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Inleiding 
Op 12 februari 2009 heeft de Raad de sportnota 2009-2013 aangenomen. In 2010 is er 

gekeken naar de stand van zaken en in 2012 is er een evaluatie geweest rondom de uitvoering 

van de actiepunten uit de nota. Deze evaluatie heeft geleid tot een verlenging van de sportnota 

tot eind 2014. Dit betekent dat de bestaande sportnota stamt uit 2009. Sindsdien zijn er de 

nodige ontwikkelingen geweest op sportgebied en is het de tijd om het sportbeleid opnieuw 

vorm te geven. Er is gekozen voor een sportagenda met tien speerpunten die een kort en 

krachtig overzicht geven wat de gemeente Krimpen de komende jaren voor een doelen heeft 

betreffende de sport. Om deze speerpunten te verwezenlijken zijn er incidentele en langer 

lopende activiteiten per speerpunt benoemd. We zetten in op die activiteiten die binnen de 

reikwijdte van de gemeente liggen en leiden tot het behalen van de beoogde doelen. Sport is 

nog steeds een doel op zich, maar daarnaast is er een sterke verbinding gelegd met het beleid 

op het gebied van het Sociaal Domein. De eindevaluatie van de sportnota inclusief de 

resultaten en aanbevelingen is begin 2015 gemaakt en als bijlage toegevoegd. De onderwerpen 

die een vervolg behoeven zijn verwerkt in de sportagenda 2015-2019.   

Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad het beleidsplan ‘Kracht van Krimpen, Sociaal 

Domein 2015-2019’ vastgesteld. In dat kader werd  besloten geen nieuwe sportnota te 

ontwikkelen, maar om aan te sluiten bij bovenstaand beleidsplan door  de formulering van een 

tiental speerpunten voor sport. Deze speerpunten sluiten aan bij de thema’s ‘samenleven’ en 

‘preventie’ uit het beleidsplan ‘Sociaal Domein’. Naast dat sporten een doel op zich is, is sport 

een belangrijk middel tot deelname aan de samenleving en tevens een belangrijk middel ter 

bevordering van de gezondheid. 

Wij sluiten hiermee aan op de landelijke trend. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op 23 

januari 2015 de publicatie Rapportage Sport 2014 uitgebracht. Mede dankzij landelijke 

sportstimuleringsprogramma’s is er in het gemeentelijke sportbeleid steeds meer aandacht voor 

intersectorale samenwerking, bewezen interventies en lokale kracht. Het sport en beweegbeleid 

is er steeds meer op gericht om sport en bewegen als middel in te zetten vanuit een integrale 

samenwerking met andere sectoren. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de relatie tussen 

de nota ‘Sociaal Domein’ en de ‘Sportagenda’.  

In de nota ‘Sociaal Domein’ staat aangegeven dat er een ‘Preventieprogramma 

Gezondheidszorg’ wordt ontwikkeld. De activiteiten die voortkomen uit de speerpunten sport en 

passen binnen de doelen van het preventieprogramma Gezondheidszorg worden in het 

programma opgenomen. Het preventieprogramma wordt in de tweede helft van 2015 

gepresenteerd.  

Partners en Adviesraden 

De speerpunten sport zijn in samenspraak met o.a. de Sportraad, de sportverenigingen en 

SYnerKri  ontwikkeld. De adviesraden Sociaal Domein, Seniorenplatform en de Sportraad 

hebben hun adviezen uitgebracht en zijn in deze notitie verwerkt.  
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Evaluatie sportnota 2009-2012/2014 
Op dezelfde wijze als bij de evaluatie in 2012 is er nu gekeken naar de resultaten van de 

voorgenomen acties. De beleidsnota Sport & Bewegen beschrijft vier hoofdthema’s, te weten 

 doelgroepen & sport- en beweegaanbod; 

 een gezond en actief verenigingsleven; 

 sportaccommodaties & openbare ruimte; 

 middelen voor realisatie. 

De meeste doelen uit de beleidsnota zijn behaald. Op basis van het voorliggende overzicht zijn 

de volgende resultaten per thema te onderscheiden en kunt u lezen wat het  komende jaar of in 

de nabije toekomst uitgewerkt gaat worden.  

