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1. Inleiding
1.1

Algemeen

Met voorliggend prestatieplan wordt gepresenteerd op welke wijze in 2017 door Spurd in
samenwerking met haar partners invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke opgave
(1a) ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het prestatieplan geeft een beeld van de
gezamenlijk te bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen.

1.2

Maatschappelijke Opgave 1a

Diverse partners – waaronder GGD Zaanstreek-Waterland, De
Zorgcirkel, Evean, Prinsenstichting, Spurd, Sportraad Purmerend, de
Purmerendse sportverenigingen en onderwijsinstellingen, SKOP en
Stichting Gehandicaptensport Waterland – geven uitvoering aan
maatschappelijke opgave 1a “Een gezonde geest in een gezond
lichaam”.

> Kort samengevat
zeggen wetenschappelijke
bevindingen over de
invloed van sporten ons dat
sportparticipatie een
gunstig effect heeft op de
gezondheid. Tenminste, als
wordt voldaan aan de
Nederlandse Norm Gezond
Bewegen.

De maatschappelijke opgave staat in het teken van sport,
bewegen en gezondheid en wordt samen gewerkt aan de realisatie
van de volgende ambities en subopgaven:
Daarnaast kan sport
A.
Mensen maken gezonde keuzes
bijdragen aan de
 afname van overgewicht
opvoeding en leerprestaties
 terugdringen van problematisch middelengebruik
van jeugdigen, aan de
 toename van psychische gezondheid en welbevinden
sociale samenhang en
B.
Bewegen is gezond / noodzaak
veiligheid in wijken, zijn
 Meer mensen bewegen en sporten
werknemers die regelmatig
bewegen productiever en
 Meer mensen zijn gezonder
verhoogt het de
 Mensen uit alle wijken sporten
levensverwachting.
C.
Samen sporten is leuk en verbindt
 stabilisering ledenaantal van verenigingen
 meer eigen inkomsten verenigingen
 behoud vrijwillige inzet
D.
Toegankelijke sportvoorzieningen
 rapportcijfer over kwaliteit en aanbod sportvoorzieningen blijft ten minste gelijk
 % jeugdleden neemt niet af (% van de totale jeugd in Purmerend)
 % seniorleden neemt toe gelijk met het aantal senioren
 behoud van voldoende mogelijkheden met een laag inkomen
 % leden met een beperking neemt niet af.

>

Gezondheidsbevordering1
In de maatschappelijke opgave "Een gezonde geest in een gezond lichaam" ligt de basis
voor gezondheidsbevordering in Purmerend. Deze opgave sluit aan bij de ambities uit de
gemeentelijke beleidsnota gezondheidsbevordering. Het betekent dat mensen gezonde
keuzes kunnen maken en dat bewegen gezond is. Het accent ligt daarbij op het feit dat
mensen over hun eigen leefstijl beslissen. Mensen ervaren zo min mogelijk belemmeringen om
gezond te kunnen leven. Speerpunten van het lokale beleid zijn het terugdringen van
overgewicht, schadelijk alcoholgebruik en preventie suïcidale gevoelens onder jongeren. Het
kabinet legt daarbij het accent op bewegen en weerbaarheid. Bewegen is goed voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid en is verbonden met de andere speerpunten.
Weerbaarheid staat voor het weerbaar maken tegen de verleidingen van een ongezonde
leefstijl.
1

Nota Gezondheidsbevordering 2013 -2016, gemeente Purmerend.
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1.3

Samen in beweging!

De partners van de maatschappelijke opgave 1a richten zich op een vraaggericht,
laagdrempelig aanbod. Een aanbod waarbij de burger centraal staat en aansluit op de
actuele wensen en behoeften op het terrein van sport, bewegen en gezondheid toegespitst
op de Purmerendse samenleving. Bovendien is gekozen voor een laagdrempelig aanbod
dat vanuit de wijk en / of buurt goed bereikbaar is, betaalbaar is voor iedere Purmerender én
dat recht doet aan verschillen tussen mensen.
Samenwerking met verschillende partners staat hoog in het vaandel om – naast een
vraaggericht aanbod – te komen tot een meest efficiënt aanbod. De partners streven ernaar
overlap en dubbelingen te voorkomen en taken uit verschillende beleidsvelden met elkaar te
verbinden waardoor synergievoordelen ontstaan. Er zijn diverse partners die een rol spelen in
– c.q. een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgave 1a. Naast Spurd worden
hiernavolgend de meest relevante partners beschreven.
Stichting Spurd
De missie van Spurd is het exploiteren van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het
gemeentelijke zwembad alsmede het stimuleren en ondersteunen van sport en
sportdeelname in de gemeente Purmerend en omgeving en alles wat daarmee verband
houdt ter bevordering van de volksgezondheid, sport en recreatie, zwemonderricht en
maatschappelijke participatie.
De kerntaken van Spurd zijn:

Stimulering van de sportdeelname in Purmerend e.o. door middel van activiteiten.

Ondersteuning van de Purmerendse sportverenigingen.

Exploitatie van de Purmerendse binnen- en buitensportaccommodaties, het
Leeghwaterbad, het sportservicecentrum en de Sport-O-Theek.

Bevordering bewegingsonderwijs en motorisch remedial teaching.

Verzorging zwemonderwijs.
Gemeente Purmerend
De gemeente Purmerend is de belangrijkste partner voor de ontwikkeling van de
Purmerendse sport. De gemeente Purmerend draagt zorg voor de bevordering van de sport
door subsidiëring van (sport- en beweegstimulerings)activiteiten, exploitatie van
sportaccommodaties en het zwembad en talloze sport- en gezondheidsprogramma’s.
Daarnaast is de gemeente Purmerend o.a. betrokken bij JOGG.
Sportraad Purmerend
Als vrijwilligersorganisatie behartigt de Sportraad de belangen voor de ruim 50 aangesloten
sportverenigingen in Purmerend. De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen
en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op
lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur gevraagd en
ongevraagd over het lokale sportbeleid.
Stichting Gehandicaptensport Waterland
De Stichting Gehandicaptensport Waterland (S.G. Waterland) is op 21 september 1984
opgericht om personen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening op
aangepaste wijze te kunnen laten sporten.
Stichting Mandingo Gym
Mandingo Gym organiseert activiteiten in de accommodaties van Spurd om kinderen en
jongeren te laten bewegen en sporten ter verbetering van hun gezondheid en leefsituatie.
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GGD Zaanstreek – Waterland
Partner in (preventieve) gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen, onder meer in de
aanpak van overgewicht. GGD Zaanstreek-Waterland werkt als gemeenschappelijke
gezondheidsdienst aan een gezonde regio Zaanstreek-Waterland.
Prinsenstichting
Partner in de ontwikkeling en uitwerking van de transities in het sociaal domein naar
een integraal en innovatief sociaal beleid ten behoeve van de gemeente Purmerend.
In het bijzonder de partner in de bevordering van het welzijn en de gezondheid van
burgers met een verstandelijke beperking,de stimulering van sport, bewegen en
gezonde leefstijl onder cliënten van Prinsenstichting en het verbeteren van de
zelfredzaamheid van deze cliënten.
De Zorgcirkel
Partner in de gezamenlijke ontwikkeling van diverse sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten voor met name ouderen en de ontwikkeling van beweegtuinen bij zorgcentra
(voor bewoners en buurt). Draagt zorg voor dagbestedingactiviteiten in het kader van een
gezonde leefstijl voor zowel cliënten vanuit meerdere zorglocaties alsmede voor ouderen
(55+) vanuit diverse Purmerendse buurten en wijken.
Evean
Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten.
SKOP
Partner in samenwerking op het terrein van beweegactiviteiten tijdens buitenschoolse
opvang, brede ontwikkeling en de ontwikkeling van een integraal kindcentrum. SKOP maakt
tevens gebruik van de accommodaties van Spurd.
Cultuurhuis Wherelant
Partner waarmee verbindingen worden gelegd tussen sport, bewegen, zorg en cultuur.
Onder andere zijn Spurd en Cultuurhuis Wherelant initiator en actief in de projecten
Kunstgenoten in Beweging en Purmerend aan Zee. Met Kunstgenoten in Beweging worden
ouderen via een platform geactiveerd vanuit hun eigen wensen en behoeften samen
activiteiten te organiseren en daaraan deel te nemen. Purmerend aan Zee beoogt de
verwezenlijking van een droom voor een groep Purmerendse kinderen: een zomerse
vakantieactiviteit in Purmerend die ze (vanwege financiën) normaliter niet hadden kunnen
doen.
Clup Welzijn
Partner in o.a. de samenwerking op het terrein van buiten naar binnen werken zoals de
sociale wijkteams, alsook op het terrein van diverse projecten en evenementen. Ook op het
terrein van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (door middel van algemene
opleidingen) werkt Spurd samen met Clup Welzijn.
Waterlandziekenhuis
Partner in de ontwikkeling en organisatie van een sluitend aanbod van sport-, beweeg- en
gezondheidsprojecten. Draagt onder meer zorg voor aanpak van overgewicht door middel
van activiteiten voor mensen met obesitas.
Sportverenigingen
Partner in de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen op regionaal -, stedelijk – en
op wijk- en buurtniveau. Op een meest toegankelijke en betaalbare wijze dragen meer dan
50 Purmerendse sportverenigingen dagelijks op vrijwillige basis zorg voor uiteenlopende sporten recreatiemogelijkheden. Binding en leefbaarheid van de stad wordt mede gevormd door
een sterk verenigingsleven. Sportverenigingen, Spurd en Sportraad Purmerend werken ook
samen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zoals het gezonder maken van het
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aanbod in kantines, het tegengaan van overmatig middelengebruik en alcoholgebruik in
kantines.
Fitnesscentra
Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten.
Fitnesscentra dragen zorg voor talloze sport-, beweeg- en dansactiviteiten in zowel
individueel als groepsverband. Meer dan een kwart van alle Purmerenders sport minimaal
een keer per maand in een fitnesscentrum.
Heliomare
Heliomare ondersteunt mensen met een chronische ziekte, letsel of beperking naar hun
streven naar maximale zelfstandigheid. In samenwerking met Heliomare worden
programma’s – waaronder in het Leeghwaterbad – aangeboden om mensen te helpen
revalideren.
Onderwijsinstellingen (OPSO, CPOW, PSG, Horizon College, Regio
College)
Partners in onder meer de ontwikkeling en organisatie van sport-,
beweeg- en gezondheidsprojecten voor de doelgroep jeugd en
jongeren, de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat,
schoolse – en naschoolse activiteiten in samenwerking met
sportverenigingen, afstemming van accommodatiebeleid, de
uitvoering van (maatschappelijke) stages en buurtsportcoaches
alsook in de communicatie en voorlichting van maatschappelijk
gewenste onderwerpen (normen en waarden, antidiscriminatie,
etc.).
Huisartsen en paramedische centra
Partner in de bevordering van een gezonde leefstijl, in de aanpak
van overgewicht en in de strijd tegen diverse ziekten en / of
aandoeningen.

