Voortgangsrapportage Sportagenda 2015-2019 concept
Inleiding
Op 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad de Sportagenda 2015-2019 vastgesteld.
Er werd gekozen voor aansluiting bij het beleidsplan ‘Kracht van Krimpen, Sociaal Domein
2015-2019’ door de formulering van een tiental speerpunten ter stimulering van de sport.
Deze speerpunten sluiten aan bij de thema’s ‘samenleven’ en ‘preventie’ uit het beleidsplan
‘Sociaal Domein’.
Naast dat sporten een doel op zich is, is sport een belangrijk middel tot deelname aan de
samenleving en tevens een belangrijk middel ter bevordering van de gezondheid.
Na ruim twee jaar is het een goed moment om terug te kijken en een voortgangsreportage
op te stellen. Deze ligt nu voor u.
Opbouw voortgangsevaluatie
De tien speerpunten en de bijbehorende activiteiten staan hieronder benoemd. Bij elk
speerpunt staat beschreven wat het resultaat tot nu toe is. In de tabellen betekent de kleur
groen dat het actiepunt is voldaan, oranje betekent niet gelukt/behoeft nog aandacht en grijs
betekent dat het actiepunt doorloopt.
In de bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht van de voorgenomen activiteiten per speerpunt plus
het resultaat. In de bijlage 2 is het totaaloverzicht van de activiteiten plus het resultaat per
jaar te vinden.
Samenvatting
Na ruim twee jaar achter de rug en nog twee jaar voor de boeg is er een duidelijk beeld over
de uitvoering van de activiteiten.
De sportaccommodaties
Er is veel gedaan op het gebied van investeringen in de sportaccommodaties te weten bij het
clubgebouw van de hockeyclub, bij het clubgebouw van de tennisclub Krimpen, het
handbalveld, de nieuwe sporthal Krimpenerwaard en de nieuwe korfbalvelden. Het
aanbrengen van een nieuwe toplaag aan de velden van Treffers staat gepland voor in het
voorjaar van 2018. De renovatie van de tennisvelden van beide clubs staat voor 2018-2019
gepland. In 2017 is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente en
voetbalvereniging DCV en is er intensief overleg over de toekomst van deze accommodatie.
Er wordt gestreefd naar een duurzaam en toekomstbestendige sportaccommodatie voor
DCV.
Het jaar 2017 was het eerste jaar dat het beheer van de binnensportaccommodaties
overgenomen is door stichting SYnerKri. Tevens is per 1 april 2017 de exploitatie van het
zwembad ‘de Lansingh’ overgenomen door Optisport.
Iedereen doet mee
In het kader van het Preventieprogramma Gezondheid is er specifieke aandacht gegeven
aan het stimuleren van sport en bewegen voor senioren en aan de mogelijkheden voor
aangepast sporten voor mensen met een specifieke sportvraag. In dit kader is aangesloten
bij het landelijke programma ‘Grenzeloos Actief’ wat als doel heeft om regionaal het aanbod
op het gebied vaan aangepast sporten af te stemmen en te stimuleren.
Ondertussen is de ambitie geformuleerd om de gemeente Krimpen aan den IJssel een
inclusieve samenleving te laten zijn. In 2017 is gestart met het project “Vanuit inwoners

bekeken – iedereen doet mee”. Het stimuleren van sport en bewegen voor iedereen past
binnen dit project.
Sportstimulering en de sportverenigingen
Stichting SYnerKri blijft zich ontwikkelen op het gebied van de sportstimulering met als
belangrijk doel structurele beweging voor de jeugd te bevorderen. Een onderdeel van deze
taak is het stimuleren tot aansluiting bij een sportvereniging.
Naast het sport- en beweegaanbod van de brede school hebben alle kinderen via de
pleinsport de mogelijkheid om laagdrempelig te sporten en bewegen na schooltijd.
De Sportraad geeft hierbij aan dat deze activiteiten concurrerend kunnen zijn met de
activiteiten van de verenigingen. Zij zien graag dat de activiteiten in balans gebracht worden,
zodat kinderen uiteindelijk ook lid worden van een sportvereniging.
