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Sportagenda 2018-2022 - Adviesnota

Besluit
Beslispunt 1
In te stemmen met de ‘Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Inhoud
Inleiding
Voor u ligt de 'Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam'. Dit beleidskader geeft de
richting aan voor het sportbeleid voor de komende 4 jaren. De ambitie is om het belang van sport in
Hardinxveld-Giessendam te onderstrepen en de sport hiermee op de kaart te zetten.

De voorliggende Sportagenda en de eerder vastgestelde Maatschappelijke Agenda (MAG) vormen
samen het totale sportbeleid. Hierbij gaat de Sportagenda in op de financieel-ruimtelijke kant van sport
en de MAG op de sociale kant van sport. Wij geven uitvoering aan de Sportagenda onder de thema's
Sportprofilering en Sportaccommodaties.

Sportprofilering
Om Hardinxveld-Giessendam meer als sportgemeente te profileren willen wij meer sportevenementen
aantrekken. Sportevenementen zorgen voor verbinding en versterken het economisch klimaat. Ook
brengen wij bijzondere sportprestaties meer onder de aandacht. Door landelijk sportbeleid zijn de
mogelijkheden om topsporters te behouden voor de gemeente beperkt. Hierdoor wil HardinxveldGiessendam zich vooral profileren als plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen. De gemeente biedt
hiervoor maatwerk om topsporters verder te helpen in hun ontwikkeling.

Sportaccommodaties
Wij streven naar een optimale balans tussen vraag en aanbod wat betreft sportaccommodaties.
Accommodaties dienen intensief gebruikt te worden om leegstand en desinvesteringen te voorkomen.
De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn daarnaast multifunctioneel en daarmee geschikt
voor verschillende takken van sport. De gemeente draagt zorg voor het aanbod van voorzieningen die
geschikt zijn voor alle breedte- en wedstrijdsporten, die van goede kwaliteit zijn en een aantrekkelijke
uitstraling hebben. Door middel van een meerjarenperspectief maken wij inzichtelijk wanneer
sportaccommodaties hun levensduur bereikt hebben en er ingrepen nodig zijn. Hierdoor weten
sportverenigingen waar zij de komende jaren aan toe zijn en kan de gemeente hier financieel naar toe
werken.
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Wij richten ons in eerste instantie op het in stand houden van de huidige sportaccommodaties. Samen
met de sportverenigingen bekijken wij de mogelijkheden om de krapte in het huidige rooster op te
lossen. Wat betreft de ruimtelijke inpassing van sportaccommodaties sluiten wij zoveel als mogelijk
aan bij de huidige sportinfrastructuur.
Beoogd effect
Het belang van sport in Hardinxveld-Giessendam onderstrepen
Argumenten
1.1 De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft op dit moment geen sportbeleid
De Maatschappelijke Agenda vormt op het moment het sportbeleid voor de sociale kant van sport.
Voor de financieel-ruimtelijke kant van sport is op dit moment geen beleid. Dit zorgt ervoor dat zaken
op het gebied van sport ad hoc binnenkomen en voor elke zaak afzonderlijk een visie nodig is.
Sportverenigingen ervaren hierdoor veel onduidelijkheid over de rol van de gemeente als het om sport
gaat. Met de Sportagenda nemen wij deze onduidelijkheid zoveel als mogelijk weg.

1.2 Met de Sportagenda besteden wij meer aandacht aan sport
De sportverenigingen vragen de gemeente om meer aandacht te besteden aan sport. Zij ervaren de
inzet van de gemeente op sport nu als redelijk minimaal. De sportverenigingen willen samen met de
gemeente uitstralen dat sport en bewegen in Hardinxveld-Giessendam gewaardeerd wordt. Sport
draagt bij aan de gezondheid van inwoners, vergroot de leefbaarheid, zorgt voor verbinding en
stimuleert de economie.

1.3 De Sportagenda is samen met de sportverenigingen tot stand gekomen
De sportverenigingen in Hardinxveld-Giessendam zijn belangrijke uitvoeringspartners voor de
Sportagenda. Wij stemden de Sportagenda met hen af en vulden samen met hen de ambities voor de
Sportagenda in.

1.4 De Sportagenda is globaal van opzet
De Sportagenda geeft de thema's aan waarop het sportbeleid voor de komende jaren wordt
gebaseerd. Voor deze periode zijn doelstellingen geformuleerd per thema. De uitvoering hiervan
pakken wij de komende jaren samen met de sportverenigingen op.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiële informatie
Voor de uitvoering van de Sportagenda zijn op het moment geen middelen bestemd. Wij stellen voor
om de benodigde middelen voor de uitvoering van de Sportagenda in 2018 a € 7.000 mee te nemen in
de Najaarsnota. Voor 2019 en verder stellen wij voor om de benodigde middelen voor de uitvoering
van de Sportagenda a € 7.500 mee te nemen in de Begroting 2019-2022.
Voor de nog nader te bepalen acties en acties die nog om een verdere uitwerking vragen wordt voor
de financiering hiervan te zijner tijd een apart voorstel gedaan.
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Communicatie
Wij publiceren de 'Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam' op de gemeentelijke
website
Vervolg
Bij akkoord geven wij uitvoering aan de 'Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam'
Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,
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