1.4

> Veel studies
concluderen dat jeugdigen
die sporten beter presteren
op school dan jeugdigen
die niet sporten. Meestal lijkt
het verband indirect.
Meer sporten werkt positief
op een bepaalde
eigenschap of vaardigheid,
en dat bevordert
vervolgens weer de
schoolprestaties (Hartman,
Houwen, Scherder &
Lemmink, 2007).

Sport als verbindende factor

Sport als doel en als middel…
Sport is leuk en verbindt, maar kan ook als middel worden ingezet om gezondheid te
bevorderen en gouden kansen te bieden aan het publieke domein. Sport kan namelijk,
naast de aanpak van overgewicht, een effectieve bijdrage leveren aan bevordering van de
leefbaarheid, de economie (arbeid), de integratie, zorg en gezondheid. In deze paragraaf
treft u activiteiten in het kader van zowel sport als doel alsook sport als middel. De partners
van de maatschappelijke opgave richten zich in het bijzonder op de doelgroepen jeugd en
jongeren, senioren en mensen met een beperking.
Gezonde leefstijl voor alle Purmerenders
De partners streven naar een gezonde leefstijl onder alle leeftijdsgroepen. Dit wordt bereikt
door enerzijds activiteiten waarin bewustwording van een gezonde leefstijl, gezond eten en
het belang van (gezond) sporten en bewegen naar voren worden gebracht en anderzijds
programma’s waarmee mensen worden geactiveerd gezond te eten en te sporten en/of te
bewegen. Diverse partners werken nauw samen aan zowel deze preventieve – als
repressieve aanpak zoals huisartsen, GGD, het Waterlandziekenhuis, diëtisten, scholen,
(commerciële) sportaanbieders en Spurd. De GGD draagt onder meer bij aan een gezonde
leefstijl door tijdens consultaties ouders en kinderen voor te lichten, scholen dragen bij door
een gezonde schoolmethodiek (o.a. traktatiebeleid en de gezonde schoolkantine) te
ontwikkelen en verenigingen realiseren gezonde sportkantines.
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Preventieve aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Spurd werkt nauw samen met de gemeente Purmerend en lokale partners in de preventieve
aanpak van mogelijke ontwikkelingsachterstanden onder 2-4 jarigen. Het project wordt
uitgevoerd in het kader van de intensivering van preventieve activiteiten onder 0-4 jarigen in
de wijken Overwhere en Wheermolen. Spurd participeert tevens in het projectteam Kind
Centraal. Afhankelijk van de resultaten van de pilot (uitvoering 2015 – 2016) wordt het project
gecontinueerd en mogelijk uitgebreid naar andere wijken.
Jongeren op Gezond Gewicht!
Purmerend is sinds september 2012 een JOGG-gemeente. JOGG is de landelijke beweging
voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Dit betekent dat, onder regie van
Spurd, samen met lokale partijen wordt gewerkt aan het aantrekkelijk(er) en makkelijk(er)
maken van gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren. Het doel van JOGG is om
gezamenlijk de stijging van overgewicht bij kinderen en jongeren om te zetten naar een
daling. In Purmerend zijn (in eerste instantie) de wijken Overwhere en Wheermolen
aangewezen als JOGG-wijken, in 2016 gevolgd door de wijken Purmer Noord en Purmer Zuid.
Spurd zorgt samen met alle partners, voor het gefaseerd implementeren van de JOGGmethode in alle wijken en het verder onder de aandacht brengen van een gezonde
leefstijl.
Schema aanpak van JOGG
INPUT

OUTPUT

Veranderingen
in omgeving

Politiek-bestuurlijk

JOGG Organisatie

draagvlak

OUTCOME

Intersectorale
samenwerking

Wijk
School
Thuis
Zorg

GGD ZW
Gemeente
Onderwijs
Spurd

Publiek-private
samenwerking
Gedrag
van het kind

Versterken
community

Sociale marketing

Gezonde voeding ↑
Bewegen ↑

Sportaanbieders
Waterlandziekenhuis
Huisartsen
MKB
SKOP

Veranderingen
in het kind
Activiteiten
bewegen en
voeding

Attitude
Bewustzijn
Vaardigheden
Kennis

Verbinding
preventie - zorg

Analyse, evaluatie en (bij)sturing beleid
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Buurtsportcoaches als spil in de wijk!
De buurtsportcoaches zijn overal in de wijk en buurt te vinden om de initiatieven die buiten
ontstaan – vanuit burgerinitiatieven, ondernemersinitiatieven en vanuit het maatschappelijk
middenveld – te stimuleren. De ontwikkelingen in de samenleving staan centraal in de
uitvoering van de activiteiten. Aangesloten wordt bij wat daar speelt. Als de initiatieven van
buiten overeenkomen met het beeld of de richting voor de stad die de gemeente als positief
ziet, worden deze gefaciliteerd en ondersteund.
In samenwerking met onder andere buurtbewoners, ondernemers, wijkmanagers,
verenigingen en scholen richten zij hun pijlen om meer Purmerenders in beweging te krijgen.
Spurd zet de buurtsportcoaches in voor onder andere de verdere stimulering van een
gezonde leefstijl in de buurt (waaronder aanpak van overgewicht door JOGG), sport en
bewegen bij jongeren, sport en beweging vanaf 45 jaar en het stimuleren van sport en
bewegen voor mensen met een beperking. De regeling bouwt voort op de impuls die met
de combinatiefuncties in gang is gezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. In totaal
ontvangt Spurd vanuit het Rijk een vergoeding voor 14,2 fte combinatiefuncties en
buurtsportcoaches. Hiervan wordt 40% door het Rijk vergoed en dient 60% door
cofinanciering te worden gerealiseerd.
Sport als middel ter bevordering integratie vluchtelingen
In Purmerend ondersteunt Spurd – samen met diverse partners – de integratie van de
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) door middel van sport- en
beweegactiviteiten en zwemles. Daarbij ondersteunt Spurd vluchtelingen in advies en
keuzebepaling van sport- en beweegmogelijkheden en in het onderbrengen bij
sportverenigingen.
Sport en bewegen als middel ter bevordering leefbaarheid voor mensen met autisme
Spurd participeert met diverse partners in een netwerk binnen de regio Zaanstreek-Waterland
die zorg bieden aan mensen met autisme. Door middel van het convenant autisme zorgen zij
er samen voor dat mensen met autisme niet tussen wal en schip vallen. Zij delen hun kennis,
verwijzen aan elkaar door en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ketenzorg.
Sport als middel ter bevordering integratie door Special Forces
Het platform Special Forces heeft het doel sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving)
voor mensen met een beperking en voor mensen met een aan autisme verwante stoornis te
creëren en de maatschappelijke integratie onder deze doelgroep te vergroten. Het streven is
mensen met een beperking binnen de sportverenigingen een plek te bieden waarbij het
sporten op aangepast niveau plaatsvindt. De intentie is om de activiteiten van Stichting
Gehandicaptensport Waterland te verbinden met Special Forces.
Sport als middel ter bevordering integratie, welzijn en gezondheid cliënten Prinsenstichting
In 2014 is tussen Spurd en Prinsenstichting een intentieovereenkomst ondertekend voor
effectieve samenwerking om iedere Purmerender, met of zonder beperking, mee te laten
doen in de samenleving, de zelfredzaamheid te verbeteren en de kwaliteit van leven van
cliënten van Prinsenstichting te versterken. Cliënten van de Prinsenstichting worden in en op
Purmerendse sportaccommodaties ingezet en sport, bewegen en gezonde leefstijl wordt
door integrale activiteiten gestimuleerd onder cliënten van de Prinsenstichting. In de
ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke opgaven alsook in de ontwikkeling en
uitwerking van de transities in het sociaal domein realiseren Spurd en de Prinsenstichting een
gezamenlijke aanpak naar een integraal en innovatief sociaal beleid ten behoeve van de
gemeente Purmerend. In het bijzonder richten de Prinsenstichting en Spurd zich op de
bevordering van het welzijn en de gezondheid van burgers met een verstandelijke
beperking. Hiertoe worden periodieke afspraken gemaakt en vindt jaarlijks een evaluatie
plaats.
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Sport en bewegen als middel ter voorkoming en terugdringen van eenzaamheid
Uit de GGD monitor (2013) blijkt dat 41% van de inwoners van 18 jaar en ouder in de
regio zich eenzaam voelt en 8,7% zich extreem eenzaam voelt. Tegen de achtergrond van
de ontwikkelingen in de zorg, waarbij we er van uitgaan dat mensen in eerste instantie een
beroep doen op hun sociaal netwerk, is dat een ontwikkeling die om aandacht vraagt.
Spurd wenst hieraan dan ook een betekenisvolle bijdrage leveren. Als onderdeel van de
project ‘Kunstgenoten in Beweging’ (zie ook pagina 5) en het bij de Sportimpuls 2016 in
aanvraag zijnde project ‘Elke stap telt’ is aandacht voor het thema eenzaamheid om
isolement van Purmerenders te voorkomen dan wel terug te dringen. ‘Elke stap telt’ is een
laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 65-plussers waarbij het opbouwen van de
conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt zich
vooral op de niet-actieve en minder actieve 65-plussers.
Sport en bewegen bij de Zorgcirkel
Met De Zorgcirkel is op 29 april 2015 een intentieovereenkomst ondertekend ter bevordering
van de leefbaarheid, het bewegen en een gezonde leefstijl van Purmerendse ouderen.
Samen is gekomen tot de ontwikkeling van een beweegtuin bij het Jaap van Praaghuis naar
aanleiding van een burgerinitiatief van de cliëntenraad. Deze eerste beweegtuin is in 2015
gerealiseerd met een bijdrage van onder andere de gemeente Purmerend, Rabobank en
het Ouderenfonds.
Participatiewet
De gemeente is met de invoering van de participatiewet in 2015 verantwoordelijk geworden
voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Het doel van de
participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te
krijgen. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met
een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op
arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomensondersteuning. Spurd zet zich samen met de
gemeente en partners, zoals sportverenigingen, in voor een effectieve inschakeling van
Purmerenders die vallen onder de participatiewet.
Inzet verenigingen voor meer maatschappelijk rendement
Sportverenigingen hebben reeds een belangrijke maatschappelijke functie doordat zij
mensen in de gelegenheid stellen om met elkaar te sporten. Een vitale vereniging streeft
daarnaast de ambitie na om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s in de
stad. Als een vereniging zelf goed functioneert, kan deze vereniging namelijk ook wat
betekenen voor de wijk. De vereniging ziet dan kansen en mogelijkheden voor stages,
vrijwilligersfuncties en professionele begeleiding van specifieke doelgroepen zoals
uitkeringsgerechtigden en mensen met een verstandelijke beperking. Spurd zet de komende
periode in op het verzorgen van trainingen van verenigingsbestuurders om te komen tot
meer naar buitengerichte verenigingen waarbij koppelingen met lokaal beleid en actuele
thema’s worden gelegd. In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op de kansen van de
maatschappelijke rol van Purmerendse verenigingen.
Duurzame energiebesparing
Het thema duurzaamheid heeft volle aandacht bij Spurd. Wij sturen aan op energiezuinige
binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad. In de binnensportaccommodaties wordt de
traditionele verlichting fasegewijs vervangen door installatie van LED, voor zover met de
investeringen het inverdieneffect in de loop van de jaren kan worden bereikt.
Spurd installeert zonnepanelen op het Leeghwaterbad, sporthal de Vaart en dubbel
gymlokaal de Gors. Met deze ontwikkeling sluiten wij aan op de regeling van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inzake energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties.
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Duurzame energiebesparing sportverenigingen
Duurzaamheid heeft ook de aandacht van de sportverenigingen met een eigen
accommodatie. Spurd biedt deze verenigingen de mogelijkheid aan een energiescan uit te
voeren om een optimaal energiezuinige accommodatie te kunnen exploiteren. Spurd heeft
een intentieovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van de energiescan
(energiebespaaronderzoek). Bij vier verenigingen is de energiescan uitgevoerd en in overleg
met de verenigingen wordt bepaald welke maatregelen op de korte en middellange termijn
worden uitgevoerd. Bij vier andere verenigingen zijn de voorbereidingen tot uitvoering van
een energiescan gestart. Als dienstverlening kan Spurd behulpzaam zijn in de uitvoering van
de energiebesparingsmaatregelen. Indien gewenst wordt ondersteuning geboden voor het
indienen van aanvragen voor subsidie bij het Ministerie van VWS.
Code Blauw
Iedereen moet kunnen zwemmen in een sportieve en veilige omgeving, zowel in
verenigingsverband als bij een recreatief zwembadbezoek. Op initiatief van de KNZB is
hiervoor Code Blauw ontwikkeld en zijn alle betrokken partijen in de zwembranche
aangehaakt om dit statement uit te dragen. De zwembranche streeft naar een
zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich
inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Met
Code Blauw laten partijen zien dat ze staan voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Reeds in
maart 2012 is Spurd van start gegaan met de voorbereidingen op invoering van deze
meldcode. Spurd kent een hoge prioriteit aan het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld
en kindermishandeling. In geval van signalering c.q. melding heeft Spurd een protocol
vastgesteld in afstemming met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Met de
gemeente Purmerend is afgesproken dat afstemming plaats vindt met een ambtelijk
contactpersoon en indien nodig optreedt in geval van signalering om te komen tot een
correcte afhandeling van een eventuele casus. Medewerkers zijn getraind in het signaleren
en melden van kindermishandeling en / of huiselijk geweld. Nieuwe medewerkers dienen
voor aanstelling een goedkeurende Verklaring omtrent het gedrag te overhandigen.

