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lnleiding

Met genoegen presenteren we u het sportakkoord

2Ot9 - 2024dat met de sportverenigingen en de

gemeente gezamenlijk tot stand is gekomen. Een

akkoord waarin we de kaders voor de komende vijf
jaar hebben vastgelegd. Een akkoord dat recht doet

aan de diversiteit van de verschillende verenigingen

en organisaties, en de meerwaarde van sport en

bewegen in het algemeen en de maatschappelijke

meerwaarde van sportverenigingen in het bijzonder.

Het voorliggende sportakkoord is een document

waarin de gedeelde visie tussen gemeente en diverse

sportverenigingen uiteengezet wordt. De verschillen

tussen ondertekenende partijen zorgen ervoor dat

afhankelijk van nut en noodzaak inspanning gepleegd

wordt op onderdelen uit het sportakkoord. Een

voetbalclub met een eigen accommodatie, meer dan

duizend leden en een brede doelgroep heeft immers

andere uitdagingen en ambities dan een loopgroep

die zich zonder accommodatie richt op één specifieke

doelgroep. De ondertekening door een partij moet

dus gezien worden als steunbetuiging aan (onderdelen

van) het sportakkoord en niet zozeer als allesomvat-

tende inspanningsverplichting.

Eind 2018 z'rjn we met elkaar in gesprek gegaan.

De Oegstgeester Sport Federatie (OSF) heeft een

afuaardiging samengesteld waarmee we begin 2019
voortvarend aan de slag zijn gegaan. Er is besloten om
geen lijvige sportnota op te stellen maar een concreet

en breed gedragen sportakkoord. Daarbij erkennen

alle partijen de intrinsieke waarde van sportverenigin-
gen. Naast gezond sporten en bewegen zorgt het ver-

enigingsleven voor sociale cohesie, zorg voor elkaar,

tolerantie en opvoeding. Vanwege deze brede maat-

schappelijke waarde ondersteunt de gemeente het

voortbestaan van sportverenigingenl. Enerzijds door

het beschikbaar stellen (tegen gereduceerd tarief) van

de gronden waarop, en accommodaties waarin, ge-

sport kan worden, anderzüds door het leveren van een

eventuele bijdrage bij noodzakel ijke investeringen.

Het onderhoud van sportcomplexen (met uitzonde-
ring van sporthal en gymzalen) wordt zoveel mogelük

overgedragen aan de verenigingen zelf. Er is afgespro-

ken dat de mate van ondersteuning afhankelijk is van

nut en noodzaak. Daarmee wordt geaccepteerd dat

verenigingen niet gelijk zün aan elkaar en dat unifor-
miteit in de mate van ondersteuning niet haalbaar en

niet wenselijk is. Ondersteuning is maatwerk. Ook is

afgesproken dat we de mogelijkheden van samenwer-

king met maatschappelijke organísaties onderzoe-
ken. Een start is hiermee gemaakt door het gesprek

hierover aan te gaan met een aantal maatschappel'rjke

organisaties, in bijlage 2 treft u een inventarisatie yÊn

de mogelijkheden.

Oegstgeest, 28 oktober 2019

Jan Nieuwenhuis

Wethouder Sport Oegstgeest

Sven de Ruijter
Voorzitter OSF

7. ln bijlage 1is een overzicht gemaaktvan de budgetten

die team maatschappijvan gemeente Oegstgeest de

aBelopen drie jaar beschikbaar heeft gesteld oan de

sport in Oegstgeest.
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1-. Sport ¡n Oegstgeest

Oegstgeest is een echt sportdorp met een zeer divers

sportaanbod. Er zijn 22 sportverenigingen actief,

variërend van bridge, schaken, tafeltennis en biljart
tot onder andere korfbal, voetbal, tennis, cricket en

hockey. De hockeyvereniging is qua ledental een

van de grootste hockeyclubs van Nederland. Naast

de sportverenigingen zijn er diverse commerciële

sportaanbieders actief (zoals Judo, Dans, Ballet, Gym-

nastiek, Fitness, Bootcamp). Ook hebben meerdere

maatschappel'rjke organisaties beweegaanbod voor

specifieke doelgroepen zoals ouderenwerk, jeugd- en
jongerenwerk en fysiotherapeuten. ln bijlage 3 is een

overzicht van vr'ljwel alle sportjen beweegmogelijkhe-

den opgenomen.