Er zijn veel sportverenigingen actief in de gemeente, waarbij rond 12 verenigingen zich
hebben aangesloten bij de Sportraad. De verenigingen zijn georganiseerd door voornamelijk
de inzet van veel vrijwilligers. De Sportraad spreekt al geruime tijd de zorg uit over de
belasting van deze vrijwilligers. Deze zorg leidde eind 2017 tot het indienen van een advies
omtrent de verenigingsondersteuning. De gemeente en de Sportraad zien het versterken van
de verenigingsondersteuning als een belangrijke opgave voor de komende 2 jaar. Begin
2018 wordt het advies van de Sportraad onderzocht en besproken met stichting SYnerKri.
Monitoring
De gemeente Krimpen heeft zich aangesloten bij de monitor ‘sport en gemeente’. Het eerste
rapport over het jaar 2016 is als bijlage 3 toegevoegd. Er wordt een vergelijking gemaakt met
alle deelnemende gemeenten en met twee vergelijkbare gemeenten. De onderzochte
gegevens gaan over de thema’s Accommodatie en ruimte, Sport, bewegen en gezondheid,
Financiering van sport.
Wat betreft de algemene gezondheid verschijnt er in 2018 een vierjaarlijkse rapportage van
de GGD.
Bijlage 1
Totaal overzicht van de voorgenomen activiteiten per speerpunt plus het resultaat.
Bijlage 2
Het totaaloverzicht van de activiteiten plus het resultaat per jaar te vinden.
Bijlage 3
Monitor sport en gemeente 2016.
Partners en Adviesraden
De concept voortgangsrapportage is bekeken door de Sportraad en stichting SYnerKri.
De adviesraden Sociaal Domein, klankbordgroep Jeugd en het Seniorenplatform zullen de
definitieve versie opgestuurd krijgen.

1. Sport als doel en middel
Sport is voor velen een belangrijk doel op zich wat we ondersteunen door het
beschikbaar stellen van diverse sportvoorzieningen. Daarnaast is sport een zeer
waardevol middel om maatschappelijke doelen zoals gezondheid, leefbaarheid en
sociale integratie en cohesie te beïnvloeden of te verbeteren. Waar mogelijk willen wij
sport inzetten om de doelen vanuit de nota Sociaal Domein te realiseren. Dit betekent
dat wij projecten ondersteunen die gericht zijn op participatie en de gezondheid (m.n.
overgewicht) van speciale doelgroepen, zoals jeugd, senioren, gehandicapten.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
1.1 De nieuwe sporthal Krimpenerwaardcollege is 1 september 2015 in gebruik genomen
en buiten de onderwijstijden beschikbaar gesteld voor verhuur aan de verenigingen.
1.2 Per 1 januari 2017 heeft SYnerKri het beheer van de binnensportaccommodaties op
zich genomen. Richtlijnen voor de verdeling van de verhuur van de
binnensportaccommodaties zijn opgesteld.
1.3 De start van de aanleg van de korfbalvelden is in de tweede helft 2017 begonnen. Dit
is vertraagd doordat de ondergrond meer tijd nodig had om zich te zetten.
1.4 Het onderzoek naar de renovatie van het clubgebouw MHCK heeft geleid tot een
daadwerkelijke renovatie. Op 8 april 2017 is het vernieuwde clubhuis geopend.
1.5 TV Langeland is in de gelegenheid gesteld om het wintertennis te gaan exploiteren.
TCK heeft door verruiming van het speelseizoen eveneens gelegenheid gekregen om
buiten het zomerseizoen te spelen. Het clubgebouw van TCK is (gedeeltelijk)
gerenoveerd in verband met noodzakelijk onderhoud.
1.6 De sportverenigingen kozen niet voor een bijeenkomsten rondom het verstrekken van
alcohol in de kantines en het omgaan met (soft)drugs gebruik. Alle vrijwilligers zijn
uitgenodigd voor een bijeenkomst over ‘het signaleren van huiselijk geweld’ inclusief
de ‘meldcode’. Sportvrijwilligers hebben zich niet aangemeld.
1.7 In het kader van het Preventieprogramma Gezondheidszorg heeft SYnerKri de
mogelijkheid gekregen om een aanbod voor aangepast sporten te ontwikkelen. Naast
FC Krimpen (voetbalteam) is er op maandagmiddag de mogelijkheid om kennis te
maken met diverse sporten. Na een opstartperiode waarin Synerkri de trainingen
verzorgde, is het eerste FC Krimpen team aangesloten bij DCV. Synerkri vormt een
nieuw team dat ook toe geleid zal worden naar DCV.
1.8 Ondersteuning van de projectaanvragen regeling Sportimpuls; Taikwando vereniging
Nimjae is ondersteund. De regeling bleek lastig en niet haalbaar.