10

Prestatieplan 2017 Maatschappelijke opgave 1a Een gezonde geest in een gezond lichaam

2. Visie en ambities
2.1

Visie

De gemeente Purmerend, Spurd en de partners van de maatschappelijke opgave streven
ernaar dat alle inwoners van alle leeftijden en uit alle wijken voldoende bewegen en sporten.
Dit bevordert hun gezondheid, vorming en sociale binding en is ook goed voor de
leefbaarheid en economie van de stad. Sport en bewegen zijn voor vele Purmerenders een
zinvolle vrijetijdsbesteding. Het aanbod van gemeente, Spurd en sportsector dient aan te
sluiten bij de veelsoortige vraag.
Als basis daarvoor zijn er in alle wijken voor alle leeftijdsgroepen laagdrempelige
mogelijkheden om te sporten en te bewegen en is er een gevarieerd aanbod van gezonde
sportverenigingen met vraaggerichte activiteiten. In Purmerend ligt het accent op
bevordering van de breedtesport. De bouw van een nieuwe multifunctionele
sportaccommodatie, een nieuw rugbycomplex, een nieuwe sportzaal De Karekiet en een
gymnastieklokaal aan de Sportlaan, volwaardige voetbal- en hockeycomplexen en een
tribune voor WZ&PC kunnen daartoe impulsen geven.
Het verenigingsleven in de sport is sterk ontwikkeld en heeft daardoor een belangrijke functie
in de stad en wijken. Als plek waar mensen gezond bezig zijn, elkaar ontmoeten en zich
inzetten voor het reilen en zeilen van een vereniging. Sport is bij uitstek de sector waar reeds
veel zelfwerkzaamheid bestaat. Op alle niveaus (van bestuurlijk tot uitvoerend) binnen de
Purmerendse sportverenigingen zijn vele vrijwilligers actief. Daar waar nodig kunnen zij
rekenen op waardering en ondersteuning. In elke wijk zijn er sportverenigingen of zijn deze
vanuit de wijken gemakkelijk bereikbaar. Er is sprake van een laagdrempelig aanbod, in alle
wijken zijn er sportaccommodaties.

2.2

Ambities

A.


Mensen maken gezonde keuzes
afname van overgewicht





Bewegen is gezond / noodzaak
Meer mensen bewegen en sporten
Meer mensen zijn gezonder
Mensen uit alle wijken sporten





Samen sporten is leuk en verbindt
stabilisering ledenaantal van verenigingen
meer eigen inkomsten verenigingen
behoud vrijwillige inzet







Toegankelijke sportvoorzieningen
rapportcijfer over kwaliteit en aanbod sportvoorzieningen blijft ten minste gelijk
% jeugdleden neemt niet af (% van de totale jeugd in Purmerend)
% seniorleden neemt toe gelijk met het aantal senioren
behoud van voldoende mogelijkheden met een laag inkomen
% leden met een beperking neemt niet af

B.

C.

D.
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3.

Activiteiten

3.1

Bewegen en gezonde keuzes

In het volgende stroomschema vindt u een overzicht met toelichting van het aanbod in het
kader van een gezonde leefstijl.
Overzicht activiteiten gezonde leefstijl Purmerend.

0-4

5-14

15-19

20-40

40+

ouderen + beperking

Verenigingssport
Sporten en bewegen bij overige sportaanbieders (o.a. fitness, manege, kinderopvang, peuterspeelzalen)
Sporten en bewegen in openbare ruimte
Voorlichting GGD
(Consultatie)
Buiten spelen en
bewegen
Zwemonderwijs

JOGG
(incl. o.a. Lekker Fit!, traktatiebeleid en
gezonde school- en sportkantine)

Bewegingsonderwijs

Na- en tussenschoolse sport- en
beweegactiviteiten

Peutergym
Sportkennismaking (JSP)

