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Onderwerp:  Kadernota sportbeleid 2013 - 2016 

 
Gevraagd besluit: 
de Kadernota sportbeleid 2013 - 2016 vast te stellen conform dit raadsvoorstel RVO12.0268. 
 
Publiekssamenvatting 
In de strategische visie van het college staat: ”Alle inwoners en bezoekers van Den Helder kunnen al dan niet in 
georganiseerd verband deelnemen aan sport-, recreatie- en bewegingsactiviteiten”. In de periode 2006 tot en 
met 2010 heeft de sportnota ‘Wat ons beweegt’ het specifieke kader geschetst voor de sport in Den Helder. 
Er is de komende jaren behoefte aan een nieuw kader dat in het verlengde ligt van ‘Wat ons beweegt’, waarbij 
de strategische visie op sport het uitgangspunt blijft. De doelstellingen op sportgebied, vastgelegd in de 
sportnota ‘Wat ons beweegt’, zijn voor een groot gedeelte gelijk gebleven en nog steeds houdbaar. Er is wel 
behoefte aan een actualisatie naar aanleiding van enerzijds de uitkomsten van de sportmonitor 2009 en 
landelijke ontwikkelingen anderzijds. Dit resulteert in een actuele visie op sporten in Den Helder, waarin wordt 
beschreven wat wij als gemeente de komende jaren binnen het sportbeleid gaan doen vertaald naar vier 
speerpunten:  Gezonde projecten: De gemeente geeft het goede voorbeeld  Sterke (wijk)sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand  Goede sport- en beweegfaciliteiten  Nieuwe kansen voor de Helderse sport: zee, strand en openbare groene ruimte. 
Met de Raad wordt het geactualiseerde sportbeleid besproken. Na vaststelling van dit beleid stelt het college in 
2013 de uitvoeringsplannen vast. 
 
Inleiding 
Sport is van groot belang voor de volksgezondheid en zorgt voor sociale samenhang in een lokale samenleving. 
Dit belang wordt ook door de gemeente Den helder onderkend.  
De sportnota ‘Wat ons beweegt’, heeft in de periode 2006 tot en met 2010 het specifieke kader geschetst voor 
de sport in Den Helder. Op basis van de sportnota “Wat ons beweegt” zijn in de periode 2006 – 2012 de 
volgende projecten gerealiseerd:  Gerenoveerde wielerbaan, sportpark Guldemond  Kunstgrasvelden JVC en HCSC  Vaarverbinding kanoroute gerealiseerd / Upgrading sportroutes duinzoom en duingebied  Upgrading Quelderduyn  Nieuwbouw stedelijk zwembad  
 
Actualisatie sportbeleid 
Er is behoefte aan het maken van keuzes . De gemeente brengt partijen bij elkaar en laat synergie ontstaan 
tussen lokale sportorganisaties. De komende jaren moet de gemeente laten zien dat faciliteren en kaders 
scheppen bij de nieuwe rol als regievoerder passen. Er is de komende jaren behoefte aan een nieuw kader  dat 
in het verlengde ligt van ‘Wat ons beweegt’. Er wordt aangegeven waar de gemeente zich de komende jaren 
binnen het sportbeleid op richt en wat de gemeente niet meer doet .  
En tot slot biedt deze kadernota ook een toetsingskader  voor sportieve en recreatieve initiatieven in de 
gemeente Den Helder. 
 
Wat gaan we niet meer doen:  Jeugdtopsportregeling  Sport- en speluitleen bij Sportservice Den Helder  Verenigingsondersteuning door Sportservice Den Helder 
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Wat houden we:   Basisonderwijs bewegingsconsulent; vakleerkracht gymnastiek (rijksregeling Impuls brede scholen 

sport en cultuur)  Sportbuurtwerk in alle Helderse wijken  Aangepast sporten  Sportloket van Sportservice Den Helder  Jeugdsportfonds (ondersteuning minder draagkrachtigen)  Deelsubsidieverordening “Subsidieverlening aan sportverenigingen”  Meerjarig investering- en onderhoudsprogramma (huurovereenkomsten sportverenigingen) 
 
Input voor nieuw beleid gebaseerd op: 

1. Sportmonitor 2009 (vorige keer 2003): - inzicht te krijgen in de sportbeleving, - inzicht wat moet blijven, 
wat moet anders. 