Oegstgeest is de sportiefste gemeente van Zuid

Holland en Sste van Nederland'z. Mede door de grote

variatie in het aanbod en de goede sportfaciliteiten
willen mensen graag in Oegstgeest wonen. Onder-

zoek van de GGD-Hollands Midden3 wijst uit dat
6t%"vande mensen in Oegstgeest (>18 iaar) aan de

beweegrichtlijna voldoet. ln Nederland en Hollands

Midden ligt dit percentage met 52% respectievelijk

2. RIVM 2074

3. Volwassenen en ouderenpeilins 2076, Oegstgeest

(GGD -HM, september 20 L7)

4. Beweegrichtlijn gezondheidsraad 20 77 Volwassenen

voldoen aan de beweegrichtlijnen wanneer zijverspreid

over de week minimaol 75O minuten matig of zwaar

intensief bewegen (kinderen van 4-18 minimaal dage-

Iijks een uur) en minimaal twee keer per week spier- en

botversterkende activiteiten doen (kinderen van 4-78
minimaol drie keer per week). Bron: Gezondheidsen-

quête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de

Statistiek i.s.m. RIVM Rrjksin stituut voor Volksgezond-

heid en Milieu 2077

54%obeduidend lager. Hetzelfde geldt voor het aantal

volwassenen dat minimaal een keer per week sport.

I n Oegstgeest is dat 62%, in Nederland en Hol lands

midden is dat 57% respectievelijk 54%.

Voor de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB)s

zijn de verschillen kleiner. 68%in Oegstgeest tegenover

63%in Nederland en66% in Hollands Midden. Dit be-

tekent dat ook in Oegstgeest de frequentie van het aan-

tal wekelijkse beweegmomenten nog wel mag stijgen.

De inwoners enquête Oegstgeest 2019 laat zien dat

het percentage wekelijkse sporters het hoogst is in de

leeft'rjdscategorie 1ó- t/m 34- jarigen (48%), eevolgd
door de leeftijdscategorie 55- t/m 69-jarigen(42%1.

Bijna een derde van de 70-jarigen sport elke week
(3I%l.Lager opgeleiden sporten minder vaak dan'

hoger opgelei den (29% tegen 44% meer dan eens

per week). Overall voldoen in 2079 meer inwoners

van Oegstgeest aan de'norm gezond bewegen'e4 de

'fitnorm'ten opzichte van 2077.Daarbij is het opval-

lend dat steeds minder inwoners gebruik maken van

sportvoorzieningen binnen én buiten Oegstgeest.

5. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) goot

over (voldoende) bewegen. U beweegt voldoende als u

minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig inten-

sief beweegt (óO minuten voor jongeren tot 78 jaar).

Deze NNGB wordtookwel beweegnorm genoemd.
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2. Visie

ledereen doet mee
Oegstgeest heeft een bruisend verenigingsleven met

veel actieve vrijwilligers. Onze inwoners besteden een

groot deel van hun vrije tijd aan sport. Sporten is veel

meer dan vrijetijdsbesteding alleen: het is niet alleen
gezond, het verenigingsleven vormt een ontmoetings-
plaats voor inwoners van verschillende leeftijden en

achtergronden.

Sport draagt bij aan een sterke samenleving. Een

samenleving waarin iedereen meedoet. De komende
jaren willen we het hoge niveau van de sportvoor-

zieningen handhaven en het brede verenigingsleven

ondersteunen. Daarbij hebben we ook oog vooró:

¡ De toegankelijkheid van sport voor mensen met

een beperking, kinderen uit gezinnen die het min-

der breed hebben en senioren.
. De belangnjke rol die verenigingen kunnen spelen

op het gebied van preventie.

o De eigen kracht van sportverenigingen. Uitgangspunt

is dat zij zoveel mogelük zelfstandigfunctioneren,
waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt.

Omdat zoveel mensen plezier aan sport en bewegen

beleven, vormt sport een krachtig instrument. Een

instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorde-

ren. De wedstrijd, de training en de oefening brengt

mensen samen, haalt het beste uit jezelf helpt karakter
te vormen en om te gaan met trots en verlies en met

anderen. Kortom sport creëert ontmoetingen en juist

dat is van onschatbare waarde. Sport levert dan ook

een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het

Sociaal Domeinplan 2OI7 - 2020'Met elkaar, voor

elkaar' dat in mei 201ó door de raad is vastgesteld:

r Sport draagt bij aan meer vrijwillige inzet in

Oegstgeest.
o De inclusie van kinderen en volwassenen met een

beperking wordt door sportdeel name bevorderd.
. Sporten, met name in verenigingsverband, vermin-

dert de kans op eenzaamheid en depressie.
o Sport en beweging dragen bij aan een gezond gewicht.

¡ Sport in verenigingsverband draagt b'rj aan de ontwik-

keling van sociale vaardígheden.
¡ Sport draagt bij aan minder alcohol en drugsgebruik

onderjongeren.
¡ Sport ontwikkelt en behoudt motorische vaardighe-

den en leidt tot minder valongelukken bij ouderen.

