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“Tussen start en finish”  

Uitvoeringsnota sport in Lelystad 2009- 2012 

 
Het zal u niet zijn ontgaan; Sport is ‘hot’, en de sportsector is geworden tot een dynamisch geheel dat 
continu in beweging is. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wat een aantal jaren geleden op 
sportgebied nog in de kinderschoenen stond kan inmiddels aan de orde van de dag zijn. Wat te 
denken van de ontwikkelingen rondom multifunctioneel gebruik van (sport)accommodaties en de groei 
van individuele ongeorganiseerde sportbeoefening. Of de enorme opkomst van kunstgrasvelden en 
de aanleg van Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds, die als paddenstoelen uit de grond schieten? 
De sport vaart er wel bij!   
 
Maar de ontwikkeling heeft niet alleen invloed op de accommodaties. Sport neemt namelijk ook in 
sociaal maatschappelijk verband een steeds prominentere plek in. Zo krijgt sport en bewegen als 
middel tegen overgewicht bij met name jongeren, of ter bevordering van de sociale cohesie en 
integratie, steeds meer erkenning. Er worden speciale initiatieven ondernomen voor allochtone 
jongeren, Buitenschoolse opvang vestigingen (BSO’s) gerealiseerd bij sportverenigingen en nieuwe 
spelvarianten als knotshockey ontwikkeld om ouderen actief te laten deelnemen aan sport. Ook wordt 
er flink geïnvesteerd in sport op scholen om bewegen te stimuleren en waarden als fair play en 
teamspirit te bevorderen. Daarnaast is er volop aandacht voor en ontwikkeld men steeds meer 
programma’s om de gehandicapte sporters en de valide sporters te integreren binnen de vereniging.  
 
Omstandigheden voor de sport veranderen. Lelystedelingen veranderen. Hun sportwensen 
veranderen, dit stelt andere eisen aan verenigingen, voorzieningen en accommodaties.  
De doelen die Lelystad met sport wil bereiken zullen niet meer alleen op de intrinsieke waarde van 
sport zijn gericht, maar ook op maatschappelijke effecten als gezondheid, integratie, opvoeding, 
participatie, sociale binding en ontmoeting. Daarvoor moet er aandacht zijn en dwarsverbanden 
worden gezocht met andere beleidsterreinen zoals Onderwijs, Gezondheidszorg, Ruimtelijke 
Ordening, Werk en Inkomen, Economische Zaken. 
 
De zich in sneltreinvaart ontwikkelende sportsector vraagt om een actueel en adequaat sportbeleid! 
Dit heeft er dan ook toe geleid dat de gemeente Lelystad, nog voordat het einde van de huidige 
sportnota in zicht is, de kaders en uitgangspunten van het nieuwe sportbeleid heeft vastgesteld in de 
kadernota sport “Startschot”. Deze beleidsterrein overschrijdende sportnota is de eerste aanzet om te 
komen tot een breed en stevig uitvoeringsplan sport voor de komende jaren. Juist door de enorme 
dynamiek die binnen het beleidsterrein sport aanwezig is is het van belang om een duidelijke 
uitvoeringsagenda op te stellen. Deze agenda/uitvoeringsplan geeft duidelijk invulling aan de gestelde 
kaders maar is flexibel en heeft de mogelijkheid om tijdig in te haken op trends en ontwikkelingen. 

 
Speerpunten 
Op grond van de vorige nota sport “Voorsprong door Samenhang”, de sportpeiling 2007 en de input 
die het college heeft gekregen o.a. tijdens de startbijeenkomst sport heeft de raad de nieuwe 
kadernota sport vastgesteld. In deze kadernota sport die de naam “Startschot” heeft gekregen zijn 
de  ambities voor het nieuwe sportbeleid 2009- 2012 aan de hand van vijf speerpunten benoemd.  
 
Deze speerpunten zijn; 
1) Sportparticipatie verhogen 
2) Sport als doel verdiepen 
3) Sport als middel verbreden 
4) Sportverenigingen versterken 
5) Sportaccommodaties verbeteren 
 
Maar met de kadernota “Startschot” zijn wij er nog niet, integendeel de uitvoering moet nu vorm 
worden gegeven. Daarom heeft deze uitvoeringsnota de toepasselijke naam “Tussen start en finish” 
gekregen.  In deze nota treft u de concrete uitwerking aan van de gekozen speerpunten. Tevens ziet u 
een overzicht van de kosten die met de uitvoering hiervan gemoeid zijn. 
 
Het college van de gemeente Lelystad, 
 
Januari 2009. 
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1. Sportparticipatie verhogen  
 
Lelystad kent een hoge mate van sportparticipatie. Hierbij moet wel aandacht blijven voor specifieke 
doelgroepen zoals oudere jeugd, niet westerse allochtone inwoners, mensen met een beperking en 
inwoners met een lage opleiding. Ook inwoners die minder te besteden hebben blijven achter in de 
sportdeelname. Door het aanbieden van specifieke sportstimuleringsprogramma’s zal worden 
gekeken hoe deze doelgroepen het beste bereikt kunnen worden en wat aansluit bij hun behoefte. 
 
In de kadernota “Startschot” is de gemeentelijke ambitie verwoord en is er d.m.v. actiepunten richting 
gegeven aan de keuzes en uitwerking voor de uitvoeringsnota. 
 
Ambitie:  
De hoge mate van sportparticipatie dient vast te worden gehouden. Door extra aandacht te 
geven aan de ongeorganiseerde sporters en de doelgroepen die achterblijven stijgt het 
percentage van sportdeelname.  
 
Als we naar de ambitie kijken zien we eigenlijk dat deze meerdere doelstellingen heeft.  

1. De (hoge) mate van (algemene) sportparticipatie moeten we vast weten te houden.   
2. Meer aandacht voor ongeorganiseerde sporters 
3. meer aandacht voor doelgroepen

1
 die achter blijven. 

 

 
 
Zoals gezegd zijn er in de kadernota actiepunten geformuleerd waarvan m.n. het veld, in gesprekken 
en tijdens de startconferentie sport, heeft gezegd dat de gemeente daar aandacht voor moet hebben 
binnen het nieuwe sportbeleid. Deze actiepunten geven een beeld van de concrete vertaling van 
ambitie naar de praktijk. 
 
Actie: 
Er worden voorstellen gedaan die erop gericht zijn de ongeorganiseerde sporter beter te bereiken, te 
betrekken en te ondersteunen.   
Hierbij moet worden gedacht aan (tijdelijke) samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld  
sportverenigingen en commerciële sportaanbieders waardoor laagdrempelige instructie kan worden 
gegeven aan mensen die daar behoefte hebben (bijv. een introductieprogramma hardlopen bestaande 
uit een paar lessen). Ook moet de buitenruimte zo worden ingericht dat sporten aantrekkelijk wordt 
(aanleg van een mountainbikeparcours of skeeler- en of fietsroutes verder ontwikkelen etc.). Ook zal 

                                                
1
 In de kadernota sport Startschot is als bijlage de sportpeiling 2007 gevoegd. Hierin worden de 
doelgroepen benoemd die achterblijven. 
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moeten worden gekeken hoe ongeorganiseerde sporters, wanneer daar behoefte aan is, gebruik 
kunnen maken van bestaande voorzieningen zoals sporthallen, velden etc. 
 
Actie: 
Er worden voorstellen gedaan waarbij een specifiek sportparticipatieprogramma /activiteiten wordt 
ontwikkeld om de achterblijvende doelgroepen zoals de (oudere) jeugd, niet westerse allochtonen 
inwoners met een beperking, laagopgeleiden en inwoners met een laag inkomen te bereiken. Daarbij 
wordt aansluiting gezocht tussen binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten, lopende 
sportstimuleringsprogramma’s zoals het sportwijkwerk, de BOS impuls en bestaande 
(minima)regelingen. Voor de concrete invulling zal contact worden gezocht met uitvoerende en 
vertegenwoordigende instellingen. 
 
De gemeente heeft met betrekking tot de doelgroep jeugd geanticipeerd op verschillende landelijke 
(sport) stimuleringsregelingen

2
 en het heeft daarbij geprobeerd ook aan te haken en gebruik te maken 

van de kennis die aanwezig is bij o.a. bij landelijke samenwerkingsverbanden zoals de alliantie 
school&sport. 
Lelystad stimuleert binnen de brede scholen het aanbod van sportactiviteiten en wil de lessen 
bewegingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht, verbinden met naschoolse activiteiten in de 
buurt en bij de sportvereniging.  
De basisschool wordt als ‘het instrument’ gezien van waaruit alle jeugdigen van 4 tot 12 jaar door 
middel van sportstimuleringsprogramma bereikt worden.  
Alle genoemde inspanningen zijn erop gericht om de verbinding tussen sportverenigingen, scholen en 
wijkorganisaties (sportieve driehoek) te versterken (en waar nodig te realiseren) met als doel om 
groepen met een bewegingsachterstand beter en duurzamer te bereiken. Immers, de gemeente wil 
bevorderen dat alle inwoners ongeacht inkomen of culturele achtergrond in de stad kunnen genieten 
van en actief kunnen deelnemen aan het gevarieerde aanbod van o.a. sport in de stad. 
 

                      

1.1 Voorstel verbeteren en aanleg van hardlooproutes en mountainbikepaden. 

 
Lelystad is een prachtig groene gemeente die veel mogelijkheden biedt om te sporten of te recreëren 
in de buitenruimte. Lelystad bezit al een aantal (hard)looppaden en mountainbikeroutes. Om een 
gevarieerd aanbod te bieden zou moeten worden gekeken in hoeverre het mogelijk is om bestaande 
paden te verbeteren en verbindingen te leggen en een aantal nieuwe paden aan te leggen zodat er 
een gevarieerd aanbod is waarbij het sporten in de buitenruimte aantrekkelijk wordt en het 
recreatief/sportief gebruik wordt verbeterd. Hierbij wordt als eerste gekeken naar het gebied in het 
Zuigerplasbos en rondom de Groene Velden, verwacht wordt dat daarmee aan een eerste grote 
behoefte wordt voldaan. De afgelopen vijf jaar is met name op het gebied van ATB routes al het 
nodige werk verzet maar er blijven nog steeds knelpunten die aangepakt moeten worden. De 
komende beleidsperiode zal dan worden gekeken (in nauw overleg met de gebruikers) waar welke 
aanpassingen nodig zijn. Hierbij zal ook worden gekeken of een route bijvoorbeeld geschikt gemaakt 
kan worden voor het lopen van een ambtenarenveldloop in 2011 (ambitie college) zodat dit 
evenement naar de stad kan worden gehaald (gemiddeld rond de 5000 ambtenaren uit heel 
Nederland lopen hierin mee).  
 

Aanleiding De buitenruimte moet ook faciliteiten bieden die het voor de inwoners 
aantrekkelijk maakt om te gaan sporten. 

Concrete Verbeteren, verbinden van bestaande hardlooproutes en mountainbikepaden en 

                                                
2
 BOS (Buurt Onderwijs en Sport) impuls, GGL (Gezond Gewicht Lelystad) 
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interventie het nieuw aanleggen van aantrekkelijke hardlooproutes en mountainbikepaden 
zodat er een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod bestaat. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

In overleg met gebruikers zijn de bestaande hardlooproutes en 
mountainbikepaden in het Zuigerplasbos en de Groene Velden verbeterd. 
Nieuwe paden zijn aangelegd en verbindingen met bestaande paden zijn 
gemaakt. De paden voldoen aan de voorwaarden zoals die door de KNAU 
(Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) en de NWB (Nederlandse Wieler Bond) 
zijn gedefinieerd. 

succesfactor Nauwe samenwerking tussen gebruikers PWM, Stedelijk beheer en eventueel 
Staatsbosbeheer. 

Speerpunt Sportparticipatie verhogen 

Financiën Eenmalige investering van  € 95.000, 

Opmerkingen  

 

 

1.2 Voorstel versterken samenwerking en bereiken ongeorganiseerde sporters. 

 
Veel volwassen sporters in Lelystad beoefenen hun sport in ongeorganiseerd verband. Hen kennis 
laten maken met sport kan een toegevoegde waarde betekenen voor individuele sporters. 
Verenigingen moeten daarom worden gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
bijv. commerciële sportaanbieders en hun aanbod meer afstemmen op nieuwe doelgroepen. Dit kan 
enerzijds door verenigingen laagdrempelige kennismakingstrajecten te laten ontwikkelen. Hierbij kan, 
op vertoon van het lidmaatschapsbewijs van een commerciële sportaanbieder (bijv. Fitness), tegen 
een gereduceerd tarief deel worden genomen aan een introductiecursus bij de betreffende vereniging. 
Deze samenwerking kan er anderzijds ook toe leiden dat verenigingssporters, die terug moeten 
komen van bijv. een blessure onder begeleiding bij een commerciële sportaanbieder een programma 
volgen dat het herstel bespoedigt. 
 

Aanleiding Veel sporters in Lelystad sporten in ongeorganiseerd verband, dit kan zijn bij een 
commerciële aanbieder maar ook individueel in de buitenruimte. 

Concrete 
interventie 

a. Verenigingen worden gestimuleerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan 
en krijgen financiële ondersteuning om korte, laagdrempelige introductielessen 
aan te bieden. 
b. Verenigingen kunnen afspraken maken met een commerciële sportaanbieder 
over de sportmogelijkheden voor hun verenigingsleden. 

Beoogd resultaat 25 verenigingen bieden een introductieprogramma aan voor niet leden en 
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in 2012 hiervan werkt zo’n 75% samen met een commerciële sportaanbieder. 

Succesfactor Het daadwerkelijk bereiken van mensen die niet bij een vereniging sporten. 

Speerpunt Sportparticipatie verhogen en Sportverenigingen versterken 

Financiën Op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten kan een vereniging een extra 
subsidie ontvangen van maximaal  € 500,- per jaar. (uiteindelijk 25 verenigingen 
in 2012 max. € 12.500,-) 

Opmerkingen Verenigingen mogen maximaal 50% van de subsidie gebruiken voor interventie b 
onder voorwaarde dat de vereniging ook een invulling geeft aan interventie a. Als 
de vereniging geen gebruik maakt van interventie b mag de vereniging 100% van 
de subsidie aanwenden om invulling te geeft aan interventie a, op basis van 
daadwerkelijk gemaakte kosten. 

 

1.3 Voorstel stimuleren integratie sporters met een functiebeperking binnen de 
sportvereniging 

 
“Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen”. Dit uitgangspunt wordt breed gedragen maar als wij 
kijken naar recent onderzoek

3
 dan zien wij dat er nog steeds veel drempels zijn voor sporters met een 

functiebeperking. 
Al in 1993 heeft de Verenigde Naties 22 standaardregels geformuleerd voor gelijke kansen voor 
mensen met een functiebeperking. De 22 regels zijn onderverdeeld in drie groepen: voorwaarden, 
werkterreinen en uitvoering. Doelstelling hiervan is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde 
kansen krijgen als andere burgers. Deze mensen hebben vanuit de maatschappij soms meer 
ondersteuning nodig om dezelfde levensomstandigheden te bereiken als andere. Deze ondersteuning 
mag niet beschouwd worden als een privilege: het is een recht van elk mens. 
 
Al enige jaren vormen de 22 VN standaardregels, het zo genoemde AGENDA 22, het richtsnoer voor 
niet alleen Rijks- , maar ook lokaal overheidsbeleid. Het is de bedoeling dat deze benadering ook de 
kern wordt van het Lelystads gemeentelijk beleid. Het is gericht op gelijke behandeling en kenmerkt 
zich door een andere zienswijze.  
 
Daarbij is het uitgangspunt dat: 
alle burgers in Lelystad in staat moeten zijn op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven (dit betreft fysieke-, sociale- en culturele leefomgeving). Daarbij is het beleid er 
concreet op gericht alle belemmeringen voor deelname aan het maatschappelijk leven op te heffen. 
Een belangrijke partner bij het uitvoeren van AGENDA 22 in Lelystad is het Gehandicapten Overleg 
Lelystad (GOL). Het GOL heeft ook een werkgroep sport die nadenkt over de mogelijkheden die er 
zijn om sporters met een functiebeperking actief mee te laten doen en te sporten. Geconstateerd is 
dat verenigingen nog onvoldoende (financiële) prikkels krijgen om een aanbod voor mensen met een 
beperking te creëren. Daarnaast moet het GOL ook intensiever worden betrokken bij bijv. de 
voorlichting aan sportverenigingen, dit zou kunnen door het GOL uit te nodigen tijdens het sportcafé. 
 

Aanleiding Uit onderzoek (2007) van de afdeling O&S blijkt dat in de categorie mensen met 
een (functie)beperking minder sporten (58%) dan mensen zonder beperking 
(69%). Landelijk is dit ook het geval. 

Concrete 
interventie 

Verenigingen worden gestimuleerd om een aanbod (korte, laagdrempelige 
introductielessen maar ook structureel) aan te bieden/ creëren voor mensen met 
een functiebeperking en krijgen hiervoor financiële ondersteuning. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

10 verenigingen bieden een (introductie)programma aan voor sporters met een 
functiebeperking. 

Succesfactor Het daadwerkelijk bereiken van mensen met een functiebeperking 

Speerpunt Sportparticipatie verhogen. 

Financiën Op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten kan een vereniging een extra 
subsidie ontvangen van maximaal  € 500,- per jaar. (uiteindelijk 10 verenigingen 
in 2012 max. € 5000,-) 

Opmerkingen Deze stimuleringsmaatregel staat los van de extra ruimte die aan verenigingen 
wordt geboden om extra te investeren in de begeleiding van deze sporters DTL 
subsidie (zie punt 4.2) 

                                                
3 “(on)beperkt sportief” Monitor sportdeelname van mensen met een handicap in 2008, uitgevoerd 

door het WJH Mulier instituut in opdracht van de Adviesgroep Gehandicaptensport Nederland 
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1.4 Voorstel wijkgericht aanbod jongeren 15 tot 23 jaar. 

