Bijlage 1

Overzicht van de voorgenomen activiteiten inclusief het resultaat.
Geplande activiteit
1. Sport als doel en middel
1.1 De nieuwe sporthal Krimpenerwaard
college wordt in de tweede helft 2015 in
gebruik genomen en buiten de
onderwijstijden beschikbaar gesteld voor
verhuur aan de verenigingen.
1.2 Richtlijnen voor de verdeling van de
verhuur binnensportaccommodaties zijn
opgesteld. Jaarlijks hebben de
sportverenigingen de gelegenheid om hun
wensen kenbaar te maken. In de maand juni
wordt er per jaar een rooster gemaakt.
1.3 De nieuwe korfbalvelden worden in 2016
aangelegd.
1.4 Onderzoek renovatie van het
clubgebouw voor de MHCK in 2015.
1.5 TV Langeland en/of TC Krimpen zijn in
de gelegenheid gesteld om wintertennis zelf
te gaan exploiteren.
1.6 Voorlichting aan de sportverenigingen
over diverse thema’s, zoals over de manier
van verstrekken van alcohol in de kantines,
het omgaan met (soft)drugs gebruik en over
‘het signaleren van huiselijk geweld’ inclusief
de ‘meldcode’.
1.7 Sportprojecten die ten diensten staan
van de gezondheid kunnen in het kader van
het Preventieprogramma Gezondheidszorg
ondersteund worden. In de tweede helft van
2015 zullen deze activiteiten bekend zijn.
1.8 Ondersteuning bij aanvraag regeling
Sportimpuls
Extra; renovatie van het clubgebouw MHCK
Extra; renovatie gedeeltelijk clubhuis TCK
Extra; intentieverklaring renovatie DCV
2. Sport en de jeugd
2.1 Brede schoolactiviteiten; Tijdens en na
schooltijd worden de diverse sport- en
beweeg activiteiten aangeboden door
SYnerKri (www.synerkripas.nl). In de
zomervakantie biedt SYnerKri de
vakantie/sportdagen (o.a. Bootcamp) aan.

Status

Gerealiseerd.

Gerealiseerd door SYnerKri.

Gerealiseerd in februari 2018.
Gerealiseerd.
Gerealiseerd bij beide tennisclubs.

Gerealiseerd.
De sportverenigingen zijn hiervoor
uitgenodigd, maar heeft geen aanmeldingen
van de sportverenigingen opgeleverd.

Gerealiseerd.
Aanbod sporten voor mensen met een
beperking is uitgebreid door Synerkri.

Gerealiseerd.
Er zijn uiteindelijk geen aanvragen gedaan.
Gerealiseerd in 2017.
Gerealiseerd in 2017
Gerealiseerd in 2017.
Haalbaarheidsonderzoek is gestart.
Gerealiseerd door SYnerKri jaarlijks.

2.2 Zwemactiviteiten; Voor de groepen 4 van
het basisonderwijs verzorgt de gemeente de
zwemlessen. Tevens zijn er diverse
activiteiten voor de jeugd, zoals aquasport.
2.3 Kennismaking diverse sporten; Door
bovenstaande activiteiten leert de jeugd de
diverse sporten kennen en worden zij
gestimuleerd om deel te gaan nemen aan
het sportverenigingsleven. SYnerKri
ondersteunt de verenigingen in vragen en
projecten die te maken hebben met de
stimulering van de betreffende sport.
Sporten voor kleuters is een aanbod voor de
jongste kinderen om te leren dat sporten
leuk en gezond is en wordt eveneens door
SYnerKri aangeboden.
2.4 Bekendmaking van de afspraak gebruik
schoolpleinen buiten de schooltijden in
overleg met de schoolbesturen.
2.5 De landelijke regeling ‘versterking van
het bewegingsonderwijs’ wordt gevolgd.
2.6 Vanaf het jaar 2015 geeft de Sportraad
een boekje hit met het sportaanbod voor
kinderen die naar groep 3 gaan.
3. Blijven Sporten
3.1 In de tweede helft 2015 is er een
beweeggids voor ouderen beschikbaar,
uitgegeven door SYnerKri in samenwerking
met het Seniorenplatform.
3.2 Seniorentarieven en activiteiten in het
zwembad.
3.3 Bij het beoordelen van de projecten in
het kader van het preventieprogramma
Gezondheidszorg zal met aandacht gekeken
worden naar de specifieke doelgroepen in
het kader van een gezonde leefstijl inclusief
het stimuleren van sport en beweging. Er zal
in ieder geval een aanbod ‘valpreventie’
opgenomen worden in het programma.
4. Sport bereikbaar voor iedereen
4.1 In 2015 onderzoeken we of er bij het
jeugdsportfonds wordt aangesloten. Het gaat
hierbij om op de beste manier het bestaande
budget te gebruiken ten diensten van o.a. de
sportstimulering.
4.2 Sport en bewegen wordt gestimuleerd
door een aantal subsidies. Deze zijn
beschreven in vijf beleidsregels die geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn voor sport.

Gerealiseerd door zwembad.

Gerealiseerd door Synerkri

Gerealiseerd door Synerkri in het kader van
pleinsport
Nog niet gerealiseerd landelijke overheid
Gerealiseerd door de Sportraad in 2016.

Gerealiseerd in 2015 en 2017.

Gerealiseerd door het zwembad.
Gerealiseerd.
Senioren Fittest in 2016 georganiseerd.
Valpreventie in 2017 gerealiseerd.

Gerealiseerd.
Besloten om het voorzieningenfonds te
handhaven.

Gerealiseerd.

