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1. Inleiding 

Sport bestaat uit meer dan sportaccommodaties, subsidies en sportstimulering. Sport 

zorgt voor verbinding binnen het sociaal domein, is een instrument om mensen te laten 

bewegen en brengt mensen met elkaar in contact. Sport heeft een belangrijkere rol 

gekregen, zie onderstaande quotes, en nu moeten we dit in Hillegom ook realiseren. 
 
 

“Sporten en beweging zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale 
contacten. Maar er zijn nog te weinig mensen die genoeg bewegen of sporten. De Rijksoverheid 
wil mensen stimuleren meer te Sporten en beweging”. 
www.rijksoverheid.nl Ministerie van VWS 

 
 

“Het beleidsveld sport is uitgegroeid tot het beleidsveld sport en bewegen en vraagt om 
integraliteit in benadering c.q. verbinding met andere beleidsvelden”. 
www.sportengemeenten.nl 

 

 

Bart Zijlstra, ministerie van VWS.  
 
 “We geven ruimte aan lokaal ondernemerschap” 
 

“De sport moet de hand uitsteken naar alle partijen die rondom de sport actief zijn. Niet alleen 
voor de sportagenda maar ook op lokaal niveau. Om een sportparticipatie van 75% te bereiken, is 
dat echt nodig. Verbindingen leggen, samenwerking stimuleren: daar ligt ook een belangrijke 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid”. 
NOCNSF, Sport inspireert! Sportagenda 2016 

 

 
“We staan voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen actief en duurzaam te laten genieten van 
sport, ongeacht of dat in georganiseerd verenigingsverband gebeurt, in een ander (individueel) 
verband, via partnerships met andere aanbieders of hoe dan ook. We willen het voor iedereen in 
Nederland mogelijk maken om op zijn of haar manier te kunnen sporten waar en wanneer dan 
ook. De sporter die zich steeds meer op nieuwe en eigen manieren gaat verenigen staat hierin 

centraal. De sport is niet van ons, maar van iedereen! 
Niet het instituut sport (bond of vereniging) staat centraal maar het individu dat wil sporten. We 

streven naar een op eigen benen staande sportinfrastructuur, waarbij vanuit de kracht en 
betekenis van de sport in de huidige samenleving, een duurzame financiering wordt gerealiseerd. 
Met daarnaast een netwerk van flexibele (open) sportorganisaties die samen optrekken voor het 
optimaal bedienen van de inwoners van Nederland”. 
NOCNSF, Sportagenda 2017+ 

 
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.sportengemeenten.nl/
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2. Waarom een sport- en beweegnota voor Hillegom?  

 

De huidige beleidsnota Sport 2013–2016 ‘Sporten in Hillegom’ loopt eind van dit jaar af en dient 
een vervolg te krijgen voor de periode 2017–2020. 
 
De huidige sportnota is eerder een uitvoeringsnota gebaseerd op de drie pijlers: Sportstimulering, 
Sportverenigingen en Sportaccommodaties. Met als enige verbinding het gezondheidsbeleid 
‘Gezonder in Hillegom’. Wij willen nu een nieuwe visie en koers voor sporten in Hillegom bepalen. 

 
Daarnaast kan worden gesteld dat de context van de sportsector als geheel aan het veranderen is. 
‘We’ zijn in een andere tijd terecht gekomen. Andere sportaanbieders, andere voorkeuren, 
wijziging van economisch klimaat, demografie, maatschappelijke problematiek spelen hierbij een 
rol. Daarbij wordt generiek steeds meer uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en kracht 
van burgers.  

3. Wat is het maatschappelijk belang van Sporten en Bewegen? 

Sporten en beweging worden steeds belangrijker voor de samenleving. Sporten en beweging horen 
bij een gezonde leefstijl, creëren vitale burgers en zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid.  

 
“Sport stimuleert de geest en de sociale binding en brengt daarmee mensen bij elkaar.  
Sport biedt een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van sociale en individuele problemen,  
door mensen in beweging te krijgen, door aandacht te geven aan samenwerken en door sociale  

participatie mogelijk te maken”. 
 
Voor veel mensen vormt het sporten een doel op zich. Het geeft voldoening en plezier. Dat sporten 
gezond is voor lichaam en geest weet iedereen. Daarnaast biedt het volop mogelijkheden om mee 
te doen in de samenleving en kan het een isolement voorkomen. Sport draagt bij aan lichamelijke 
en persoonlijke ontwikkeling. Sport leert omgaan met spanning en emotie, met normen en 
waarden. Plezier in bewegen is de basis voor een actieve leefstijl en draagt bij aan een positieve 

gezondheid en persoonlijke vitaliteit. Maar Sporten en beweging hebben niet alleen positieve 
effecten voor de individuele burger. Het heeft ook een collectief belang. Het brengt namelijk 
inwoners bij elkaar en bevordert de onderlinge samenhang in de gemeenschap. Sportverenigingen 
bieden een hecht sociaal netwerk waar jong en oud met elkaar optrekken en waar vele vrijwilligers 
aan het werk zijn. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van actief 
burgerschap.   