 
Geconstateerd is echter dat met name de groep 15 tot 23 jarige steeds vaker afhaakt bij het sporten. 
Men krijgt andere interesses en een andere (vrije) tijdsbesteding. Deze jongeren zijn lastig te bereiken 
en men kan hen moeilijk vasthouden binnen de vereniging. Om deze groep niet uit het oog te 
verliezen moet voor deze specifieke doelgroep (die voor een groot deel uit allochtone jongeren 
bestaat) een passend activiteitenaanbod op wijkniveau worden aangeboden.  
Op dit ogenblik zijn de sportwijkwerkers actief in de meeste wijken. De toenemende vraag naar 
activiteiten met name door de komst van het BOS project, de ontwikkeling van de brede school en het 
daarmee samenhangende naschoolse activiteitenaanbod heeft ertoe geleid dat er onvoldoende ruimte 
is om op wijkniveau een zodanig aanbod te ontwikkelen dat juist deze bovengenoemde doelgroep kan 
worden bereikt. Vanuit de impulsmaatregel combinatiefuncties

4
 heeft het aanbieden van 

sportactiviteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd binnen de brede school nadrukkelijk de 
aandacht. Dit komt nu nog ten laste van het reguliere sportwijkwerk en wordt ingezet ten behoeve van 
de kinderen in de basisschool leeftijd. Daarom zal er vanuit de impulsmaatregel combinatiefuncties 1 
Fte sportwijkwerk worden gefinancierd. Hierdoor komt er financiële ruimte waarmee de bestaande 
formatie sportwijkwerk dat kan worden uitgebreid met 1 Fte. De extra formatie wordt dan ingezet om 
activiteiten te ontwikkelen voor de doelgroep 15 - tot 23 jarigen. Hierbij zal ook nadrukkelijk rekening 
worden gehouden met de verschillende behoeftes van jongens én meisjes. 
 

 
 

Aanleiding Uit onderzoek (2007) van de afdeling O&S blijkt dat in de categorieën 15-17 
jarigen, 18-20 jarigen en 21- 23 jarigen een forse daling in de sportparticipatie 
heeft plaatsgevonden ten opzichte van de vorige peiling (2004). 
Ook blijkt dat met name in deze doelgroep de niet westerse allochtonen 
oververtegenwoordigd zijn. 

Concrete 
interventie 

Er wordt een extra sportwijkwerker aangesteld vanuit de impuls 
combinatiefuncties hierdoor komt er ruimte (1 Fte) vrij om activiteiten te 
ontwikkelen en aan te bieden voor de doelgroep 15 t/m 23 jarigen. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

- Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld voor de doelgroep gericht op jongens en 
meisjes. 

                                                
4 De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen 
aanstellen. Het streven is om in Lelystad in 2012 totaal 12,6 combinatiefunctionarissen aan te stellen 
in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Lelystad ontvangt een bijdrage van de rijksoverheid en 
‘matcht’ deze met eigen middelen. In het eerste jaar financiert de rijksoverheid 100%. In de jaren 
daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%.  
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- Er worden wekelijks minimaal 8 activiteiten aangeboden voor deze doelgroep 
verspreid over de verschillende wijken. 
- De negatieve curve is omgebogen naar een positieve bij de volgende 
sportpeiling. 

Succesfactor Het daadwerkelijk bereiken van deze doelgroep 

Speerpunt Sportparticipatie verhogen. 

Financiën vanuit de impuls combinatiefunctie wordt z.s.m. één Fte gefinancierd en 
structureel toegevoegd aan de bestaande formatie sportwijkwerk van het 
Sportbedrijf. 

Opmerkingen  

 

1.5  Voorstel uitvoering projecten en ondersteuning ten behoeve van de breedtesport. 

 
Vanwege de samenhang met de lokale breedtesportprojecten heeft het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2002 ervoor gekozen een specifieke uitkering voor de 
ondersteuning door provincies op te nemen in de ‘stimuleringsregeling breedtesport’. 
 
 
Doel van de BreedteSportImpuls (BSI) is dat gemeenten en lokale organisaties (verdere) initiatieven 
ontplooien die bijdragen aan een duurzame verbetering van het lokale sportaanbod, indien mogelijk, in 
samenwerking met andere sectoren. Tevens wordt bevorderd dat sportactiviteiten benut kunnen 
worden in het kader van andersoortige maatschappelijke projecten. 
 
De Provincie heeft middelen beschikbaar gekregen (looptijd van 2003-2008) om alle gemeenten te 
ondersteunen. Deze middelen werden middels een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende 
gemeenten. Voor de gemeente Lelystad betekende dit dat er jaarlijks voor een bedrag van € 35.000,- 
beschikbaar was om projecten voor de breedtesport vorm te geven of er kon een beroep worden 
gedaan op de diensten van Sportservice Flevoland (ondersteuning en advies). 
Doordat de uitvoering iets later is begonnen zijn er nog (beperkte) middelen beschikbaar voor 2009.  
De afgelopen jaren heeft de gemeente, het sportsteunpunt Lelystad en Sportservice Flevoland nauw 
samengewerkt aan de verschillende inspanningen. Hierbij waren ook de ondersteuningstrajecten voor 
verschillende sportverenigingen waar door besturen herhaaldelijk een beroep op werd gedaan. 
 
Het betreft hierbij o.a. de ondersteuning en uitvoering van: 

• Reguliere ondersteuning verschillende sportverenigingen 

• Intensieve ondersteuning SV Batavia 
 
Daarnaast werd invulling gegeven aan allerlei ‘vraaggerichte’ projecten in Lelystad een greep uit de 
projecten en activiteiten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
1. Lucky Wheels 
Lucky Wheels slaat erg aan en is een succesvol project. Erg praktisch en erg leerzaam voor kinderen 
van het basisonderwijs uit de groepen 6, 7 en 8. Het doel is om de beeldvorming rondom mensen met 
een handicap en sport aan te passen. 
2. Folder sportief ouder worden Lelystad 
Een handig en informatief boekje voor de ouder inwoners van de stad waarin nuttige tips, handige 
adressen en mogelijkheden tot sportbeoefening staan. 
3. Meer bewegen voor ouderen 
Een voorbeeld hiervan zijn verschillende cursussen voor ouderen waarbij actief zijn en actief blijven 
ook op oudere leeftijd wordt gestimuleerd 
4. Meedoen allochtonen 
Een goed voorbeeld hiervan zijn de zwemlessen aan allochtonen vrouwen, hierbij hebben Sportbedrijf 
Lelystad, de SWOL (stichting Welzijn Ouderen) en Sport Service Flevoland de handen ineen geslagen 
om allochtonen vrouwen kennis te laten maken met het zwemmen. 
5. Productenpakket 
Dit pakket bestaat uit verschillende producten die kunnen worden afgenomen door m.n. scholen maar 
ook bijv. bedrijven. Voorbeeld hiervan is het Olympisch lespakket wat scholen de mogelijkheid bood 
om voor de Olympische spelen een lesweek aan te bieden die volledig in het teken stond van de 
Olympische Spelen 
6. Jeugdsportweekend 
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Ieder jaar organiseert SportService Flevoland Johan Neeskens sportweekend. Dan kunnen kinderen 
met een functiebeperking onder professionele begeleiding een weekend lang heerlijk sporten en lol 
maken met leeftijdsgenootjes.  
7. voorlichten en betrekken kinderopvang  
Een gezond leef- en beweegpatroon ontstaat al op jonge leeftijd. Kinderdagverblijven en 
buitenschoolse opvangorganisaties krijgen voorlichting en tips hoe sport gebruikt kan worden om 
invulling te geven aan hun opvang (zie ook voorbeeld ‘Sporty Kids’ de sportieve BSO van Kinderworld) 
8. Provinciale scholierenkampioenschappen (VO) 
Met docenten van VO onderwijsinstellingen wordt samengewerkt om kleine interne competities op te 
zetten. Als afsluiting vinden dan provinciale kampioenschappen plaats. 
9. Campagne Gezond Gewicht Flevoland/dertig minuten bewegen 
Schoolgaande kinderen is de doelgroep waar de campagne Gezond Gewicht Lelystad extra aandacht 
aan besteedt. Naast de al bestaande gastlessen gezonde voeding en bewegen bieden we 
basisscholen twee nieuwe producten: Koken in de klas en een informatiebijeenkomst voor ouders. 
 
Ieder project werd en wordt, voor zover mogelijk, beschreven aan de hand van: 
- Doel en verwacht resultaat 
- Werkzaamheden Sportservice Flevoland 

- Evaluatie/meetmomenten. 
 
Op basis van de evaluatie is gebleken dat de activiteiten die voortvloeien uit de breedte sportimpuls 
een duidelijke meerwaarde hebben gehad en ook werden gewaardeerd door de verenigingen en 
sporters die daar gebruik van maakten. Het is dan ook wenselijk om de komende jaren verder te gaan 
met sportstimuleringsprojecten die de breedtesport verder ondersteunen. Daarbij zal het college de 
komende beleidperiode ook kijken welke andere landelijke projecten goed scoren en onderzoeken in 
hoeverre deze in Lelystad uitvoerbaar zijn. Zo zorg je ook voor afwisseling in het aanbod en kun je 
inwoners ook enthousiasmeren met nieuwe projecten. 
 
Een goed voorbeeld van een nieuw sportstimuleringsproject dat ook lokaal kan worden aangeboden 
zijn de Special Heroes. ‘Special Heroes’ is een sportstimuleringsprogramma ontwikkeld voor het 
speciaal onderwijs. Via deze methodiek kunnen kinderen uit het speciaal onderwijs gebruik maken van 
binnen- en naschools sportaanbod met als uiteindelijk doel doorstroom naar de sportvereniging. Het 
project richt zich op kinderen met een visuele, auditieve en lichamelijke handicap. VWS subsidieert de 
landelijke uitrol van het project ‘Special Heroes’. Met de uitvoering van deze landelijke uitrol wordt op 
korte termijn gestart. In het gezamenlijk programma van NOC/NSF en Gehandicaptensport Nederland 
dat vanaf 2009 in uitvoering zal worden genomen, zullen ook andere methodieken worden ontwikkeld.  
 
Daarnaast is ook het NISB (Nederlands Instituut Sport en Bewegen) zeer actief en heeft het NASB 
(Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) geïnitieerd. Het belangrijkste middel binnen het NASB om 
bewegingsarmoede terug te dringen is het inzetten van kansrijke, succesvolle en effectieve, 
beweeginterventies. Met deze interventies worden te-weinig-actieven (mensen die de beweegnorm 
niet halen) over de streep getrokken te gaan bewegen. Het is de bedoeling dat er overal in Nederland 
beweeginterventies worden uitgevoerd aan de hand van voorbeelden die het NISB zal aanreiken en 
dat deze worden ingebed in het lokaal sport- en gezondheidsbeleid. De campagne 30 minuten 
bewegen zorgt voor de communicatieve ondersteuning ( www.30minutenbewegen.nl). 
De gemeente Lelystad zal deze ontwikkeling op de voet volgen en samen met de partners kijken 
welke projecten geschikt zijn om in Lelystad op te pakken. 
 

Aanleiding Het wegvallen van provinciale subsidie (Breedtesport Impuls 2002-2008) 

Concrete 
interventie 

Gemeentelijk budget vrijmaken om lokaal de BSI te continueren. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Continueren van de activiteiten en ondersteuning in het kader van de 
breedtesport. 

Succesfactor Vraaggericht aanbod creëren voor de doelgroep en variatie aanbrengen in de 
verschillende activiteiten die worden aangeboden 

Speerpunt verhogen van de sportparticipatie maar ook het versterken sportverenigingen  

Financiën € 35.000,- per jaar structureel 

Opmerkingen Het budget wordt toegevoegd aan het werkbudget van het sportsteunpunt en in 
overleg met de gemeente zal worden gekeken in hoeverre de middelen op 
dezelfde manier worden aangewend (inzet Sportservice Flevoland) en welke 
(nieuwe) partners worden betrokken. 
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2. Sport als doel verdiepen 
 
Sport als doel op zich is van belang. Men kan zich hierdoor ontwikkelen, het is leuk, gezond en een 
uitstekende vorm van ontspanning door inspanning. Sport blijft een belangrijke vorm van (vrije) 
tijdsbesteding en draagt bij aan een aantrekkelijke stad. Lelystad kiest hierbij nadrukkelijk voor 
breedtesport als prioriteit. 
 
Ambitie: 
Sport is een belangrijke activiteit, waaraan ook vanuit andere beleidsvelden een bijdrage 
geleverd moet worden. 
 
Actie:  
Er worden concrete uitwerkingsvoorstellen gedaan o.a. op het snijvlak van Sport en Zorg, Sport en 
Onderwijs, Sport en Openbare ruimte. 
Hierbij kan worden gedacht aan meer speelvoorzieningen voor de (oudere) kinderen, die stimuleren 
om te sporten (trapveldjes, basketbalveldjes etc). Ook kan in overleg met het (voortgezet) onderwijs 
worden gekeken hoe sport op de agenda kan worden gezet en ook binnen het lesprogramma verder 
kan worden betrokken. 
 
Actie:  
Er worden voorstellen gedaan waarbij de gemeente  op beperkte schaal en in samenhang met de 
breedtesport een visie op het topsportbeleid ontwikkelt. Ondersteuning van de breedtesport blijft 
hierbij prioriteit maar er zal moeten worden gekeken hoe de topsport als vliegwiel kan worden gebruikt 
voor het stimuleren van de breedtesport en het kan bijdragen aan het benutten van de kernkwaliteiten 
van Lelystad (bijv. onderzoek mogelijkheden zeilsport en nationaal watersportcentrum). 
 

2.1. Voorstel aanleg twee sociale sportvelden in de stad 

 
Vanuit verschillende wijken is er vraag naar een voorziening waar jongeren en volwassenen kunnen 
bewegen en sporten maar elkaar ook kunnen ontmoeten. Een dergelijke voorziening maakt ook dat de 
binding en ontmoeting in de buurt verbeterd en dat ook scholen tijdens de gymlessen mogelijkheden 
hebben om gebruik te kunnen maken van een dergelijk openbaar veld. Op dit ogenblik hebben wij één 
specifieke voorziening die echt het predikaat ‘openbaar sportveld’ heeft, het Cruyff Court in de 
Atolwijk.  Daarnaast is er ook nog een aantal natuurgrasvelden die worden gebruikt als speelveld 
hoewel het gebruik daarvan beperkt is. Vroeger was het veld van De Rietlanden en De Arcus ook 
openbaar toegankelijk en dit werd ook intensief gebruikt. Echter dit intensieve gebruik had tot gevolg 
dat het veld zijn primaire functie, de schoolsportvoorziening voor De Rietlanden, niet meer kon 
vervullen. Er is toen gekozen dit veld te omheinen en het daarmee aan openbaarheid te onttrekken. 
Ook het gebruik van het veld aan ’t Kofschip staat onder druk, de groei van de vereniging AFL 
Commanders maakt dat de beschikbare ruimte voor algemeen gebruik is afgenomen en dat deze 
ruimte ook steeds intensiever wordt gebruikt. 
Vooral vanuit de jeugd is de vraag om meer Cruyff Courts te realiseren toegenomen. Een dergelijk 
Court is in vergelijking met een openbaar sportveld (kunstgrasvoorziening) wel een kostbare 
voorziening voor een relatief beperkt (m.n. voetbal) sportgebruik (de aanleg van een specifiek Cruyff 
Court kost ongeveer € 125.000,-). De reden dat de kosten hoog zijn is omdat de Foundation een 
aantal strenge regels heeft waaraan je je moet houden bij de realisatie. Daarnaast is de afmeting 42 X 
28 meter (1176 m2 kunstgras) een vaststaand gegeven en een kostbare investering. Het is heel goed 
mogelijk om een zelfde resultaat te bereiken tegen minder kosten (€ 75.000,- per veld). 
Vanuit de ontwikkelingen op het Sportgebied (zie trends en ontwikkelingen beschreven in de 
kadernota) is het wenselijk om, verdeeld over de stad, vier voorzieningen te realiseren gelijk aan de 
kunstgrasvoorziening in de Atol. Er zijn plannen om een sociaal sportveld te realiseren in het 
Woldpark, daarmee zou het noordoostelijk deel van de stad (Atol) en het zuidoostelijk deel (Woldpark) 
voorzien zijn. Om een goede stedelijke spreiding te realiseren zouden er twee nieuwe locaties moeten 
komen één in het noordwestelijk deel (Jol/Galjoen/punter) en één in het zuidwestelijk deel van de stad 
(Botter/Schoener/Tjalk). In overleg met betrokken afdelingen en ontwikkelingen rondom de 
Marktplaatsen moet worden gekeken welke locaties hiervoor het beste zijn. Daarbij moet worden 
gekeken welke knelpunten (veiligheid/overlast) en mogelijkheden (Marktplaatsen/ brede school) zich 
voordoen. 
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Aanleiding De behoefte aan openbare sportvoorzieningen waar men (ongeorganiseerd) kan 
sporten neemt toe en de beschikbare ruimte neemt af. 

Concrete 
interventie 

Aanleg van twee sociale sportvelden   

Beoogd resultaat 
in 2012 

Er liggen verdeeld over de stad vier sociale sportvelden waar men 
ongeorganiseerd verschillende sporten kan beoefenen. 

