
 

Raadsvergadering d.d. 10 november 2009 agendapunt: 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 oktober 2010 
 
Onderwerp:                        Evaluatienotitie “Tynaarlo, sportief naar 2010”. 
 
Portefeuillehouder:         H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:   A.J. Mulder/ M.R. Wielinga 
Doorkiesnummer:         0592 - 266 861/ 0592-266858 
E-mail adres:         a.mulder@tynaarlo.nl/ m.r.wielinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:      De Evaluatienotitie “Tynaarlo, sportief naar 2010” vaststellen 
 
Bijlagen:   
-  Agendapunt 9 raad d.d. 23 november 2004: Evaluatie beleidsnota Sport (ter inzage) 
-  Agendapunt 8 raad d.d. 21 december 2004: Evaluatie beleidsnota Sport (ter inzage) 
-  Aangepaste tijdsplanning Beleidsnota Sport (evaluatie + nieuwe beleid) (ter inzage) 
-  Discussienota sport mei 2009 (ter inzage) 
-  Verslaglegging discussieavond over discussienota sport 25 juni 2009 (ter inzage) 
-  Nieuwsbrief sportbeleidsplan (ter inzage) 
-  Evaluatienota “Tynaarlo, sportief naar 2010” (ter inzage)  
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Uw gemeenteraad heeft in 2000 de beleidsnotitie 'Tynaarlo Sportief naar 2010' vastgesteld. In 2004 is 
een tussentijdse evaluatie gehouden en is het beleid bijgesteld. Dit jaar zijn wij begonnen met de 
ontwikkeling van nieuw sportbeleid voor de periode 2010-2014. De eerste stap op weg naar nieuw beleid 
is de evaluatie van het bestaande beleid.  
 
In grote lijnen is het sportbeleid zoals dat de afgelopen 10 jaar gevoerd is goed werkbaar gebleken. Er is 
geen aanleiding om het beleid voor de komende 5 jaar ingrijpend te wijzigen. De belangrijkste trends en 
ontwikkelingen zijn: 

- landelijke groei sportdeelname, maar vooral groei bij commerciële en ongebonden sport, 
- verwachting is lichte daling verenigingssport in de periode 2005-2015, 
- de gemeente vindt sport belangrijk, vanwege gezonde leefstijl, participatie in samenleving 

(WMO), 
- de gemeente stimuleert sport ondermeer door middel van:subsidies en gesubsidieerde tarieven, 

inzet combinatiefunctionarissen en ondersteuning vrijwilligerswerk, 
- de gemeentelijke investeringen in nieuwe mfa’s in de periode 2009-2014 en het beheer daarvan; 

renovatie van de zwembaden; en nieuwe kleedaccommodaties buitensport. 
 
De evaluatienotitie is ook besproken met de sportverenigingen. In de bijeenkomst van 25 juni j.l. werd 
duidelijk dat veel sportverenigingen nauwelijks bekend zijn met het sportbeleid. Het gemis van een 
sportadviescommissie als intermediair tussen gemeente en sport was er. 

Daarnaast ontstond discussie over de verdere invulling van het toekomstige sportbeleid. Er waren 
verschillende meningen over:  



 

 

• de haalbaarheid/ wenselijkheid van hogere tarieven voor sportverenigingen;  
• het onderscheid tussen gesubsidieerde sporten en sporten die zonder subsidie kunnen; 
• de toepassing van de zogenoemde 1/3-2/3 investeringssubsidieregeling;  
• het toezicht in geval van meer multifunctioneel gebruik van buitensportaccommodaties;  
• en de effectiviteit van de gemeentelijke  stimuleringsmaatregelen (m.n. de jeugdsportsubsidie). 
 

De discussie werd overstemd door het tekort aan binnensportaccommodatie in Zuidlaren. Hierover zijn 
wij sinds 2006 in gesprek met verenigingen en zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Toen was de 
verwachting dat het om een tijdelijk tekort zou gaan.  Nu het tekort nog steeds aanwezig is en – in plaats 
van kleiner – groter lijkt te worden zal nog eens goed gekeken moeten worden naar mogelijke 
oplossingen hierin.  

Voor een meer uitgebreide informatie zie bijgevoegde evaluatienota en de Nieuwsbrief Sportbeleid 
(onlangs toegestuurd). 
 

Vervolgprocedure 

Het doet recht aan de reacties van de sportverenigingen om deze op zorgvuldige wijze mee te nemen in 
de verdere uitwerking van het sportbeleid. Dat betekent dat de ontwikkeling van het sportbeleid meer tijd 
neemt dan voorzien.  
Bijkomstigheid is dat de (nieuwe) gemeenteraad als gevolg hiervan – mede aan de hand van de 
discussiethema’s - meer gelegenheid heeft deel te nemen in de vormgeving van het nieuwe sportbeleid. 
Naar verwachting zal het nieuwe sportbeleid in september 2010 kunnen worden vastgesteld. 

Financiële consequenties 

Geen. 

Adviezen 

Niet van toepassing. 

Gevraagd besluit 

De evaluatienotitie “Tynaarlo, sportief naar 2010” vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,   burgemeester 
 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel, secretaris a.i. 