De uitdaging is om sport ook voor de toekomst te be-

houden. Daarvoor is hetvan belang:
¡ Dat sport aansluit op de maatschappelijke ontwikke-

lingen en daaraan een positieve bijdrage levert.
o Dat sport ervoor zorgt dat meer kinderen beter gaan

bewegen. ,,, ,'

r Dat sport inspeelt op de vergrijzing.
¡ Dat sport tegen de stroom van de individualisering in,

zorgt voor verbinding.
r Dat sport aantrekkelijk blijft ondanks de komst

van steeds meer alternatieve vormen van vrijetijds-

besteding.

Zonder een stevige inspanning van velen, is met de

vergrijzing, individualisering en digitalisering, achter-

uitgang van het verenigingsleven een reëel scenario.

Het is de uitdaging om samen met de verenigingen,

vrijwilligers, beleidsmakers en bestuurders de veilige en
gezonde sportomgeving binnen verenigi ngsverband te

behouden en voor te bereiden op de toekomst.

5
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We hebben de volgende ambîties:

3.Amb

ft 4 lnclusief sporten en bewegen.
kJ *ü- ledere inwoner uit Oegstgeest moet

een leven lang kunnen sporten en
bewegen, belemmeringen worden
daarom weggenomen.

fB Æ Uitgangspunt is dat verenigingen
fud,*-b' waar het kan op eigen kracht

functioneren, waar nodig
ondersteund door de gemeente, om
vitaal en klaar voor de toekomst
sport mogelijk te blijven maken.

De diversiteit, capaciteit, kwaliteit
en deelname van amateursport
in stand houden en verder
verbeteren, mede in het licht van
de verwachte bevol kingsgroei.

ffiä flå ffi. Verduurzaming van
Ëd-F sportaccommodaties.
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4. Amb¡ties en afspraken

ln dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop we de

komende zes jaar onze ambities willen bereiken. Een

aantal activiteiten vindt al plaats. Dergelijke activitei-

ten willen we vooral behouden, verder ontwikkelen

of uitbreiden. Daarbij gaan we ervan uit dat'goed

voorbeeld, goed doet volgen'. Jaarl'rjks wordt samen

met de verenigingen aangegeven welke activiteiten

worden ingezet om de ambities te bereiken.

Het Rijk stelt een subsidie beschikbaar voor de jaren

2O2O en 2027 w aarmee de u itvoeri ng van loka lel
regionale sportakkoorden gefi nancierd kan worden.
Voor Oegstgeest gaat het om eén bedrag van

€ 20.000 per jaar mits de subsidieaanvraag gehono-

reerd wordt.

4.7.lnclusief sporten en bewegen
ledere inwoner uit Oegstgeest moet een leven

lang kunnen sporten en bewegen. Belemmeringen

worden weggenomen zodat ook meer kwetsbare

doelgroepen kunnen sporten en bewegen. Denk
daarbij aan (eenzame) ouderen, minima en hun kin-

deren, mensen met een niet-westerse achtergrond,

of mensen met een lichamel'rjke, sociale, psychische

of verstandelijke beperking.
¡ We zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod

dicht bij huis, zodat ook kinderen en ouderen veilig

en zelfstandig (op de frets) kunnen gaan sporten.
¡ lnwoners met een laag inkomen kunnen een bij-

drage van de gemeente ontvangen voor deelname

aan sportieve activiteiten.
¡ Kinderen in armoede kunnen sporten doordat de

gemeente deelneemt aan het Jeugdsportencultuur-

fonds.
¡ We streven, samen met de regio, naar een breder

sportaanbod voor sporters met een beperking
(lichamelük, sociaal, geestelijk). Omdat gehandicap-

tensport veelal een regionaal en soms ook regio

overschrijdende karakter heeft moeten gemeente

en verenigingen regionaal samenwerken om vraag

en aanbod op elkaar afte stemmen.
r Verenigingen zorgen ervoor dat het sportaanbod

voor gehandicapten bekend is door de informatie te

delen op de website https://wwwunieksporten.nll.
. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is gebruik

te maken van de brede regeling combinatie functies,

om nieuwe initiatieven op het snijvlak van welzijn en

beweging te initiëren en faciliteren.
¡ Verenigíngen leveren maatwerk door voor speciale

doelgroepen arrangementen te ontwikkelen en crea-

tieve oplossingen te bedenken. Denk aan alternatieve

activiteiten voor senioren, het aanbieden van gehan-

dicapten sport of het aanbieden van een activiteit in
samenwerking met een welzijn/zorg organisatie. Ove-

rigens is een groot aantal verenigingen al actief op dit
gebied.