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2 Sport en de jeugd
Het is belangrijk dat de jeugd al vroeg met sport in aanraking komt. Wij blijven
daarom de stichting Synerkri , de combinatiefunctionarissen en het Brede School
aanbod ondersteunen om de jeugd dicht bij de school en buurt laagdrempelig in
aanraking te laten komen met sport en bewegen. In samenspraak met de
schoolbesturen zijn de schoolpleinen toegankelijk om buiten de schooltijden door de
buurt te gebruiken. Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een richtlijn ‘versterking
van het bewegingsonderwijs’ waarbij scholen verplicht zijn om meer
bewegingsonderwijs per week te gaan geven. Waar mogelijk wordt dit ondersteund.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
2.1 SYnerKri heeft de brede schoolactiviteiten verder uitgewerkt. Tijdens en na schooltijd
worden de diverse sport- en beweeg activiteiten aangeboden door SYnerKri. Er is
een vernieuwde werkwijze via www.synerkripas.nl.
2.2 Zwemactiviteiten; Voor de groepen 4 van het basisonderwijs verzorgt de gemeente
de zwemlessen. Per 1 april 2017 heeft Optisport het beheer over het zwembad en
zijn zij verantwoordelijk voor het aanbod van de activiteiten.
2.3 Kennismaking diverse sporten; door de sportactiviteiten gecoördineerd vanuit
SYnerKri leert de jeugd de diverse sporten kennen en worden zij gestimuleerd om
deel te gaan nemen aan het sportverenigingsleven. In september 2017 is gestart met
de sportmaand, elke maand staat één sport centraal. In die betreffende maand wordt
ook het bijbehorende schoolsporttoernooi georganiseerd.
2.4 Het gebruik van de schoolpleinen wordt in overleg met de schoolbesturen
gestimuleerd door het aanbod van pleinsport vanuit SYnerKri. De pleinsport vindt op
alle schoolpleinen in Krimpen plaats.
2.5 De landelijke regeling omtrent het bewegingsonderwijs’ is voor zover bekend
ongewijzigd.
2.6 Boekje sportaanbod groep 3; In 2015 en 2016 heeft de Sportraad een boekje
uitgegeven met het sportaanbod voor kinderen die naar groep 3 gaan. In 2018 wordt
het boekje opnieuw uitgedeeld.
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3 Blijven sporten
Vanaf ongeveer 23 jaar daalt de sportdeelnamen. Het is belangrijk dat alle inwoners,
gestimuleerd worden om te (blijven) sporten en bewegen. De (Krimpense) bevolking
wordt gemiddeld ouder. Dit betekent dat we de senioren extra aandacht geven om
vitaal ouder te kunnen worden en blijven.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
3.1 In de tweede helft 2015 en 2017 is er een beweeggids voor ouderen uitgegeven door
SYnerKri in samenwerking met het Seniorenplatform.
3.2 Seniorentarieven en activiteiten in het zwembad vallen per 01-04-2017 onder
verantwoordelijkheid van Optisport.
3.3 In 2016 is de Fittest voor senioren georganiseerd. Er kwamen 193 mensen op af
tussen de 65 en 70 jaar. Daarna gaven 47 inwoners zich op voor het 10 weken
durend beweegprogramma bij één van de verenigingen. Een aanbod ‘val preventie’ is
uitgevoerd door Contourdetwern in 2017.
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4 Sport bereikbaar voor iedereen
We willen sport betaalbaar en laagdrempelig en daarmee bereikbaar houden voor
alle inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het deelnemen aan het
(sport)verenigingsleven en andere sportactiviteiten maakt hier een belangrijk
onderdeel van uit. De gemeente ondersteunt in gevallen waarin dit nodig is burgers
financieel voor deelname aan het sportverenigingsleven en andere sportactiviteiten.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
4.1 In 2015 is onderzocht of er bij het jeugdsportfonds aangesloten zou worden. Uit dit
onderzoek bleek een voorkeur om het al bestaande gemeentelijke
voorzieningenfonds te handhaven. De maximale bijdragen vanuit dit fonds is in 2017
verhoogd van € 250,- naar € 300,-.
4.2 Sport en bewegen wordt gestimuleerd door een aantal subsidies.
4.3 In 2017 heeft de gemeente zich aangesloten bij het landelijke programma Grenzeloos
actief. Een onderdeel hiervan is het aansluiten bij de website www.unieksporten.nl.