Sportclub Extra
Programma’s sporten, bewegen en gezonde leefstijl bij Diabetes
Beweegaanbod Vitaliteit &
Vitaal in de wijk
Aangepast sporten en
zwemmen
Activiteiten / oefeningen
ter revalidatie en herstel
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Activiteiten voor alle leeftijdscategorieën
In de gemeente Purmerend wordt door diverse sport-, beweeg- en zorgaanbieders
activiteiten georganiseerd ter bevordering van het sporten, bewegen en een gezonde
leefstijl. Jong tot oud kan een passend aanbod vinden bij een binnen- of
buitensportvereniging naar keuze, heeft voldoende mogelijkheden op georganiseerde of
ongeorganiseerde wijze te sporten / bewegen bij een commerciële sportaanbieder (bijv.
fitness, manege) of in de openbare ruimte (bijv. fietsen, wandelen, hardlopen) of sluit zich aan
bij een georganiseerde activiteit bij één of meerdere van de overige aanbieders (zoals o.a.
Spurd, Clup Welzijn of De Zorgcirkel).
Activiteiten 0-4 jaar
Jonge kinderen komen op diverse manieren voor een eerste keer in aanraking met het
belang van een gezonde leefstijl en diverse sport- en beweegmogelijkheden. Ouders hebben
daarin vanzelfsprekend een eerste verantwoordelijkheid om hun kind voldoende te laten
bewegen en gezonde voeding te laten nemen. Bewegen wordt op deze jonge leeftijd onder
meer bevorderd door het ruime gemeentelijke aanbod van speelvoorzieningen en
activiteiten van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen, Spurd en sportverenigingen.
PeuterGym en Baby-/peuterzwemmen zijn populaire activiteiten waarbij (groot)ouders met
hun peuter(s) oefeningen doen om spelenderwijs onder meer het coördinatievermogen en
de behendigheid van de peuter(s) te bevorderen. De GGD / CJG licht ouders met kinderen
tijdens consultaties voor over gezonde voeding en een gezonde omgeving met voldoende
beweging. Bovendien worden peuters en kleuters met het traktatiebeleid van de GGD in
samenwerking met peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen bewust gemaakt van gezond
trakteren.
Lekker fit!
Voor jonge kinderen draagt het project ‘Lekker Fit!’ ook bij aan bewustwording van een
gezonde leefstijl. De preventieve aanpak van overgewicht en de bewustwording van een
gezonde leefstijl richt zich, naast de reguliere communicatie over gezond leven, eten en
bewegen, op de kinderen en ouders van de Purmerendse basisscholen met het project
‘Lekker fit!’. ‘Lekker fit!’ is een op de leerling (en ouders) gerichte individuele methode om
kinderen bewust te maken van hun leefstijl. Het accent ligt op gezond eten en bewegen.
Vignet Gezonde School
Het vignet is een landelijke erkenning voor de basisscholen die de gezondheid van hun
leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Een school richt zich hierbij op een of meer
thema's. Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde
School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat de school aan
leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat gezondheid op school belangrijk is.
Bovendien verbindt de school met het vignet losse activiteiten in een planmatige en
structurele aanpak. Met het vignet Gezonde School mag de school zich gedurende drie jaar
Gezonde School noemen en het logo voeren. De buurtsportcoaches spelen, in
samenwerking met de GGD, een belangrijke rol in het stimuleren van de school tot een
aanvraag en in de begeleiding daarvan.
Activiteiten 4-14 jaar
Zo’n 35 sportverenigingen bieden voor kinderen vanaf 4 jaar diverse takken van sport aan.
Om een juiste keuze van een bepaalde sport te maken kunnen Purmerendse kinderen
deelnemen aan de JeugdSportPas. Naast de beoefening van een bepaalde verenigingssport
hebben Purmerendse kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan allerlei activiteiten van
onder meer het BuurtSportWerk en de PurVak. Door en in samenwerking met diverse partners
worden in vakantieperioden en op na- en tussenschoolse tijden sport- en beweegactiviteiten
aangeboden.
In deze leeftijdscategorie speelt het onderwijs en de GGD / CJG een rol in de opvoeding van
het kind. Bewegingsonderwijs op de basisschool, het voortgezet – en middelbaar
beroepsonderwijs en projecten in het kader van JOGG zoals het vignet Gezonde School,
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Lekker Fit!, de gezonde school- en sportkantine en gezond pauzeren en trakteren dragen bij
aan een gezonde leefstijl van deze leeftijdsgroep.
Tot slot speelt op deze leeftijd ook het zwemonderwijs een kritische rol. Zwemonderwijs heeft
als primair doel het waterveilig maken van kinderen en leidt secundair tot meer bewegen of
sporten van kinderen.
Zwemonderwijs is en blijft noodzaak
Volgens de omnibusenquête 2015 heeft 92% van de panelleden een zwemdiploma. Van de
15-39 jarigen heeft bijna iedereen (98%) een zwemdiploma. Onder 65-plussers is het
zwemdiplomabezit het laagst, namelijk 80%. Van alle Purmerendse basisschoolkinderen heeft
volgens het laatste onderzoek onder jeugdigen 95% een zwemdiploma. Hoewel is
geprognosticeerd dat minder kinderen zwemles zouden afnemen, zijn in 2015 zo’n 1.000
meer zwemlesbezoeken geweest dan het jaar ervoor. Wellicht dat interventies zoals de all-in
zwemlespakketten voor het B- en C-diploma (vast bedrag, diplomagarantie, mogelijkheid
om meerdere keren in de week te zwemmen) hun vruchten afwerpen.
Dit neemt niet weg dat onderzoek naar – en ontwikkeling van nieuwe interventies dient te
worden voortgezet om een positieve continuïteit te kunnen waarborgen. Onder meer dient
aandacht uit te gaan naar toepassing van pedagogisch verantwoorde onderwijsmethodes
en de beleving van plezier van het kind. Het is van belang dat vanaf de eerste sprong in het
water het kind een plezierige ervaring heeft ontwikkeld waardoor hij / zij in de toekomst
graag continu terugkeert naar het Leeghwaterbad. Ook het ontzorgen van ouders is een
speerpunt voor de kwaliteit van het zwemonderwijs. Door middel van een samenwerking met
SKOP en onderwijsinstellingen wordt tijdens de kinderopvang of schooltijd een flexibel,
klantgericht zwemlespakket aangeboden.
Sportclub Extra
In samenwerking met partners zijn activiteiten (onderdeel aangepast sporten) tot stand
gekomen voor kinderen met minder motorische vaardigheden. Enerzijds gaat het om
‘onhandige of houterige’ kinderen en anderzijds ‘stoere, luidruchtige’ kinderen die zich nogal
eens bezeren, omdat ze niet goed kunnen inschatten wat ze aankunnen. Deze kinderen
hebben wat meer tijd en een veilige, rustige omgeving nodig om bewegingservaring op te
doen.
Activiteiten volwassenen
Om meer volwassenen in beweging te krijgen wordt met partners – waaronder
sportverenigingen – gezocht naar mogelijkheden van een meer flexibel aanbod gelet op alle
andere plichten binnen de beschikbare vrije tijd. Ook dient meer rekening te worden
gehouden met sporten en bewegen in recreatief verband dan in competitieverband.
Programma Diabetes
In samenwerking met paramedische centra is een sport- en beweegprogramma
samengesteld, dat is afgestemd op de ondersteuning van mensen met Diabetes Mellitus
Type 2. Deelnemers worden actief gevolgd, gemeten en met behulp van diëtisten
geactiveerd bewust gezond(er) te eten. De activiteiten vinden plaats in groepsverband
waarbij vooral plezier voorop staat.
Activiteiten ouderen en mensen met een beperking
Voor de stimulering van een gezondere leefstijl en meer beweging onder ouderen en
mensen met een beperking liggen diverse uitdagingen voor. In Purmerend is dit ook de sterkst
groeiende doelgroep. Allereerst is het zaak om het Beweegaanbod Vitaliteit te continueren
en mogelijk te intensiveren met op de continu veranderende vraag afgestemde activiteiten.
Tevens is het noodzaak om alle sportvoorzieningen toegankelijk te maken voor mensen met
een beperking. Daarnaast dienen openbare sportfaciliteiten en –routes te worden
geoptimaliseerd. Voor bepaalde doelgroepen is het noodzakelijk dat sport of beweging zo
dichtbij mogelijk de thuissituatie kan plaats vinden. Zo kan het ‘thuis sporten’ door middel van
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live communities of promotiefilms eraan bijdragen dat bepaalde doelgroepen meer in
beweging komen zonder de deur uit te hoeven. Deze manier van bewegen is populair onder
de doelgroep en Spurd gaat dit fenomeen meer onder de aandacht brengen bij de
Purmerenders met inzet van buurtsportcoaches. Ook beweegtuinen bij zorginstellingen
kunnen leiden tot meer beweging voor bepaalde doelgroepen. Bij dit alles speelt ook
attitudeverandering een rol in de beweging naar een gezondere leefstijl van deze
doelgroepen.
Samenwerking gezondheidspartners
Inspelend op de vraag van inwoners en / of maatschappelijke partners worden diverse
activiteiten uitgevoerd ter bevordering van de leefbaarheid en gezondheid van bepaalde
doelgroepen. Dit gebeurt in samenwerking met Purmerendse gezondheidspartners. Met
Heliomare worden activiteiten georganiseerd om mensen te helpen revalideren en mensen
met een niet aangeboren hersenletsel in beweging te krijgen. Met Wij-Allemaal worden
activiteiten voor (ex)kankerpatiënten georganiseerd (Herstel na Kanker) en met het
Waterlandziekenhuis worden onder meer activiteiten voor hart- en reumapatiënten ter
uitvoering gebracht. Samen met de Zorgcirkel en Alzheimer Zaanstreek-Waterland wordt
Zwem Samen georganiseerd voor mensen met dementie / geheugenstoornis.
Van samenwerking met de zorg naar regionaal gezondheidscentrum
De vraag naar sportbegeleiding, bewegings- en voedingsadvies zal toenemen, mede
ingegeven door het feit dat de burger meer moet betalen voor zijn eigen gezondheidszorg
en dus gezonder zal willen gaan leven. Sport- en fitnesscentra kunnen zich ontwikkelen tot
het regionale centrum voor preventieve beweegactiviteiten en voedingsadvies onder meer
door de samenwerking aan te gaan met diverse lokale / regionale zorgverleners. Gezien de
reeds bestaande samenwerkingsvormen met zorgpartners als bijvoorbeeld Heliomare, de
Zorgcirkel, Prinsenstichting en het Waterlandziekenhuis en de daarmee geboden diensten en
activiteiten in en bij het Leeghwaterbad is een sterke potentie aanwezig uit te groeien tot
een dergelijk regionaal gezondheidscentrum. De komende periode wordt benut om enerzijds
de samenwerking met de bestaande zorgpartners te versterken en anderzijds verbindingen
te leggen met voedingsdeskundigen, diëtisten en andere preventieve zorg- en
sportaanbieders om voornoemde ambitie te kunnen bereiken.
Producten en activiteiten
Product
Stimulering algemene sportparticipatie

Activiteit
• Ontwikkeling en uitvoering van
maatschappelijke activiteiten.
• Stimulering gezonde leefstijl.
• Buurtsportcoaches.
• Buurtsportcoaches
• PurVak, BuurtSportWerk, JeugdSportPas /
Sport in de Wijk.
• Lessen lichamelijke opvoeding.
• (Sport)clinics op scholen.
• Ondersteuning vakleerkrachten.
• Motorisch Remedial Teaching.
• Advisering inrichting sportaccomm.
• Kinderopvang
• Peuterspeelzalen
• Buitenschoolse opvang
• Vitaal in de wijk.
• Beweegaanbod Vitaliteit.
• Activiteiten voor mensen met een
beperking Spurd en / of in samenwerking
met partners (o.a. Zwem Samen, Herstel na
kanker, Grenzeloos Sporten, Doven Bowling

Advisering sportaanbod (op maat)
Stimulering sportparticipatie jeugd en
jongeren
Bevordering bewegingsonderwijs

Stimuleren van het bewegen op

Stimulering sportparticipatie senioren
Sportstimulering mensen met een beperking
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•
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•
•
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Zwemonderwijs
Zwemactiviteiten jeugd en jongeren

Zwemactiviteiten volwassenen en ouderen

Recreatie

Club Purmerend, Aangepast Zwemmen,
activiteiten mensen met reuma, activiteit
mensen met autisme)
Activiteiten S.G. Waterland.
Activiteiten rolstoelbasketbal Early Bird.
Activiteiten Special Forces.
Activiteiten Prinsenstichting.
Turbo-, Pinguïn-, privé- en zorgzwemles.
Zwemonderwijs A-B-C.
Aquadisco jeugd < 12 jr.,
AquaFun
AquaSports
KidsBootCamp
KidsFun
PurVak
Ukkie-instuif,
Zwemvierdaagse
(Aqua)BootCamp
Aangepast zwemmen
Aquajoggen
Aquarobics
baby-/ peuterzwemmen
BorstcrawlClinics
Conditiezwemmen
Herstel na kanker
MBVO
Summer- en Christmas workout
Trimzwemmen
Watergymnastiek
Zalm
Zwangerschapszwemmen
Zwem Samen
Banenzwemmen sportbad.
Recreatief zwemmen recreatiebad.
Activiteiten / evenementen speelweide.

Output
Indicatoren
Aantal deelnemers JeugdSportPas basisonderwijs
Aantal deelnemers PurVak
Aantal deelnemers BuurtSportWerk
Aantal deelnemers beweegaanbod Vitaliteit
Aantal deelnemers recreatief zwemmen
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs
Aantal deelnemers zwemonderwijs minimaregeling
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten zwemmen

3.2

JR 2015
B 2017
B 2018
1.242
1.300
1.300
24.300
25.000
25.000
26.861
27.000
27.000
10.538
11.000
11.250
174.020
175.000
180.000
74.999
67.500
65.000
208
200
200
25.533
30.000
30.000