¡ Verenigingen zijn afhankelijk van vr'rjwilligers. De

gemeente ondersteunt de inzet van vr'rjwilligers met

de inzet van iDoe en met het gratis verstrekken van

VOG verklaringen. iDoe stimuleert ook mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt tot het verrichten

van vrijwilligerswerk.
¡ De gemeente ondersteunt in het aanbieden van

verenigingsbrede cursussen waardoor vrijwilligers
meer tools hebben om hun werk uit te voeren. Denk

aan trainingen voor vertrouwenspersonen, traiqjngen

voor coaches/trainers om'fair-play' te stimuleren of

om te gaan met lastiggedrag.
¡ Verenigingen besteden actief aandacht aan de doelen

van het sociaal domein zoals: gezonde voeding/kan-

tine, alcohol,/roken/drugs beleid, fair-play, vertrou-

wenspersonen, veiligheidsbeleid.

4.2. De diversiteÍt, capaciteit, kwaliteitvon en
deelname aan amateursportaanbod in stand
houden en verder verbeteren.
Met 22 sportverenigingen en diverse commerciële sport-

aanbieders beschikt Oegstgeest over een breed scala

aan sportmogelijkheden. Veel inwoners maken hiervan

gebruik. ln Oegstgeest blijkt62%van de volwassenen

wekelijks te sporters, dus daarmee is sprake van een

hoge sportdeelnameT. Het streven is deze hoge sport-
deelname te behouden. Naar verwachting zal de bevol-

king nog groeien van een kleine 24.000 inwoners in2Ot9
naar 27 .OOO inwoners in 2027 . Dit betekent dat we de

beschikbare sportcapaciteit effr ciënt moeten benutten.
¡ Door het gebruik van kunstgras kan de beperkte

ruimte intensiever gebruikt worden. De gemeente

onderzoekt bij capaciteitstekort de mogel ijkheden

om kunstgras te realiseren. Daarbü houden we na-

drukkelijk rekening met de natuur en milieukundige

overwegingen.
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o Bü capaciteitstekorten/overschotten stellen vereni-
gingen elkaars velden beschikbaar.

r Wü willen zoveel mogelijk een breed en gevarieerd

aanbod dicht bij huis, zodat ook kinderen veilig en

zelfstandig (lopend of fietsend) kunnen gaan spor-

ten. Het behoud van aanbod is niet altijd mogelijk.

De kosten moeten opwegen tegen de baten, waar-

b'rj niet alleen financiële aspecten een rol spelen.

¡ Verenigingen stellen hun faciliteiten beschikbaar

aan de schoolsportcommissie die ervoor zorgt dat
kinderen op de basisschool kennismaken met de

verschi llende sportveren igingen.
. Op doordeweekse dagen worden de meeste spor-

taccommodaties tot plm. 1ó:00 uur niet gebruikt.

We streven daarom naar multifunctioneel gebruik.

Verenigingen initiëren en organiseren dit. De
gemeente kan faciliteren (zie ook 4.4.).

. Om de kwaliteit van het sportaanbod te behouden

zullen periodiek nieuwe investeringen moeten

worden gedaan. Deze (her)inyesteringen zullen

zoveel mogelijk door de verenigingen zelf worden
gedaan. De gemeente kan daarbij ondersteunen.

De gemeentelijke ondersteuning hangt af van de

ontwikkelingen in de behoeften aan sportaccom-

modaties. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor oude-

ren, kinderen en volwassenen met een Iichamelijke

of geestelijke beperking evenals aanbod dat past

bij de individualiseringstrend (buiten competitie) en

het multifunctioneel gebruikvan accommodaties.

Ondersteuning is maatwerk (zie ook 4.4.1.

4.3. UÍtbouw prevent¡eve waorde von sport
Sport bevordert niet alleen de fysieke gezondheid

maar ook de mentale gezondheid en het welbevinden.

Omdat zoveel mensen plezier beleven aan sport en

bewegen is sport een krachtig preventief instrument.
Het kan eenzaamheid voorkomen, het draagt bij aan

sociaal gedrag en sociale cohesie, het kan een signale-

rende functie hebben en het kan een rol spelen b'rj het

verminderen van alcohol en tabaksgebruik. Veel sport-
verenigingen voeren al beleid op deze thema's.
o Verenigingen dragen bij aan het verminderen van

alcohol en tabaksgebruik, met name onderjongeren.
¡ Verenigingen stimuleren gezonde voeding in de

sportkantine.
¡ Verenigingen stimuleren het milieubewustzijn van

hun leden en bezoekers.
r Verenigingen stimuleren sportief gedrag van spelers

en begeleiders.

7. Volwassenen en ouderenpeiling 20 76, Oegstgeest

(GGD-HM, september 20 77)

¡ Verenigingen hebben een vertrouwenspersoon.
¡ Verenigingen hebben gedragsregels voor de omgang

tussen begeleiders en kwetsbare mensen.

o Verenigingen hanteren aanstellingsbeleid om de kans

zo klein mogelijk te maken dat mensen met verkeerde

bedoelingen begeleider of trainer van kwetsbare men-

sen worden.
¡ Verenigingen stimuleren het aanstellen van een con-

tactpersoon sociaal domein die zich bezig houdt met

initiatieven op het gebied van gezondheid en sociale

inclusie en het aanspreekpunt is voor de gemeente.