Succesfactor Goede afstemming tussen PWM, speelruimtebeleid beheer en onderhoud en 
Sportbedrijf 

Speerpunt Sport als doel verdiepen en Sportparticipatie verhogen 

Financiën € 150.000,- (€ 75.000,- per veld) 

Opmerkingen  

 

 

2.2. Voorstel financiële tegemoetkoming in de kosten sportdeelname 

 
In 2006 is een bedrag van € 100,- per jongere tot 18 jaar per jaar beschikbaar gesteld om jongeren 
maatschappelijk te laten participeren. Het blijkt echter in de praktijk niet zo makkelijk te zijn om dit 
beschikbare budget ook daadwerkelijk bij de doelgroep (ouders met een inkomen van 120% of minder 
van de bijstandsnorm) te krijgen. Zowel in 2007 als in 2008 zien we dat het beschikbare budget niet 
volledig wordt benut. Als we kijken naar de mogelijke oorzaken daarvan moeten we aan het volgende 
denken: 
 
De regeling is niet interessant genoeg omdat voor veel jongeren en hun ouders de financiële drempel 
nog steeds te hoog is. De bijdrage voor de sportclub, van € 100 per kind per jaar maakt dat slechts de 
helft of minder van de rekening betaald kan worden. Meedoen kost meer en de kosten gaan verder 
dan alleen (een deel van) het lidmaatschap. Meedoen kost het volledige lidmaatschap, de kledij en de 
benodigdheden en de reiskosten ernaar toe. Gezinnen met een laag inkomen kunnen met de 
participatiebijdrage nog steeds niet meedoen omdat ze geen geld hebben om daadwerkelijk mee te 
kunnen doen. Conclusie: de participatiebijdrage moet zo verhoogd worden dat de drempel om de 
bijdrage aan te vragen lager wordt.  
 
In 2008 heeft de gemeente Lelystad het convenant ‘Kinderen doen mee’ ondertekend. De doelstelling 
achter dit convenant is om het aantal kinderen dat niet mee kan doen door armoede tijdens deze 
kabinetsperiode met de helft terug te dringen. Om deze doelstelling te bereiken heeft het ministerie 
middelen ter beschikking gesteld. De bijdrage voor maatschappelijke participatie van kinderen van 
ouders met een minimuminkomen is een belangrijk instrument voor de uitvoering van het convenant. 
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Aanleiding De huidige bijdrage is onvoldoende om kinderen daadwerkelijk ‘drempelloos’ te 
laten sporten en optimaal mee te laten doen 

Concrete 
interventie 

De maximale bijdrage vanuit de afdeling Werk en Inkomen voor o.a. 
sportparticipatie verhogen naar minimaal € 200,-. De mogelijkheden om deze 
middelen te gebruiken moeten ook verder gaan dan alleen het lidmaatschap, ook 
de kosten van materiaal, kleding etc. moet in aanmerking komen. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Er is geen financiële drempel meer voor de doelgroep om hun kinderen te laten 
sporten  

Succesfactor Een goede promotie van de regeling bij de doelgroep maar ook bij de besturen 
van sportverenigingen 

Speerpunt Sport als doel verdiepen en Sportparticipatie verhogen 

Financiën Vanuit budget bijzondere bijstand 

Opmerkingen In de herijking nota armoedebeleid zal dit worden opgenomen 

 

2.3. Voorstel ondersteunen topsporters, talentontwikkeling en verenigingen  

 
In 2006 hebben de gemeente Almere, de gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Sportservice 
Flevoland een convenant ondertekent m.b.t. Olympisch Netwerk Flevoland. Inmiddels zijn deze 
afspraken wat verouderd. NOC/NSF heeft te kennen gegeven veel waarde te hechten aan de 
Olympisch Netwerken. 
 
Zie onderstaande passage; 
“NOC*NSF erkent de meerwaarde van de samenwerking met de (allianties van) lokale partners om 
deze doelstellingen en ambities lokaal te verwezenlijken en wil graag ook voor de komende 
beleidsperiode 2009-2012 de merknaam en het logo van “Olympische Netwerken” aan haar partners 
ter beschikking stellen onder dezelfde condities als tot nu toe. De Olympische Netwerken blijven 
daarmee de lokale en provinciale allianties waar de uitvoerende activiteiten op en van lokaal niveau 
op de gebieden van verenigingsondersteuning, talentontwikkeling en begeleiding van Topsporters, 

samenkomen.” 

 
Doelstellingen van het Olympische Netwerken is; het tot stand brengen van samenwerking tussen 
lokale sportpartners en met de bonden op de thema’s:  

• Faciliteren van topsporters,  

• Talentontwikkeling en versterken van de (topsport)verenigingen.  
 
De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat dit netwerk zeker een meerwaarde heeft voor ons als 
gemeente maar ook voor de sporters individueel. Denk bijvoorbeeld aan Thijs en Jolijn van 
Valkengoed en de zeiltalenten  Jolbert en Fieke van Dijk, maar zo zijn er nog meer in deze stad. De 
praktijk heeft geleerd dat bedrijven binnen het Olympisch netwerk ook bereid zijn hun steentje bij te 
dragen waardoor sporters niet alleen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke bijdrage maar ook 
van de sponsoring van het bedrijfsleven. Deze sponsoring komt dan weer vaak ten goede aan de 
vereniging waar de betrokken sporter lid van is. 
 
Sporters die een beroep doen op dit fonds, wat financieel kan zijn maar ook bijvoorbeeld op het 
gebied van begeleiding of (voedings)adviezen, hoeven niet tot de absolute top te behoren. 
Daarnaast draagt dit netwerk eraan bij dat er een goede afstemming is op provinciaal niveau tussen 
de betrokken partners. Voor de nieuwe periode heeft ook de gemeente Zeewolde aangegeven graag 
bij dit netwerk aan te sluiten. Het netwerk heeft ook goede contacten met de verschillende 
sportbonden en zoals gezegd het bedrijfsleven. 

 

Aanleiding Aflopen bestaand convenant Olympisch Netwerk 

Concrete 
interventie 

Een (vernieuwd) convenant afsluiten met partners (gemeenten en Provincie) 
binnen de provincie Flevoland en het NOC NSF/ sportbonden. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

De gemeente Lelystad participeert binnen het Olympisch netwerk. Er wordt 
ondersteuning geboden aan topsportverenigingen, individuele talenten of 
sporters met een A status. Hierbij zal ook het bedrijfsleven een belangrijke rol 
spelen.  

Succesfactor Een effectieve bundeling van verschillende partijen (sporters overheden en 
bedrijfsleven) 

Speerpunt Sport als doel 
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Financiën € 5000,- per jaar structureel 

Opmerkingen De uitvoering en coördinatie van het Olympisch netwerk zal, net als nu, worden 
neergelegd bij Sportservice Flevoland.  

 

 

2.4. Voorstel (talent)ontwikkeling zeilsport 

 
Nederland is op nationaal niveau bezig met het Olympisch Plan 2028. Doel is het realiseren van een 
Olympisch sportklimaat, dat mogelijk resulteert in een kandidaatstelling voor de Olympische en 
Paralympische Spelen van 2028. 
De sportbonden zijn ook nauw betrokken bij dit plan evenals de rijksoverheid en het bedrijfsleven. 
Lokale overheden worden gestimuleerd om nu al na te denken over de mogelijkheden en ambities die 
gemeenten hebben. 
 
In de kadernota sport is duidelijk gekozen voor een focus op de breedtesport maar daar waar zich 
kansen voordoen kan op beperkte schaal topsport worden gestimuleerd. 
Als we kijken naar de gemeente Lelystad en de mogelijke sporten die verder kunnen worden 
ontwikkeld zien wij uitstekende mogelijkheden voor de zeilsport. Op dit ogenblik wordt onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om een nationaal watersport/opleidingscentrum te creëren. Hierbij wordt 
aangesloten bij de bestaande infrastructuur en faciliteiten die wij al hebben denk bijvoorbeeld aan het 
zeilvaardigheidscentrum van Roy Heiner en de Yacht Vision Boat show die plaats vindt in de Batavia 
Haven. Daarnaast is de ontwikkeling van de kust in volle gang en zal Lelystad zicht steeds meer gaan 
profileren als ‘stad aan het water’. 
 

 
 
Het Nederlands watersportverbond heeft de potentie van Lelystad ook onderkent en de 
watersportvereniging het Bovenwater is ook een hoofdsteunpunt (Nederland midden). Het doel van de 
Hoofdsteunpunten is om te komen tot een goede opvang van beginnende watersporters en een 
optimale trainingsstructuur voor getalenteerde zeilers en surfers. Hoewel ze in eerste instantie zijn 
opgezet vanuit het jeugdbeleid, moeten de steunpunten uitgroeien tot centra van 
(water)sportstimulering, training en begeleiding voor alle leeftijden.   
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De Hoofdsteunpunten spelen een belangrijke rol in de coördinatie van activiteiten bij de verenigingen 
in de regio. De verenigingen kunnen bij de Hoofdsteunpunten terecht voor de opleiding van 
kaderleden, stagebegeleiding en voor het lenen van materiaal voor grotere activiteiten bij de 
vereniging. Ook kunnen getalenteerde zeilers en surfers die het trainingsniveau van de vereniging 
ontgroeien, op het Hoofdsteunpunt terecht voor regionale toptrainingen. Zo kunnen jeugdige talenten 
al in een vroeg stadium worden opgevangen en begeleid.  
 
Het Watersportverbond zorgt voor extra faciliteiten op de Hoofdsteunpunten. Hierdoor wordt het voor 
het Hoofdsteunpunt en de verenigingen uit de regio eenvoudiger om materiaal in te zetten voor 
schoolsport- en introductieactiviteiten. Ook wordt door het Watersportverbond voor elke regio subsidie 
ter beschikking gesteld om zo verenigingen te stimuleren schoolsport- en/of introductieactiviteiten op 
te zetten. Per regio vindt minimaal twee maal per jaar overleg plaats tussen Hoofdsteunpunt en 
verenigingen over deze activiteiten. Daarnaast wordt ook per regio een jeugdzeiltrainersopleiding 
gegeven. Hierdoor wordt de drempel om aan deze cursus deel te nemen verlaagd. 
 
In dit kader wil het Watersportverbond voor de periode 2009-2012 twee regio hoofdcoaches 
aanstellen in Nederland. Lelystad heeft uitstekende papieren om 1 van deze twee coaches te krijgen 
om zo nog verder te groeien als lokaal en regionaal opleidingscentrum. De kosten hiervan worden 
voor 60% betaald door het watersportverbond en de vereniging. Voor de overige 40% wordt een 
verzoek gedaan bij de gemeente. 
 
Belangrijke voorwaarde is dat deze coach niet alleen voor de leden van de vereniging is maar ook met  
lokale partners samen gaat werken om activiteiten op te zetten die voor een brede doelgroep 
toegankelijk zijn (scholierensportprogramma’s). Daarmee fungeert deze tijdelijke regeling als het ware 
als een vliegwiel voor de breedtesport. 
 

Aanleiding Mogelijkheid om samen met het watersportverbond en Ws Het Bovenwater de 
opleidingsmogelijkheden op het gebied van watersport verder te 
professionaliseren en daarmee Lelystad als “stad aan het water” verder te 
profileren en de opleidingsmogelijkheden verder te professionaliseren. 

Concrete 
interventie 

De gemeente subsidieert 40% van de kosten voor de aanstelling van een 
hoofdcoach.  

Beoogd resultaat 
in 2009- 2012 

Aanstelling van een regiohoofdcoach bij het Hoofdsteunpunt van het Bovenwater 
die naast topsporttrainingen ook meedenkt en meewerkt om de zeilsport breder 
bekendheid te geven bij het onderwijs (vliegwieleffect).   

Succesfactor De verbinding tussen breedtesport en topsport ontwikkeling 

Speerpunt Sport als doel 

Financiën € 18.750 per jaar voor de periode 2010-2012 

Opmerkingen De coach is in dienst bij het watersportverbond en gedetacheerd bij de 
Watersportvereniging. 
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3. Sport als middel verbreden 
 
De sport draagt bij aan sociale cohesie, leert mensen samenwerken en presteren, bevordert de 
gezondheid en integratie en draagt bij aan het imago van de stad. Sport heeft vele gunstige effecten 
die bijdragen aan het bereiken maatschappelijke doelen die op verschillende terreinen zijn 
geformuleerd. 
 
Ambitie;  
Sport als instrument moet ook een belangrijke bijdrage leveren aan andere beleidsterreinen.  
 
Actie:  
Er worden voorstellen gedaan waarbij vanuit de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen en 
ontwikkelingen (bijv. Wmo, Citymarketing en programmatisch werken) gekeken wordt hoe sport kan 
bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. 
Een goed voorbeeld hiervan is het tegengaan van overgewicht bij kinderen en specifieke doelgroepen. 
Voldoende sporten en bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en draagt ook bij 
aan het tegengaan van overgewicht. Door goede samenwerking kan dit vraagstuk vanuit de 
invalshoek gezondheidszorg efficiënt worden opgepakt. 
 
Actie: 
Er zal moeten worden gekeken naar de effectiviteit van het schoolzwemmen. De huidige prestaties 
blijven achter bij de gestelde doelen (hoofddoelstelling: 80% van de kinderen aan het eind van groep 
drie zelfredzaam in het water). In overleg met het Sportbedrijf en het onderwijs zullen er concrete 
voorstellen worden gedaan waardoor het zwemonderwijs zodanig wordt aangeboden dat de huidige 
middelen effectiever worden besteed en de hoofddoelstelling wordt gerealiseerd. 
 
Actie: 
Er worden voorstellen gedaan waarbij wordt gekeken hoe de huidige (subsidie)middelen waarbij sport 
als middel wordt gebruikt zo effectief mogelijk kunnen renderen. Ook zal hierbij moeten worden 
gekeken hoe bepaalde zaken nu zijn georganiseerd en kunnen worden verbeterd (bijv. goede 
aansluiting en samenwerking tussen het bewegingsonderwijs en naschoolse sportactiviteiten). 
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3.1 Voorstel Sport versterkt de Wmo 

 
Sport en bewegen kan prima aansluiten bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als middel 
om maatschappelijke doelen te bereiken. Sport en bewegen kan worden beschouwd als één van de 
mogelijkheden om te participeren. Sport en bewegen vervullen verschillende maatschappelijke rollen. 
Met de komst van de Wmo is de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen verder verstrekt. 
Binnen de verschillende prestatievelden kan worden gekeken op welke manier sport bij kan dragen 
aan de realisatie van de verschillende doelen. 
 
In de kadernota sport maar ook in deze uitvoeringsnota zijn de positieve effecten van sport meerdere 
malen benoemd. Wanneer we specifiek kijken naar sport en bewegen ten opzichte van de 
prestatievelden van de Wmo zien we de volgende effecten die door sport kan worden bereikt en die 
als doel zijn geformuleerd binnen de Wmo. 
  
Sport en bewegen: 

• biedt gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en kan bijdragen aan het voorkomen van 
een sociaal isolement; 

• biedt gelegenheid prestaties te leveren en die te meten aan prestaties van anderen; 

• draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl; 

• draagt bij aan psychosociaal welbevinden; 

• draagt bij aan zelfredzaamheid;  

• in teamverband heeft opvoedkundige elementen voor jongere leden (aanleren regels, 
samenwerken, ed.); 

• biedt mogelijkheden voor maatschappelijke integratie; 

• biedt de gelegenheid vrijwilligerswerk samen met anderen uit te voeren. Vrijwilligers doen 
ervaringen op en dragen verantwoordelijkheid. 

 
Het is dan ook van belang om binnen het beleidsplan Wmo sport als belangrijk middel op te nemen 
voor het bereiken van de doelen binnen de verschillende prestatievelden. 
 
Een goed voorbeeld van een voorstel dat binnen het beleidsplan Wmo kan worden opgenomen is dat  
zorg- (en dag)voorzieningen voor ouderen of mensen met een verstandelijke handicap worden 
gestimuleerd een actief beleid te voeren op het gebied van sport en bewegen voor hun bewoners. Het 
creëren van een goede infrastructuur met aandacht voor algemene activiteiten en waar nodig 
activiteiten voor specifieke groepen van mensen met een handicap is van belang. Dit kan worden 
gestimuleerd door extra te investeren in voorlichting en advies of er kan middels een financiële prikkel 
zoals ook bij verenigingen wordt gedaan (zie voorstel 1.3) worden geprobeerd meer 
beweegactiviteiten te laten plaatsvinden.  
 
Een ander voorbeeld waarbij sport een rol kan spelen is om, i.s.m. het Leger des Heils, lokaal te 
onderzoeken of er behoefte is bij de doelgroep om mee te doen aan de Dutch Homeless Cup. 
Lelystad telt ongeveer 65 feitelijke dak- en thuislozen en 131 residentiele dak- en thuislozen 
(Flevomonitor 2007). Gezien de economische crisis is het heel goed mogelijk dat dit aantal, ondanks 
alle inspanningen, de komende jaren zal toenemen. De dak- en thuislozenproblematiek bestaat uit 
twee dimensies: enerzijds de situatie waarin de dak- en thuislozen verkeren en anderzijds de 
negatieve beeldvorming die de samenleving van de dak- en thuislozen heeft.  
De Stichting Meer dan Voetbal heeft ingezien dat voetbal kan bijdragen aan het oplossen van dit 
probleem. Voetbal is een geschikt instrument voor dak- en thuislozen om zich te ontwikkelen op zowel 
sociaal als fysiek vlak. Door deelname aan de Dutch Homeless Cup wordt deze ontwikkeling zichtbaar 
gemaakt en dat heeft op zijn beurt weer uitwerking op de beeldvorming.  
In Nederland zijn verschillende organisaties actief die zich inzetten rondom de dak- en 
thuislozenproblematiek. Sport blijkt een uitstekend middel voor sociale integratie: het is een actieve 
vrijetijdsbesteding die structuur biedt en leidt tot verbetering van eigenwaarde en imago. De Stichting 
Meer dan Voetbal zet de kracht van voetbal in voor een samenleving waarin niemand buitenspel staat. 
De Dutch Homeless Cup past uitstekend binnen deze missie, vandaar dit project. 
Samen sporten staat centraal in de nieuwe situatie. Door met elkaar te sporten, bouwen de dak- en 
thuislozen regelmaat en sociale contacten op, leren ze omgaan met regels en verplichtingen en leven 
ze bovenal gezonder. Deze bijzondere competitie moet dak- en thuislozen een flinke steun in de rug 
geven bij hun terugkeer in de maatschappij. 
 