Sport- en beweegomgevingen hebben daardoor meer te bieden dan alleen het sporten op zich en 

kunnen in die zin ook maatschappelijk breder benut worden en dragen bij aan de kwaliteit van de 
ruimte en leefomgeving. 
 
Daarmee is sport belangrijk voor de sociale cohesie, de integratie en de leefbaarheid van onze 
gemeente. Sport(beleid) heeft daarom een nauwe samenhang met en grote invloed op andere 
maatschappelijke terreinen zoals gezondheid, samenleving, participatie, veiligheid, leefbaarheid en 

de aantrekkelijkheid van onze gemeente. De inzet van sport- en beweegactiviteiten kan samen met 
andere instrumenten direct of indirect een positieve bijdrage leveren aan ontwikkelingen op het 
gebied van jeugd, ouderen, gehandicapten, onderwijs, minima, openbare orde en veiligheid.  
 
Dit zijn de redenen waarom wij het belangrijk vinden dat sporten en beweging worden 
gestimuleerd en dat een kader wordt aangegeven voor ontwikkelingsmogelijkheden. 
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4. Sport, een gemeentelijke taak?  

De gemeente is autonoom voor wat betreft het voeren van een sportbeleid. In de praktijk voeren 

alle gemeenten een of andere vorm van sportbeleid, maar feitelijk bestaat er een grote vrijheid als 
het gaat om de inrichting en uitvoering hiervan en de formulering van ambities op dit terrein. 
Binnen de huidige uitvoering van het sportbeleid hebben we als gemeente natuurlijk wel te maken 
met wet en regelgeving op diverse terreinen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het 
sportbesluit, de zwemwaterwet, de wet markt en overheid, bestemmingsplannen en op het gebied 
van de buurtsportcoaches hebben we als gemeente te maken met een verantwoordingsregime van 

gemeente naar Rijk.  
 
Ondanks dat overheidsinterventie in de sport, noch het formuleren van een visie of uitgewerkt 
beleid daarop, een wettelijke achtergrond (verplichting) kent, is het maatschappelijk belang van 
sporten en beweging zodanig dat dit eigen beleid rechtvaardigt. Hierbij is het echter niet langer 
vanzelfsprekend dat de gemeente overal leidend in is. De burger dient zich niet langer per definitie 

de vraag te stellen ‘wat doet de gemeente voor ons?’, maar ook ‘wat kunnen wij doen om bij te 
dragen aan een (sport)actieve buurt en inwoners?’  
 
De gemeente kan hierin een meer faciliterende en stimulerende rol spelen. Een beleidsmatig kader 
kan hierbij houvast en duidelijkheid bieden. 

 

5. Wat willen we bereiken?  

De doelstelling van deze startnotitie is om een visie op ‘Sporten en Beweging’ te ontwikkelen voor 
de gemeente Hillegom. In de nieuwe Sport- en Beweegnota 2017–2020 gaan we uit van wat sport 
en beweging, ieder vanuit haar eigen dynamiek, betekenen voor Hillegom. En hoe de ‘sport’ breder 
maatschappelijk kan bijdragen en verbonden kan worden met de verschillende (beleids)thema’s 
binnen Hillegom. Dat reikt verder dan alleen het gezondheidsbeleid maar raakt ook aan de Wmo, 
Jeugdzorg, Armoede, Werk&Inkomen en andere zaken die zich binnen het sociale domein afspelen.  
 

De doelstellingen die we hierin nastreven zijn:  

- Het ontwikkelen en vaststellen van een visie op ‘Sporten en Beweging’ 

- Het verder uitbouwen en verbinden met sociaal domein en andere beleidsterreinen 

- Het formuleren van sport- en beweegdoelstellingen per doelgroep en thema 

- Het aanreiken van keuzes op ambitieniveau en accentverschillen 

- Het uitwerken van keuzes in definitieve Sport- en Beweegnota 2017–2020 
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6. Hoe willen we dit bereiken? 

In de periode oktober 2016 t/m februari 2017 gaan we deze visie ontwikkelen in samenspraak met 

het werkveld. Het wordt een interactief proces waarbij de participatie van burgers, direct 
betrokkenen en raad essentieel is om te komen tot een nieuwe beleidsnota. Een visie die breed 
gedragen wordt en in samenspel met werkveld en de politiek tot stand is gekomen.  
 