4.3 In 2015 sluit de gemeente aan op de
regionale website voor de G-Sport
www.aangepastsportenzuidholland.nl, zodat
het inzichtelijk is wat en waar iets te doen is
voor de gehandicapte sporter. In Krimpen
aan den IJssel is er aanbod op het gebied
van G-sport.
5. Sporten kan overal
5.1 Op basis van de nota ‘Buitenspeelruimte’
wordt in 2015 onderzocht of de huidige 18
speelvelden nog voldoen aan de kwaliteit en
kwantiteit van de vraag van met name de
jeugd. Het realiseren van een verhardveld of
kunstgrasveld is onderdeel van dit
onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek
worden vanaf 2016 gerealiseerd.
5.2 Op het moment van
herbestratingsprojecten en herontwikkeling
kunnen er aanpassingen worden gedaan die
sport en bewegen voor oud en jong
bevorderen, zoals knikkertegels aanleggen
en routes uitzetten voor hardlopers.
6. Sport en duurzaamheid
6.1 In 2015 zal de verdere verzelfstandiging
van het beheer en de exploitatie van de
accommodaties worden doorgezet. Het gaat
hierbij om de binnensport accommodaties en
het zwembad.
6.2 Bij de sportaccommodaties in eigendom,
beheer of ontwikkeling van de gemeente zal
bij onderhoud of renovatie waar mogelijk
ingezet worden op energiezuinige
maatregelen.
6.3 SYnerKri belegt in samenwerking met de
WoonWijzerWinkel een thema avond met
het onderwerp ’energiezuinige maatregelen’.
6.4 Op momenten dat gemeentelijke
verlichting bij buitensportvoorzieningen
vervangen moet worden, zetten we in op
LED verlichting. De sportvelden van Koag/
Krimpenerwaardcollege zijn het eerste
concrete project waar dit aan de orde is.
6.5 In 2015 zal het onderzoek naar de
huurprijzen in relatie tot de kosten worden
afgerond, zodat in 2016 een mogelijke
aangepaste werkwijze kan worden
ingevoerd.
7. Sportverenigingen midden in de
maatschappij

Gerealiseerd in 2018, aansluiting bij
www.unieksporten.nl.

Gerealiseerd.
In 2017 heeft dit geleid tot een
speelruimtenbeleid. Een nieuw
kunstgrasveld is in 2017 opgeleverd, het
zogenaamde ‘Giovanni van Bronckhorst
sportveld’.

Gerealiseerd.
Bij project ‘Langeland Next Generation’
wordt hier naar gekeken.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd door de gemeente,

Gerealiseerd

Gerealiseerd

7.1 SYnerKri ondersteunt de verenigingen
en zal zowel op individueel niveau als door
middel van thema avonden ‘de open club’
ontwikkeling stimuleren en begeleiden.
7.2 De gemeente vraagt via SYnerKri de
sportverenigingen naar hun bijdrage voor het
preventieprogramma Gezondheidszorg.
7.3 De gemeente blijft de verenigingen
vragen om werkervaringsplekken te leveren
in het kader van de participatie in de
samenleving.
7.4 Sport wordt tevens gekoppeld aan
maatschappelijke thema’s. Zo wordt jaarlijks
in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen
het bevrijdingsvuur opgehaald door
atletiekvereniging MTK en door middel van
een estafetteloop naar Krimpen gebracht.
8. Sport en het bedrijfsleven
8.1 Stimulering van sport en bewegen
bespreken we als onderwerp in de
ondernemingskring en/of het ZZP-netwerk.
8.2 De betrokkenheid bij de jaarlijkse
sportverkiezing Rabobank Krimpenerwaard
zullen we binnen Krimpen stimuleren.
9. Sport verdient aandacht
9.1 De Sportraad is het adviesorgaan op het
gebied van sport en de gesprekspartner
namens de sportverenigingen en wordt voor
deze taken (financieel) ondersteund. De
Sportraad en de gemeente hebben
regelmatig overleg over sport overstijgende
zaken.
9.2 SYnerKri is sinds 2013 de ontwikkelaar
en uitvoerder van de sportstimulering en
regisseur van de sport- en beweeg
activiteiten en wordt daartoe (financieel)
ondersteund. De gemeente maakt jaarlijkse
prestatieafspraken met SYnerKri.
9.3 De bewegwijzering wordt vernieuwd in
Krimpen. De bekende groene bordjes gaan
vervangen worden door blauwe bordjes. De
bewegwijzering van de sportaccommodaties
wordt daardoor mede vernieuwd tot goede
en herkenbare borden.
9.4 De gemeentelijke website besteedt
aandacht aan (het stimuleren van) sport- en
beweegactiviteiten, zoals de recreatieve
wandel en fietsroutes en de evenementen.
In de Klinker wordt regelmatig aandacht

Gerealiseerd

Gerealiseerd.
A-team gerealiseerd bij DCV.
Nog niet gerealiseerd

Estafetteloop in 2017 niet gerealiseerd door
gebrek aan deelnemers.

Gedeeltelijk gerealiseerd.

Gerealiseerd in 2016, niet in 2017.

Gerealiseerd.

Gerealiseerd

Gerealiseerd gedeeltelijk.

Gerealiseerd

besteed aan projecten die met sport,
beweging en gezondheid te maken hebben
9.5 Het sport- en beweegaanbod in Krimpen
is opgenomen op de website Krimpenwijzer.
9.6 Nieuwe middelen zoals de nationale
beweegwijzer app van het NISB worden
gepromoot.
10. Meten is weten; ook voor de Sport
10.1 In 2015 sluiten we aan bij de
sportmonitor www.sportengemeente.nl.
10.2 We doen mee met het vierjaarlijkse
onderzoek van de GGD.

Niet gerealiseerd
Niet gerealiseerd

Gerealiseerd.
Gerealiseerd.