Thema ‘doelgroepen & sport- en beweegaanbod’  

Sportstimulering 

De sportstimulering is sinds 2013 geborgd bij SYnerKri. Deze netwerkorganisatie heeft als taak 

om sport, onderwijs en het maatschappelijke veld te verbinden met als doel om met name de 

jeugd aan het  sporten en bewegen te krijgen. Zij leggen daarvoor contact met de verschillende 

instellingen. SYnerKri voert zowel tijdens schooltijd als na schooltijd diverse activiteiten uit zoals 

kennismakingslessen sport, brede school activiteiten en vakantieactiviteiten.   

Onderzoek 

Er is een eenmalig onderzoek uitgevoerd door Sportservice Z-Holland in opdracht van de 

provincie Zuid-Holland.  Hierbij is aangegeven dat de sportdeelname na de middelbare school 

terugloopt. Tevens is een punt van zorg het overgewicht en het alcoholgebruik bij de jeugd 

(landelijke trends). De GGD heeft één keer in de vier jaar een onderzoek waarbij de gezondheid 

van de bevolking wordt onderzocht. Ook voor sport is dit een belangrijk onderzoek. Het advies 

is om vanuit het oogpunt van sport dit vierjaarlijks onderzoek van de GGD nauwlettend te 

volgen.  

Subsidiering 

Het subsidiëren ter stimulans van de sport gebeurt direct door het subsidiëren van de 

combinatiefunctionarissen en de brede schoolactiviteiten, uitgevoerd door SYnerKri. .De 

gemeente maakt hier jaarlijks afspraken over met SYnerKri na advies van de Sportraad. Het in 

ontwikkeling zijnde huurprijsbeleid gaat inzichtelijk maken in hoeverre de verenigingen wel of 

niet indirect worden gesubsidieerd. 

Thema ‘een gezond en actief verenigingsleven’ 

Ondersteuning sportverenigingen 

De Sportraad vertegenwoordigt de verenigingen voor alle vereniging overstijgende zaken. De 

directe verenigingsondersteuning is ondergebracht bij SYnerKri. De gemeente maakt hier 

jaarlijks afspraken over met SYnerKri na advies van de Sportraad. 

Verenigingsondersteuning kan betekenen het individueel ondersteunen van verengingen maar 

ook activiteiten voor alle verenigingen zoals de kennismakingslessen binnen het onderwijs, 

thema-avonden en het ondersteunen bij het ontwikkelen van hun maatschappelijke rol.  
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Thema ‘sportaccommodaties & openbare ruimte’ 

Verbeteringen 

De sportaccommodaties zijn onderdeel van de voorzieningendiscussie en het te ontwikkelen 

huurprijsbeleid. De afgelopen jaren zijn er een aantal grote verbeteracties op sportgebied 

ondersteund of in gang gezet (o.a. kunstgrasveld  MHCK en DCV, sporthal KWC, handbalveld, 

korfbalveld). Hiernaast hebben de verenigingen, zowel bij eigendom, als bij huur hun eigen 

verantwoordelijkheid als het gaat om beheer en exploitatie van een sportvoorziening. 

De buitenruimte 

In Krimpen zijn er 18 speelveldjes voor de jeugd. In 2015 wordt vanuit de notitie Speelruimte 

onderzocht of deze speelvelden in de buitenruimte nog voldoen aan de vraag (kwaliteit en 

kwantiteit). Afhankelijk van de uitkomst(en) van het onderzoek zal er bepaald worden of er een 

vervolgactie nodig is. 

Thema ‘middelen voor realisatie’ 

Monitoring 

Er is meegedaan aan een éénmalig provinciaal onderzoek vanuit Sportservice Zuid-Holland.  In 

2014 is er een landelijke monitor op sportgebied ontwikkeld door de vereniging Sport en 

Gemeenten. Het advies is om hierbij aan te sluiten, zodat we in de toekomst makkelijk kunnen 

beschikken over sportbeleidsgegevens.  