 



 

Aanleiding Sport is een belangrijk middel voor het realiseren van de verschillende doele
die zijn benoemd binnen de Wmo

Concrete 
interventie 

Binnen het beleidsplan Wmo
middel in zet om de doelen en effecten te bereiken 
prestatievelden zijn gedefinieerd.

Beoogd resultaat 
in 2012 

In het beleidsplan Wmo
om maatschappelijke doelen binnen de Wmo

Succesfactor Afstemming tussen de betrokken partners. Betrekken doelgroep bij de 
voorstellen. 

Speerpunt Sport als middel

Financiën n.t.b. 

Opmerkingen geen 

 

3.2. Voorstel verhogen effectiviteit en plezier in schoolzwemmen

 
In juli 2000 is, op grond van de nota ‘structuur schoolzwemmen’, door de raad besloten een nieuwe 
aanpak en structuur binnen het Lelystadse zwemonderwijs in te voeren.
Uitgangspunt hierbij was het ‘zwemv
groep drie, zodat ieder kind zich kan redden in het water. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs en 
de zwemonderwijzers van Sportbedrijf Lelystad hebben hierbij een aantal kerndoelen geformuleerd 
waaraan alle kinderen moeten voldoen. Deze kerndoelen (elementaire watergewenning, voorbereiding 
op het drijven, voortbewegingsvormen en drijven op borst en rug) zijn verder geconcretiseerd in een 
aantal leerlijnen en vormen de nadere uitwerking van de doe
water”. 
 
       

 
Binnen de huidige structuur van het schoolzwemmen is het haast onmogelijk om betere resultaten te 
halen. Uit landelijk onderzoek

5
 is gebleken dat 100%

beschikbare uren (gemiddeld 27 klokuren). Dit heeft ertoe geleid dat eind december 2007 door de 
raad een motie is aangenomen waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat 80% van kinderen aan 
het eind van groep drie zelfredzaam is
 
Doordat er nu bij alle groepen (A, B en C) sprake is van instructie zwemmen moet de aandacht 
worden verdeeld over alle kinderen.
betere resultaten kunnen leiden. 
eerst diploma A moeten halen. Dit zal wat het college betreft de hoofddoelstelling moeten blijven.
 

                                                
5 Zwemachterstanden op de basisschool: oorzaken en remedies (Dr. B. Crum) in opdracht van het 
ministerie van OC&W (najaar 2001
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Waar nu ook nog opgeleid wordt tot diploma B en C ligt de kans om een andere invulling van de 
lessen te realiseren. Hierover is ook richting de raad middels een brief gecommuniceerd en 
aangegeven dat een viertal opties verder zouden worden onderzocht. 
 
In overleg met betrokken partijen zijn de volgende mogelijkheden nader bekeken. 
 

1. Maatwerk leveren per school door alleen te zwemmen met kinderen die nog geen diploma 
hebben. Hierbij gaan alleen de kinderen die nog geen A diploma hebben schoolzwemmen. 

 
2. Alleen of meer schoolzwemmen met de scholen waar veel kinderen geen diploma hebben. 

Hierbij gaan de scholen waar veel kinderen geen diploma hebben langer zwemmen ten koste 
van de scholen waar veel kinderen wel een diploma hebben. 
 

3. Schoolzwemmen als onderdeel van het bewegingsonderwijs en sportstimulering in zetten. 
Door kinderen binnen het schoolzwemmen alleen diploma A te laten halen is er voor de 
andere kinderen die al verder zijn een mogelijkheid om op een andere manier de bewegen in 
water te ervaren.  
 

4. Groepsgrootte verkleining  
De deler van 4 zwemonderwijzers op maximaal 60 kinderen (15 kinderen per groep), verlagen 
naar 5 zwemonderwijzers op maximaal 60 kinderen (12 kinderen per groep). Tevens dient 
aandacht te zijn voor het soort onderwijs en de problematiek van individuele scholen. 

 
Optie 1 bleek organisatorisch niet te realiseren omdat klassen dan uit elkaar zouden worden gehaald 
en kinderen die gingen zwemmen lesstof zouden missen. Deze optie stuitte op zoveel praktische 
bezwaren bij het onderwijsveld dat deze optie snel afviel. 
 
 
Optie 2 houdt geen rekening met de individuele situatie van het kind. Als een kind zonder diploma 
toevallig in een klas zou zitten met veel kinderen die al een diploma hebben dan kan hij geen gebruik 
maken van Schoolzwemmen. De doelstelling dat 80% van kinderen aan het eind van groep drie 
zelfredzaam is zal dan zeker niet worden gehaald. Dit voorstel sluit dan ook niet aan bij de individuele 
aandacht die wij graag willen voor de kinderen in deze leeftijdscategorie. 
 
Optie 3 had samen met optie 4 de voorkeur van het onderwijsveld. Door te kiezen voor optie drie 
breng je naast het zwemvaardig worden ook een leuk speel- en sportelement in de zwemles. 
Daarnaast stimuleer je kinderen om het zwemdiploma A sneller te halen. 
 
Optie 4 had zoals gezegd ook de voorkeur van het onderwijs, maar heeft wel als gevolg dat de kosten 
van het Schoolzwemmen (fors) zullen toenemen. Kleinere groepen heeft als gevolg dat er meer 
zwemonderwijzers aan het bad staan en een hogere huur doordat er van meer zwemwater gebruikt 
wordt gemaakt.   
 
Na overleg met het de betrokken partners is geconcludeerd dat optie drie inhoudelijk en financieel de 
beste optie is en dat daarvoor geen extra budget hoeft te worden vrijgemaakt. 
 
Voorgesteld wordt dan ook om het schoolzwemmen meer te hanteren als onderdeel van het 
bewegingsonderwijs en als sportstimuleringsmaatregel. Naast de doelstelling “zelfredzaamheid” is er 
dan ook de doelstelling: “kennismaken met de bewegingscultuur in het water”.  
Hierbij maken de kinderen kennis met allerlei “watersporten”, hierbij valt te denken aan: 

• Reddend zwemmen 

• Snorkelen 

• Waterpolo 

• Wedstrijdzwemmen 

• Overlevingstechnieken 
 
Beoogd wordt het aanbod aan de kinderen te verbreden, het plezier in de zwemlessen te vergroten, 
waardoor uiteindelijk de resultaten verbeteren. Verwachting is dat de kinderen die nog voor diploma A 
aan het oefenen zijn gestimuleerd zullen worden om beter hun best te doen bij het leszwemmen. Zij 
zien dat zij na het behalen van diploma A deel kunnen nemen aan allerlei leuke en spannende 
activiteiten. De groepen kinderen die hun A diploma hebben kunnen dan in grotere groepen worden 
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ingedeeld om kennis te maken met de watersport. Hierdoor komt er capaciteit vrij om het instructie 
zwemmen voor het diploma A in kleinere groepen vorm te geven.  
Door de zwemlessen op deze manier in te richten kunnen betere resultaten worden gehaald. Tevens 
leren en ervaren de kinderen wat voor mogelijkheden je hebt op watersportgebied. Dit zal een 
stimulerende werking hebben om ook buiten de schoolzwemlessen het zwembad of een vereniging op 
te zoeken. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het lessen voor diploma B en C. Schoolzwemmen 
biedt deze mogelijkheid dan niet meer. 
 
 

Aanleiding De huidige invulling van het schoolzwemmen is zodanig dat de huidige ambitie 
van 80% zelfredzaam aan het eind van groep drie nog niet wordt gehaald 

Concrete 
interventie 

Andere invulling van het schoolzwemmen 

Beoogd resultaat 
in 2012 

- 80% van de kinderen zijn aan het eind van groep drie in het bezit van 
zwemdiploma A. 
- Kinderen maken kennis met de bewegingscultuur in het water en komen 
daardoor in contact met verschillende watersporten. 

Succesfactor Kinderen raken daadwerkelijk enthousiast van de zwemactiviteiten die worden 
aangeboden als zij eenmaal zwemdiploma A hebben behaald. 

Primaire 
programma 

Sport als middel 

Financiën Beschikbare budget schoolzwemmen 

Opmerkingen Geen 
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3.3.  Voorstel compensatie brandstof- en vervoerskosten schoolzwemmen. 

 
De afgelopen jaren is er sprake van een structurele overschrijding op het beschikbare budget  
(€ 195.000,-) schoolzwemmen. Deze overschrijding bedraagt zo’n € 10.000,- en is het gevolg van 
toenemende kosten van het vervoer (brandstof) en een toename van het aantal te vervoeren 
kinderen, wat tot gevolg heeft dat er meer bussen moeten worden ingezet.   
 

Aanleiding Toename vervoerskosten (w.o. brandstof) 

Concrete 
interventie 

Verhogen budget schoolzwemmen 

Beoogd resultaat 
in 2012 

De extra kosten van het vervoer worden gecompenseerd waardoor de kosten 
van het schoolzwemmen binnen het beschikbare budget kan blijven. 

Succesfactor Er wordt invulling gegeven aan het onder 3.2 voorgestelde plan m.b.t. het 
schoolzwemmen. 

Primaire 
programma 

Sport als middel 

Financiën € 10.000,- per jaar structureel 

Opmerkingen Dit bedrag wordt structureel toegevoegd aan het budget schoolzwemmen. 

 

3.4. Voorstel aanleg innovatief SmartUs plein 

 
Het blijft vaak lastig te bepalen waar spelen stopt en overgaat in bewegen en sporten. Kinderen leren 
vaak spelenderwijs hun lichaam en motoriek kennen en merken daarbij ook waar hun grenzen liggen. 
Een openbare ruimte die zo is ingericht dat kinderen hiertoe ook worden gestimuleerd is daarbij 
onontbeerlijk. De gemeente Lelystad heeft de afgelopen jaren al veel aandacht gegeven aan het 
speelruimtebeleid en hierbij is ook het nodige geïnvesteerd. Het is echter wel van belang dat intern 
ook wordt gekeken welke ontwikkelingen zich voordoen en in hoeverre deze zich ontwikkelingen zich 
bevinden op het snijvlak van sport/bewegen en spelen. 
Een goed voorbeeld van een ontwikkeling die aanslaat bij de kinderen is SmartUs; een computer 
georiënteerde speelvoorziening die kinderen moet inspireren om te sporten, spelen en leren. Eind 
2006 is een eerste SmartUs plein in Nederland bij een school in gebruik genomen. In de praktijk van 
alle dag bewijst de functionaliteit van SmartUs zich steeds meer, het is zonder meer erg uitdagend 
speelmateriaal op basis van een innovatief concept. Kinderen kunnen hierbij met een chip wedstrijdjes 
spelen het tegen elkaar opnemen en thuis op de computer bekijken wat hun score is of dat van hun 
vriendjes en vriendinnetjes. 
SmartUs  is een  internationale prijswinnaar op het gebied van speel- en leeromgevingen met 
activiteiten voor kinderen en gezinnen. Het is het resultaat van een onderzoeks- en 
ontwikkelingsproject, uitgevoerd in de periode 2002-2006. Bij het onderzoek en de planning waren 
deskundigen betrokken op het gebied van sport, leren, design en technologie. SmartUs levert een 
breed pakket aan speel- en leermogelijkheden door de  integratie van geavanceerde technologieën in  
speeltoestellen en door een virtueel wedstrijd element toe te voegen. Het netwerk van de SmartUs 
omgeving vormt de basis voor een nieuwe generatie van sportbeleving, speltoernooien, een scala aan 
leerervaringen en internet games. SmartUs moedigt mensen aan te rennen en te springen, leert ze 
wat wedstrijdplezier is en laat ze samen genieten van behaalde successen. Tegelijkertijd stimuleert 
SmartUs de cultuur van het buiten spelen door in te zetten op de belangstelling van de gebruikers 
voor technologie en media. In het eerste jaar werden al in totaal 250.000 spellen gespeeld. Dit staat 
gelijk aan ongeveer tien miljoen fysieke activiteiten, zoals springen en rennen! Het lijkt erop dat de 
game console generatie hiermee terugkeert naar buiten, naar de straat en het park! 
 
Het is hierbij natuurlijk van belang waar een dergelijke voorziening wordt gerealiseerd. Een SmartUs 
nabij een Marktplaats voor de buurt heeft hierbij de voorkeur omdat dit een plek is waar al veel 
kinderen zijn. Locaties die hiervoor in aanmerking komen zijn bijv. binnen het WOP ZO nabij de 
Voorstraat (Schateiland) of binnen de Boswijk (ontwikkeling Havenkom). Hier zal goede afstemming 
over moeten plaatsvinden waarbij ook de ontwikkeling benoemd onder 2.1 word meegenomen. 
 

Aanleiding Er is behoefte aan vernieuwende voorzieningen die kinderen weet te boeien en 
weet uit te dagen. 

Concrete 
interventie 

Aanleg van een SmartUs voorziening bij voorkeur bij een Marktplaats voor de 
buurt. 

Beoogd resultaat Er is één SmartUs voorziening gerealiseerd in Lelystad  
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in 2012 

Succesfactor De speelvoorziening moet een onderdeel van een groter geheel zijn waar veel 
kinderen komen. Bij voorkeur op een na schooltijd  openbaar toegankelijk 
schoolplein. 

Speerpunt Sport als doel 

Financiën € 85.000,- 

Opmerkingen  

 

3.5. voorstel realiseren budget voor grote sportevenementen 

 
Op dit ogenblik bestaat er binnen het sportbudget een post sportevenement, het budget hiervan 
bedraagt € 29.000,- per jaar. Binnen de huidige beleidsmaatregel sportevenementen wordt als 
voorwaarde gesteld dat het evenement toegankelijk moet zijn voor alle Lelystedelingen. Wij merken 
echter steeds vaker dat grotere evenementen een fantastische mogelijkheid zijn om inwoners 
enthousiast te maken voor sport en Lelystad verder te promoten (een goed voorbeeld hiervan is het 
NK marathonschaatsen op de Oostvaardersplassen). Bonden en andere organisatoren zijn bereid om 
als partner het evenement mee te financieren maar voor de organisatie van dergelijke evenementen, 
waaronder bijvoorbeeld ook een Nederland kampioenschap of Europees kampioenschap kan vallen, 
is ook een bijdrage van een lokale overheid vereist. Op dit ogenblik moeten wij “nee” verkopen omdat 
wij geen budget beschikbaar hebben voor dergelijke ‘gesloten’ toernooien. Naast deze evenementen 
zie je ook dat landelijke initiatieven zoals de ‘nationale sportweek’ lokaal geen navolging kunnen 
krijgen omdat budget ontbreekt voor dergelijke grotere evenementen. Dit is jammer omdat je bij dit 
soort activiteiten kan meeliften op landelijke campagnes en promotieacties. 
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Bij de afdeling communicatie en de afdeling beleid waar sport onder valt komen dan ook geregeld 
verzoeken binnen om ruimte te bieden aan evenementen die een sportief karakter hebben. De huidige 
beleidmaatregel sport laat dit niet toe en dat is in veel gevallen jammer omdat we daarmee kansen 
voor de sport maar ook juist voor Lelystad laten liggen. 
Voorgesteld wordt dan ook om een budget te realiseren binnen het huidige sportevenementenbudget 
zodat jaarlijks minimaal 1 groter evenement kan worden ondersteunt. 
 

Aanleiding Toenemende vraag sportevenementen met een meer regionaal of zelfs 
landelijke uitstraling. 

Concrete 
interventie 

Verhogen van het budget sportevenementen met een bedrag van  € 15.000,- per 
jaar 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden om minimaal 1 sportevenement dat 
geen open karakter heeft te organiseren in Lelystad. 

Succesfactor Betrokkenheid en afstemming afdeling communicatie, lokale verenigingen en 
landelijke sportbonden 

Speerpunt Sport als middel 

Financiën € 15.000,- per jaar 

Opmerkingen Als het budget het toelaat kunnen er natuurlijk ook meerdere evenementen 
worden ondersteund. 
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4. Sportverenigingen versterken 

 
Lelystad kent een divers palet aan verenigingen waarbinnen een breed scala aan sporten kan worden 
beoefend. De vereniging is ook een uitstekend instrument om mensen die niet actief sporten mee te 
laten doen. De sociale functie en het belang van een rijk (sport)verenigingsleven is van groot belang 
voor de aantrekkelijkheid van de stad. Verenigingen zijn een belangrijke pijler van de 
sportinfrastructuur. 
 
Ambitie: 
Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te 
geven aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 
  
Actie: 
Er worden voorstellen gedaan waarbij Sportverenigingen als essentieel onderdeel van het 
gemeentelijke sportbeleid worden voorzien in ondersteuning (bijv. professionalisering door de inzet 
van combinatiefuncties, subsidiemogelijkheden etc.)  
 