¡ Bü grote sportieve evenementen die leiden tot een

bovengemiddelde verkeersd ru kte zorgen verenigingen

zelf voor voldoende verkeersregelaa rs.

¡ Verenigingen denken mee over de herinrichting van de

openbare ruimte. We willen dat de openbare ruimte

zowel kinderen als ouderen uitnodigt tot bewegen.

De OSF organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten.

Tijdens één van die bijeenkomsten delen verenigingen

met de gemeente en elkaar de bijdragen aan voorgaande

uitgangspunten en/of andere ambities uit het sportak-
koord. Dit stelt verenigingen, die met elkaar de OSF

vormen, in staat elkaar te informeren, inspireren en tot
verdere samenwerking te komen.

4.4. Verenigingen ziin vitaal en toekomstbestendig
Verenigingen willen zoveel als mogelijk op eigerf kracht
functioneren. Daarbij spelen verenigingen tijdig in op

nieuwe ontwikkelingen, zoals vergrijzing en individua-
lisering. De gemeente is zich ervan bewust dat vereni-
gingen niet gelijk z'rjn aan elkaar en dat ondersteuning
nodig kan zün. Dit is maatwerk. De aard en mate han-
gen mede af van de draagkracht van de verenigingen en

het nut en de noodzaak.

¡ De maatschappij vergrijst, zo ook Oegstgeest. Met het

stijgen van de leeftijd zeggen veel leden hun lidmaat-

schap op. Vaak spelen gezondheid of inkomen daarbij

een rol. Het is echter van belang dat ook de oudere

inwoner bl'rjft bewegen. Daarnaast helpt sporten om

eenzaamheid te voorkomen. Verenigingen zetten zich

in om ook deze doelgroep langer aan zich te binden.
. Landelük (weliswaar nog niet in Oegstgeest) is de

trend dat steeds minder mensen georganiseerd willen
sporten. Om ook in Oegstgeest op deze trend voorbe-
reid te zijn gaan verenigingen creatieve oplossingen

bedenken om ondanks de individualisering leden te
behouden. Er kan gedacht worden aan het aanbieden

van een minder verplichtende en goedkopere vorm
van sportbeoefening zonder deelname aan de bonds-

competitie, of het organiseren van doordeweekse

competities. Ook kan het aanboren van nieuwe doel-

8



groepen een optie zÛn om een eventuele teruggang
in het ledenaantal tegen te gaan (zie ook paragraaf

4.1 inclusief sporten en bewegen).
¡ We stimuleren de mogelijkheden van verenigingen

om zelf inkomsten te verwerven zonder verstoring
van de'markti Bijvoorbeeld door multifunctioneel
gebruik van accommodaties. Wanneer verenigin-
gen initiatieven voorstellen die passen binnen de

doelstellingen van de gemeente, maar niet passen

binnen het huidige bestemmingsplan onderzoeken

we of er oplossingen zijn.
o Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het

beheer en onderhoud van de sportcomplexen (met

uitzonderingvan de sporthal en gymzalen). Er is nu

nog sprake van een overgangssituatie. Binnen Sjaar
verzorgen verenigingen zelf het beheer en onder-
houd. De gemeente controleert het onderhoud. De

gemeente heeft hierbij geen bezuinigingsoogmerks.

lndien een vereniging de werkel'rjke kosten van

beheer en onderhoud niet kan.dragen is ondersteu-
ning mogelijk. Dit is maatwerk daarvoor is volledige
transparantie in de bedrijfsvoering van de vereni-
ging nodig.

¡ Ondersteuning bij (vervangings)investeringen is even-

eens maatwerk en wordt gebaseerd op een business-

case. Wanneer de gemeente besluit te ondersteunen

dan investeert de gemeente niet zelf maar kan, afhan-

kelijk van de risico's, garant staan voor investeringen

door de verenigingen waardoor verenigingen gebruik

kunnen maken van het doorgaans lagere rentetarief
van de BNG. Daarbij moet bezien worden of het

totaal van de garanties en hun risicoprofiel binnen de

gemeentelijke richtl'rjnen bl ijven. Af hankel ijk van nut

en noodzaak, kan de gemeente daarnaast ondersteu-

nen middels een exploitatiebijdrage. Ook hierbij geldt

dat dan volledige transparantie van de verenigingen

nodig is om de noodzaak vast te kunnen stellen.
. De gemeente ondersteunt door de retributiekosten

voor opstallen te verlagen. ln de grondprijzenbrief

is een prijs van 205 euro per m2 voor maatschap-
pel ij k vastgoed, waaronder sportaccommodaties,

vastgesteld. ln de nota 'vastgoed onder een dak' is

het rendement vastgesteld op 6"/o. Gezien de huidige

lage rentestand is het voorstel dit percentage voor
sportieve activiteiten in verenigingsverband te
verlagen naar 3To. Daarmee komt de retributie uit
op €ó,15 per m2. Deze middels notariële akten vast-
gestelde retributies liggen gedurende de looptijd
van de overeenkomsten vast en worden gedurende

deze looptijd niet geÏndexeerd.