De Sportraad 

De Sportraad is het  adviesorgaan voor de sport. Met het sluiten van het convenant met de 

gemeente zijn de afspraken vastgelegd. Zowel de Sportraad als SYnerKri hebben zich de 

afgelopen jaren ontwikkeld tot twee te onderscheiden spelers binnen Krimpen. De 

subsidierelaties zullen daarom aangepast worden van een incidentele naar een jaarlijkse 

subsidie. 
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De speerpunten 2015-2019 
Hierna zijn de 10 speerpunten voor de Sportagenda 2015-2019 geformuleerd inclusief de 

activiteiten die we inzetten om deze speerpunten te behalen. 

1. Sport als doel en middel 

Sport is voor velen een belangrijk doel op zich wat we ondersteunen door het beschikbaar 

stellen van diverse sportvoorzieningen. Daarnaast is sport een zeer waardevol middel om 

maatschappelijke doelen zoals gezondheid, leefbaarheid en sociale integratie en cohesie te 

beïnvloeden of te verbeteren. Waar mogelijk willen wij sport inzetten om de doelen vanuit de 

nota Sociaal Domein te realiseren. Dit betekent dat wij projecten ondersteunen die gericht zijn 

op participatie en de gezondheid (m.n. overgewicht) van speciale doelgroepen, zoals jeugd, 

senioren, gehandicapten.  

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

1.1. De nieuwe sporthal Krimpenerwaardcollege wordt in de tweede helft 2015 in gebruik 

genomen en buiten de onderwijstijden beschikbaar gesteld voor verhuur aan de 

verenigingen.  

1.2. Richtlijnen voor de verdeling van de verhuur van de binnensportaccommodaties zijn 

opgesteld. Jaarlijks hebben de sportverenigingen de gelegenheid om hun wensen 

kenbaar te maken. In de maand juni  wordt er per jaar een verhuurrooster gemaakt. 

1.3. De nieuwe korfbalvelden worden in 2016 aangelegd. 

1.4. Onderzoek renovatie van het clubgebouw voor de MHCK in 2015. 

1.5. Wintertennis op de Krimpenerbosweg; TV Langeland en/of TC Krimpen zijn in de 

gelegenheid gesteld om de wintertennis zelf te gaan exploiteren. Een plan hiervoor is 

uiterlijk voor 1 mei 2015 aan deze partijen gevraagd. 

1.6. Voorlichting aan de sportverenigingen over diverse thema’s zoals over de manier van 

verstrekken van alcohol in de kantines, het omgaan met (soft)drugs gebruik en over ‘het 

signaleren van huiselijk geweld’ inclusief de ‘meldcode’.  

1.7. Sportprojecten die ten diensten staan van de gezondheid kunnen in het kader van het 

Preventieprogramma Gezondheidszorg ondersteund worden. In de tweede helft van 

2015 zullen deze activiteiten bekend zijn.  

1.8. Ondersteuning van de projectaanvragen regeling Sportimpuls. In 2015 is ‘B-Fit met als 

doel het voorkomen van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 4 tot en 

met 14 jaar ontwikkeld. De projectaanvraag is door SYnerKri opgesteld in 

samenwerking met Sport  Mee, onderdeel van Mee Rotterdam Rijnmond, Fysiotherapie 

Lek & IJssel, Foodchoice, Jeugd- en Jongerenwerk, twee sportfunctionarissen. Andere 

passende aanvragen kunnen ondersteund worden. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

1.1 Sporthal KWC Samenleving KWC, KOAG      

1.2 Verhuurrooster 

binnensport 

Samenleving Sportverenigingen 

Sportraad, SYnerKri 

     

1.3 Nieuwe korfbal velden Samenleving KOAG, TBK      

1.4 Onderzoek renovatie het 

clubgebouw MHCK 

Vastgoed MHCK      

1.5 Ontwikkeling  wintertennis Samenleving 

Vastgoed 

TV Langeland 

TCK 

     

1.6 Voorlichting ‘alcohol Samenleving Diverse      
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Verstrekking’, het omgaan 

met (soft)drugs gebruik en 

‘signalering huiselijk geweld’ 

sportverenigingen 

1.7 Sportprojecten 

Preventieprogramma 

Gezondheidszorg 

Samenleving Bekend 2
e
 helft 2015      

1.8 Ondersteuning i.h.k.v de 

regeling Sportimpuls 

Samenleving  SYnerKri 

Sportaanbieders 

     

2. Sport en de jeugd 

Het is belangrijk dat de jeugd al vroeg met sport in aanraking komt. Wij blijven daarom de 

stichting SYnerKri , de combinatiefunctionarissen en het Brede School aanbod ondersteunen 

om de jeugd dicht bij de school en buurt laagdrempelig in aanraking te laten komen met sport 

en bewegen. In samenspraak met de schoolbesturen zijn de schoolpleinen toegankelijk om 

buiten de schooltijden door de buurt te gebruiken. Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een 

richtlijn ‘versterking van het bewegingsonderwijs’ waarbij scholen verplicht zijn om meer 

bewegingsonderwijs per week te gaan geven. Waar mogelijk wordt dit ondersteund. 

