsen, 
vakleerkracht en een medewerker buitenschoolse opvang), sportverenigingen, sport- en 
beweegaanbieders en u tijdens een informatieavond. Daarna heeft de conceptnota van 2 oktober 
2019 tot en met 30 oktober 2019 ter inzage gelegen om ook degenen die nog niet gehoord waren 
te betrekken. De twee ontvangen zienswijzen zijn verwerkt in de Nota van Inspraak. De reacties 
hebben niet geleid tot een aanpassing van de kaders of inhoud maar het zijn waardevolle 
aanbevelingen die we betrekken bij de realisatie van de doelen uit de sport- en beweegnota. We 
publiceren de sport- en beweegnota en de Nota van Inspraak op de gemeentelijke website. 
 

7 Financiën 

De sport- en beweegnota wordt uitgevoerd binnen de huidige financiële kaders.  
 

 
8 Evaluatie 

We evalueren het beleid in 2022, twee jaar na de ingang, aan de hand van de prestatie-indicatoren 
zoals opgenomen in bijlage 6 van de sport- en beweegnota. We adviseren vervolgens of de 
volgende stap in 2024 een herziening of een evaluatie van het beleid betreft. 
 

                                                           
2
 Afhankelijk van wat er nodig blijkt te zijn na overleg met partijen; 

3
 Twee beweegtoestellen en over 15 jaar 20.000 per beweegtoestel nodig; 

4
 Afhankelijk van onderzoek wat er nodig is en eventueel voor opstarten van een nieuwe interventie; 

Bedrag Incidenteel/Structureel Jaar 

Maximaal €5.0002 (bezetting accommodaties Incidenteel Nader te bepalen 

€2.7503 Structureel m.i.v. 2020 

€7.500 (vitaliteitsmeting) Incidenteel 2020 

€7.500 (vitaliteitsmeting) Incidenteel 2024 

Maximaal €5.000 (interventie4) Incidenteel Nader te bepalen 

NB. Er wordt tweemaal een maximaal bedrag vermeld omdat het nog onduidelijk is of en wat er 
nodig is aan financiële middelen. Het uitgangspunt is dat alle bestedingen binnen de beschikbare 
budgetten vallen. 
 
NB. Financiële middelen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn al belegd (namelijk in 
de vorm van 1 fte bij scholen en 1,45 fte bij Incluzio Leiderdorp).  Jaarlijkse 
sportstimuleringsmiddelen van €15.000 zitten per 1 januari 2019 bij Incluzio Leiderdorp. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Sport- en beweegnota 2020  
2. Nota van Inspraak sport- en beweegnota 2020 
 