. De gemeente ondersteunt door een symbolische

retri butie te hanteren voor sportcomplexen/spor-

truimtes. Voor de velden waarop of de ruimten

waarin verenigingen daadwerkelijk de eigen sport
uitoefenen geldt een retributie van in totaal €1, - per
jaar per sportvereniging, ongeacht het aantal velden

en vierkante meters. Dit is inclusief.de groenstroken

en paden rondom de velden/accommodaties.
. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van de

sporthal en gymlokalen. De gemeente is eigenaar en

beheerder van sporthal De Cuyl en vijf gymzalen. Zij
verhuurt deze aan sportverenigingen tegen geredu-

ceerd tarief en aan derden tegen een marktconform
tarief. De huur- en gebruikstarieven zijn in 2077 door
het college vastgesteld en worden jaarlijks geih-

dexeerd op basis van het door de minister aangege-

ven geharmoniseerde consu mentenprijsindex (hicp)

in de meicirculaire, dat na overname in de perspec-

tiefnota, middels de begroting door de gemeenteraad

wordt vastgesteld. Deze situatie blijft tot 2024 on-
gewijzigd. Sportverenigingen uit Oegstgeest hebben

voorrang op sportverenigingen van buiten het dorp.

4, 5.Sti mul eren verdu urzam¡ ng
sportaccommodaties.
We streven naar verdere verduurzaming van onze
gemeente. Voor de komendejaren zetten we onder an-

dere in op het verduurzamen van de afualstromen, het

bevorderen van energie besparing, het stimuleren van

zonne-energie en het verduurzamen van gebouwen. 
,,

. De gemeente ondersteunt de verenigingen bij het

inzichtelijk maken van de subsidie mogelijkheden en

adviseert bij de aanvraagprocedures.
. De gemeente stimuleert papierinzameling door ver-

enigingen.
¡ Bij vervangingsinvesteringen zetten de verenigingen

zoveel mogelijk milieuvriendelijke alternatieven in
zoals zonnepanelen en warmtepompen.

o Verenigingen stimuleren het fretsgebruik onder
sporters, daar waar nodig faciliteert de gemeente dit
(bûvoorbeeld met stallingsmogelijkheden en ver-
keersmaatregelen).

o Verenigingen stimuleren de bewustwording rondom

milieu en duurzaamheid door bijvoorbeeld geschei-

den afualinzameling.

8. De gemeente monitort de huidige uitgaven op sport,

onder andere door de komende twee jaar de uitgaven

voor beheer en onderhoud ten behoeve van sportver-

enigingen bij te houden. ln de huidige situatie betalen

verenigingen, waarvoor de gemeente het beheer en

onderhoud doet, een gebruikersvergoeding. ln totaal

betalen deverenigingen in 2079 €53.576,00 aan

geb r ui ker sv er go ed i n gen.
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5. Ondertekening

Wethouder Zorg, Economie &Sport Voorzitter

isínsAjax Combinotie LeÍdscheen

Voorzìtter

Christelijke Korfbalvereniging Fiks

(vìæ-)

CIub

S ch aakclub O egstgeest' 80

VoorzitterVoonitter

Loopgroep

Voorzitter

TennÍsCIub

StîchtÍng Biljart Oegstgeest

Voorzitter

Oegstgeest

Voorzitter

O.G.AY. Oegstgeester

Uo

10

Voorzitter

Ê/-



Sport

Bridgeclub Rijnland

Voorzitter

Bridgeclub DeHoedjes

Voorzitter

Bosketbalverenig¡ng

Voorzitter

Volleybal Club Oegstgeest (V.C.O.) Zw em- en P olov erenÍ gí ng V ìv ax

.t-

Voorzitter n-d" Voorzitter

VerenigÍngvan Handboogschutters Attila Biljartclub "T en nog 5"

Voorzitter Voonitter

Leì d sch e S ch er mv er e ni gi n g A. E.W. Bridgeclub voor Niet-R okers "Ðe SchrondereVos"

VoorzitterVoorzitter
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B¡jlage L. Budget team maatschapp¡j
ten behoeve van sport2OIT-2O1-9