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

2.1. Brede schoolactiviteiten; Tijdens en na schooltijd worden de diverse sport en beweeg 

activiteiten aangeboden door SYnerKri (www.naschooltijdinkrimpen.nl). In de 

zomervakantie biedt SYnerKri de vakantie/sportdagen (o.a. Bootcamp) aan. 

2.2. Zwemactiviteiten; Voor de groepen 4 van het basisonderwijs verzorgt de gemeente de 

zwemlessen. Tevens zijn er diverse activiteiten voor de jeugd, zoals aquasport. 

2.3. Kennismaking diverse sporten; Door bovenstaande activiteiten leert de jeugd de diverse 

sporten kennen en worden zij gestimuleerd om deel te gaan nemen aan het 

sportverenigingsleven. SYnerKri ondersteunt de verenigingen in vragen en projecten 

die te maken hebben met de stimulering van de betreffende sport. Sporten voor 

kleuters is een aanbod voor de jongste kinderen om te leren dat sporten leuk en gezond 

is en wordt eveneens door SYnerKri aangeboden. 

2.4. Bekendmaking van de afspraak gebruik schoolpleinen buiten de schooltijden in overleg 

met de schoolbesturen. 

2.5. De landelijke regeling ‘versterking van het bewegingsonderwijs’ wordt gevolgd. Op dit 

moment is de ingangsdatum nog niet vastgesteld.  

2.6. Boekje sportaanbod groep 3; Vanaf het jaar 2015 geeft de Sportraad een boekje uit met 

het sportaanbod voor kinderen die naar groep 3 gaan. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

Partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

2.1 Brede school activiteiten Samenleving Synerki      

2.2 Zwemactiviteiten o.a. 

schoolzwemmen 

Samenleving Zwembad      

2.3 Kennismaking diverse 

sporten 

Samenleving SYnerKri      

2.4 Bekendmaking afspraak 

gebruik schoolpleinen 

Samenleving SYnerKri      

2.5 Versterking van het 

bewegingsonderwijs 

Samenleving SYnerKri, Primair 

Onderwijs 

     

2.6 Boekje sportaanbod groep 3 Samenleving Sportraad      
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3. Blijven sporten 

Vanaf ongeveer 23 jaar daalt de sportdeelnamen. Het  is belangrijk dat alle inwoners, 

gestimuleerd worden om te (blijven) sporten en bewegen.  De (Krimpense) bevolking wordt 

gemiddeld ouder. Dit betekent dat we de senioren extra aandacht geven om vitaal ouder te 

kunnen worden en blijven.  

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

3.1. In de tweede helft 2015 is er een beweeggids voor ouderen beschikbaar, uitgegeven 

door SYnerKri in samenwerking met het Seniorenplatform. 

3.2. Seniorentarieven en activiteiten in het zwembad. 

3.3. Bij het beoordelen van de projecten in het kader van het preventieprogramma 

Gezondheidszorg zal met aandacht gekeken worden naar de specifieke doelgroepen in 

het kader van een gezonde leefstijl inclusief het stimuleren van sport en beweging. Er 

zal in ieder geval een aanbod ‘val preventie’ opgenomen worden in het programma. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

3.1 Beweeggids voor ouderen Samenleving Synerki 

Seniorenplatform 

     

3.2 Seniorentarieven en 

activiteiten 

Samenleving Zwembad      

3.3 Preventieprogramma  

Gezondheidszorg o.a. 

valpreventie 

Samenleving Bekend 2
e
 helft 2015      

4. Sport bereikbaar voor iedereen 

We willen sport betaalbaar en laagdrempelig en daarmee bereikbaar houden voor alle  

inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het deelnemen aan het 

(sport)verenigingsleven en andere sportactiviteiten maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. 