Samen sporten is leuk en verbindt

Inleiding
Met (vitale) sportverenigingen zijn de Sportraad en Spurd belangrijke partners om invulling te
geven aan de subopgave ‘Samen sporten is leuk en verbindt’. Vitale sportverenigingen
dragen bij aan een positieve stimulans van de sportparticipatie alsook gewenste
maatschappelijke effecten zoals het leren van normen en waarden. Om die reden kiezen de
partners van de maatschappelijke opgave ervoor, juist in een periode waarin de vereniging,
zowel financieel als bestuurlijk, onder druk staan, om de sportverenigingen blijvend te
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ondersteunen. Sportverenigingen en hun vrijwillige bestuurders worden ontlast en
gefaciliteerd zodat ze zich kunnen richten op de kernactiviteiten van de vereniging.
Gestreefd wordt de huidige ledenaantallen te stabiliseren en de vrijwillige inzet te
bevorderen.
Verenigingsmonitor
In samenwerking met het Mulier Instituut is in het najaar van 2015 de lokale
Verenigingsmonitor uitgevoerd. Met deze monitor ontstaat inzicht in de vitaliteit van de
Purmerendse sportverenigingen. De monitor vormt één van de instrumenten om te komen tot
een optimaal sport- en verenigingsbeleid.
In totaal zijn 54 sportverenigingen uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Er is voor
gekozen het onderzoek onder een breed scala van sportverenigingen uit te zetten, ook bij
verenigingen waarmee geen directe subsidierelatie is. Van 38 verenigingen zijn de resultaten
geanalyseerd, een respons van 70%, zijnde een acceptabele afspiegeling van de totaal 54
verenigingen.
In de lokale Verenigingsmonitor is aandacht voor de volgende aspecten: het ledenbestand,
de knelpunten van de verenigingen, beleid, financiën, het (vrijwilligers)kader en
accommodaties. Op basis van de Verenigingsmonitor is inzicht verkregen in de vitaliteit van
de sportverenigingen. De vitaliteit van de sportverenigingen bestaat uit de organisatiekracht
van de vereniging en de maatschappelijke functie die de verenigingen willen en kunnen
vervullen. Daartoe zijn een index voor de organisatiekracht en een index voor
maatschappelijke functie samengesteld. De organisatiekracht van een vereniging is
gedefinieerd als de mate waarin de vereniging in staat is haar sportaanbod voor de
(potentiële) leden te organiseren. De index bestaat uit vijf criteria: leden, kader,
accommodatie, financiën en beleid. De maatschappelijke functie bestaat uit twee criteria:
maatschappelijk actief en maatschappelijke intentie. Maatschappelijk actief staat voor de
mate waarin verenigingen een maatschappelijke rol vervullen: wat ondernemen en
organiseren verenigingen in het kader van een bredere maatschappelijke functie.
Maatschappelijke intentie staat voor de houding van verenigingen ten opzichte van de
bredere maatschappelijke rol. Door de indexen van organisatiekracht en de
maatschappelijke kracht met elkaar te combineren wordt in beeld gebracht hoe vitaal de
sportverenigingen zijn.
Volgens de Verenigingsmonitor zijn voor de komende periode de belangrijkste speerpunten
van de sportverenigingen: ledenbehoud en –werving, werving en behoud vrijwilligers, extra
aandacht aan sfeer en cultuur bij de vereniging en jeugd. Dit komt overeen met de
landelijke beeld.
Als grootste knelpunt is genoemd werving en behoud van leden,
terwijl de ambitie van de meeste verenigingen is ledengroei.
Vervolgens is het beschikken over voldoende kader (is bestuursleden
en vrijwilligers) een groot knelpunt. Dertien Purmerendse verenigingen
hebben op cruciale functies vacatures. Ten aanzien van de
accommodatie geeft 25 van de verenigingen aan nog jaren vooruit
te kunnen met de huidige accommodatie, terwijl elf verenigingen
knelpunten hierin te ervaren. Op financieel gebied spreekt 25
verenigingen van een gezonde situatie, bij één op de zeven is de
positie minder gezond. Tot slot is te benoemen dat 29 verenigingen
waren betrokken bij een of meer maatschappelijke projecten.
Verenigingen zijn het actiefst op gebied van normen en waarden en
veiligheid op de club.

> Verricht iemand
vrijwilligerswerk op een
sportvereniging, dan
behoort die tot de
categorie mensen die meer
vertrouwen heeft in
medeburgers en de politiek
dan mensen die niet zulk
vrijwilligerswerk doen
(Harvey, Levesque
& Donnoly, 2007).

Op het onderdeel organisatiekracht scoren negen sportverenigingen goed en dertien
verenigingen een voldoende. Vijf verenigingen scoren echter een onvoldoende en twaalf
verenigingen scoren matig, deze verenigingen zijn niet of nauwelijks organisatiekrachtig.
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Dertien Purmerendse sportverenigingen vervullen reeds een bredere maatschappelijke
functie en tien hebben hiertoe plannen of een positieve houding. De grotere en
teamsportverenigingen scoren op dit aspect beter. Dit biedt mogelijkheden om
verenigingen te stimuleren met een maatschappelijk actievere rol.
Vier Purmerendse verenigingen valt in het segment van de vitale vereniging. Acht
sportverenigingen is te benoemen als maatschappelijke vereniging, maar heeft niet
voldoende organisatiekracht. Negen sportverenigingen behoren tot het segment krachtige
verenigingen en ook acht sportverenigingen scoort op beide indexen onder de maat en zijn
kwetsbare verenigingen. Met gerichte ondersteuning kunnen enerzijds de al
maatschappelijk georiënteerde verenigingen hun functie behouden en versterken en
kunnen anderzijds de kwetsbare verenigingen zich mogelijk ontwikkelen naar meer vitale
verenigingen.
Bevordering vitale sportverenigingen
Om voldoende vitale sportverenigingen te kunnen waarborgen, ontwikkelen en organiseren
de partners activiteiten om voldoende leden te werven en te behouden, de inkomsten van
de verenigingen te vergroten en de vrijwillige inzet bij de verenigingen te waarborgen.
Sportverenigingen zijn sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan
een sportvereniging niet voortbestaan. De bevordering van het vrijwilligerswerk vormt een
speerpunt in het beleid van de partners binnen de maatschappelijke opgave 1a. Spurd zet
onder andere verenigingsondersteuning / sportsupport, buurtsportcoaches en stages in om
de sportverenigingen te stimuleren en te faciliteren. Sportsupport richt zich, in samenwerking
met onder meer het Vrijwilligerspunt, op versterking van het vrijwilligersbeleid en het
faciliteren c.q. ontlasten van verenigingsbestuurders.
Met de inzet van buurtsportcoaches worden vrijwilligers gestimuleerd in de uitvoering van
activiteiten en samenwerking met andere partners (o.a. onderwijs en zorg). Hiermee dienen
sportverenigingen een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk rendement. Enkele
concrete voorbeelden hiervan zijn: op initiatief buurt-/wijkbewoners ontwikkelen en
aanbieden van sport- en beweegactiviteiten, inzet cliënten van de Prinsenstichting op
sportaccommodaties, kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking in het kader
van de Participatiewet en de verbinding maken tussen sport en cultuur.
Behartiging belangen sportverenigingen door Sportraad Purmerend
De Sportraad behartigt met haar vrijwillige bestuurders de belangen van zo’n 50
Purmerendse sportverenigingen. Zij ondersteunt onder meer sportverenigingen bij het
verwerven van subsidies en fondsen en participeert in de adviescommissie van Spurd.
De Sportraad verstrekt gevraagd en ongevraagd advies op onder andere de volgende
onderdelen:
 Ontwikkeling van een multifunctionele topsportaccommodatie met turnhal.
 Versterking van vrijwilligers bij sportverenigingen.
 Behoud huidige kwaliteit onderhoud en prijs sportaccommodaties.
 Ontwikkeling van sportaccommodaties met betrekking tot levensduur en functionaliteit.
 Vervanging van verenigingsaccommodaties.
 Behoefte/planning aan nieuwe of te vernieuwen sportvoorzieningen.
 De positie en consequenties van de sportvereniging in de huidige maatschappij met
consumerende leden; mogelijke verbreding met maatschappelijke taken zoals
kinderopvang, inzet op scholen en activiteiten voor senioren.
Samenwerking basisvoorzieningen voor sportverenigingen
Spurd biedt mogelijke vormen van dienstverlening in samenwerking met de verenigingen
aan op het gebied van onder meer beheer en onderhoud, exploitatie, inkoop en (financiële)
administratie.
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Producten en activiteiten
Product
Sportsupport

Versterking vitale verenigingen

Activiteit

Informatie en advies.

Ingebruikgeving sportaccommodaties en
zwembad.

Uitvoering subsidieregels sport.

Ondersteuning, advisering,
dienstverlening verenigingen m.b.t. o.a.
organisatie, beheer, inkoop en
administratie.

Ondersteuning sportverenigingen bij
ontwikkelen maatschappelijke
activiteiten/functie.

In samenwerking met Vrijwilligerspunt
opleiden van vrijwilligers en
sportbestuurders.

Organisatie sportspecifieke workshops en
cursussen.

Stages.

Output
Indicatoren
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen
Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie
Aantal gesubsidieerde open activiteiten

3.3

JR 2015
B2017
B 2018
4.690
4.600
4.550
3.894
3.950
3.950
32
32
32
31
31
31
5
6
6

Toegankelijke sportvoorzieningen

Behoud kwaliteit en toegankelijk aanbod sportvoorzieningen
De partners van de maatschappelijke opgave stellen zich het doel het rapportcijfer voor de
kwaliteit en het aanbod van de Purmerendse sportvoorzieningen minimaal gelijk te houden
ten opzichte van voorgaand jaar. Kwaliteit van een sportvoorziening staat voor de partners
ook gelijk aan een goed bereikbare, betaalbare, toegankelijke en (sociaal) veilige
accommodatie voor iedere Purmerender. Daarnaast wordt de komende periode ingezet op
kwaliteitsverbetering door optimalisatie van de faciliteiten (zie effecten
sportaccommodatienota, pagina 17). Tot slot zet Spurd zich in om de toegankelijkheid voor
gehandicapten te optimaliseren. Door de Tweede Kamer is besloten dat via een algemene
verplichting per 1 januari 2017 alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor
gehandicapten. De Eerste Kamer moet de wet in 2016 nog bekrachtigen.
Sportaccommodatienota
Aan de gemeente is aanbevolen in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van
de sportaccommodatienota. Samengevat beveelt de sportaccommodatienota de
volgende effecten op de sportinfrastructuur te realiseren:

Hockey: een extra kunstgrasveld (jeugd) en 2 extra kleedkamers.

Voetbal VPV Purmersteijn: renovatie van - en extra kleedkamers.

Zwemmen (WZ&PC Leeghwaterbad): een tribune en bergruimte.

Nieuwe sportzaal De Karekiet.