Actie: 
Er zal, in overleg met ondersteunende organisaties, lokaal, regionaal en landelijk worden gekeken 
welke mogelijkheden er zijn om sportverenigingen te ondersteunen, zodat zij invulling kunnen geven 
aan de maatschappelijke opgave waarvoor zij zich geplaatst zien. Als voorbeeld hiervan kan een 
project worden uitgevoerd dat de KNVB voor voetbalverenigingen binnen de G31 heeft opgezet. Doel 
hiervan is dat de gemeente en de KNVB de krachten bundelen waardoor er een analyse wordt 
gemaakt van de bestaande verenigingen (“meetlat vitale vereniging”) en de samenwerking wordt 
afgestemd. Op grond hiervan kan de vereniging verder worden begeleid zodat zij als vitale vereniging 
invulling kan geven aan de maatschappelijke opgave waarvoor zij zich geplaatst ziet. 
 

 



 24

4.1. Voorstel combinatiefuncties  Onderwijs, Sport en Cultuur 

 
De Brede Schoolontwikkeling is in Lelystad, net als overal elders in Nederland, al enkele jaren aan de 
gang. Inmiddels zijn er landelijk gezien bijna 1000 (primair onderwijs) c.q. 350 (voortgezet onderwijs) 
Brede Scholen actief.  
 
Er zijn allerlei argumenten om een Brede School te starten, maar het voornaamste is toch wel, dat het 
Brede Schoolconcept heel geschikt is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.  
Met name om die reden erkent het Rijk nu ook het belang van de Brede School, hetgeen wordt 
gehonoreerd met de “Impuls combinatiefuncties”. Meer specifiek wordt met deze maatregel beoogd 
een aantal doelstellingen tegelijkertijd te bereiken, nl.: 

• de uitbreiding van het aantal Brede Scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het 
primair, als het voortgezet onderwijs (te beginnen in de 40 krachtwijken); 

•  de versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de 
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 

• het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen; 

• het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

 
De samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur krijgt in de praktijk vorm en inhoud met de 
realisering van zogenoemde “combinatiefuncties”. Het betreft nieuwe, structurele arbeidsplaatsen (in 
Lelystad gaat het in 2008 om 6 fte’s, oplopend tot 12,6 fte’s in 2012). In het eerste jaar financiert de 
rijksoverheid 100%. In de jaren daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%. 
 
Voorbeelden van functionarissen die aangesteld kunnen worden doormiddel van deze 
impulsmaatregel zijn: - cultuurmakelaar brede school   (cultuur – onderwijs) 

- verenigingsondersteuners   (sport – onderwijs) 
- sportmakelaar   (sport – onderwijs) 
- brede schoolondersteuners    (onderwijs – coördinatiefunctie) 

 
Gezien de mogelijkheden die deze impuls biedt voor de brede school zal vanuit de brede school een 
separaat voorstel worden gedaan hoe in Lelystad invulling zal worden gegeven aan totale 
vacatureruimte die ontstaat door deze impulsmaatregel. 
 

Aanleiding Landelijke impulsmaatregel 

Concrete 
interventie 

De samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur krijgt in de praktijk vorm en 
inhoud met de realisering van zogenoemde “combinatiefuncties”.  

Beoogd resultaat 
in 2012 

In 2012 zijn 12,6 structurele arbeidsplaatsen gerealiseerd die vanuit de brede 
school tot doel hebben. 

- een uitbreiding van het aantal Brede Scholen met een sport- en 
cultuuraanbod in zowel het primair, als het voortgezet onderwijs; 

- de versterking van sportverenigingen met het oog op hun 
maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het 
onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 

- het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond 
scholen voor alle leerlingen; 

Succesfactor Afstemming tussen de verschillende partners en beleidvelden 

Speerpunt Sport als middel, Sportstimulering verhogen en verenigingen versterken 

Financiën Zal middels een separaat voorstel (Impulsmaatregel Brede School) in beeld 
worden gebracht. 

Opmerkingen n.v.t. 

 

4.2. Voorstel herziening subsidiemogelijkheden verenigingen 

 
Op 29 mei 2008. heeft de raad de Algemene subsidieverordening Lelystad (ASVL) vastgesteld. In 
deze verordening zijn de algemene regels voor subsidieverstrekking door de gemeente vastgelegd. 
Ze regelen vooral de juridische en procedurele aspecten van de subsidieverstrekking. Het inhoudelijk 
toetsingskader voor subsidieverstrekking door de gemeente wordt gevormd door de diverse 
beleidsnota’s. In het verlengde van deze nota’s kan het college aanvullende beleidsregels opstellen 
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specifiek gericht op de subsidieverstrekking op een bepaald beleids(deel)terrein. De ASVL biedt 
hiervoor de grondslag. 
 
Beleidsregels betreffen een op de subsidieverlening gerichte operationele uitwerking van de 
beleidsnota’s waarop zij betrekking hebben. Ze zijn van belang voor de objectieve en effectieve 
verdeling van subsidiebudgetten waar door meerdere aanvragers aanspraak op kan worden gemaakt. 
Beleidsregels hebben tevens tot doel het voor de subsidieaanvrager inzichtelijk te maken voor welke 
activiteiten subsidie kan worden aangevraagd en aan welke (inhoudelijke) criteria  dient te worden 
voldaan om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. 
 
Binnen het beleidsterrein sport zijn er de volgende subsidiemogelijkheden en tussen haakjes het 
structureel beschikbare bedrag op deze posten; 
 
- ‘subsidie voor deskundig kader sportverenigingen’;  (gezamenlijk één budget 
- ‘subsidie voor kaderopleidingen sportverenigingen’;   van €  72.500,-) 
- ‘investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties’;  ( € 28.000,-) 
- ‘subsidie sportevenementen’;      (€ 29.000,- 

(Deze subsidie is ook deels besproken onder punt 3.4.) 
- ‘gemeentegarantie sportverenigingen’;   (geen bedrag slechts garantstelling) 

 
Deze beleidsregels zijn in 2008 bij de herziening van de ASVL nader bekeken en aangepast. Deze 
aanpassingen hadden met name betrekking op de bedragen en percentages die werden genoemd. 
 
Vanuit de speerpunten en ambities die zijn verwoord in de kadernota sport is het wenselijk om een 
aantal beleidsregels aan te passen/aan te vullen. De aanpassingen zijn beperkt maar hebben wel 
effect op de subsidieverlening. 
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Aanleiding Nieuwe kadernota sport 2009-2012 en daar opgenomen speerpunten en 
ambities 

Concrete 
interventie 

Overal waar de beleidsnota sport 2005-2008 wordt genoemd als kader moet nu 
de kadernota sport 2009-2012 “Startschot”en de uitvoeringsnota sport  “tussen 
start en finish” als beleidsstuk worden opgenomen 
 
Aanpassen titel “beleidsmaatregel deskundig kader sportverenigingen” in  
beleidsregels deskundig (technisch) leiding (DTL) sportverenigingen (deze titel 
werd in de praktijk al gevoerd want anders was er veel verwarring met de 
“beleidsregel kaderopleidingen sportvereniging”) . 
 
Toevoegen criteria “beleidsregels deskundig (technisch) leiding (DTL) 
sportverenigingen : 
- Een vereniging moet minimaal uit 40 leden bestaan (was 20) 
- Een vereniging moet minimaal bestaan uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar). 
- Heeft een vereniging meer dan 50% jeugdleden dan wordt het 

subsidiabele bedrag dat wordt ingezet voor jeugdopleiding/trainers 
verhoogt met 1,5. 

 
Toevoegen aan de subsidiemethode“beleidsregels deskundig (technisch) leiding 
(DTL) sportverenigingen : 
- (1) 100% (was 50%) bij kosten van de inschakeling van een deskundige 

persoon ten behoeve van sportactiviteiten die zich richten op sporters met 
een functiebeperking. 

- (1) 50% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten 
behoeve van sportactiviteiten die zich richten op niet westerse 
allochtonen (groep moet minimaal voor 50% uit deze doelgroep bestaan). 

- (1) 75% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten 
behoeve van sportactiviteiten die zich richten op niet westerse 
allochtonen tot 18 jaar (groep moet minimaal voor 50% uit deze 
doelgroep bestaan) 

 
 Toevoegen criteria “beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen: 
- Een vereniging moet minimaal uit 40 leden bestaan (was 20) 
- Een vereniging moet minimaal bestaan uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar). 
- Heeft een vereniging meer dan 50% jeugdleden dan wordt het 

subsidiabele bedrag verhoogt met 1,5 met als voorwaarde dat dit bedrag 
ten goede komt aan de jeugd(opleiding) van de vereniging. 

 
Toevoegen criteria “beleidsregel investeringssubsidie sportvereniging 
accommodaties”: 
- Een vereniging moet minimaal uit 40 leden bestaan (was 20) 
- Een vereniging moet minimaal bestaan uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar). 

 
Beleidsregel subsidie sportevenementen’; (Deze subsidie is ook deels besproken 
in paragraaf 3.3.) 
- Geen inhoudelijke veranderingen 
- Budgettaire aanpassing wordt voorgesteld onder punt 4.3 

 
Beleidsregel gemeentegarantie sportverenigingen’; 
- Geen inhoudelijke veranderingen 

Beoogd resultaat 
in 2012 

- Vitale verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund, dat wil zeggen een 
vitale vereniging heeft een minimaal aantal (jeugd)leden. 
- Verenigingen worden gestimuleerd om voor specifieke doelgroepen 
gehandicapten en allochtonen een passend aanbod te realiseren. 

Succesfactor Duidelijk communiceren aanpassing beleidsregels en extra financiële 
mogelijkheden. Verenigingen ook ondersteunen met advies zodat ze zich 
daadwerkelijk te zetten om specifieke doelgroepen te bereiken. 

Speerpunten Versterken sportverenigingen maar ook sportstimulering is hierbij een primair 
doel. 

Financiën Binnen het huidige budget sport 
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Opmerkingen Vooralsnog is de inschatting dat de kosten binnen het huidige budget kunnen 
worden opgevangen. Door aanscherping zullen verenigingen niet in aanmerking 
meer komen maar andere verenigingen zullen meer krijgen. Als verenigingen 
hierdoor specifiek beleid gaan ontwikkelen om specifieke doelgroepen aan te 
trekken en te bedienen dan kan er een tekort gaan ontstaan. Mocht de praktijk 
dit uitwijzen dan zal de komende periode mogelijk een aanvullend voorstel aan 
de raad worden voorgelegd. 

 
Bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen in de verschillende beleidsregels, voor de aangepaste en 
volledige inhoud van de beleidsregels verwijzen wij u naar bijlage 1. 
  

4.3. Voorstel verhogen huidig budget sportevenementen 

 
Het huidige budget voor de Beleidsregel subsidie sportevenementen’ bedraagt jaarlijks zo’n € 29.000,- 
De gemeente Lelystad kent meer dan 100 sportverenigingen die geregeld grotere of kleinere 
activiteiten organiseren die in aanmerking komen voor de subsidieregeling sportevenementen. Vanuit 
de gemeente stimuleren wij dat verenigingen actief inwoners benaderen om hen kennis te laten 
maken met hun sport. Veel verenigingen doen dit via open dagen of evenementen waar men zich ook 
als ongeorganiseerde sporter voor kan inschrijven. Goede voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse 
beachvolleybalevenement van VV Volta of de wekelijkse sportinstuiven voor de jeugd tot 18 jaar van 
basketbalvereniging Flevomusketiers. Ook zijn er steeds meer verenigingen de komende jaren aan 
hun 25- of zelfs 40- jarige jubilea toe waarbij zij allerlei activiteiten organiseren met een sportief 
karakter. Op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende 
jaren is verhoging van dit budget noodzakelijk. 
    

Aanleiding Structureel tekort op het budget sportevenementen 

Concrete 
interventie 

Verhogen van het beschikbare budget 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Verzoeken van verenigingen die voldoen aan de beleidmaatregel 
sportevenementen kunnen de komende jaren worden gehonoreerd. 

Succesfactor Een breed aanbod van evenementen met een open karakter 

Primaire 
programma 

Versterken sportverenigingen 

Financiën € 10.000,- per jaar 

Opmerkingen Toevoegen aan het bestaande budget sportevenementen. 

 

3.2. Voorstel uitbreiding formatie sportsteunpunt 

 
Sportsteunpunt is een servicebureau voor sportverenigingen in Lelystad en is onderdeel van het 
Sportbedrijf Lelystad. Het geeft voorlichting, informatie en advies. Het is een onderdeel van het 
Stafbureau van het Sportbedrijf.. De coördinatie van het sportsteunpunt wordt uitgevoerd door de 
sportverenigingsconsulent. 

 

Het sportsteunpunt heeft op basis van de kaders in de vorige beleidsnota sport en vanuit de 
gemeentelijke opdracht als missie geformuleerd: 
Het Sportsteunpunt Lelystad stelt zich ten doel om Lelystadse sportverenigingen duurzaam te 
vitaliseren en versterken. 
 
Het sportsteunpunt heeft hierbij de volgende visie: 
Het Sportsteunpunt Lelystad brengt deze missie tot uitvoer door bepaalde expertise, zoals kennis op 
gebied van accommodatie, bestuur, financiën, wet- en regelgeving en strategie, zonder kosten ter 
beschikking te stellen om zo de kwaliteiten van bestuur en commissieleden van sportverenigingen en 
sportstichtingen in Lelystad te versterken. 

 

Hierbij heeft het sportsteunpunt de intentie om;  “de ideale intermediair zijn tussen de 
sportverenigingen, sportbedrijf Lelystad en gemeente Lelystad.” 
Voor de sportverenigingen houdt dat in dat Het Sportsteunpunt Lelystad een enthousiaste en 
betrouwbare organisatie is, die begrijpt welke vragen er leven, die tijdig vanuit haar netwerk adequate 
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ondersteuning levert en die helder communiceert over wat zij wél en niet voor de sportverenigingen in 
Lelystad kan betekenen. 

 

Doelstellingen: 
� Het signaleren van collectieve knelpunten bij Lelystadse sportverenigingen. 
� Het signaleren van bestuurlijke knelpunten binnen sportverenigingen in Lelystad. 
� Het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van het verenigingskader. 
� Het tijdig informeren, voorlichten en adviseren van bestuurders en commissieleden over kwesties 

die van belang zijn voor sportverenigingen. 
� Het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen. 
� Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij sportverenigingen. 
� Het stimuleren van gecombineerd gebruik van Sportaccommodaties.  
 
Om deze doelstellingen te halen functioneert de sportverenigingsconsulent als eerste aanspreekpunt 
voor bestuurders van sportverenigingen in Lelystad. 
Hij signaleert ontwikkelingen in vraagpatronen en merkt wijzigingen in klantvragen op. Daarnaast 
informeert hij het verenigingskader over (nieuwe) wet- en regelgeving, stimuleert en informeert over 
het gebruik van (gemeentelijke) subsidies en regelingen voor sportverenigingen. 
Ook stimuleert hij het gecombineerde gebruik van sportaccommodaties. Er worden reguliere 
overleggen gehouden met het hoofd van de afdeling klantenservice van het Sportbedrijf, 
beleidsadviseur sport van de gemeente Lelystad en coördinator sport van partner Sportservice 
Flevoland.Op aanvraag van de beleidsadviseur sport of directeur Sportbedrijf wordt door de consulent 
informatie en/of advies gegeven. 
De consulent is ook belast met de projectleiding van de Lelystadse Sportverkiezingen. 
Om deze doelstellingen te ondersteunen beschikt de consulent over een aantal budgetten, namelijk 
voor informatievoorziening en communicatie, trajectondersteuning, deskundigheidsbevordering en 
serviceverlening.  
 
Bijkomende taken zijn: 

� Al dan niet proactief gesprekken voeren met bestuursleden van Lelystadse sportverenigingen. 
� Bij specifieke vragen de vereniging in contact brengen met organisaties die gevraagde 

ondersteuning kunnen bieden. 
� Het verzorgen van thema en/of informatie avonden (Sportcafé) voor sportverenigingen en hun 

bestuurders. 
� Het coördineren van het jaarlijkse sportgala 
� Het enthousiasmeren en informeren van verenigingen over projecten zoals BOS (Buurt 

Onderwijs en Sport) of impulsmaatregelen zoals mogelijkheden van de 
combinatiefunctionarissen. 

 
Het Sportsteunpunt brengt eenmaal per maand een nieuwsbrief uit. Daarnaast heeft het een eigen 
informatieblok op de website van het Sportbedrijf. Hier kunnen inwoners ook alle gegevens vinden van 
de verschillende sportverenigingen in Lelystad. Op de website ‘s van gemeente Lelystad en 
Sportservice Flevoland beschikt het Sportsteunpunt over een informatiepagina.  
Ter herkenning heeft het Sportsteunpunt bedrijfspostpapier met een eigen logo. 
 
Monitoring 
Met regelmaat wordt bekeken of de inzet van verenigingsondersteuning haar vruchten afwerpt. Dit 
wordt gedaan door op steekproefwijze klanten te benaderen. Ook worden het aantal vraagstellingen 
per jaar per categorie geanalyseerd. Om de drie jaar wordt een onderzoek gehouden naar de 
tevredenheid van de klant. In het voorjaar 2008 is weer een onderzoek gehouden waarbij de 
respondenten aan hebben gegeven de dienstverlening en service van het sportsteunpunt zeer te 
waarderen. De consulent streeft er naar, om jaarlijks in ieder geval met vijf en twintig verschillende 
sportverenigingen in contact te komen.  
 