De gemeente ondersteunt in gevallen waarin dit nodig is burgers financieel voor deelname aan 

het sportverenigingsleven en andere sportactiviteiten. 

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

4.1 In 2015 onderzoeken we of er bij het jeugdsportfonds wordt aangesloten. Het gaat 

hierbij om op de beste manier het bestaande budget te gebruiken ten diensten van o.a. 

de sportstimulering.  

4.2 Sport en bewegen wordt gestimuleerd door een aantal subsidies. Deze zijn beschreven 

in vijf beleidsregels die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn voor de sport; De 

subsidiebeleidsregels 3.6 ‘Sport’ en 3.7 ‘Evenementen’ geven de mogelijkheid voor 

subsidie voor incidentele en jaarlijkse activiteiten in het kader van sport en bewegen. De 

subsidiebeleidsregel 3.8 heeft tot doel de maatschappelijke participatie van zowel alle 

inwoners- als specifieke groepen  van Krimpen aan den IJssel te stimuleren. Het betreft 

diverse initiatieven voor de jeugd tot en met de senioren, die een waarderingssubsidie 

ontvangen. Een aantal van de organisaties bevorderen o.a. sport en bewegen, zoals de 

Scouting en de Jeugdnatuurwacht. De subsidiebeleidsregel 3.12 ‘Fonds 

bewonersinitiatieven’ geeft de mogelijkheid tot een kleine bijdrage voor onder anderen 

sport- en beweeg activiteiten op initiatief van instellingen of bewoners. Voor versterking 

van de  vrijwilligers is er de beleidsregel 4.2 ‘Deskundigheidsbevordering voor 

vrijwilligers’. 
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4.3 In 2015 sluit de gemeente aan op de regionale website voor de G-Sport 

www.aangepastsportenzuidholland.nl, zodat het inzichtelijk is wat en waar iets te doen is 

voor de gehandicapte sporter. In Krimpen aan den IJssel is er aanbod op het gebied van 

G-sport. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

4.1 Onderzoek jeugdsportfonds Samenleving       

4.2 Subsidiëren sport- en 

beweegactiviteiten 

Samenleving       

4.3 Website G-Sport en 

activiteiten G-sport 

Samenleving Sportservice  

Zuid-Holland, 

SYnerKri 

     

5. Sporten kan overal 

De openbare ruimte, zowel lokaal als regionaal, biedt de mogelijkheid tot anders georganiseerd 

en/of ongeorganiseerd sporten en bewegen. We denken hierbij aan alle leeftijdsgroepen en aan 

verschillende manieren van bewegen, zoals wandelen, hardlopen, (roller) skaten, fietsen, 

kanoën, knikkeren etc. In de gemeente onderhouden wij de 18 speelveldjes. Binnen de 

Groenalliantie blijven wij ons inzetten voor het verder ontwikkelen en promoten van het 

fietsknooppuntensysteem en van de kanoroutes in de Krimpenerwaard. 

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

5.1 Op basis van de nota ‘Buitenspeelruimte’ wordt in 2015 onderzocht of de huidige 18 

speelvelden nog voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit van de vraag van met name de 

jeugd. Het realiseren van een verhardveld of kunstgrasveld is onderdeel van dit 

onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden vanaf 2016 gerealiseerd. 

5.2 Op het moment van herbestratingsprojecten en herontwikkeling kunnen er 

aanpassingen worden gedaan die sport en bewegen voor oud en jong bevorderen, zoals 

knikkertegels aanleggen en routes uitzetten voor hardlopers. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

5.1 Onderzoek en onderhoud 

speelveldjes 

Ruimte 

Samenleving 

      

5.2 Herbestrating en 

herontwikkeling 

Ruimte       

6. Sport en duurzaamheid 

Om de diverse sporten mogelijk te maken werken we aan toekomstbestendige en duurzame 

sportaccommodaties. Hierbij hebben zowel de betreffende verenigingen als de gemeente hun 

eigen verantwoordelijkheid. In 2015 zal de verdere verzelfstandiging van het beheer en de 

exploitatie van de (binnensport) accommodaties worden doorgezet gericht op grotere flexibiliteit 

en kostenbesparing. Waar mogelijk wordt ingezet op het stimuleren en gebruik van 

energiezuinige maatregelen. 