De regionale website voor de G-Sport www.aangepastsportenzuidholland.nl zal
opgaan in deze andere website. In Krimpen aan den IJssel hebben SYnerKri en een
aantal verenigingen mogelijkheden voor aangepast sporten.
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5 Sporten kan overal
De openbare ruimte, zowel lokaal als regionaal, biedt de mogelijkheid tot anders
georganiseerd en/of ongeorganiseerd sporten en bewegen. We denken hierbij aan
alle leeftijdsgroepen en aan verschillende manieren van bewegen, zoals wandelen,
hardlopen, (roller) skaten, fietsen, kanoën, knikkeren etc. In de gemeente
onderhouden wij de 18 speelveldjes. Binnen de Groenalliantie blijven wij ons inzetten
voor het verder ontwikkelen en promoten van het fietsknooppuntensysteem en van de
kanoroutes in de Krimpenerwaard.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
5.1 Een nieuw kunstgrasveld is in 2017 opgeleverd, het zogenaamde ‘Giovanni van
Bronckhorst sportveld’. In 2016 heeft het jongerenwerk (JJMH) met een groep
jongeren de speelvelden beschreven op basis van intensiteit en kwaliteit, in 2017
heeft dit geleid tot een speelruimtebeleid. Volgens planning komt er in 2018 een
uitwerkingsplan in de gemeenteraad ter vaststelling.
5.2 Op dit moment wordt er gewerkt aan herontwikkeling van de wijk Langeland onder de
naam ‘Langeland Next Generation’. Het creëren van sport- en speelgelegenheid is
onderdeel van dit project.
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6 Sport en duurzaamheid
Om de diverse sporten mogelijk te maken werken we aan toekomstbestendige en
duurzame sportaccommodaties. Hierbij hebben zowel de betreffende verenigingen
als de gemeente hun eigen verantwoordelijkheid. In 2015 zal de verdere
verzelfstandiging van het beheer en de exploitatie van de (binnensport)
accommodaties worden doorgezet gericht op grotere flexibiliteit en kostenbesparing.
Waar mogelijk wordt ingezet op het stimuleren en gebruik van energiezuinige
maatregelen.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
6.1 Op 1 januari 2017 is het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties
overgedragen aan SYnerKri. Per 1 januari 2018 is ook het eigenarenbeheer
binnensport overgedragen wordt aan Synerkri. Optisport heeft op 1 april 2017 de
exploitatie van het zwembad op zich genomen. .
6.2 Het inzetten op energiezuinige maatregelen is onder anderen gebeurd bij de sporthal
Krimpenerwaard college, bij clubhuis KOAG, de renovatie van het clubhuis MHCK en
bij het clubhuis van TCK.
6.3 Er is bij beide tennisverenigingen bij de aanschaf van Ledverlichting gebruik gemaakt
van de landelijke subsidieregeling op het gebied van duurzame investeringen door
sportverenigingen. De gemeente heeft ondersteund door middel van een
betalingsregeling omtrent uitstel huurbetaling.
De gemeente heeft een avond belegd in samenwerking met Stimular over het
onderwerp ’energiezuinige maatregelen’. In 2016 konden alle verenigingen met een

eigen accommodatie een duurzaamheidsmeting laten doen. TCK heeft hier gebruik
van gemaakt. Voor de andere verenigingen was een dergelijke meting om diverse
redenen niet relevant.
6.4 Er is Ledverlichting aangebracht bij de KOAG/KC velden..
6.5 Bij de externe verzelfstandiging van het beheer binnensport betaalt Synerkri de
huurprijs conform het MPV (meerjaren perspectief vastgoed). In de subsidie aan
SYnerKri wordt met dit huurbedrag rekening gehouden. De tarieven voor de
sportverenigingen zijn hierdoor gelijk gebleven.
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7. Sportverenigingen midden in de maatschappij
De sportverenigingen zullen uitgedaagd worden om in te spelen op de
maatschappelijke trends die zichtbaar zijn en zich te ontwikkelen tot de zogenaamde
“open clubs” *). Het gaat hierbij op een andere manier vrijwilligers inzetten en
programma’s ontwikkelen in het kader van de gezondheid of andere
maatschappelijke thema’s. Zij worden hierin ondersteund door Synerkri.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
7.1 De verenigingen zijn op veel gebieden van goede wil, maar kampen met een gebrek
aan vrijwilligers. De Sportraad heeft eind 2017 een advies ingediend ter
ondersteuning van de vrijwilligers wat besproken gaat worden met SYnerKri in het
kader van de verenigingsondersteuning.
