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Sportief werken aan
je gezondheid!
Enschede heeft een nieuwe sportnota, waarin de ambities en inzet
van de gemeente voor de periode 2015-2018 zijn weergegeven.

Sport als bindmiddel

2. De maatschappelijke functie van sport uitbouwen

Sport is meer dan sport alleen:
voor het individu: werken aan je gezondheid, aan
sociale contacten, aan ontwikkelen van eigen kracht;
voor de samenleving: ontwikkelen sociale netwerken,
samenredzaamheid bevorderen.

De gemeente staat voor grote uitdagingen op het
gebied van opvoeden, onderwijs, werk en zorg.
De samenleving verandert en vraagt meer van het
individu. Vanuit haar waarden op het gebied van samen
sporten, samen ontspannen, samen organiseren en
haar laagdrempeligheid kan sport daar een bijdrage
aan leveren, als een middel voor preventie.

In Enschede gaat het goed met de sport: 72% sport
minimaal één keer per week, bij een sportvereniging
(27%), een sportschool (23%) of ongeorganiseerd
(58%). Er zijn 63 takken van sport en 230 sportverenigingen, waarvan 140 open toegankelijk en
daarvan 110 maatschappelijk actief. Er is echter ook veel
versnippering in het sportveld, met veel organisaties,
weinig samenhang en samenwerking. Het bestaat uit
eilandjes van sportverenigingen, sportstichtingen en
sportaccommodaties. Onze ambitie is veel meer samen
optrekken en uitgaan van sport als gezamenlijk
bindmiddel. De sport moet weer centraal staan.

De ambities voor sport in
Enschede beschreven in
vier doelen
1. Werken aan een gezonde leefstijl
Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid.
Daarom willen we inwoners van alle leeftijden uitdagen
om te gaan en te blijven sporten. Nodig zijn dan:
bewustwording van het belang van sporten voor
de gezondheid. Niet door grote campagnes, maar
door aandacht voor sport via bestaande structuren,
zoals school, zorg en werk;
efficiënter beheer van de gemeentelijke accommodaties, een betere afstemming van de inrichting van
de openbare ruimte op ongeorganiseerde sport en
meer aandacht voor nieuwe trendsporten.
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Te denken valt bijvoorbeeld aan:
een breder aanbod van sport voor ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken bij de
sportverenigingen;
dagbesteding voor kwetsbare ouderen en
gehandicapten bij sportverenigingen, via een
algemene voorziening;
preventie op schooluitval en instroom in jeugdhulp;
sport inzetten bij het realiseren van de wijkplannen
in het kader van versterking burgerkracht;
invulling van participatieplaatsen in het kader van
meedoen op de arbeidsmarkt en maatschappelijke
participatie.

3. Talenten ontdekken en ontwikkelen
Een leven lang sporten staat of valt met het maken van
de juiste sportkeuze op jonge leeftijd. Welke sport past
het beste bij de talenten van een kind?
En soms hebben kinderen bijzondere talenten binnen
zo’n sport. Zij moeten de kans krijgen die talenten
verder te ontwikkelen.
We gaan het volgende doen, waarbij het initiatief bij de
sport en de scholen ligt en de gemeente faciliteert:
sportkennismaking voor alle kinderen, om talenten op
de basisschool te herkennen en te ontwikkelen, op te
pakken in de beweegteams in de wijk (met gymleraren
en sportaanbieders);
een goede instroom van sporttalenten vanuit het
onderwijs in de LOOT-scholen en goede begeleiding
vanuit de sport.

Daarnaast zijn er inwoners die op latere leeftijd starten
of weer beginnen met sport. Ook zij moeten de juiste
sportkeuze (weer) kunnen maken. Een passend
sportaanbod en goede voorlichting is daarbij van belang.

4. Verenigingskracht versterken
Open sportverenigingen zijn een belangrijke partner
bij het succesvol laten zijn van het sportbeleid.
Open verenigingen hebben een open houding naar
buiten: vraaggericht naar de eigen leden en de buurt,
samenwerkend met andere (sport)organisaties in de
wijk en een goede balans tussen clubliefde en
maatschappelijk actief zijn. Om de verenigingssport de
stevige basis van sport in Enschede te laten zijn, heeft
Enschede meer dan nu gezonde en open verenigingen
nodig, die samen optrekken en samenwerken.