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

6.1 In 2015 zal de verdere verzelfstandiging van het beheer en de exploitatie van de 

accommodaties worden doorgezet. Het gaat hierbij om de binnensport accommodaties 

en het zwembad.  

http://www.aangepastsportenzuidholland.nl/
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6.2 Bij de sportaccommodaties in eigendom, beheer of ontwikkeling van de gemeente zal bij 

onderhoud of renovatie waar mogelijk ingezet worden op energiezuinige maatregelen.  

6.3 Er wordt bij de landelijke overheid gewerkt aan een regeling op het gebied van subsidie 

bij duurzame investeringen door sportverenigingen. De aanvragen moeten vanuit de 

sportverenigingen worden gedaan. SYnerKri belegt in samenwerking met de 

WoonWijzerWinkel een thema avond met het onderwerp ’energiezuinige maatregelen’.  

6.4 Op momenten dat gemeentelijke verlichting bij buitensportvoorzieningen vervangen 

moet worden, zetten we in op LED verlichting. De sportvelden van het  Koag / 

Krimpenerwaardcollege zijn het eerste concrete project waar dit aan de orde is. 

6.5 In 2015 zal het onderzoek naar de huurprijzen in relatie tot de kosten worden afgerond, 

zodat in 2016 een mogelijke aangepaste werkwijze kan worden ingevoerd. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

6.1 Verzelfstandiging binnen- 

sportaccommodaties en 

zwembad 

Samenleving 

Vastgoed 

      

6.2 Energiezuinige 

maatregelen 

Vastgoed       

6.3 Thema avond energie- 

zuinige maatregelen 

Samenleving SYnerKri, 

Sportverenigingen 

     

6.4 Inzetten ledverlichting bij 

vervanging gemeentelijke 

verlichting 

Ruimte       

6.5 Huurprijsbeleid Vastgoed       

7. Sportverenigingen midden in de maatschappij 

De sportverenigingen zullen uitgedaagd worden om in te spelen op de maatschappelijke trends 

die zichtbaar zijn en zich te ontwikkelen tot de zogenaamde “open clubs”1). Het gaat hierbij op 

een andere manier vrijwilligers inzetten en programma’s ontwikkelen in het kader van de 

gezondheid of andere maatschappelijke thema’s. Zij worden hierin ondersteund door SYnerKri.  

 

De activiteiten (inclusief de planning):   

7.1 SYnerKri  ondersteunt de verenigingen en zal zowel op individueel niveau als door 

middel van thema avonden ‘de open club’ ontwikkeling stimuleren en begeleiden. 

7.2 De gemeente vraagt via SYnerKri de sportverenigingen naar hun bijdrage voor het 

preventieprogramma Gezondheidszorg.  

7.3 De gemeente blijft de verenigingen vragen om werkervaringsplekken te leveren in het 

kader van de participatie in de samenleving. 

7.4 Sport wordt tevens gekoppeld aan maatschappelijke thema’s. Zo wordt jaarlijks in de 

nacht van 4 op 5 mei in Wageningen het bevrijdingsvuur opgehaald door 

atletiekvereniging MTK  en door middel van een estafetteloop naar Krimpen gebracht.  

 

 

  

 

                                  
1
 NOC*NSF. “Een open club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen bij 

de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers 
van de club en de buurtbewoners worden genodigd om te sporten en om betrokken zijn. Een open club is 
ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en 
buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in.” 
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 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

7.1 ‘Open club’ ontwikkeling Samenleving SYnerKri, 

Sportverenigingen 

     

7.2 Sportprojecten i.h.k.v 

Preventieprogramma 

Gezondheidszorg 

Samenleving Bekend 2
e
 helft 2015      

7.3 Werkervaringsplekken 

verenigingen 

Samenleving SYnerKri, 

Sportverenigingen 

     

7.4 Bevrijdingsestafetteloop Samenleving MTK      

8. Sport en het bedrijfsleven 

Bedrijfsleven en sport kunnen elkaar versterken. De Rabobank Krimpenerwaard heeft al de 

jaarlijkse sportverkiezing. Waar mogelijk zullen we de verbinding leggen met sport en het 

bedrijfsleven. 