BIJLAGE

De gemeente Oegstgeest stelt jaarlijks een budget

beschikbaar aan het domein sport binnen team

maatschappij. Dit budget is primair bedoeld voor de

exploitatie van het zwembad, de inrichting van de

gymzalen en sporthal evenals het verstrekken van

subsidies aan partijen die middels sport bijdragen

aan het sociaal domein in Oegstgeest. Het groot-

ste deel van de kosten die de gemeente maakt ten

behoeve van de sport in Oegstgeest heeft betrekking

op het beheer en onderhoud van de sportaccommo-

daties- en velden. Laatstgenoemde kosten zijn tot op

heden niet te specificeren, waardoor onderstaand

overzicht als onvolledig beschouwd moet worden. ln

de komende twee jaren monitort de gemeente ook

de uitgaven voor beheer en onderhoud ten behoeve

van sportverenigingen.

BUDGETJAAR BESTEDING

2017

2018

2019

€290.0L6,3r

€282.529,@

€284.L95,OO

€315.320,89,

€279286,79

Nog niet bekend

t2



B¡j I age 2. Samenwerki ngsmogel ¡j kheden
met maatschappel ij ke organisaties

BIJLAGE

Radius (welzünswerk senioren): radius kan vrij-
willigers leveren bijvoorbeeld voor beheer kantine

opleveren. Dit kan een win-winsituatie opleveren,

omdat verenigingen vaak een tekort aan vrijwilli-
gers hebben. Radius heeft zicht op ouderen die door
b'rjvoorbeeld het wegvallen van de partner gebaat zijn

bü vrüwilligerswerk, het gevoel weer nodig te zijn,

daarnaast creëert dit mogelijkheden om de club ook

tijdens daluren te openen zodat samen met andere

organisaties de sportfaciliteit meer efficiënt gebruikt

kan worden. Radius noemde eveneens samenwerking

met'golden sports' https://www.goldensports.nl,/

Jeugd en jongerenwerk: denkt aan gebruik faciliteiten

tijdens daluren, stimuleren/begeleiding jongeren naar

reguliere sportdeelname/regulier lidmaatschap, jeugd-

en jongerenwerk heeft de nodige expertise in huis en

kan trainingen verzorgen zoals'omgaan met puberge-

drag' en/of'effecten van een scheiding op het gedrag'

Schoolsportcommissie: ken nismaking sportaanbod,

stimuleren deelname verenigingsleven, gebruik facili-
teiten. Op dit moment nemen nog niet alle verenigin-
gen en scholen deel aan de schoolsport toernooien.

GGZ: maatjesproject (mensen die zijn uitgevallen

met een psychiatrische problematiek ervaren vaak

drempels om weer terug te keren naar de alledaagse

praktijk, een mede sporter die daarbij tijdelijk wil
begeleiden helpt de drempel te verlagen). De GGZ ziet

mogelijkheden om tijdens de daluren te sporten bil

een vereniging. De GGZ heeft nu enkel binnenruimte

om te sporten, bovendien verlaagd'het al een beetje

bekend zijn met een vereniging'de drempel om bij

herstel ook lid te worden.

Basisscholen: bijvoorbeeld koningsspelen, gebruik

kunnen maken van sportfaciliteiten bij mooi weer.

VTV Leiden: deze organisatie zou ook inwoners met

een beperking uit Oegstgeest willen begeleiden naar

sport en bewegen. Op dit moment zijn hier geen mid-

delen voor. http://www.stichtingvtv.nllsportconsulent

Jottem: ziet vooralsnog geen samenwerkingsmogelijk-

heden. Sport was voorheen onderdeel van de dagacti-

viteit (ze hebben daarom ook nog de beschikking over
een eigen gymzaal) maar tegenwoordig wordt deze

doelgroep geacht dit zelf te organiseren. ,i ,:-

's Heerenloo: heeft een aantal groepswoningen in

Oegstgeest. Zij zien geen samenwerkingsmogelijkhe-

den met sportverenigingen.

13



BIJLAGE

ASC (Ajax Sportman Combinatiel

ASC (Æax Sportman Comblnatiel

FC Oegstgeest (FusieClub Oegstgeestf

Korfbalvereniglng Fiks

LOHC (Leidse Oegstgeester Hockey Clubl

OGC (Oeestgeester Golfclubl

OLTC (Oegstgeester Lawn Tennls Clubl

LoopgroepOegstteest

WandelclubOegstgeest

ljsclub Oegstgeest

B¡jlage 3. Overzicht sportaccommodaties
& sportaa n bieders Oegstgeest

Voetbal

Cricket

Voetbal &Tennis

Korfbal

Hockey

Golf

Tennis

Hardlopen

Wandelen

Schaatsen

530

20

740

133

Onbekend

o

440

o

Geen

800

s00

100

624

743

Onbekend

468

1.100

220

Geen

1900

Overveer

Overveer

de Voscuyl

de Voscuyl

de Krogt

de Voscuyl

de Krogt

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Natuurijsbaan

BUITENSPORTVERENIGINGEN JEUGDLEDEN-SPORT VOLWASSENLEDEN* SPORTPARK

BINNENSPORTVERENIGINGEN JEUGDLEDEN*SPORT >18 LEDEN* ZAALlHAt

BVOegstgeest

(Basketball vereniging Oegstgeest!