In dit proces dragen we stapsgewijs de nodige bouwstenen aan die in de keuzenota worden 
samengebracht. Daarbij kijken we naar wat landelijk en lokaal beschikbaar is en wegen we welke 

ontwikkelingen en trends relevant zijn voor de lokale situatie. Deze bouwstenen en trends worden 
op interactieve wijze getoetst met het werkveld, de inwoners en de raad. En doorloopt drie stappen 
van 1) evaluatie op het huidige beleid; 2) formuleren van een visie op sporten en beweging; 3) 
aanreiken van keuzes en prioriteren. Het resultaat wordt uitgewerkt in een definitieve sport- en 
beweegnota 2017-2020.  
 

Eerste Fase 
In de eerste fase ligt het accent op het verzamelen van bouwstenen voor nieuw sportbeleid en het 
evalueren van het huidige beleid, zowel intern als extern.  

1. Interne oriëntatie door het verzamelen van bouwstenen voor sport- en beweegbeleid  

1.a  Landelijke ontwikkelingen en trends (Desk Research) 
- Huidige grondslagen sport- en beweegbeleid  vanuit Rijk VWS/VSG, NOC*NSF,  

- Cijfers en trends: Mulier Instituut, Sportmonitor, Beweegnorm NISB, GGD Hollands Midden, 

- Ontwikkelingen rondom Ruimte, Sociaal Cultureel en Gezondheid, 

- Sporten en beweging binnen het sociale domein. WMO, Jeugdzorg, Armoede. 

1.b  Lokale situatie en ontwikkelingen 
-  Demografische samenstelling bevolking,  

-  Cijfers Sportdeelname Hillegom, ledental verenigingen, omvang ongeorganiseerde Sport,  
-  Beschikbare onderzoeken GGD,  
-  Overzicht Sportfaciliteiten en Sport& Beweeg aanbieders.  

2. Externe oriëntatie met werkveld door in gesprek te gaan met Hillegomse samenleving. 

2a.  Evaluatie en feedback op het huidige sportbeleid  
- Reflectiebijeenkomsten met uitvoerders, partners en deelnemers, 

- Wat is gerealiseerd en wat niet. Wat werkt wel en wat niet. Noden en wensen. 

2b.  Bevragen inwoners over deelname sporten en beweging en het gebruik van sportfaciliteiten  
- Online enquête uitzetten of meenemen in gemeentelijke monitor, 

- Burger panels organiseren over Sport & Beweeg thema’s,  
- Inzetten ‘De Keet’ podium voor initiatieven. 

 
Tweede fase 
In de tweede fase ligt het accent op het proces van visie, ambitie en scenario ontwikkeling.  

 

3a.  Visiebijeenkomsten met werkveld en politiek 
- Organiseren inspiratie/werkbijeenkomsten met politiek en werkveld, 
- Waar staat Hillegom in 2020, wat is de stip op de horizon?, 

 
3b.  Ambitie en scenario’s voorleggen aan en toetsen bij het werkveld. 

- Welke ambities en keuzes passen bij de sportvisie Hillegom 2020? 
- Waar liggen de prioriteiten en wat moet daarvoor doen? 

- Voorleggen en uitwerken scenario’s aan werkveld, 
- Ambitie en scenario’s toetsen bij burgerpanels. 

 
4 Het ambtelijke verwerken van keuzenota in Sport- en Beweegnota 2017–2020 
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7. Wat zijn de uitgangspunten in het proces?  

Grofweg worden de volgende procesmatige uitgangspunten onderscheiden:  

 
Procesinhoudelijk 

- Bestaand beleid, relevante ontwikkelingen, de visie van de sleutelspelers binnen de 
gemeentelijke organisatie en de visie van het sportveld worden allen betrokken in de 
ontwikkeling van de sportvisie.  

- De ‘sport’ omvat in dit geval het terrein van de sportvelden, de binnensportruimten, het 
gemeentelijk zwembad alsmede de openbare ruimte.  

- Er wordt een interactieve procesgang gehanteerd: alle verenigingen en belanghebbenden in 

Hillegom moeten een rol kunnen innemen en de mogelijkheid krijgen hun visie te 
ventileren.  

- Bestuur en politiek worden vroegtijdig in het proces betrokken in verband met het 
(eventueel) bepalen van het politiek-bestuurlijk ambitieniveau.  

- Beleidsmakers van overschrijdende beleidsterreinen (onderwijs, zorg, gezondheid, e.d.) en 
uitvoeringsorganisaties worden eveneens vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van de 
sportvisie.  