Steeds meer verenigingen kampen met problemen, tekort aan bestuurlijk kader, gebrek aan kennis 
specifieke onderwerpen (bijv sponsorbeleid, algemeen beleidplan, wet- en regelgevingvraagstukken 
etc.) Zij  weten het Sportsteunpunt steeds vaker te vinden en doen dan ook steeds vaker een beroep 
op het Sportsteunpunt. Om het niveau van dienstverlening de komende jaren te garanderen is een 
uitbreiding van de huidige vacatureruimte noodzakelijk. Op dit ogenblik wordt het Sportsteunpunt door 
één persoon fulltime bemand. Aangezien de vraag toeneemt en daarmee de druk op het 
sportsteunpunt is dit een kwetsbare situatie. De impuls combinatiefuncties (zie 4.1.) voorziet in 
ondersteuning van activiteiten die zich bevinden op het snijvlak sport onderwijs en cultuur. De 
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afgelopen jaren bevind een deel van het takenpakket van het Sportsteunpunt zich ook steeds meer  
op dit snijvlak. Als we naar de toekomst kijken zien wij ook landelijke maatregelen die op de sport 
afkomen, denk maar aan de maatschappelijke stages, maar ook zeker kansen biedt aan de sport.  
 

Aanleiding Toenemende vraag op de kennis en expertise van het Sportsteunpunt 

Concrete 
interventie 

Uitbreiding vacatureruimte met een halve Fte (20 uur) 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Het Sportsteunpunt kan de taken die zij hebben uitvoeren en aan de 
toenemende ondersteuningsvraag van verenigingen voldoen.  

Succesfactor Maatgericht aanbod voor verenigingen 

Primaire 
programma 

Versterken sportverenigingen, Sport als doel, sportparticipatie verhogen, sport 
als middel 

Financiën vanuit de impulsmaatregel combinatiefunctie wordt z.s.m. een halve Fte 
structureel toegevoegd aan de bestaande formatie van het Sportsteunpunt. 

Opmerkingen De uitbreiding wordt structureel aangesteld bij het Sportbedrijf (Sportsteunpunt). 
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5. Sportaccommodaties verbeteren 
 
Lelystad kent een breed scala aan sportaccommodaties. Generaal gesproken is er sprake van zekere 
mate van achterstallig onderhoud, m.n. bij de accommodaties die in beheer zijn van de verenigingen 
zelf. Daarnaast moeten we vaststellen dat Lelystad beschikt over relatief veel solitaire gymzalen, 
waarvan de functionaliteit beperkt is.  
 
Ambitie: 
De technische staat van sportaccommodaties is zo dat zij doelmatig en duurzaam gebruikt kan 
worden, waarbij flexibiliteit in ruimtelijke inrichting een belangrijke voorwaarde is en de 
belevingswaarde van de accommodatie bijdraagt aan het optimaal gebruik door de doelgroep. 
 
Actie:  
Er worden voorstellen gedaan waarbij in samenhang met de nota Maatschappelijk Vastgoed wordt 
gekeken naar het huidig en toekomstig aanbod van sportaccommodaties binnen de in de ambitie 
verwoorde uitgangspunten. 
 
Actie: 
Er zal een inhaalslag plaatsvinden op het achterstallig onderhoud van de accommodaties van 
verenigingen. Met de betrokken verenigingen zal worden gekeken of zij zelf in staat zijn het 
achterstallig onderhoud zo snel mogelijk uit te voeren en in de toekomst ervoor te blijven reserveren 
(voor investeringen in het gebouw door de vereniging zijn binnen de huidige subsidieverordening ook 
subsidiemogelijkheden). Lukt dat niet dan wordt aangeboden de accommodatie over te dragen aan 
het Sportbedrijf die de accommodatie weer terug zal brengen op een kwalitatief acceptabel niveau. De 
kosten van het toekomstig (groot) onderhoud worden vervolgens verdisconteerd in de huurprijs van de 
verenigingen. 
 

 
 
Actie: 
In het bestuurlijk kaderdocument staat binnen het programma Binding en Ontmoeting als speerpunt 
opgenomen dat “de nota maatschappelijk vastgoed haar vertaling krijgt in een uitvoeringsprogramma”. 
Uit het onderzoek naar de binnensportaccommodaties in het kader van maatschappelijk Vastgoed 
blijkt dat het huidige aanbod (m.n. gymzalen) in kwalitatieve zin niet aansluit bij de behoefte (sporthal/-
zaalcapaciteit), landelijk cijfers ondersteunen dit ook (1 sporthal op 20.000 inwoners). Om een aantal 



 31

urgente accommodatieproblemen van verenigingen te kunnen ondervangen moet er z.s.m. een derde 
sporthal komen in Lelystad. Tevens zal er binnen het gebied Warande moeten worden gekeken welke 
sportvoorzieningen noodzakelijk zijn waarbij de mogelijkheid van een vierde sporthal moet worden 
onderzocht. 
 
 
5.1.  Voorstel inhaalslag sportaccommodaties die niet in eigendom zijn van het Sportbedrijf 
 
Zoals aangegeven in het Bestuurlijk Kaderdocument is één van de actiepunten uit het 
Collegeprogramma 2006-2010 een inventarisatie van het onderhoud van sportaccommodaties. 
Daaronder vallen ook sportgebouwen die in eigendom zijn van verenigingen (totaal 34 stuks), en dus 
niet in eigendom van de gemeente of het Sportbedrijf.  
In raadsbesluit d.d. 6 december 2007 (nr. B07-16466-4) inzake (gemeentelijk) maatschappelijk 
vastgoed (besluit 2e) is verder gesteld dat de technische staat van accommodaties doelmatig en 
duurzaam dient te zijn (‘ruim voldoende). Een dergelijke technische staat komt ook de gebruikswaarde 
ten goede. Een en ander zal worden uitgewerkt in de Veranderopgave uit te werken in een 
meerjarenprogramma, welke dit voorjaar aan de Raad zal worden aangeboden.  
 
Met verenigingen die niet in staat zijn zelfstandig en uit eigenmiddelen het achterstallig onderhoud te 
repareren zal worden gekeken hoe op zo kort mogelijke termijn de accommodaties naar het 
sportbedrijf kunnen worden overgedragen. Hierbij zal met de verenigingen drie opties worden 
doorgenomen nl. 
- De vereniging gaat zelf investeren en het sportbedrijf biedt ondersteuning bij het vormgeven van een 
onderhoudsplan. 

Op grond van de rapportage wordt gekeken welke aanpassingennodig zijn en in hoeverre de 
vereniging hiervoor heeft gereserveerd. De vereniging kan wanneer zijniet heeft gereserveerd 
een lening aanvragen bij de bank waar de gemeente, binnen de kaders van de 
borgstellingregels garant zou kunnen staan. Tevens kan de vereniginggebruik maken van de 
investeringssubsidie en de 25% regeling die hierin is opgenomen. 

 
- De vereniging kan/wil niet investeren en kan/wil niet lenen. 

In dat geval is het aanbod dat het Sportbedrijf de accommodatie om niet overneemt en het 
achterstallig onderhoud uitvoert. Er wordt een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld 
waarbij een huurcontract wordt opgesteld door het Sportbedrijf waarin de kostenvoor het 
onderhoud etc. zijn verdisconteerd. De vereniging is in deze situatie geen eigenaar meer van 
het gebouw. Het Sportbedrijf wordt eigenaar van het gebouw en verhuurt deze aan de 
vereniging (gelegenheid geven tot sport). Hierbij kan, ter geruststelling van de vereniging, 
sprake zijn van een langdurig huurcontract of ingebruikgevingovereenkomst. 

 
- De vereniging kan/wil niet investeren maar wil het gebouw ook niet overdoen aan het Sportbedrijf. 

We stellen met deze verenigingen een overeenkomst op waarbij zij aangeven af te zien van 
het aan hun gedane aanbod. In de overeenkomst geven wij, Sportbedrijf en gemeente aan 
niet verantwoordelijk te zijn voor het gebouw en het gebruik/ onderhoud en sluiten de 
vereniging uit van een toekomstige bijdrage groot onderhoud/ investeringssubsidie.  

 
De gesprekken zullen in het eerste kwartaal van 2009 plaatsvinden en in de loop van 2009 zal 
uitvoering worden gegeven aan de inhaalslag omdat dit reeds bij de VJN 2008 is ingebracht en door 
de raad is gehonoreerd. 
 

Aanleiding Constatering dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de accommodaties 
die niet het eigendom zijn van het Sportbedrijf. 

Concrete 
interventie 

- Er zal naar worden gestreefd om de eigendomssituatie zodanig vorm te geven  
dat een kwalitatief goede staat van gebouwen ook gehandhaafd kan blijven of 
mogelijk verder verbeterd wordt (Nota Sport 2009-2012). 
- De technische staat van de betreffende sportgebouwen wordt in ieder geval 
naar een minimaal, wettelijk vereist niveau, gebracht. 
- Het Sportbedrijf en de gemeente gaan (eerste kwartaal 2009) met de 
betreffende verenigingen in gesprek aan de hand van het uitgevoerde  
onderzoek. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

De gebouwen waarbij achterstallig onderhoud is geconstateerd zijn opgeknapt 
zodat sprake is van technische staat dat voldoet aan wettelijke eisen. In 
sommige gevallen zal dat door de verenigingen worden gedaan uit eigen 
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middelen. De verenigingen die hier niet toe in staat zijn krijgen de mogelijkheid 
hun gebouw over te dragen aan het Sportbedrijf zodat die hun  accommodaties 
weer op een kwalitatief acceptabel peil kan brengen. Het Sportbedrijf zal de 
accommodatie dan weer verhuren aan de betreffende vereniging 

Succesfactor Nauwe samenwerking tussen gemeente en het Sportbedrijf 
Verenigingen zijn overtuigd van de meerwaarde van een goede accommodatie. 

Primaire 
programma 

Sportaccommodaties 

Financiën Is reeds toegekend bij de VJN 2008 

Opmerkingen Geen. 

 

5.2. Voorstel realisatie derde sporthalvoorziening 

In het bestuurlijk kaderdocument staat binnen het programma Binding en Ontmoeting als speerpunt 
opgenomen dat “de nota maatschappelijk vastgoed haar vertaling krijgt in een uitvoeringsprogramma” 
en dat, vooruitlopend op dit uitvoeringsprogramma, “wordt voorzien in voorstel 3

e
 Sporthal”.  Bij de 

VJN 2008 is hiervoor dan ook een voorstel gedaan welke is gehonoreerd. 
 
Op 20 december 2007 heeft het college besloten (B07-19542) Handbalvereniging Lelystad te 
verhuizen naar de locatie de Rietlanden. In dit voorstel wordt ook gesproken over de uitkomsten van 
het onderzoek naar de binnensportaccommodaties in het kader van Maatschappelijk Vastgoed. Hieruit 
blijkt dat het huidige aanbod (m.n. gymzalen) in kwalitatieve zin niet aansluit bij de behoefte (sporthal/-
zaalcapaciteit), landelijk cijfers ondersteunen dit ook (1 sporthal op 20.000 inwoners). Om een aantal 
urgente accommodatieproblemen van verenigingen te kunnen ondervangen moet er z.s.m. een derde 
sporthal komen in Lelystad. In de toelichting van het hierboven genoemde collegebesluit is ook 
aangegeven dat de hiervoor benodigde middelen bij de VJN 2008 zal worden meegenomen. 
 
De bouw van de derde sporthal is een onderdeel in een verplaatsingsproces van een tweetal 
verenigingen namelijk Handbalvereniging Lelystad (HVL) en AKV Exakwa. Beide verenigingen 
hebben (HVL) of moeten op termijn (Exakwa) hun huidige locatie verlaten vanwege woningbouw 
(HVL) of het voornemen om woningbouw te realiseren (Exakwa). 
De beide verenigingen worden verplaatst vanuit het principe “nieuw voor oud” dit heeft tot gevolg dat 
er middelen zijn opgenomen binnen het Wijkdekkingsplan voor de verplaatsing van beide 
verenigingen. 
 
Opgemerkt moet worden dat bij het voorstel VJN 2008 nog werd uitgegaan van bouw en realisatie in 
2009. In afgelopen periode zijn verschillende gesprekken geweest met de betrokken partners, 
waaronder ook Exakwa. Dit heeft geleid dat het proces iets is vertraagd en dat de realisatie in 2009 
niet reëel is maar dat ernaar wordt gestreefd in 2010 oplevering te realiseren. De start van de bouw 
zal wel aanvangen in 2009.  
 
Dit geeft het volgende financiële beeld welke ook in het voorstel bij de VJN 2008 is opgenomen. 

 
Dekking Bedrag Financiering 

Gemeentelijke investering 
verplaatsing HVL (WOP NW

6
)  

€ 543.000,- Op basis van “nieuw voor oud” door 
de verplaatsing van de locatie aan De 
Schouw naar de Rietlanden. 

Gemeentelijke investering 
verplaatsing Exakwa (WOP NO

7
) 

€ 550.000,- 
 

Op basis van “nieuw voor oud” door 
de verplaatsing van Exakwa vanaf 
sportpark Langezand naar de 
Rietlanden.  

Investering
8
 Sportbedrijf Lelystad  € 1.607.000,- Investering door het Sportbedrijf 

 
Totale kosten

9
 derde Sporthal 

 
€ 2.700.000 

 

                                                
6
 Dekking WOP NW is vastgesteld en meegenomen in het collegebesluit van 20 dec. 2007 

7
 Dekkingsplan WOP NO is nog niet vastgesteld deze raming is wel begroot op grond van “nieuw voor oud”. 

8
 Het ontbrekende bedrag wordt als investering door het sportbedrijf gedaan (zie ook constructie zwembad) en 
heeft gevolgen voor de jaarlijkse bijdrage aan het Sportbedrijf, deze wordt met een bedrag van € 149.500,- 
verhoogd 
9
 prijspeil 2007 
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Aanleiding Op grond van de behoefte, kwantitatieve gegevens en de nota maatschappelijk 
vastgoed is geconstateerd dat er dringend behoefte is aan een derde 
sporthalvoorziening in de stad. 

Concrete 
interventie 

Bij de voorjaarsnota 2008 zijn middelen aangevraagd om te komen tot de bouw 
van een nieuwe sporthalvoorziening 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Derde sporthal is gerealiseerd en in gebruik 

Succesfactor Betrokken verenigingen meenemen in het proces en zoeken naar 
mogelijkheden voor een optimaal gecombineerd (mede)gebruik. 

Speerpunt Sportaccommodaties 

Financiën Is reeds toegekend bij de VJN 2008 

Opmerkingen Geen. 

 

5.3. Voorstel realisatie kunstgrasvoorziening SV Lelystad ’67 

 
Lelystad heeft drie voetbalverenigingen en vier zaalvoetbalverenigingen, daarmee is voetbal nog 
steeds de meest populaire verenigingssport in de stad

10
. Twee van de drie verenigingen hebben een 

ledenstop (Unicum en SV Lelystad ’67). SV Batavia komt terug van een moeilijke periode maar heeft 
nog voldoende veldcapaciteit om nieuwe leden te werven. 
Op dit ogenblik zijn gesprekken gaande tussen het Sportbedrijf, SV Lelystad ‘67en de gemeente om te 
kijken welke mogelijkheden er zijn voor de (verouderde) accommodatie van SV Lelystad ’67. Deze 
gesprekken vinden ook plaats binnen het kader dat door de raad is geschetst bij punt 5.1. 
 
De woningbouwopgave die is geschetst bij het vorige punt (Exakwa) heeft ook gevolgen voor SVL’67. 
Hierdoor zal SV Lelystad ‘67op termijn (afhankelijk van de realisatie van het project) twee velden 
moeten inleveren. Daarnaast is er een langgekoesterde wens van de vereniging om over een 
kunstgrasvoorziening te beschikken. Doordat de huidige trainingsfaciliteit  natuurgras is moet de 
vereniging vaak uitwijken naar de wedstrijdvelden om daar de training te geven, dit is met name het 
geval in het najaar als de velden erg slecht zijn. Hierdoor komt er een zwaardere belasting op het 
complex als geheel wat weer tot gevolg heeft dat de onderhoudskosten hoger zijn. 

                                                
10
 Zie ook onderzoek maatschappelijk vastgoed 
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Als we kijken welke mogelijkheden van het principe nieuw voor oud kunnen we concluderen dat vanuit 
de WOP NO middelen beschikbaar zijn om op termijn een kunstgrasvoorziening te realiseren. 
Hierdoor kan de vereniging meer en intensiever gebruik maken van de trainingsfaciliteiten en komt het 
de kwaliteit en niveau van het voetbal en het complex als geheel ten goede. 
Door deze investering naar voren te halen kan op korte termijn deze kunstgrasvoorziening worden 
gerealiseerd en zullen de kosten van onderhoud van het complex afnemen. 
 
Vanuit de nota maatschappelijk vastgoed zal u een voorstel worden gedaan hoe een en ander naar 
voren getrokken kan worden. Waarbij vanuit het ROS een voorfinanciering zal worden voorgesteld op 
basis van “nieuw voor oud”. Wanneer de woningbouwlocatie verder wordt ontwikkeld zal dit vanuit het 
wijkdekkingsplan worden vereffend. 
 

Aanleiding De vereniging SV Lelystad ’67 zit op het maximale aantal leden. Hierdoor is er 
een hoge belasting van de velden en in het bijzonder van de trainingsvelden 
(natuurgras). 
Wat tot gevolg heeft dat de vereniging soms uitwijkt naar wedstrijdvelden 
waardoor deze extra worden belast wat weer extra kosten tot gevolg heeft. 
Op termijn moet de vereniging twee velden afstaan voor woningontwikkeling 
binnen het WOP 

Concrete 
interventie 

De realisatie van een kunstgrasvoorziening wordt naar voren gehaald vanuit de 
Nota Maatschappelijk Vastgoed. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

De trainingsfaciliteit bij SVL’67 bestaat uit kunstgras 

Succesfactor  

Speerpunt Sportaccommodaties verbeteren. 

Financiën n.v.t. 