7.2 SYnerKri stimuleert de ondersteuning en betrokkenheid van verenigingen bij de vraag
naar aangepast sporten. Een aantal verenigingen hebben een eigen aanbod
aangepast sporten. Ook hier geldt dat de taken voor vrijwilligers vaak bij te weinig
mensen liggen.
7.3 De gemeente blijft de verenigingen vragen om werkervaringsplekken te leveren in het
kader van de participatie in de samenleving.
7.4 De estafetteloop van atletiekvereniging MTK om het bevrijdingsvuur op te halen op 4
mei is in 2017 door gebrek aan lopers niet doorgegaan.
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*) NOC*NSF. “Een open club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen bij de
club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de
club en de buurtbewoners worden genodigd om te sporten en om betrokken zijn. Een open club is
ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en
buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in.”

8. Sport en het bedrijfsleven
Bedrijfsleven en sport kunnen elkaar versterken. De Rabobank Krimpenerwaard heeft
al de jaarlijkse sportverkiezing. Waar mogelijk zullen we de verbinding leggen met
sport en het bedrijfsleven.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
8.1 De ondernemingskring van de Crimpenerhof was vertegenwoordigd op een
bijeenkomst in juni 2016 met een oproep aan de verenigingen om de sport te
demonstreren in het winkelcentrum.
8.2 De jaarlijkse sportverkiezing Rabobank Krimpenerwaard is in 2016 binnen Krimpen
extra gestimuleerd door de gemeente. In 2017 heeft de Rabobank geen beroep
gedaan op de gemeente. Er wordt een voorstel uitgewerkt over een Krimpens
sportgala.
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9. Sport verdient aandacht
De Sportraad is de vertegenwoordiger van de sportverenigingen en hét
aanspreekpunt voor de vereniging overstijgende sportzaken. De individuele
sportverenigingen en Synerkri zijn de belangrijke partners als het gaat om de
ontwikkeling- en uitvoering van de sportactiviteiten. Hiermee is zowel op overstijgend
als ontwikkel- en uitvoeringsniveau de aandacht voor sport geborgd.
Sportpromotie is hierbij belangrijk, de mogelijkheden om te sporten zijn zichtbaar in
Krimpen. Dit betekent niet alleen een goede bewegwijzering, maar ook aandacht voor
sport op de diverse websites (gemeente, Sportraad, Synerkri, de Krimpenwijzer) en
de lokale media. De Sportraad, Synerkri, partners en de gemeente hebben hier allen
een verantwoordelijkheid in.
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
9.1 De Sportraad en de gemeente hebben regelmatig overleg over sport overstijgende
zaken. In 2016 en eerste helft 2017 is veel aandacht gegaan naar de externe
verzelfstandiging van beheer binnensport accommodaties en het zwembad.
9.2 SYnerKri heeft in 2017 een belangrijke taak erbij gekregen. Door zowel de
sportstimulering als het beheer van de binnensport accommodaties bij SYnerKri te
beleggen, is SYnerKri nog meer in staat om de verenigingen en de sport in Krimpen
adequaat te ondersteunen.

9.3 Eind 2017, begin 2018 zal de nieuwe bewegwijzering naar de sportaccommodaties
geplaatst zijn.
9.4 De gemeentelijke website besteedt aandacht aan (het stimuleren van) sport- en
beweegactiviteiten, zoals de recreatieve wandel en fietsroutes en de evenementen.
9.5 Het sport- en beweegaanbod in Krimpen is nog niet voldoende zichtbaar op de
website Krimpenwijzer. Wel is er nu het aanbod ‘beweegmaatjes’ op te vinden.
9.6 Het investeren in nieuwe media heeft geen prioriteit gehad.
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10. Meten is weten; ook voor de Sport
We volgen de ontwikkelingen en resultaten rondom sport, bewegen en gezondheid. We
doen mee aan de net opgezette monitor ‘Sport en Gemeente’ en volgen de landelijkeen regionale onderzoeken betreffende sport en/of gerelateerd aan sport, zoals
onderzoeken rondom de gezondheid van de Nederlandse bevolking (GGD).
De gerealiseerde activiteiten (inclusief de planning):
10.1 Het jaar 2016 is het eerste jaar waarvan we de resultaten via de sportmonitor
van Sport en Gemeenten binnen hebben gekregen.
10.2 We doen in 2018 mee met het vierjaarlijkse onderzoek van de GGD.
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