- Binnen de doelstellingen (maar ook in de dagelijkse uitvoering) speelt monitoring een 
belangrijke rol. Uitgangspunten hierbij zijn het maken van formele en concrete afspraken 

op het gebied van prestaties, een verantwoorde besteding van middelen en een 

bedrijfsmatig verantwoorde bedrijfsvoering.  
 
Financieel uitgangspunt 

- Uit financieel oogpunt vormt het huidige sportbudget (begroting 2016) het vertrekpunt.  
- Door het verbinden van sport aan andere beleidsterreinen zouden overigens wel extra 

middelen verkregen kunnen worden, alsook door (het aanboren van) nieuwe 
samenwerkings- en/of organisatievormen.  

 
De projectorganisatie  
Gedelegeerd opdrachtgever namens het college is wethouder Fred van Trigt. Ambtelijk 
opdrachtgever is Jeannine Paauw, teamleider sociaal domein HLT, Projectleider is Hajo van der 
Harst, beleidsmedewerker Sport.  
 

Wij trekken als gemeente het proces zelf en betrekken hierbij de samenleving. Waar nodig maken 
we op bepaalde momenten gebruik van externe expertise.  
 

Projectgroep  
De projectgroep heeft de dagelijkse leiding over het project en is verantwoordelijk voor een goed 
verloop van het proces, het samenstellen en de (eind)redactie van de sportvisie, het betrekken van 
de werkgroepen en advisering richting B&W. De projectgroep verwerkt de inhoudelijke input in een 

concept visiedocument. De ambtelijke projectgroep bestaat naast de projectleider uit medewerkers 
met invalshoek: accommodaties/maatschappelijk vastgoed, Welzijn, Gezondheid, Onderwijs, Wmo-
breed, Jeugdzorg en Financiën.  

  
Werkbudget 
Voor de uitvoering van de enquête, het inhuren externe gespreksleider, het huren van locaties en 
het verzorgen van de catering trekken we een bedrag van € 6.000,- uit. 
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8.   Wat zijn de stappen in de beleidsvorming?  

Wij nemen de volgende stappen in de beleidsvorming: 

 
1. Voorleggen van deze startnotitie Sport en Beweegnota 2017–2020 in de gemeente-

raadsvergadering van 13 oktober 2016. Hierin zijn de kaders aangegeven voor het 
beleidsproces om te komen tot een Sport- en Beweegnota 2017–2020. 

 
2. Voorleggen van een keuzenota in de gemeenteraadsvergadering van maart 2017. In 

deze nota wordt een aantal strategische modellen beschreven, waaruit een keuze 
gemaakt kan worden. Belangrijk is dat de consequenties van de verschillende keuzen 
helder zijn. Deze modellen zijn nog niet geheel uitgewerkt, maar geven wel de richting 
aan. De keuzenota is een kaderstelling, maar de uitvoerbaarheid is hierbij getoetst. Bij 
de behandeling worden de politieke keuzes gemaakt.  

 

3. Voorleggen van de beleidsnota in de gemeenteraadsvergadering van juni 2017. Hierin 
zijn de politieke keuzes uitgewerkt inclusief de financiële consequenties.  

 

9.  Planning 

Acties  begindata einddata 

Indienen startnotitie als Raadsvoorstel   7 sept 16 

Startnotitie in College   13 sept 16 

Startnotitie in Raadscommissie   29 sept 16 

Startnotitie in Raad    13 okt 16 

Werkbijeenkomsten 1e ronde eind okt 16 half nov 16 

Werkbijeenkomsten 2e ronde half nov 16  half dec 16 

Werkbijeenkomsten 3e ronde half jan 17 half feb 17 

Uitwerken keuzenota half feb 17 eind feb 17 

Indienen keuzenota als Raadsvoorstel   begin mrt 17 

Keuzenota in College van B&W   half mrt 17 

Keuzenota in raadscommissie   half mrt 17 

Keuzenota in Raad    eind mrt 17 

Uitwerken Keuzenota in Beleidsnota begin apr 17 eind mei 17 

Indienen beleidsnota raadsvoorstel   begin juni 17 

Beleidsnota in College van B&W   half juni 17 

Beleidsnota in raadscommissie   half juni 17 

Vaststellen Beleidsnota in Raad   eind juni 17 
 

10.   Waarover moeten we in dit stadium beslissen? 

 
Wij stellen voor in te stemmen met: 
 
De startnotitie Sport– en Beweegnota 2017–2020 gemeente Hillegom en akkoord te gaan met: 

- de aanpak van de visie-, beleidsontwikkeling en besluitvorming. 

- de tijdsplanning van het beleidstraject. 

- het voorgestelde werkbudget. 

 