Opmerkingen In de nota Maatschappelijk Vastgoed zal een voorstel worden gedaan hoe 
e.e.a. kan worden (voor)gefinancierd. 
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5.4. Voorstel groot onderhoud bestaand Cruyff Court 

 
In 2008 bestond het Cruyff veldje in de Atolwijk 5 jaar. Lelystad is daarmee uniek omdat Lelystad in 
2003 de eerste gemeente was die een dergelijk Cruyff Court kreeg. Het succes van Lelystad kreeg 
navolging in heel Nederland maar ook daarbuiten, dit heeft ertoe geleid dat er nu meer dan 100 
veldjes zijn. Lelystad kreeg in 2006 de titel “Cruyff Court van het jaar” omdat Lelystad nog steeds een 
voorbeeld is hoe verschillende partijen kunnen samenwerken om daarmee de jeugd in beweging te 
krijgen. Aangezien het veldje in de Atol wijk in 2012 bijna 10 jaar ligt zal de toplaag van het veld 
moeten worden vervangen. Bij de aanleg van het veld zijn afspraken tussen de gemeente en het 
Sportbedrijf gemaakt over het onderhoud van de voorziening, Het Sportbedrijf is verantwoordelijk voor 
het specialistische onderhoud aan de grasmat en de gemeente is verantwoordelijk voor de rest van de 
voorziening. Bij de realisatie van de voorziening zijn echter nooit middelen gereserveerd voor groot 
onderhoud of de vervanging van de toplaag. 
 

Aanleiding De jeugd stimuleren en faciliteiten bieden om ook buiten actief te zijn. 

Concrete 
interventie 

Groot onderhoud van het bestaande Aron Winter veld in de Atolwijk 

Beoogd resultaat 
in 2012 

In 2012  is de toplaag van het bestaande veld in de Atolwijk vervangen. 

Succesfactor Nauwe samenwerking tussen PWM, speelruimtebeleid beheer en onderhoud en 
Sportbedrijf 

Speerpunt Sportaccommodaties verbeteren en Sportparticipatie verhogen 

Financiën Eenmalige investering van  € 60.000,- 

Opmerkingen De aanvraag wordt gedaan binnen de integrale afweging maar de investering 
staat voor 2012 in de planning. 

 

5.5. Voorstel inrichting gymzalen ten behoeve van het sport- verenigingsgebruik 

 
Veel gymzalen in de stad worden in naschoolse en avonduren gebruikt door verenigingen of andere 
clubjes die georganiseerd of ongeorganiseerd gebruik maken van de gymzaalvoorziening. 
Bij de verzelfstandiging van het Sportbedrijf is geen budget meegegeven om de sportinrichting van de 
gymzalen te onderhouden en te vervangen. De afgelopen jaren hebben we een toename gezien in het 
gebruik van gymzalen buiten de schooluren. Vanuit onderwijs is budget beschikbaar voor de inrichting 
van de gymzalen. Echter doordat het niet schoolgerelateerde gebruik is toegenomen zijn ook de 
kosten hiervoor toegenomen, immers materiaal slijt hierdoor sneller. Op dit moment is de bestaande, 
niet voor onderwijs geschikte, sportinrichting aan vervanging toe, de budgetten hiervoor zijn niet 
beschikbaar.  
 
In overleg met het bewegingsonderwijs en het Sportbedrijf is gekeken welke eenmalige investering 
nodig is om de huidige sportinrichting te vervangen en het in de toekomst op een goed niveau te 
houden. 
 

Aanleiding Bij de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zijn geen budgetten meegegeven 
voor de inrichting van sportzalen t.b.v. sport/ verenigingsgebruik 

Concrete 
interventie 

-Eenmalige investering om de sportinrichting van de gymzalen te vervangen 
- structurele bijdrage om de inrichting op orde te houden 

Beoogd resultaat 
in 2012 

- de inrichting structureel geschikt te maken voor onderwijsgebruik, naschools 
bewegen èn recreatief sportgebruik.  
- Samen met het onderwijs komen tot één passend structureel budget voor het 
onderhouden en vervangen van de inrichting van de gemeentelijke gymzalen 
en de sportvloeren,  

Succesfactor Goede afstemming met Sportbedrijf en bewegingsonderwijs 

Speerpunt Verbeteren sportaccommodaties 

Financiën Eenmalige investering van €  25.000,- en structureel een bedrag van € 2500,- 
opnemen. 

Opmerkingen  
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5.6. Voorstel Onderzoek mogelijkheden lokaal denksportcentrum 

 
Vanuit de diverse denksporten (dammen, schaken, bridgen, et cetera.) wordt ruimte gezocht voor een 
permanent onderkomen. Inventarisatie heeft uitgewezen dat deelgebruik in een Marktplaats voor de 
buurt voor een aantal van de huidige organisaties een goede oplossing is. Daar zal in het programma 
van een Marktplaats voor de buurt dan ook ruimte voor (moeten) worden gevonden. 
Een aantal andere organisaties heeft echter aangegeven dat zij zo vaak gebruik willen maken van een 
ruimte, dat er nauwelijks ruimte zal zijn om die ruimte ook door anderen te laten gebruiken. Gezien het 
karakter van de sport, hebben zij behoefte aan een omgeving die de noodzakelijke rust garandeert. 
Dit is alleen in een Marktplaats voor de buurt te realiseren als een aparte ruimte wordt gebouwd, 
hetgeen niet aansluit bij de uitgangspunten van een Marktplaats voor de buurt. Voor deze 
denksportorganisaties zal – ook gezien hun financiële mogelijkheden – vooral moeten worden 
gekeken naar de locaties die vrijkomen doordat de huidige gebruikers overgaan naar een Marktplaats 
voor de buurt, denk hierbij aan buurtcentrum De Krakeling. Dit dient bij de ontwikkeling van de 
Marktplaats voor de buurt steeds te worden afgewogen. 
 

Aanleiding Er is steeds meer behoefte aan een plek waar verschillende verenigingen op 
het gebied van denksport hun sport kunnen beoefenen. 

Concrete 
interventie 

Vanuit de nota Maatschappelijk Vastgoed zal onderzocht worden welke locaties 
vrij komen doordat organisaties overgaan naar de marktplaats voor de buurt. 

Beoogd resultaat 
in 2012 

Er is op korte termijn (2010) duidelijkheid over de mogelijkheid van een Lokaal 
denksportcentrum. Wanneer dit positief is zullen verschillende 
denksportverenigingen zijn geclusterd in een vrijgekomen accommodatie 

Succesfactor De verenigingen moeten wel de financiële mogelijkheden hebben om een 
exclusieve ruimte te huren 

Speerpunt Accommodaties verbeteren 

Financiën n.t.b. 

Opmerkingen Zal; worden opgepakt in overleg met de afdeling gebouwenbeheer. 
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6. Samenvattend (financieel) overzicht 
 

1. Sportparticipatie verhogen 

 

Beleidmaatregel Resultaat 2012 Incidenteel Structureel financieringsbron 
1.1.Voorstel 
verbeteren en 
aanleg van 
hardlooproutes en 
mountainbikepaden. 
 

In overleg met gebruikers zijn de bestaande hardlooproutes en 
mountainbikepaden in het Zuigerplasbos en de Groene Velden 
verbeterd. Nieuwe paden zijn aangelegd en verbindingen met 
bestaande paden zijn gemaakt. De paden voldoen aan de 
voorwaarden zoals die door de KNAU Kon. Ned. Atletiek Unie 
en de NWB Ned. Wieler Bond zijn gedefinieerd. 

€ 95.000,- Pm. onderhoud VJN 2009 

1.2. Voorstel 
versterken 
samenwerking en 
bereiken 
ongeorganiseerde 
sporters. 

25 verenigingen bieden een introductieprogramma aan voor 
niet leden en hiervan werkt zo’n 75% samen met een 
commerciële sportaanbieder. 

 € 12.500,- VJN 2009 

1.3 Voorstel 
stimuleren integratie 
sporters met een 
functiebeperking 
binnen de 
sportvereniging. 

10 verenigingen bieden een (introductie)programma aan voor 
sporters met een functiebeperking. 

 €  5.000,- VJN 2009 

1.4 Voorstel 
wijkgericht aanbod 
jongeren 15 tot 23 
jaar. 
 

- Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld voor de doelgroep    
  gericht op jongens én meisjes. 
- Er worden wekelijks 8 activiteiten aangeboden voor deze    
  doelgroep verspreid over de verschillende wijken. 
- De negatieve curve is omgebogen naar een positieve bij de   
  volgende sportpeiling. 

  Kadernota Impuls 
Combinatiefuncties 
(1 Fte) 

1.5 Voorstel 
uitvoering projecten 
en ondersteuning 
ten behoeve van de 
breedtesport. 

Continueren van de activiteiten en ondersteuning in het kader 
van de breedtesport. 

 € 35.000 VJN 2009 

 

Totaal  € 95.000,- € 52.500,- VJN 2009 
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2. Sport als doel verdiepen 

Beleidmaatregel Resultaat 2012 Incidenteel Structureel financieringsbron 
2.1. Voorstel aanleg 
twee sociale 
speel/sportvelden in 
de stad 

Er liggen verdeeld over de stad vier sociale sport- speelvelden 
waar men ongeorganiseerd verschillende sporten kan 
beoefenen. 

€ 150.000,-
11
   VJN 2009 

2.2 Voorstel 
financiële 
tegemoetkoming in 
de kosten 
sportdeelname 

Er is geen financiële drempel meer voor de doelgroep om hun 
kinderen te laten sporten. 

  Voorstel vanuit de 
armoedenota/ 
Bijzondere bijstand 

2.3. Voorstel 
ondersteunen 
topsporters, 
talentontwikkeling 
en verenigingen  

De gemeente Lelystad participeert binnen het Olympisch 
netwerk. Er wordt ondersteuning geboden aan 
topsportverenigingen, individuele talenten of sporters met een 
A status. Hierbij zal ook het bedrijfsleven een belangrijke rol 
spelen. 

 € 5.000,- VJN 2009 

2.4. Voorstel 
(talent)ontwikkeling 
zeilsport 

Aanstelling van een regiohoofdcoach bij het Hoofdsteunpunt 
van het Bovenwater die naast topsporttrainingen ook meedenkt 
en meewerkt om de zeilsport breder bekendheid te geven bij 
het onderwijs (vliegwieleffect).   

€ 56.250,-
12
  

 
 VJN 2009 

 

Totaal  € 206.250,- € 5000,- VJN 2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 De kosten per veld bedragen € 75.000,-. De middelen zijn voor de aanleg van twee velden. 
12 De bijdrage vindt plaats op projectbasis voor de periode 2010 tot 2012, de kosten per jaar zijn € 18.750,- 
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3. Sport als middel verbreden 

Beleidmaatregel Resultaat 2012 Incidenteel Structureel financieringsbron 

3.1 Voorstel sport 
versterkt de Wmo 

In het beleidsplan Wmo zijn voorstellen opgenomen die sport 
als middel inzetten om maatschappelijke doelen binnen de 
Wmo te bereiken. 

  Beleidsplan WMO 

3.2 Voorstel 
verhogen 
effectiviteit en 
plezier in 
schoolzwemmen 

- 80% van de kinderen zijn aan het eind van groep drie in het   
  bezit van zwemdiploma A. 
- Kinderen maken kennis met de bewegingscultuur in het water   
  en komen daardoor in contact met verschillende    
  watersporten. 

  Binnen het 
beschikbare budget 
schoolzwemmen 

3.3. Voorstel 
compensatie 
brandstof- en 
vervoerskosten 
schoolzwemmen 

De extra kosten van het vervoer worden gecompenseerd  
waardoor de kosten van het schoolzwemmen binnen het 
beschikbare budget blijven. 

 € 10.000- VJN 2009 

3.4  Voorstel aanleg 
innovatief SmartUs 
plein. 

Er is één SmartUs voorziening gerealiseerd in Lelystad. € 85.000,-  VJN 2009 

3.5. voorstel 
realiseren budget 
voor grote 
sportevenementen 

Jaarlijks wordt de mogelijkheid geboden om minimaal 1 
sportevenement dat geen open karakter heeft te organiseren in 
Lelystad. 

 € 15.000,- VJN 2009 

 

Totaal  € 85.000,- € 25.000,-  
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4. Sportverenigingen versterken 

Beleidmaatregel Resultaat 2012 Incidenteel Structureel financieringsbron 

4.1 Voorstel 
combinatiefunctionarissen 
Onderwijs, sport en 
cultuur. 

In 2012 zijn 12,6 structurele arbeidsplaatsen gerealiseerd die 
vanuit de brede school tot doel hebben. 

- een uitbreiding van het aantal Brede Scholen met 
een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair, als 
het voortgezet onderwijs; 

- de versterking van sportverenigingen met het oog op 
hun maatschappelijke functie en de inzet van 
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse 
opvang en de wijk; 

- het stimuleren van een dagelijks sport- en 
beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen; 

  Kadernota Impuls 
Combinatiefuncties  

4.2 Voorstel herziening 
subsidiemogelijkheden 
verenigingen  

- Vitale verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund,      
  dat wil zeggen een vitale vereniging heeft een minimaal   
  aantal (jeugd)leden. 
- Verenigingen worden gestimuleerd om voor specifieke  
  doelgroepen gehandicapten en allochtonen een passend      
  aanbod te realiseren. 

  Binnen de huidige 
subsidies sport 

4.3. Verhogen huidig 
budget 
sportevenementen 

Verzoeken van verenigingen die voldoen aan de 
beleidmaatregel sportevenementen kunnen de komende 
jaren worden gehonoreerd. 

 € 10.000,- VJN 2009 

4.4. voorstel uitbreiding 
formatie sportsteunpunt 

Het Sportsteunpunt kan de taken die zij hebben uitvoeren en 
aan de toenemende ondersteuningsvraag van verenigingen 
voldoen. 

  Kadernota Impuls 
Combinatiefuncties 
(1/2 Fte) 

 

Totaal   € 10.000,- VJN 2009 
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5. Sportaccommodaties verbeteren 

Beleidmaatregel Resultaat 2012 Incidenteel Structureel financieringsbron 

5.1. Voorstel 
inhaalslag 
sportaccommodaties 
die niet eigendom in 
eigendom zijn van het 
sportbedrijf 

De gebouwen waarbij achterstallig onderhoud is 
geconstateerd zijn opknapt zodat sprake is van technische 
staat dat voldoet aan wettelijke eisen. In sommige gevallen zal 
dat door de verenigingen worden gedaan uit eigen middelen. 
De verenigingen die hier niet toe in staat zijn krijgen de 
mogelijkheid hun gebouw over te dragen aan het Sportbedrijf 
zodat die hun  accommodaties weer op een kwalitatief 
acceptabel peil kan brengen. Het Sportbedrijf zal de 
accommodatie dan weer verhuren aan de betreffende 
vereniging. 

  VJN 2008 is reeds 
gehonoreerd  

5.2 Bouw derde 
sporthal

13
 

Derde sporthal is gerealiseerd en in gebruik   VJN 2008 

5.3. Voorstel 
realisatie 
kunstgrasvoorziening 
SVL’67 
 

De trainingsfaciliteit bij SVL’67 bestaat uit kunstgras   Nota 
Maatschappelijk 
vastgoed 

5.4 Voorstel groot 
onderhoud bestaand 
Cruyff Court 

In 2012  is de toplaag van het bestaande veld in de Atolwijk 
vervangen. 

€ 60.000,-  VJN 2009 

5.5 Voorstel inrichting 
gymzalen ten 
behoeve van het 
sport- 
verenigingsgebruik 
 

- de inrichting structureel geschikt te maken voor    
  onderwijsgebruik, naschools bewegen èn recreatief    
  sportgebruik.  
- Samen met het onderwijs komen tot één passend structureel   
  budget voor het onderhouden en vervangen van de inrichting   
  van de gemeentelijke gymzalen en de sportvloeren, 

€ 25.000,- € 2.500,- VJN 2009 

5.6. Onderzoek 
denksportcentrum 

Er is op korte termijn (2010) duidelijkheid over de mogelijkheid 
van een Lokaal denksportcentrum. Wanneer dit positief is 
zullen verschillende denksportverenigingen zijn geclusterd in 
een vrijgekomen accommodatie 

  Nota 
Maatschappelijk 
Vastgoed 

 

Totaal  € 85.000,- € 2.500,- VJN 2009 

                                                
13 Het ontbrekende bedrag wordt als investering door het sportbedrijf gedaan (zie ook constructie zwembad) en heeft gevolgen voor de jaarlijkse 
bijdrage aan het Sportbedrijf, deze wordt met een bedrag van € 149.500,- verhoogd 
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Speerpunt Incidenteel Structureel financieringsbron 

1. Sportparticipatie verhogen €  95.000,- € 52.500,- VJN 2009 

2. Sport als doel verdiepen € 206.250,- €  5.000,- VJN 2009 

3. Sport als middel verbreden €  85.000,- € 25.000,- VJN 2009 

4. Sportverenigingen versterken  € 10.000,- VJN 2009 

5. Sportaccommodaties verbeteren € 85.000,- € 2.500,- VJN 2009 

    

TOTAAL € 471.250,- € 95.000,- VJN 2009
14

 

 

                                                
14  De raad heeft bij de behandeling van de NJN 2009 op 1 december 2009 besloten: voor 2010 € 139.000,00 (voorstel 1.1, 2.4 en 5.5), € 19.000,00 (voorstel 
2.4) in 2011 en € 19.000,00 (voorstel 2.4) in 2012 incidenteel beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota; met ingang van 2010 structureel  
€ 95.000,00 (voorstel 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 3.3, 3.5, 4.3 en 5.5) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sportnota; met ingang van 2012 het bedrag te 
verhogen met € 15.000,00 (voorstel 2.1) voor onderhoud van de twee sociale sportvelden; de bedragen van € 160.000,00 (voorstel 2.1. (1 speelveld ad          
€ 75.000,-) en voorstel 3.4) voor 2011 en € 135.000,00 (voorstel 2.1. (1 speelveld ad € 75.000,-) en voorstel 5.4)   
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BIJLAGE 1  
 

Nieuwe beleidsregels Sport  

 

Product: 
Programma: 
Beleidsstuk: 
 
Onderwerp: 

751100 
Binding en Ontmoeting 
Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012 
“Tussen start en finish”  
Subsidie voor deskundig (technische) leiding (DTL) sportverengingen    

 

Beleidsinhoud 

Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te geven 

aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 

- De hoge mate van sportparticipatie dient vast te worden gehouden. Door extra aandacht te geven 
aan de ongeorganiseerde sporters en de doelgroepen die achterblijven stijgt het percentage van 

sportdeelname. 
 