Nieuw gymnastieklokaal Sportlaan.
De sportaccommodatienota die in 2014 is aangeboden aan de wethouder Sport is in de
commissie Samenleving van 3 september 2015 besproken en is door het college vooralsnog
neutraal aan de raad voorgelegd. Toen is besloten dat na discussie over de midtermreview
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het college een standpunt zal bepalen. Vooruitlopend hierop zijn bij de
begrotingsbehandeling 2015 reeds investeringen uitgetrokken voor het vervangen van de
natuurgrasvelden door kunstgrasvelden bij vpv Purmersteijn en vv De Wherevogels.
Kadernota: effectuering verbetering knelpunten sportaccommodaties
Op 5 april 2016 is aan de gemeenteraad de kadernota 2017-2020 in de vorm van een
kaderbrief gepresenteerd. In deze brief is voor de komende bestuursperiode een wensenlijst
vastgelegd die tijdens de midtermreview halverwege 2016 worden behandeld. Het college
ziet volgens de brief van 5 april 2016 ruimte om een groot deel van deze wensen te
realiseren. Ten aanzien van de in de sportaccommodatienota aangedragen aanbevelingen
op het gebied van de sportaccommodaties stelt het college met de kadernota voor om de
volgende 3 knelpunten te verbeteren:
• De opstallen van de voetbalvereniging Purmersteijn zijn toe aan uitbreiding en
renovatie. Het college wil de nieuwbouw ondersteunen met middelen. Daarbij
verwacht het college dat de club zelf zorg draagt voor de renovatiewerkzaamheden.
• Ook wil het college hockeyvereniging MHCP helpen met de aanleg van een
kunstgrasveld. Dit veld is nodig omdat de club flink is gegroeid en er
capaciteitsproblemen zijn.
• Voor het goed faciliteren van de wedstrijden in het Leeghwaterbad is een andere,
grotere tribune nodig. Ook hier heeft het college middelen voor geraamd.
Voor de aanpak van overige sportaccommodaties is volgens het college op dit moment
geen budget beschikbaar. Op 15 juni 2016 vindt besluitvorming plaats van de kadernota.
Multifunctionele sportaccommodatie
Na jaren van onderzoeken en voorbereiden is begin 2016 de bouw van de nieuwe
multifunctionele sportaccommodatie (2 sporthallen en een turnhal) MFSA door de gemeente
gegund aan Vaessen. Dit is gebeurd via een Design en Build Constructie. Een voorlopig
ontwerp mondt uit in een definitief ontwerp. Volgens planning zal de 1ste paal in oktober 2016
worden geslagen en staat de oplevering voor 21 juli 2017 genoteerd. De exploitatie van de
nieuwe MFSA wordt aan Spurd gegund. In de begroting 2017 en volgende is uitgegaan van
een budgetneutrale exploitatie. Bij de start van het seizoen 2017/2018 kunnen de sporthallen
en turnhal door Spurd in gebruik worden gegeven. Enerzijds vervult de MFSA met name een
functie voor het (voortgezet) onderwijs, terwijl anderzijds de sportverenigingen en overige
gebruikers in de hallen zullen sporten. De horeca wordt verpacht aan een commerciële
exploitant.
Gymzaal van de Toekomst
De moderne gebruiker van een overdekte accommodatie stelt nieuwe eisen aan de
inrichting van een beweegruimte. Met een focus op sfeer en beleving kan de sportvloer
worden uitgerust met dynamische Led-belijning die je voor diverse doeleinden kunt
gebruiken. Hiermee kan op interactieve wijze invulling worden gegeven aan nieuwe
bewegingsvormen en spelletjes naast de traditionele sport- en spelvormen. Purmerend is in
Noord-Holland voorloper met dit innovatieve concept.
Brede school de Kraal - Sportzaal de Kraal
De gemeente heeft gemeld dat het gebouw voor welzijnsactiviteiten geen functie meer
vervuld. Door het bestuur van Stichting Brede School de Kraal is de met de gemeente
bestaande oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, inclusief het onderliggende
beheerplan, betreffende de Brede School de Kraal en de piekgebouwen opgezegd.
De partners zetten buiten de stichting om hun activiteiten en samenwerking voort en maken
hierover nadere afspraken, omdat belang wordt gehecht aan de inhoudelijke
samenwerking. Het buitenonderhoud aan het gebouw en van het gehele speelterrein (incl.
schoolpleinen) wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het binnenonderhoud
is Spurd de contactpersoon naar de gemeente. Het is het voornemen van de gemeente het
beheer van de ontmoetingsruimte aan Spurd toe te wijzen.
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Vanaf het begin regelt Spurd het medegebruik voor de sportzaal en het dubbel speellokaal.
Vanwege het ontbinden van de stichting zal net als bij de andere sportaccommodaties voor
de sportzaal met de gemeente een huurovereenkomst worden aangegaan en handelt
Spurd per 1 januari 2016 als beheerder en exploitant van de sportzaal. Teneinde het dubbele
speellokaal beschikbaar te houden voor het medegebruik regelt Spurd het derdengebruik en
maakt met de onderwijspartners afspraken over de inkomsten. De te betalen huursom voor
de sportzaal aan de gemeente is toegevoegd aan de begroting.
Gezonde school- en sportkantines
De partners zetten zich in om het bewustzijn van een gezonde kantine op scholen en bij
sportverenigingen te vergroten door het belang van gezonde voeding te promoten.
Vergelijkbaar met de interventie ‘Gezonde schoolkantine’ van de GGD worden ook
sportverenigingen aangespoord hun kantine gezond(er) te maken; uitwerking blijft echter
verantwoordelijkheid van de school / vereniging. Het convenant verantwoord
alcoholgebruik is een stap in de richting van bewustwording naar een gezondere
sportkantine.
Multifunctionele sportkantines
Spurd wenst het multifunctionele gebruik van de sportkantines breder in te zetten voor de
maatschappij. Uit onderzoek onder de sportverenigingen blijkt dat 80% van de
sportverenigingen met een eigen opstal bereid is deze beschikbaar te stellen aan
maatschappelijke instellingen.
Sportfonds Purmerend
Met het doel de functionaliteit van sportaccommodaties te vergroten, wordt gestreefd naar
de oprichting van een sportfonds. Het fonds dient te worden gevormd door opbrengsten
vanuit te plaatsen reclamezuilen op sportlocaties. De in oprichting zijnde Stichting Sportfonds
Purmerend heeft van de gemeente Purmerend de bevoegdheid en verantwoordelijkheid
gekregen reclamezuilen te realiseren en te beheren op gemeentelijke sportaccommodaties.
Het bestuur van Stichting Sportfonds Purmerend bestaat uit drie bestuurders van Spurd en
twee leden van Sportraad Purmerend.
Recreatieve innovatie Leeghwaterbad
Het Leeghwaterbad streeft ernaar door middel van continu op de marktvraag afgestemde
faciliteiten, activiteiten, evenementen en programma’s de Purmerendse samenleving
gezonder en veiliger te maken. Jaarlijks bezoeken zo’n 450.000 mensen het Leeghwaterbad
en om de continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk telkens op hun vraag te kunnen
anticiperen. Voor een optimale belevingswaarde van recreatieve gasten is, naast een
klantgerichte en –vriendelijke benadering, het creëren van een sfeervolle ambiance met
aantrekkelijke faciliteiten van belang. In toenemende mate speelt beleving en entertainment
een rol om gasten te blijven trekken naar het zwembad. Activiteiten en evenementen met
moderne faciliteiten spelen hierin een belangrijke rol. Innovatie van faciliteiten wordt echter
bemoeilijkt vanwege onvoldoende financiële middelen c.q. reservevorming. Daarbij dient
nog steeds alle aandacht uit te gaan naar diverse herstelwerkzaamheden. Hoewel Bot Bouw
haar werkzaamheden volgens de afspraken met de gemeente Purmerend heeft uitgevoerd,
blijken er nog steeds lekkages te zijn vanuit het dak, gevels en het sportbad en is er nog
steeds aanzienlijke corrosie (zie par. 4.6 Risico’s, pag. 24).
Eenduidiger prijsstelsel Leeghwaterbad
Het Leeghwaterbad kent in hoofdzaak vier producten: recreatief zwemmen, zwemonderwijs,
activiteiten en verhuur (verenigingen, scholen en derden). Aan deze producten worden in
de huidige situatie vanuit een historisch perspectief verschillende tarieven toegekend met
een uitgebreide diversiteit aan prijsniveaus en -vormen. Om het de klant duidelijker en
eenvoudiger te maken, wordt voorgesteld om het prijsstelsel te vereenvoudigen met per
product eenduidige tarieven en een beperkt aantal prijsvormen. In het voorstel wordt naast
een reguliere prijs de invoering van een actieprijs aanbevolen die dient ter stimulering van de
bezetting tijdens daluren. Dit, door een goedkoper tarief te hanteren wanneer je met meer
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mensen het zwembad bezoekt (2+1 actie). Tevens worden in plaats van meerbadenkaarten
aantrekkelijke abonnementen voorgelegd om klanten langduriger te binden aan het
zwembad. Hoe langer de binding, hoe aantrekkelijker het abonnement. Daarbij blijven we
uitgaan van een betaalbaar en toegankelijk prijsstelsel dat aansluit op de mogelijkheden van
de Purmerendse burger en in de pas loopt van concurrerende voorzieningen in de
omgeving. Het voorstel met de nieuwe tarieven voor het Leeghwaterbad wordt medio 2016
ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad van Purmerend.
Producten en activiteiten
Product
Exploitatie binnensportaccommodaties

Exploitatie buitensportaccommodaties

Exploitatie Sport-O-Theek

Exploitatie zwembad

Activiteit

Ingebruikgeving accommodaties.

Beheer en onderhoud
accommodaties.

Ingebruikgeving accommodaties.

Beheer en onderhoud
accommodaties.

Verhuur materialen.

Beheer en onderhoud
accommodatie.

Actualisatie inventaris.

Ingebruikgeving accommodatie.

Beheer en onderhoud
accommodatie.

Output
Indicatoren
Uren verhuur derden sporthallen
Uren verhuur derden sportzalen
Uren verhuur derden gymlokalen
Aantal bezoekers zwembad

JR 2015
B2017
B 2018
3.322
4.000
5.500
6.041
5.975
5.950
11.404
11.600
11.600
459.668
455.000
455.000

*1 Met ingang van 2018 de uren in de MFSA (2x sporthal en turnhal) en sporthal de Vaart.

3.4

Projecten

Om de maatschappelijke functie van sport in Purmerend te versterken, voert Spurd een
aantal projecten uit. De projecten dienen te leiden tot versteviging van de continuïteit en
versterking van de sportparticipatie. De projecten worden in 2017 voorbereid en / of
uitgevoerd naast de benoemde producten. In onderstaand overzicht zijn de projecten voor
2017 benoemd.
Projecten
Algemeen

Aanpassing huisvesting Leeghwaterbad aan eisen Arbo (etage, receptie, etc.).
Stimulering sport, bewegen en gezonde leefstijl

Verdere ontwikkeling partnerships en samenwerking GGD, Waterlandziekenhuis,
huisartsen, sportaanbieders en fysiotherapie in sport- en gezondheidsaanbod.

Samenwerking zorgaanbieders, -verzekeraars en intermediairs.

Uitbreiding en intensievere samenwerking speciaal onderwijs.

Beweegstimuleringsproject ‘Elke stap telt’: d.m.v. subsidieaanvraag bij Sportimpuls
interventie van 2 jaar om doelgroep 65+ te activeren.
Versterking verenigingssport

Versterking programma’s verenigingsondersteuning.

Stimulering verenigingen tot ontwikkeling divers, vraaggericht aanbod ten gunste van
meer maatschappelijk rendement.
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Accommodaties

Verbetering knelpunten sportaccommodaties (na vaststelling kadernota): VPV
Purmersteijn, Mixed Hockeyclub Purmerend en tribune WZ&PC Leeghwaterbad.

Ontwikkeling multifunctionele sportaccommodatie en buitensportcomplex Rugby
Club Waterland.

Aanpak dak- en gevelconstructie Leeghwaterbad.

Duurzame energie c.q. zonnepanelen.

Recreatieve innovatie Leeghwaterbad (versterking beleving).