2. Landelijke ontwikkelingen, lokale uitvoering. De rijksoverheid noemt drie thema’s die de komende 
periode belangrijk zijn om de volksgezondheid te verbeteren: vertrouwen in de 
gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en zelf beslissen over leefstijl. 

 
Speerpunten 
Dit resulteert in een viertal speerpunten voor het beleid 2013 – 2016:  Gezonde projecten: De gemeente geeft het goede voorbeeld  Sterke (wijk)sportverenigingen met een actief vrijwilligersbestand  Goede sport- en beweegfaciliteiten  Nieuwe kansen voor de Helderse sport: zee, strand en openbare groene ruimte 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De gemeente geeft het goede voorbeeld door projecten uit te rollen of te faciliteren die gezond gedrag 
stimuleren. Waarbij verbindingen leggen tussen private en publieke partijen van groot belang is. Door 
(wijk)sportverenigingen, met een actief vrijwilligersbestand, te ondersteunen door middel van gerichte subsidie 
en concrete cursussen worden wijken leefbaar en prettig om in te wonen. Individuele sporters en 
sportverenigingen kunnen gebruik maken van goede sport- en beweegfaciliteiten. De promotie en gebruik van 
de natuurlijke ligging van Den Helder; zee, strand en openbare groene ruimte maken een gezond leven 
makkelijk voor Helderse inwoners. De diverse recreatieve routes, zoals de Fiets- en Kanoroute, zijn zeer 
geschikt voor Helderse scholen om tijdens de gymlessen gebruik van te maken. 
 
Kader 
Landelijke beleidskader Sport, ministerie VWS (2011) 
Landelijke nota gezondheidsbeleid, ministerie VWS (2011) 
Lokaal gezondheidsbeleid Den Helder, 2013 – 2016 (2012) 
Lokaal beleid Toerisme & Recreatie (2008) 
Beheerplan Spelen, 2008 – 2012 (2007) 
Nota Vrijwilligersbeleid (2012) 
 
Argumenten 
Mede door teruglopende (rijks)financiën stelt de gemeente zich de komende jaren op als regievoerder in plaats 
van bepaler en uitvoerder. De gemeente kan juist partijen bij elkaar brengen en synergie laten ontstaan tussen 
lokale sportorganisaties. De kadernota biedt ook een toetsingskader voor sportieve en recreatieve initiatieven in 
de gemeente Den Helder. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
De Kadernota sportbeleid 2013 – 2016 is tot stand gekomen na overleg met diverse organisaties en personen 
uit de Helderse sport. Door middel van zogenaamde focusgroepen zijn ideeën en wensen vanuit de 
samenleving verwerkt in de Kadernota sportbeleid 2013 -2016. Daarnaast is er overleg geweest tussen 
gemeente en Sportservice Den Helder en de Sportfederatie Den Helder. 
 
Het voorstel leent zicht niet voor het houden van een referendum. Het voorstel is reeds uitvoerig besproken met 
diverse betrokkene. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen concrete financiële consequenties voortvloeiend uit de nieuwe Kadernota sportbeleid 2013 – 2016. 
In de uitvoeringsplannen die door het college worden vastgesteld worden financiële consequenties verwerkt. 
Vanaf 2014 moet er wel gezocht worden naar gemeentelijke middelen om het jeugdsportfonds draaiende te 
houden. Daarnaast wordt door de gemeente deelgenomen aan landelijke subsidieregelingen op het moment dat 
deze passen binnen het nieuwe kader. 
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Communicatie 
Middels een (digitaal) persbericht worden inwoners van de gemeente op de hoogte gebracht van de 
vastgestelde Kadernota sportbeleid 2013 – 2016. 
 
Realisatie 
Na vaststelling van de Kadernota sportbeleid 2013 – 2016 door de Raad stelt het college de (uitvoerings) 
plannen vast. 
 
Den Helder, 6 november 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
Burgemeester 
K. Schuiling  
 
 
Secretaris 
J.E. Diepeveen  
 
 