Algemene bepalingen 

1. Een boekjaar mag gelijk gesteld worden aan een verenigingsjaar. 
2. In te dienen financiële stukken, dienen te worden vergezeld van een goedkeurende verklaring van 

een onafhankelijke kascommissie. 
 

Subsidiecriteria 

Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 
1) zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende 

sportbond en tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd; 

2) zij minimaal bestaat uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar); 
3) de subsidie wordt aangevraagd voor de kosten van het inschakelen van een deskundig persoon (of 

personen) voor de uitvoering van taken binnen de vereniging; 
4) de deskundigheid van de betreffende persoon aantoonbaar wordt erkent door een bondsinstelling of 

ander algemeen erkent instituut;  
5) de aanvraag uiterlijk twee maanden na aanvang van het verenigingsboekjaar is ingediend; 
5.  de aanvraag de volgende gegevens omvat:   

a) een opgave van de begrote kosten van de inschakeling van de deskundige persoon; 
b) bewijsstukken die de deskundigheid of vakbekwaamheid van de betreffende personen/ persoon 

aantonen 
c) voor zover aanwezig, contracten tussen de vereniging en de deskundige persoon inzake de 

afspraken omtrent inzet en beloning; 
d) een exploitatiebegroting van het lopende boekjaar; 

6.  het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
7.  de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 
 
 

Soort subsidie: Jaarlijkse budgetsubsidie (hoofdstuk 3 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode 
 
1) Subsidiabele kosten zijn bruto loonkosten, werkgeverslasten, (onkosten)vergoedingen, verwervings- en 

verhuiskosten en reiskostenvergoedingen indien de betreffende persoon niet woonachtig is in Lelystad.   
2) Vergoedingen die worden betaald voor wedstrijdbegeleiding en de voorbereiding van trainingen en 

lessen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.  
3) Ontvangsten krachtens de sociale-verzekeringswetgeving, of ontvangsten in verband met uitbesteding 

van diensten aan derden, worden op de subsidiabele kosten in mindering gebracht.  
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Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: 
 
1) 25% van de bruto loonkosten (exclusief werkgeverslasten) of vergoedingen, tot een maximum van 

€15,00 per uur;  
2) 100% van het aandeel werkgeverslasten (gerelateerd aan het maximaal subsidiabele bedrag van   
        €15,00 per uur). 
         a.    25%(1) van de verwervings- en verhuiskosten tot een maximum van € 500,-- per persoon. 
         b.    25%(1) van de reiskostenvergoeding. 
         c.    de totale subsidie bedraagt maximaal € 15.000,00 per vereniging per jaar. 
 
(1)  100% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van sportactiviteiten die     
zich richten op geestelijk of lichamelijk gehandicapten.  

(1) 75% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van sportactiviteiten die 
zich richten op niet westerse allochtonen tot 18 jaar (groep moet minimaal voor 50% uit deze doelgroep 
bestaan) 

(1) 50% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van sportactiviteiten die 
zich richten op niet westerse allochtonen (groep moet minimaal voor 50% uit deze doelgroep bestaan). 
(1) 100% bij kosten van de inschakeling van een deskundige persoon ten behoeve van de begeleiding bij 
activiteiten in het kader van het scholierensportproject. 
 

• heeft de vereniging meer dan 50% jeugdleden, dan wordt het subsidiabele bedrag met 1,5 verhoogt 
met een maximum van € 15.000,00 per vereniging per jaar. 

• Op het subsidiebedrag wordt een voorschot uitbetaald van 80%. 

• Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een door de vereniging in te dienen 
vaststellingsaanvraag.  

• Deze aanvraag dient te bestaan uit een opgave van de werkelijke kosten van de inschakeling van 
de deskundige persoon.  

• De vaststellingsaanvraag dient vergezeld te gaan van de meest recente jaarrekening, inclusief een 
opgave van het vermogen.  

• De vaststellingsaanvraag dient binnen twee maanden na afloop van het boekjaar te worden 
ingediend.   

 
 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Deskundig (technische) leiding (DTL) sportverengingen    

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per  (n.t.b)   in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf 
deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld. 
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Product: 
Programma: 
Beleidsstuk: 
 
Onderwerp: 

7511 
Binding en Ontmoeting 
Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012 
“Tussen start en finish”  
subsidie voor kaderopleidingen sportverenigingen    

 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te geven 

aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 
 

Subsidiecriteria 
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 

1. zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF 
erkende sportbond en  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd; 

2. zij minimaal bestaat uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar); 
3. de cursus of opleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt gevolgd door het 

verenigingskader (bestuur, vrijwilligers, trainers, leidinggevenden) en in direct verband staat met de 
(beoogde) taak van de betreffende persoon in de vereniging;  

4. de cursus of de opleiding wordt gegeven door een bondsinstelling of ander algemeen erkent 
instituut; 

5. de aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van de cursus of de opleiding is ingediend; 
6. het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
7. de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 

 

Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode: 
- Subsidiabele kosten zijn de kosten van de cursus of opleiding, inbegrepen inschrijfkosten, 

examenkosten en aanschafkosten van verplicht studiemateriaal, alsmede de kosten van het reizen 
van en naar de plaats waar de cursus of opleiding wordt gevolgd.  

- De reiskosten worden berekend volgens de formule: (aantal kilometers heen + terug) x aantal 
lesdagen x € 0,19.  

-  Daarbij is het aantal kilometers dat www.routeplanner.nl aangeeft, bepalend. 

- Het subsidiebedrag bedraagt 25% van het totaal van de genoemde kosten tot een maximum van     
€ 500,-- per vereniging per jaar.  

- Heeft een vereniging meer dan 50% jeugdleden dan wordt het subsidiabele bedrag verhoogt met 1,5 
tot een maximum van € 500,-- per vereniging per jaar, met als voorwaarde dat dit bedrag ten goede 
komt aan de jeugd(opleiding) van de vereniging. 

- Het subsidiebedrag wordt na afloop van de opleiding of cursus vastgesteld en uitbetaald, op basis 
van door de aanvrager in te dienen documenten waaruit blijkt dat de cursus met goed gevolg is 
doorlopen. Deze documenten dienen binnen twee maanden na afloop van de opleiding of cursus te 
worden ingediend.   

 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Subsidie kaderopleidingen sportverenigingen 

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per (n.t.b)   in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf 
deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld. 
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Product: 

Programma: 

Beleidsstuk: 

 

Onderwerp: 

7511 

Binding en Ontmoeting 
Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012 
“Tussen start en finish”. 
Investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties  

 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- De technische staat van sportaccommodaties is zo dat zij doelmatig en duurzaam gebruikt kan 

worden, waarbij flexibiliteit in ruimtelijke inrichting een belangrijke voorwaarde is en de 
belevingswaarde van de accommodatie bijdraagt aan het optimaal gebruik door de doelgroep. 

- Sportverenigingen krijgen structureel de ondersteuning waardoor ze in staat zijn invulling te geven 
aan de opgave waarvoor zij zich geplaatst zien in sportief en maatschappelijk opzicht. 

 

Algemene bepalingen 
1) Een boekjaar mag gelijk gesteld worden aan een verenigingsjaar. 
2) In te dienen financiële stukken, dienen te worden vergezeld van een goedkeurende verklaring van een 

onafhankelijke kascommissie. 

 

Subsidiecriteria 
 
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 
1) zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende 

sportbond en  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd; 

2) zij minimaal bestaat uit 25% jeugdleden (tot 18 jaar); 
3) de subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van de financiering van investeringen in 

sportaccommodaties; 
4) de betreffende sportaccommodatie in Lelystad staat; de investering waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd direct noodzakelijk is om het aanbod van sportactiviteiten vande vereniging in stand te 
houden, te verbeteren of uit te breiden; 

5) indien nodig een bouwvergunning is verkregen; 
6) de aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden of aankoop is ingediend; 
7) de aanvraag de volgende gegevens omvat:   
           a.  een omschrijving van de aard van de investering, de noodzaak ervan en het beoogde doel; 
           b.  het onderhouds- of bouwplan (inclusief planning); 
           c.  offertes van aannemers, bouwbedrijven e.d.;  
           d.  een investeringsbegroting, inclusief sluitend dekkingsplan; 
           e.  de exploitatiebegroting van het lopende boekjaar; 
            f.  de meest recente jaarrekening, inclusief een opgave van het vermogen; 
           g.  een meerjarenbegroting, indien de totale investeringskosten hoger zijn dan € 20.000,--.  
8) het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
9) de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 

 

Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode: 
 
1) Subsidiabele kosten zijn kosten van het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, 

aanleggen en aankopen van sportaccommodaties, inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen, 
alsmede de kosten van verwerving van de benodigde grond. 

2) Diensten of goederen die met korting of ‘om niet’ verkregen zijn, kunnen tegen hun normale waarde als 
subsidiabele kosten worden opgevoerd. 

3) Door verenigingsleden geïnvesteerde uren zelfwerkzaamheid kunnen tegen een uurtarief van € 10,00 
als subsidiabele kosten worden opgevoerd. 

4) Giften en bijdragen van derden worden, voorafgaande aan de subsidieberekening, op de 
investeringskosten in mindering gebracht. 

5) Kosten ten behoeve van de inrichting komen niet voor subsidiering in aanmerking. 
6) Het subsidiebedrag bedraagt 25% van de subsidiabele investeringskosten tot een maximum van 

€ 35.000,-- per project. 
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7) Bij investeringen in voorzieningen die speciaal bedoeld zijn om de toegankelijkheid en de mogelijkheid 
tot sportdeelname van gehandicapten te vergroten bedraagt het subsidiebedrag 50% van de (extra) 
investeringskosten, eveneens tot een maximum van € 35.000 per project. 

8) Het subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat nodig is om het tekort dat er zonder de 
gemeentelijke subsidie is te dekken. 

9) Het subsidiebedrag wordt na voltooiing van de werkzaamheden vastgesteld, op basis van een door de 
vereniging in te dienen vaststellingsaanvraag. Deze aanvraag dient te bestaan uit een financieel verslag 
waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten van de investeringen en 
een toelichting wordt gegeven op de eventuele verschillen.  

10) De vaststellingsaanvraag dient binnen drie maanden na voltooiing van de  werkzaamheden of aankoop 
te worden ingediend.    

 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Investeringssubsidie sportverenigingaccommodaties 

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per (n.t.b)   in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf 
deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld.  
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Product: 
Programma: 
Beleidsstuk: 
Onderwerp: 

7511 
Binding en Ontmoeting 
Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012 
“Tussen start en finish”. 
Subsidie sportevenementen    

 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken) : 
- De hoge mate van sportparticipatie dient vast te worden gehouden. Door extra aandacht te geven 

aan de ongeorganiseerde sporters en de doelgroepen die achterblijven stijgt het percentage van 
sportdeelname. 

- Sport als instrument moet ook een belangrijke bijdrage leveren aan andere beleidsterreinen.  

 

Subsidiecriteria 
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien: 
1.  het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvindt in Lelystad en open staat voor 
     deelname door in principe iedere willekeurige inwoner van Lelystad;  
2.  de betreffende sport een door het NOC/NSF erkende tak van sport is;  
3.  de aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van het evenement is ingediend; 
4.  het subsidieplafond nog niet is bereikt; 
5.  de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 
 

 

Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 

Subsidiemethode: 
- Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het sportevenement. 
- Ten minste 25% van de kosten van het evenement dient de aanvrager uit eigen middelen, of middelen van 
derden te dekken. 
- Het subsidiebedrag bedraagt maximaal van € 2.500,-- per aanvrager per jaar.  

 

Verdeelregels:  Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van 
ontvangst van de subsidieaanvragen. 

 

Aanvraagformulier:  Subsidie sportevenementen 

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per (n.t.b)   in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf 
deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld.  
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Product: 
Programma: 
Beleidsstuk: 
Onderwerp: 

7511 
Binding en Ontmoeting 
Kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota sport 2009-2012 
“Tussen start en finish”. 
Gemeentegarantie sportverenigingen  

 

Beleidsinhoud: 
Doel van de subsidie (binnen de kaders van bovenstaande beleidsstukken): 
- Het creëren van voorwaarden waarbinnen sportverenigingen goed en zelfstandig kunnen 

functioneren, zodat ze ook in de toekomst een wezenlijk onderdeel van het Lelystadse sportaanbod 
uit blijven maken en toegankelijk blijven voor alle inwoners van Lelystad; 

- Zorg dragen voor een volwaardig aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties, dat 
kwantitatief en kwalitatief is afgestemd op de behoefte van de Lelystadse bevolking. 

 

Subsidiecriteria 
Aanvragers kunnen voor een gemeentegarantie in aanmerking komen indien: 
1) zij statutair gevestigd zijn in Lelystad, zijn aangesloten bij een landelijke door het NOC/NSF erkende 

sportbond en tenminste twintig leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd; 

2) de lening waarvoor een gemeentegarantie wordt aangevraagd, wordt aangegaan voor de financiering 
van de kosten van het bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen en aankopen van 
sportaccommodaties, inbegrepen alle aard- en nagelvaste goederen, alsmede de kosten van 
verwerving van de benodigde grond; 

3) de betreffende sportaccommodatie in Lelystad staat;  
4) de middels de gemeentegarantie te financieren investeringen direct noodzakelijk zijn om het aanbod 

van sportactiviteiten van de vereniging in stand te houden, te verbeteren of uit te breiden 
5) de te garanderen lening geen betrekking heeft op een rekening-courantovereenkomst, een bestaande 

geldlening óf op herfinanciering van een bestaande geldlening waarvoor de gemeente in het verleden 
geen gemeentegarantie heeft verleend; 

6) aangetoond kan worden dat zonder een gemeentelijke garantie de benodigde financiering niet kan 
worden verkregen.  

7) aangetoond kan worden dat de lasten voortvloeiende uit de geldlening door de vereniging kunnen 
worden gedragen; 

8) minimaal 10% van de totale investeringskosten uit eigen middelen van de vereniging wordt 
gefinancierd; 

9) de looptijd van de garantie gebonden is aan de afschrijvingstermijn van de accommodatie ten behoeve 
waarvan de garantie wordt aangevraagd en niet meer dan 30 jaar bedraagt.  

10) indien nodig een bouwvergunning is verkregen; 
11) de aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van de (ver)bouw of aankoop is ingediend; 
12) een eventuele aanvraag voor een investeringssubsidie ten behoeve van dezelfde investering gelijktijdig 

met de aanvraag voor een gemeentegarantie is ingediend. 
13) de aanvraag de volgende gegevens omvat:   
           a. een omschrijving van de aard van de investering, de noodzaak ervan en het beoogde doel; 
           b. het bouwplan (inclusief planning); 
           c. tenminste twee offertes van geldverstrekkers; 
           d. offertes van aannemers en bouwbedrijven e.d.;  
           e. een investeringsbegroting, inclusief sluitend dekkingsplan; 
            f. de exploitatiebegroting van het lopende verenigingsboekjaar; 
           g. de jaarrekeningen van de laatste drie verenigingsboekjaren en een opgave van het vermogen; 
           h. een meerjarenbegroting, waaruit blijkt dat de lasten van de geldlening in de exploitatie kunnen 
               worden gedekt.  
            i. een verklaring van Stichting Waarborgfonds Sport betreffende diens de (on)bereidheid om     
              (mede)garant te staan voor de lening in kwestie.    
14) de aanvraag voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke Richtlijn borgstellingen  
15) de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad. 
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Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad) 

 
 

Subsidiemethode: 
- Voor de bepaling van de hoogte van het garantiebedrag, worden subsidies, giften en bijdragen van derden 
in mindering gebracht. 
- Het college beslist op een aanvraag om een gemeentegarantie binnen drie maanden na ontvangst van de 
complete aanvraag. 
- Binnen drie maanden na voltooiing van de (ver)bouw of aankoop ten behoeve waarvan de lening is 
aangegaan dient de vereniging een financieel verslag in waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
begrote en werkelijke kosten van de investeringen en een toelichting wordt gegeven op de eventuele 
verschillen. 

 

Aanvullende voorwaarden: 
1) Het college kan aan de beschikking tot garantieverlening voorwaarden verbinden betreffende:  
    a. de door de aanvrager te bieden zekerheden voor verhaal van rente en aflossing van de te verlenen 
        garantie (pand/hypotheek); 
    b. de uitoefening van toezicht op gedragingen en handelingen van de vereniging ter bescherming van de   
        positie van de gemeente als garantieverlener; 
    c. overige aangelegenheden die strekken ter bescherming van de belangen van de gemeente als  
        garantieverlener. 
2) Een gemeentegarantie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde verbonden dat een 

garantieovereenkomst tot stand komt tussen de gemeente en de geldverstrekker. Komt deze niet tot 
stand dan wordt de garantie ingetrokken.  

 

Ingangsdatum:  Deze beleidsregel treedt per (n.t.b)   in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf 
deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel 
beoordeeld. 

 