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

8.1 Stimulering van sport en bewegen bespreken we als onderwerp in de 

ondernemingskring en/of het ZZP-netwerk. Te denken valt aan het stimuleren van 

bedrijfsfitness of yoga e.d. Met een file-abonnement kan gestimuleerd worden om 

werknemers buiten de file naar huis te laten gaan en wordt er een koppeling gemaakt 

met andere sectoren zoals ruimte en verkeer. We sluiten hierbij zo veel mogelijk aan op 

mobiliteitsdiensten van de Verkeers Onderneming. Vanuit het oogpunt van sponsoring is 

het eveneens belangrijk om te bespreken waar sport en het bedrijfsleven elkaar kunnen 

versterken. 

8.2 De betrokkenheid bij de jaarlijkse sportverkiezing Rabobank Krimpenerwaard zullen we 

binnen Krimpen stimuleren. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

8.1 Thema sport bij 

ondernemingskring 

Ruimte Ondernemings- 

kring 

     

8.2 Sportverkiezing 

Rabobank promoten 

Communicatie Rabobank 

Krimpenerwaard 

     

9. Sport verdient aandacht 

De Sportraad is de vertegenwoordiger van de sportverenigingen en hét aanspreekpunt voor de 

vereniging overstijgende sportzaken. De individuele sportverenigingen en SYnerKri zijn de 

belangrijke partners als het gaat om de ontwikkeling- en uitvoering van de sportactiviteiten. 

Hiermee is zowel op overstijgend als ontwikkel- en uitvoeringsniveau de aandacht voor sport 

geborgd.  

 

Sportpromotie is hierbij belangrijk, de mogelijkheden om te sporten zijn zichtbaar in Krimpen. Dit 

betekent niet alleen een goede bewegwijzering, maar ook aandacht voor sport op de diverse 

websites (gemeente, Sportraad, SYnerKri, de Krimpenwijzer) en de lokale media. De Sportraad, 

SYnerKri, partners en de gemeente hebben hier allen een verantwoordelijkheid in.  

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

9.1 De afspraken tussen de gemeente en de Sportraad zijn in 2014 vastgelegd in een 

convenant. De Sportraad is het adviesorgaan op het gebied van sport en de 

gesprekspartner namens de sportverenigingen en wordt voor deze taken (financieel) 



 

 

 12 

ondersteund. De Sportraad en de gemeente hebben regelmatig overleg over sport 

overstijgende zaken.  

9.2 SYnerKri is sinds 2013 de ontwikkelaar en uitvoerder van de sportstimulering en 

regisseur van de sport- en beweeg activiteiten en wordt daartoe (financieel) 

ondersteund. De gemeente maakt na advisering van de Sportraad  jaarlijkse 

prestatieafspraken met SYnerKri.  

9.3 De bewegwijzering wordt vernieuwd in Krimpen. De bekende groene bordjes gaan 

vervangen worden door blauwe bordjes. De bewegwijzering van de sportaccommodaties 

wordt daardoor mede vernieuwd tot goede en herkenbare borden. 

9.4 De gemeentelijke website besteedt aandacht aan (het stimuleren van) sport- en 

beweegactiviteiten, zoals de recreatieve wandel en fietsroutes en de evenementen. In 

de Klinker wordt regelmatig aandacht besteed aan projecten die met sport, beweging en 

gezondheid te maken hebben. 

9.5 Het sport- en beweegaanbod in Krimpen is opgenomen op de website Krimpenwijzer.  

9.6 Nieuwe middelen zoals de nationale beweegwijzer app van het NISB worden 

gepromoot. 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

9.1 Sportraad, adviesorgaan Samenleving Sportraad      

9.2 SYnerKri, uitvoerder en 

regisseur sportactiviteiten 

Samenleving SYnerKri      

9.3 Bewegwijzering naar 

sportaccommodaties 

Ruimte       

9.4 Gemeentelijke website,  

Klinker 

Communicatie       

9.5 Website Krimpenwijzer Samenleving Krimpenwijzer      

9.6 Promoten nieuwe middelen 

(apps) 

Samenleving Sportraad, 

SYnerKri 

     

10. Meten is weten; ook voor de Sport 

We volgen de ontwikkelingen en resultaten rondom sport, bewegen en gezondheid. We doen 

mee aan de net opgezette monitor ‘Sport en Gemeente’ en volgen de landelijke- en regionale 

onderzoeken betreffende sport en/of gerelateerd aan sport, zoals onderzoeken rondom de 

gezondheid van de Nederlandse bevolking (GGD).   