Biljartclub '1 en nog 5'
(Stlchtlng Gehandlcapt & Gezellig Sportenl

Brldgeclub Rljnland

Brldgeclub voor Nlet-Rokers

"De Schrandere Vos'

Bridgeclub De Hoedjes

Basketbal

Verstandelijk 0
gehandicapten biljart

Bridge 0

Bridge O

Bridge

Handboogschieten

Zaalkorfbal

Zaalhockey

Gymnastiek

Schaken

Onbekend

Onbekend

133

Onbekend

t7t
0

Onbekend

o

t5

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

743

Onbekend

59

30

Onbekend

227

B5

Onbekend

Onbekend

o

t4

180

84

35

De Cuyl

a

Zaal SBO

Clubhuis OGC

Leo Kannerzaal

K&O-zaal bij de

bibliotheek

Eigen hal

De Cuyl

Eigen hal

Gymzaal Poelgeest

K&O-zaal bij de

bibliotheek

Leo Kannerzaal

Eigen zaal

Eigen hal

De Cuyl

Poelmeer

Handboogrereniging Attila

Korfbalvereniging Fiks

toHc

OGAV (Oegstgeester Gymnastiekverenigingl

Schaakclub Oegstgeest ?0

SchermvereniglngAEW

St¡cht¡ng B¡l¡ertcentrum Oegstgeest (5BOl

Tafeltennisvereniging Pecos

VCO (Volleybal Club Oegptgeestl

Zwem- en polovereniging Vlvax

Schermen

Biljart

Tafeltennis

Volleybal

Waterpolo/zwemles

L4
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OVERIGE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS ACTIEF IN OEGSTGEEST

Balletstudlo Glselle

Bootcâmpteam Oegstgeest

Dansstudlo Chee Ling

Danscenter de.long CÞgstgeest

Fysio Care Oegstgeest

Fyslotheraple Praktljk Boerhaavepleln

Fysiotherapie Maatschap Oud Poelgeest

Jenergy Fltness club

Movens Sport en Spel

Ponycentrum Leeuwenhoek

Ross Watson Fysiotherapie

Radlus

Sportmedlsch Centrum Oegstgeest

Sportschool Rob van der Hoorn

Stichtlng Evenementen

Stichting Jeugd en Jongerenwerk

The lga Warrior

Wood be hero

Diverse particullere Yoga aanbieders

Zwembad Poelmeer

Ballet en dans m.n. jeugd

Training in buitenruimte

Ballet Dans Pilates Yoga

Dans: ballroom, Latijns-Amerikaans

Circuit training, senior fitness

Medische training

Bewegen voor ouderen, cursussen valpreventie

Fitness, Senior fitness, Yoga, Dans, Pilates, circuit training, (kick)

boksen etc.

Divers beweegaanbod voor mensen met psychische problematiek

Ponyles vooral ó-18 jarigen

I ndividueel sport specifi ek Performance Programma

Meer bewegen voor ouderen: Gymnastiek, Nordic Walking, Tai Chi,

Vrij dansen

Ouderengym/Pilates/Medische Fitness

Judo, Aiki, Yoga, Conditietraining, Pilates

Dans

Bewegen met pubers

Mixed Martial Arts

Skate les

Yoga ,: '1

Recreatief zwemmen, banenzwemmen, zwemles, watergym senioren,

aquarobics, aqua-therapie etc

GYMZALEN/SPORTHATLEN GEMEENTE OEGSTGEEST

Sporthal deCuyl

Sportzaal Het DOK

Gymzaat Jan Wolkers

Gymzaal Leo KannerVSO

Gymzaal Poelgeest

Gymzaal Poelweyde

De Voscuyl 3ó, Oegstgeest

Rustenburgerpad 2, Oegstgeest

Jan Wolkerslaan 20, Oegstgeest

Hazenboslaan 101, Oegstgeest

JP Thijsselaan ó9, Oegstgeest

Lange Voort 2ó1C, Oegstgeest

GYMZATEN/SPORTHALTEN GEMEENTE OEGSTGËEST

Sportzaal Rijnlands lyceum

Gymzaal Jottem

Gymzaal GGZ Rlvlerdulnen

Gymzaal Leo KannerSO

Apollolaan 1, Oegstgeest

Louise de Colignylaan 29, Oegstgeest

Zwaluwlaan 4 Oegstgeest

Endegeesterstraatweg 2ó, Oegstgeest
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