Vier actiepunten in 2015
op de rol
A. Professionele verenigingsondersteuning
en clustering
Met clustering en verenigingsondersteuning willen we
toe naar meer samen werken en samen delen in het
sportveld. Inzet is de vrijwilligers van sportverenigingen
te ontzorgen en te helpen bij de bedrijfsvoering en het
maatschappelijk actief zijn, via het aanstellen van de
verenigingsondersteuner. Voor de financiering hiervan
met een kleine bijdrage uit het sportbudget (door
afschaffing van de bonus bij de verenigingssubsidie) als
cofinanciering andere geldstromen van buiten de sport
worden benut.

B. Differentiatie van de huurkorting
Uit de sportcafé’s (in 2014-2015) kwam naar voren
dat diverse sportverenigingen behoefte hebben aan
professionele verenigingsondersteuning, juist ten
aanzien van de maatschappelijke functie en aan
gemeentelijke sturing op samenwerking en
kruisbestuiving tussen de sportverenigingen.
Dit willen we doen door de sportverenigingen te
clusteren en per sportcluster een verbindingsmanager
aan te stellen. Aandachtspunten in zo’n sportcluster
zijn: sport opnemen in de wijkplannen, gezamenlijke
marketing en sportstimulering voor jong en oud,
gezamenlijk oppakken van zaken in de bedrijfsvoering,
elkaars faciliteiten gebruiken en/of een netwerk in de
buurt opbouwen.

De gemeente investeert in sport
De gemeente investeert jaarlijks € 6,7 miljoen in de
sport, die we inzetten voor:
de exploitatie van onrendabele maar onmisbare
accommodaties als sportvelden, sporthallen en
zwembaden;
verenigingssubsidie;
sportkennismaking en sportstimulering.
Ook willen we nog meer toe naar het voor de sport
binnenhalen van geldstromen van buiten de sport. Het
gaat dan om koppelingen met bijvoorbeeld onderwijs,
zorg en participatie.

Huurkorting staat voor het verschil tussen de
kostprijs van de exploitatie van de gemeentelijke
sportaccommodaties en de vergoeding die de
gebruikers betalen. Voor alle gemeentelijke
accommodaties wordt 78% van de kostprijs betaald
door de gemeente, ongeacht de soort accommodatie.
De gebruiker betaalt dus maar 22% van de kosten!
Er zijn teveel accommodaties in Enschede en het
gebruik is onvoldoende. Daarom gaan we over tot
differentiatie van de huurkorting. Dit betekent een
optimale benutting en bezetting van de gehuurde
accommodatie door de gebruiker. Dus dat in een
gehuurd uur zoveel mogelijk mensen sporten.
Des te beter benut, des te hoger de korting met het
maximum van 78%. We gaan daarbij per soort
accommodatie (buiten-, binnen- en zwemsport) na
wat een goede benutting is. Daarbij maakt het niet
uit hoe maatschappelijk actief de gebruiker is,
daar kijken we alleen bij de sportsubsidie naar.

C. Vereenvoudiging aanvraag sportsubsidie
De gemeente kent een subsidie voor sportverenigingen,
gericht op de waardering van maatschappelijk actief zijn
(bv. clinics op school of in een zorginstelling, een
breedtesportevenement organiseren, sportaanbod voor
gehandicapten, maatschappelijke stages of meedoen
aan NL Doet). De hoogte van de subsidie en het aantal
te verrichten activiteiten wordt bepaald aan de hand van
het aantal sportende leden.
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We hebben niet de intentie om meer maatschappelijke
activiteiten van de verenigingen te vragen.
We gaan de arbeidsintensieve aanvraagprocedure voor
de subsidie versimpelen en we dagen niet langer uit om
meer te doen, door de bewerkelijke bonus af te
schaffen. Sport moet immers ook voor de vrijwilligers
vooral leuk blijven.

D. Uitvoering via een sportbedrijf
We streven naar efficiënte en effectieve exploitatie van
sportaccommodaties, zodat er meer energie en geld
overblijft om te kunnen investeren in mensen via
activiteiten ten behoeve van de uitvoering van de vier
doelen van de sportnota. De vier doelen worden
vertaald in een opdracht, die kan worden uitgevoerd
door op te richten sportbedrijf. Een organisatie die zich
niet alleen bezig gaat houden met accommodaties,
maar ook gaat optreden als vraagbaak, verbinder en
ondersteuner.

Uitwerking is weer een cocreatie
De sportambities zijn te realiseren door samen
te werken met partners in de sport, zoals
sportverenigingen, andere sportorganisaties,
de Sportadviesraad en de sportwoordvoerders
van de gemeenteraad.
Daarom wordt de gedetailleerde uitwerking van de
actiepunten opgepakt in overleg met deze partners.
Met sportieve en open medewerking van onze
partners willen we verder werken aan een sportief
en gezond Enschede!

De complete sportnota is te zien op onze website:
www.sport.enschede.nl
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