Gymzaal van de Toekomst.
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4. Financiën
4.1

Uitgangspunten begroting

Op basis van het maatschappelijk beleidskader, de exploitatieovereenkomst, de
huurovereenkomsten en het sociaal plan geldt met betrekking tot de begroting van Spurd
een aantal uitgangspunten. Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn
op het boekjaar. Hieronder worden ze weergegeven.
Exploitatiesubsidie 2017 op basis van subsidieverleningbeschikking 2016
Voor de bepaling van het subsidiebudget 2017 dient als basis te worden uitgegaan van het
budget 2016. De conform de subsidieverleningbeschikking 2016 d.d. 21 december 2015 en
d.d. 4 april 2016 beschikte exploitatiesubsidie 2016 bedraagt in totaal € 3.620.399 inclusief
dagelijks onderhoud, groot onderhoud, combinatiefuncties en buurtsportcoaches (exclusief
vervangingsinvesteringen).
Indexatie exploitatiesubsidie
Voor bepaling van de exploitatiesubsidie 2017 dient volgens de kaderbrief 2017 uit te worden
gegaan van een indexering van 1,5% op de exploitatie van de sportaccommodaties,
activiteiten en onderhoud.
Indexatie loonkosten
De ontwikkeling van de loonkosten volgt de CAO Recreatie. Per 1 januari 2016 zijn de
salarissen reeds gestegen met 1% als gevolg van wijziging van de CAO Recreatie. De CAO
kent een looptijd tot 1 juli 2016 wat zou kunnen betekenen dat voor het tweede half jaar van
2016 en 2017 nieuwe loonafspraken worden gemaakt. Voor de jaren 2017 en verder wordt in
de begroting van Spurd rekening gehouden met 1,5% hogere lasten per jaar.
Sociaal Plan
Spurd en de gemeente Purmerend verplichten zich integraal en verantwoord uitvoering te
geven aan het sociaal plan van Spurd zoals dat voor de betrokken personeelsleden is
vastgesteld en dat aan de exploitatieovereenkomst (tussen de gemeente en Spurd) is
toegevoegd.
Sportsubsidies incl. OZB-subsidies sportverenigingen
Bijzonder onderdeel van de exploitatiesubsidie wordt gevormd door de aan sportaanbieders
verstrekte subsidies in het kader van de uitvoering van de beleidsregels sport. In mandaat
namens de gemeente Purmerend voert Spurd de subsidieregels sport uit door toetsing van
de subsidieaanvragen en toekenning van subsidie aan sportaanbieders. Met de gemeente
Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van de sportsubsidies (incl. Onroerende Zaak
Belasting (OZB) die voor de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad in rekening wordt
gebracht) budgettair neutraal verloopt en wordt gecompenseerd.
Met de subsidieaanvraag voor de sportsubsidies en OZB-subsidies sportverenigingen wordt
rekening gehouden met de meest actuele rekeningcijfers. Ook wordt geanticipeerd op de
index die de gemeente Purmerend hanteert voor de OZB en gesubsidieerde instellingen
(volgens kaderbrief 1,5% voor 2017). Dit in overeenstemming met de afspraken met de
gemeente Purmerend ten aanzien van compensatie van de OZB (zie ook hieronder).
OZB-subsidie sportaccommodaties
De subsidie ter compensatie van de Onroerend Zaak Belasting die wordt geheven voor de
sportaccommodaties wordt – in overeenstemming met gemeentelijke afspraken –
geïndexeerd met een evenredige stijging als de jaarlijkse verhoging van de OZB.
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Huursommen en –subsidies sportaccommodaties
Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de
gemeente betaalt, budgettair neutraal verlopen en afzonderlijk in beeld worden gebracht.
Voor 2017 zijn de huursommen voor 1 extra sporthal, de turnhal en sportzaal de Kraal
toegevoegd. De gemeente Purmerend indexeert ook de huursommen van de
accommodaties volgens CBS-index. Dit leidt ertoe dat Spurd ook het subsidiedeel ter
compensatie van de huursommen – in overeenstemming met de afspraken omtrent
compensatie – indexeert met een evenredige index.
Uitvoering onderhoud sportaccommodaties
Spurd draagt zorg voor uitvoering van alle onderhoud van de sportaccommodaties en het
zwembad.
Groot onderhoud
Het groot onderhoud wordt door Spurd op grond van door de gemeente opgestelde en in
goed overleg vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen (MOP's) uitgevoerd. De door
Kraan Bouwconsulting (m.b.t. de sportaccommodaties) en Sportfondsen Nederland (m.b.t.
het zwembad) opgestelde MOP's vormen conform de afspraak van 25 mei 2011 de basis van
de jaarlijks op te stellen en te actualiseren MOP's. De middelen voor het groot onderhoud
van alle sportaccommodaties inclusief het zwembad worden door de gemeente Purmerend
jaarlijks gemiddeld beschikbaar gesteld aan Spurd. Ter voorkoming van negatieve
reservevorming is afgesproken dat incidenteel een extra dotatie plaatsvindt.
Dagelijks onderhoud
Met ingang van 1 september 2016 komt de verplichting tot de gedwongen winkelnering bij
de gemeente voor het dagelijks onderhoud aan de buitensportaccommodaties te
vervallen. Spurd wordt vrijgelaten om dit onderhoud zelf uit te voeren en/of in te kopen op
de markt. Doordat Spurd het onderhoud aan de buitensportaccommodaties goedkoper kan
uitvoeren, kan het subsidiebedrag per 1 januari 2017 met € 35.000 omlaag.
Voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud aan de sportaccommodaties ontvangt
Spurd op jaarbasis een vast budget. We houden in 2017 rekening met de overeengekomen
verlaging van € 35.000, zodat € 288.015 voor inzet beschikbaar is.
De aard, inhoud en hoeveelheid aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd is eraan
gehouden binnen het beschikbare werkbudget haar werkzaamheden te verrichten.
Afhankelijk van beschikbaarheid en vereiste deskundigheid bepaalt Spurd binnen het
werkbudget wie welke werkzaamheden worden ingeschakeld.
Advisering en dienstverlening
Spurd draagt op verzoek van de gemeente Purmerend zorg voor advisering over de
ontwikkeling en uitvoering van het sport- en recreatiebeleid. Hiertoe gelden nadere overeen
te komen afspraken.
Bijdrage zendmasten
De gemeente Purmerend heeft de inkomsten uit de zendmasten toegewezen aan Spurd.
Voor het jaar 2016 bedroegen deze inkomsten € 13.812. Ook voor 2017 worden deze
inkomsten uit de zendmasten toegevoegd aan de subsidie.

4.2

Exploitatiesubsidie

Exploitatiesubsidie
Spurd verzoekt voor 2017 een subsidiabele exploitatiebijdrage van € 3.197.616 voor de
uitvoering van haar activiteiten inclusief uitvoering van dagelijks onderhoud. Dit is exclusief
de bedragen voor uitvoering van het groot onderhoud, de combinatiefuncties, de
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buurtsportcoaches en de vervangingsinvesteringen. Hiermee ontstaat het volgende
overzicht van de exploitatiesubsidie:
Algemeen
Sportstimulering
Sportsupport
 Exploitatie incl. verenigingsondersteuning
 Uitvoering dagelijks onderhoud
 Huursubsidies sportaccommodaties
 Sportsubsidies (incl. OZB-subsidie ver.)
 OZB-subsidies sportaccommodaties
Zwembad
 Exploitatie
 Huursubsidie
 OZB-subsidie
Totaal (voorlopige) exploitatiesubsidie Spurd

€ 1.023.606
€ 675.009
€ 1.159.492
€ 228.615
€ 288.015
€ 517.563
€ 93.666
€ 31.633
€ 339.509
€ 252.187
€ 58.800
€ 28.522
€ 3.197.616

In de bijlage (Begroting 2017 Stichting Spurd) treft u de meerjarenbegroting aan.

4.3

Projectsubsidies

Het totaal te subsidiëren bedrag (naast de exploitatiesubsidie) voor combinatiefuncties
bedraagt € 190.000 en voor buurtsportcoaches € 93.485.

4.4

Groot onderhoud

De activiteiten en kosten voor de uitvoering van het groot onderhoud voor de binnen- en
buitensportaccommodaties, de Sport-O-Theek en het zwembad zijn (conform meerjaren
onderhoudsplannen) opgenomen in de subsidieaanvraag.
Voor de subsidiëring van het groot onderhoud van het zwembad is uitgegaan van het
berekende gewogen gemiddelde. Het meerjaren onderhoudsplan voor het zwembad is
door de gemeente Purmerend in 2015 geactualiseerd en vastgesteld.
Ook voor de subsidiëring van het groot onderhoud van de overige sportaccommodaties is
uitgegaan van het gewogen gemiddelde. De sportaccommodaties worden tweejaarlijks
door de gemeente Purmerend geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspecties worden
de meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd. In 2016 heeft actualisatie van de
meerjaren onderhoudsplannen van de sportaccommodaties door de gemeente Purmerend
plaatsgevonden.
Voor de uitvoering van alle groot onderhoud van het zwembad en de overige
sportaccommodaties wordt een subsidiabele bijdrage op basis van het gewogen
gemiddelde van € 279.734 verzocht. Het werkelijk uit te voeren groot onderhoud is voor 2017
geraamd op een bedrag van € 258.862 voor de sportaccommodaties en € 49.466 voor het
zwembad.

4.5

Vervangingsinvesteringen

Voorgefinancierde vervangingsinvesteringen uit 2016
De gemeente heeft de vervangingsinvesteringen voor 2016 niet in haar begroting
opgenomen. Hierover heeft nader overleg plaatsgevonden en zijn nieuwe afspraken
gemaakt. Het voor 2016 benodigde bedrag van € 119.387 wordt door Spurd
voorgefinancierd en wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2017. Het (nog uit
te geven) bedrag voor de elektrische installatie van De Karekiet (€ 30.781) dient in de
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gemeentebegroting voor 2018 te worden opgenomen en wordt bij eerdere uitvoering van
de werkzaamheden voorgefinancierd door Spurd. De aanpassing van de wand- en
vloertegels in de algemene ruimten en kleed- en doucheruimten van sporthal De Vaart ad
€ 79.910, welke is opgenomen in de MOP voor 2018, dient reeds vanwege urgentie in 2016 te
worden uitgevoerd (door middel van voorfinanciering van Spurd) en dient ook te worden
opgenomen in de gemeentebegroting voor 2018.
Doorgeschoven vervangingsinvesteringen uit 2016 naar 2017
Twee vervangingsinvesteringen op sportcomplex de Munnik (hockey) kunnen worden
doorgeschoven naar 2017.
In onderstaand overzicht zijn de voorgefinancierde, de doorgeschoven en de volgens
planning overeengekomen vervangingsinvesteringen opgenomen:

Afschr.jaren
10
10
10

A. Voorgefinancierde vervangingsinvesteringen uit 2016, zie brief 14 december 2015
Leeghw aterbad
conservering diverse ruimten
52.569
Leeghw aterbad
zw emw ater behandeling filterzand
32.485
Leeghw aterbad
zw akstroominstallaties lockers
34.333
119.387
B. Doorgeschoven vervangingsinvesteringen uit 2016 naar 2017 , zie brief 14 december 2015
Sportcomplex de Munnik
toplaag 2e hockeyveld
201.711
Sportcomplex de Munnik
beregening 2e hocekyveld
25.000
226.711
C. Overeengekomen vervangingsinvesteringen 2017 conform planning
Gym lokaal Tarw estraat
sportvloer vervangen
41.197
Sportcomplex Westerw eg 41 renovatie C-veld
66.823
Sportcomplex de Munnik
verharding
25.893
Leeghw aterbad
voegw erk diverse ruim ten
39.041
Leeghw aterbad
w edstrijdbad aantikplaten
23.346
Leeghw aterbad
dakbeveiliging
40.369
236.669
Totaal vervangingsinvesteringen A,B en C

10
20

10
10
20
10
10
20

582.767

D. Vervangingsinvesteringen o.b.v. sportaccommodatienota opgenomen in kadernota
Sportcomplex de Munnik
jeugdveld hockey kunstgras
200.000
Leeghw aterbad
tribune w edstrijdbad
138.000

10
20
338.000

Totaal vervangingsinvesteringen A,B,C en D

920.767

In bijlage 3 wordt het verloopoverzicht vervangingsinvesteringen meerjarig in beeld
gebracht.