 

De activiteiten (inclusief de planning): 

10.1 In 2015 sluiten we aan bij de sportmonitor www.sportengemeente.nl  

10.1. We doen mee met het vierjaarlijkse onderzoek van de GGD 

 
 Inhoud Afdeling (Externe) 

partijen 

2015 2016  2017 2018 2019 

10.1 sportmonitor 

www.sportengemeente.nl 

Samenleving Sport en gemeente      

10.2 Onderzoek GGD 

Vierjaarlijks 

Samenleving GGD      

 

 

 
  

http://www.sportengemeente.nl/
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Nota Sociaal Domein 2015-2019 en speerpunten 

Sport 

In hoofdstuk 5 ‘Samenleven’ van de nota wordt ingegaan op het belang van de voorzieningen 

die er in onze gemeente beschikbaar zijn. 

“Deze voorzieningen zien we als het fundament voor onze Krimpense samenleving. Ze 

versterken de eigen kracht van de Krimpenaren (jong en oud) en bevorderen direct of indirect 

de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid. Basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld sport, of 

culturele voorzieningen bieden mensen de mogelijkheid om in contact te komen met anderen 

en om participatie te bevorderen, talenten te ontdekken en ontwikkelen.” 

In de  speerpunten 1, 5, 6 en 7 is het belang van de voorzieningen en een buitenruimte die 

sport en bewegen stimuleert verwoord. 

 

In hoofdstuk 6 van de genoemde nota wordt ingegaan op het thema preventie. 

“Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we meer inzetten op preventie, zodat 

grote(re) problemen worden voorkomen. Immers voorkomen is beter dan genezen. Preventie 

levert op de langere termijn kostenbesparing op en het geeft meer kwaliteit van leven.” 

Het preventieprogramma zal ingaan op voorkomen en bestrijden van overgewicht en diabetes, 

voorkomen en bestrijden van verslavingen, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, 

bevorderen van psychische gezondheid en het bevorderen van een veilig thuis. Sport en 

bewegen zijn een belangrijk middel om bovenstaande doelen te bevorderen. De speerpunten 1, 

2, 3 en 4 sluiten hierbij aan. 

De speerpunten 8, 9 en 10 zijn ondersteunend aan en voorwaardenscheppend voor de 

uitvoering van de eerste 7 speerpunten.  

 

In de nota worden de ambities op het gebied van de maatschappelijke effecten van de 

gemeente genoemd. Onderstaande ambities worden door de geformuleerde sportspeerpunten 

direct of indirect ondersteund:  

 Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl.  

 Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze  
       gaan naar school of hebben werk. Talenten worden benut. 

 Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving.  

 Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein.  

       (kinderopvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts)  

 Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit in vermindering van  

vraagverlegenheid bij inwoners.  

 Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten.  

 Meer Krimpenaren zetten zich in als vrijwilliger.  

 Meer Krimpenaren kunnen langer zelfstandig blijven wonen.  

 Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving.  

 Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners.  

 Minder Krimpense ouderen voelen zich eenzaam.  

 Minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende  

interventies).  

 Minder (jeugdige) Krimpenaren zijn verslaafd.  

 Minder (jeugdige) Krimpenaren plegen strafbare feiten.  
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Financiën  

De activiteiten voortkomend uit de sportagenda worden gefinancierd uit de bestaande 

begrotingsposten. Voor de sportagenda wordt op dit moment geen nieuw geld gevraagd aan de 

Raad. Mocht er blijken dat voor de uitvoering van activiteiten extra geld nodig is, dan zal dit in 

een separaat voorstel aan de Raad gevraagd worden.  

Uitvoering 

Na twee jaar wordt er een voortgangsrapportage opgesteld. 

Bijlagen 

Evaluatie sportnota 2009-2012 (2012-2014 verlengd) 

Totaal overzicht in te zetten activiteiten per speerpunt 
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