4.6

Risico’s

Dak- en gevelproblematiek Leeghwaterbad
Sinds de nieuwbouw van het Leeghwaterbad in 2005 zijn er vochtproblemen in de dak- en
gevelconstructie. De opbouw van het platte dak en gevels zijn zo uitgevoerd dat er vocht in
de dakconstructie kan komen te zitten. Dit heeft een versneld verouderingproces van de
toegepaste materialen tot gevolg. Daarnaast is de isolatiewaarde van het dak en gevels niet
meer optimaal. Naar deze problematiek is door dakadviesbureau Vebidak onderzoek
gedaan. De oplossing is om het gehele dak te voorzien van een nieuw isolatiepakket met
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een goed functionerende dampremmende laag. Dit zelfde geldt voor de gevelconstructie.
Voor de renovatie van het dak is in de kadernota 2016-2019 een bedrag van € 750.000
opgenomen. De kosten voor het herstellen van de gevels dient in afwachting van nader
onderzoek nog te worden geraamd.
Nieuwe voorschriften voor badinrichtingen en zwemgelegenheden
Door het ministerie I&M is besloten om niet door te gaan met het wijzigen van het Bhvbz. De
nieuwe voorschriften voor badinrichtingen worden met een Aanvullingsbesluit Activiteiten
Leefomgeving (BAL) medio 2018 direct opgenomen in de Omgevingswet. Een en ander
betekent dat de huidige Whvbz en Bhvbz tot aan de inwerkingtreding van het
Aanvullingsbesluit BAL Badinrichtingen in ongewijzigde vorm van kracht blijven.
Doel van de wijziging van het ontwerpbesluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden (Bhvbz) is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van
badinrichtingen op een adequate manier te beschermen, terwijl de exploitant meer ruimte
en mogelijkheden behoort te krijgen om zijn bedrijfsvoering zo optimaal en efficiënt mogelijk
in te richten.
Voor de exploitant c.q. het Leeghwaterbad betekent de nieuwe regelgeving dat het
badwater – en bij de overdekte baden ook de lucht – moet worden onderzocht op een
aantal nieuwe parameters, die enkele bestaande parameters vervangen. Dit brengt ten
opzichte van de huidige situatie extra kosten met zich mee. Ook de huidige installatie van
het Leeghwaterbad is niet ontworpen op de nieuwe regelgeving en er dienen dan ook
diverse aanpassingen te worden uitgevoerd. Structureel dienen extra periodieke metingen te
worden uitgevoerd van lucht en water. Eventuele financiële consequenties worden te zijner
tijd nader bezien en in beeld gebracht.
Aanpassingen Arbo
In overleg met de gemeente wordt bezien op welke wijze eventueel benodigde
aanpassingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet worden gerealiseerd. Indien
van toepassing worden eventuele werkzaamheden in verband met functionaliteit en
toegankelijkheid zoveel mogelijk afgestemd op te plegen werkzaamheden in het kader van
groot onderhoud.
Systematiek begroting loonkosten
De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 april 2016 en wordt conform
afspraak met de gemeente begroot tegen de functionele schaal met een anciënniteit van
trede 10. Door langdurige arbeidsovereenkomsten en het lage verloop binnen Spurd
bevinden zich binnen Spurd veel collega's in de eindschaal met een anciënniteit van trede
11. In combinatie met bovenbeschreven systematiek brengt dit een onvermijdelijke
overschrijding van de personeelskosten met zich mee.
Banenafspraak
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten met ingang van
2016 in totaal 6500 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Mocht de
banenafspraak niet worden gehaald dan is het mogelijk dat de quotumregeling voor
individuele werkgevers gaat gelden. In dat geval kan een heffing worden opgelegd bij
werkgevers met meer dan 25 werknemers. Voorlopig dient uit te gaan van een quotum van
5% met banen voor werknemers met een arbeidsbeperking op het totale personeelsbestand.
Bij niet nakoming van dit quotum legt de belastingdienst een quotumheffing op van € 5.000
per niet vervulde baan.
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4.7

Subsidieaanvraag

Exploitatiesubsidie incl. dagelijks onderhoud
Projectsubsidie combinatiefuncties
Projectsubsidie buurtsportcoaches
Groot onderhoud
Vervangingsinvesteringen

€ 3.197.616
€ 190.000
€
93.485
€ 279.834
€ 920.767

Totale subsidieaanvraag

€ 4.681.702

4.8

Bevoorschotting

Volgens bestuurlijke afspraak verzoeken wij u jaarlijks, met de subsidieaanvraag, om een
afwijkende bevoorschotting van de subsidie. In het kader van een adequate en tijdige
uitvoering van onze activiteiten, personele verplichtingen, groot onderhoud en vervangingen
verzoeken wij u in te stemmen met navolgende bevoorschottingsystematiek voor het
subsidiejaar 2017.
Bevoorschotting exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd
Exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd:
€ 3.760.935.
 Vooraf in vier termijnen per betaalperiode van drie kalendermaanden conform
navolgende verleningsystematiek:

Januari:
25%

April:
50%

Juli:
15%

Oktober:
10%.
Bevoorschotting vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen:
 Vooraf in één termijn per 1 januari 2017 100%.
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€

920.767.

Bijlage 1: Egalisatiereserve
2015
€ 252.936

Stand per 1 januari

Dotaties 2015
Resultaat 2015
Onttrekkingen 2015
Geen

2016
€ 252.936

2017
€ 252.936

2018
€ 252.936

2019
€ 252.936

€ €

-

€

-

€ -

Dotaties 2016
Resultaat 2016

€ -

Onttrekkingen 2016
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2017
Resultaat 2017

€ -

Onttrekkingen 2017
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2018
Resultaat 2018

€ -

Onttrekkingen 2018
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2019
Resultaat 2018

€ -

Onttrekkingen 2019
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2020
Resultaat 2018

€ -

Onttrekkingen 2020
Geen

Stand per 31 december

2020
€ 252.936

€

-

€

-

€ -

€

252.936

€

252.936

€

252.936

€

252.936

€

252.936

€

252.936
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Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud
A. Sportaccommodaties
Specificatie

2015

Stand per 1 januari

2016

€ 395.451

2017

€ 489.159

2018

€ 460.613

2019

€ 418.199

2020

€ 433.232

€ 382.255

Onttrekkingen 2015
U itgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerd er

€

8.224-

Dotatie 2015

€

Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2015 €

8.224

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2015
Sportaccomod aties

€

216.286
€

642

U itgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder

€ 101.290

Indexering/rentev ergoeding 2015

p .m
€ 101.932

Onttrekkingen 2016
U itgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerd er

€ 101.290

Dotatie 2016

€ 101.290

Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2016 €

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2016
Sportaccomod aties

€

143.704
€

72.744

U itgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerd er

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2016

p.m
€

72.744

Onttrekkingen 2017
U itgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerd er

p.m.

Dotatie 2017
Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2017 €

€

-

€

42.414-

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2017
Sportaccomod aties

€

258.862
€ 42.414-

U itgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerd er

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m

Onttrekkingen 2018
U itgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerd er

p .m.

Dotatie 2018
Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2017 €

€

-

€

15.033

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2018
Sportaccomod aties

€

201.415
€ 15.033

U itgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerd er

p .m

Indexering/rentev ergoeding 2018

p .m

Onttrekkingen 2019
U itgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerd er

p.m.

Dotatie 2018
Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2018 €

€

-

€

50.977-

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2019
Sportaccomod aties

€

267.425
€ 50.977-

U itgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerd er

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2019

p.m

Onttrekkingen 2020
U itgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerd er

p.m.

Dotatie 2019
Ontv angen subsid ie G root O nd erhoud 2019 €

€

-

€

65.173-

216.448

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2020
Sportaccomod aties

€

281.621
€ 65.173-

U itgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerd er

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2019

p.m

Stand per 31 december

€ 489.159

€ 460.613
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€ 418.199

€ 433.232

€ 382.255

€ 382.255
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B. Leeghwaterbad
Specificatie

2015
€

Stand per 1 januari
Onttrekkingen 2015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Dotatie 2015
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2015
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015
Zw embad

15.505

2016
€ 202.056

2017
€

2018
€

12.352

2019
€

26.172

2020
€

43.926

47.498

p.m .
€
€

24.250

€

5.190

-

€ 19.060
€ 167.491
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder
Indexering/rentevergoeding 2015

€ 186.551
Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder
Dotatie 2016
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2016
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016
Zw embad

€ 167.491
€ 167.491
€

24.250

€

46.463
€ 22.213p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2016

€
Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2017
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zw embad

22.213p.m .

€

63.286

€

49.466

-

€

13.820

€ 13.820
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017
Onttrekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Dotatie 2018
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2018
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zw embad

€

p.m .
€

63.286

€

45.532

-

€

17.754

€ 17.754
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2018

Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Dotatie 2019
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2019
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2018
Zw embad

€

p.m.
€

63.286

€

59.714

-

€

3.572

€
3.572
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2019

Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Dotatie 2019
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2019
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2018
Zw embad

€

p.m.
€

63.286

€

131.438

-

€

68.152-

€

47.498

€ 68.152p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2019

Stand per 31 december

€

€ 202.056

€

32

12.352

€

26.172

€

43.926

€

47.498

Bijlage 3: Voorziening Vervangingsinvesteringen
2015
€ 156.628

Stand per 1 januari
Dotaties 2015
Sportvloer gym lok Doplaan
KG hoofdveld Wherevogels
renovatie veld De Dop
verharding Triim pad
trainingsveld Wherevogels
KG hoofdveld P'steijn

€
€
€
€
€
€

Onttrekkingen 2015
Toplaag hockey Munnik

€ 39.925

2016
€ 304.904

2017
€ 224.994

2018
€ 224.994

2019
€ 304.904

2019
€ 304.904

19.181
96.215
4.069
1.761
25.407
41.568
€

188.201

€

39.925

Dotaties 2016
Geen

€

Onttrekkingen 2016
Wandtegels De Vaart

€

-

€

79.910

€ 79.910

Dotaties 2017
Geen

€

Onttrekkingen 2017
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2018
Wandtegels De Vaart

€ 79.910

Onttrekkingen 2018
Geen

€

€

79.910

€

-

-

Dotaties 2019
Geen

€

€

Onttrekkingen 2019
Geen

€

-

-

Dotaties 2020
Geen

€

€

Onttrekkingen 2020
Geen

Stand per 31 december

€

€

304.904

€

224.994

€

224.994

€

304.904

€

304.904

-

€
€

304.904

