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1. Inleiding
> 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.

> Daarnaast kan sport bijdragen aan de opvoeding en leerprestaties van jeugdigen, aan de
sociale samenhang en veiligheid in wijken, zijn werknemers die regelmatig bewegen productiever
en verhoogt het de levensverwachting.

1.1

Algemeen

Met voorliggend prestatieplan wordt gepresenteerd op welke wijze in 2018 door Spurd in
samenwerking met haar partners invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke opgave
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het prestatieplan geeft een beeld van de te
bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen.

1.2

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

Diverse partners – waaronder GGD Zaanstreek-Waterland, De Zorgcirkel, Evean,
Prinsenstichting, Sportraad Purmerend, sportverenigingen, het onderwijs, kinderopvang en
Stichting Gehandicaptensport Waterland – geven met Spurd uitvoering aan de
maatschappelijke opgave “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. De
maatschappelijke opgave staat in het teken van bevordering van sport, bewegen en
gezondheid. In hoofdstuk 2 worden de visie en ambities van de maatschappelijke opgave
gepresenteerd.

1.3

Van buiten naar binnen

De continue veranderingen in de Purmerendse samenleving vragen om een werkwijze
waarbij het acteren van buiten naar binnen en daarmee de samenwerking met burgers,
instellingen en overheid centraal staat. In Purmerend wordt bevorderd dat burgers, bedrijven
en instellingen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden werken aan hun ontwikkeling en
die van hun omgeving. Ook Spurd en haar partners bewegen van vraag gestuurde
organisaties naar wendbare organisaties die aansluiten op initiatieven en kansrijke
ontwikkelingen vanuit de maatschappij.
Het prestatieplan bevat richtlijnen waarin de wensen en behoeften vanuit de Purmerender
samenkomen en ruimte ontstaat voor (burger)initiatieven op het gebied van sport en
bewegen. Sporten en bewegen is leuk, goed voor het lijf en brengt mensen bijeen, maar kan
ook essentiële bijdragen leveren aan bepaalde maatschappelijk gewenste effecten. In het
prestatieplan worden dan ook verbindingen gelegd met actuele thema’s op het gebied van
onder meer gezondheid, zorg, participatie, armoedebestrijding, welzijn, cultuur en educatie.

> 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).
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1.4

Samen sterker!

Samenwerking met burgers, bedrijven, instellingen en overheid staat hoog in het vaandel om
te komen tot de gewenste maatschappelijke effecten. Ons streven is dan ook om de taken
uit verschillende beleidsvelden met elkaar te verbinden waardoor synergievoordelen
ontstaan. Samen staan we immer sterker! De partners die een rol spelen in de
maatschappelijke opgave “Een gezonde geest in een gezond lichaam” worden hieronder
aan u voorgesteld.
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, zwemonderwijs 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 een vitaal
sport- en beweegklimaat. De gemeente Purmerend draagt zorg voor subsidiëring van talloze
(sport- en beweeg)activiteiten, de ondersteuning van Purmerendse sportverenigingen, de
exploitatie van sportaccommodaties en het zwembad. Daarnaast werkt de gemeente
Purmerend samen aan diverse sport- en gezondheidsprogramma’s zoals Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG), Lekker in je life, de bestrijding van armoede en de aanpak van
ontwikkelingsachterstanden onder 2-4 jarigen.
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.
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
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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 dagbesteding in het kader van een gezonde
leefstijl voor zowel cliënten vanuit meerdere zorglocaties alsmede voor ouderen vanuit
diverse Purmerendse buurten en wijken.
Evean
Evean en Spurd werken intensief samen om de leefbaarheid van 65+ers te bevorderen.
Onder andere vindt afstemming plaats om tot een effectief beweegaanbod te komen.
Evean is, samen met Wherelant, een samenwerkingspartner in het project Kunstgenoten in
beweging. Evean participeert ook in JOGG.
Kinderopvangorganisaties SKOP en Sportify Kids
Partners in samenwerking op het terrein van beweegactiviteiten tijdens buitenschoolse
opvang, brede ontwikkeling, deelname aan JOGG, de aanpak van
ontwikkelingsachterstanden bij 2-4 jarigen en de ontwikkeling van een Integraal Kind
Centrum. SKOP en Sportify Kids maken 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
65+ers 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
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 en het onder
de aandacht brengen van elkaars mogelijkheden bij de verschillende doelgroepen. Ook op
het terrein van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers werkt Spurd samen met Clup.
Waterlandziekenhuis
Partner in de keten van een integrale bevordering van sport, bewegen en gezondheid.
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
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.
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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 stages en
buurtsportcoaches alsook in de communicatie en voorlichting van maatschappelijk
gewenste onderwerpen (normen en waarden, antidiscriminatie, etc.).

> “De vader en moeder van Piet (8 jaar) hebben beiden een baan. Hun inkomen is net te hoog
om in aanmerking te komen voor regelingen en toeslagen. Ze draaien de dubbeltjes elke dag om.
Want ze zijn ook hun schuld aan het afbetalen. Vader was een tijdje werkloos waardoor er een
achterstand is ontstaan in het betalen van de rekeningen. Piet weet wel dat er weinig geld is. Hij
mag nog niet naar de voetbalclub waar zijn vriendjes ook op zitten. Hij verveelt zich vaak, omdat
vriendjes meestal naar de sportclub gaan of naar de Buitenschoolse Opvang. Daar doen ze ook
leuke dingen. Soms moet Piet nog even wachten tot zijn moeder thuis komt van werk. Dan wacht hij
buiten of op het schoolplein…”
Armoede bij kinderen in Purmerend uit zich op verschillende manieren. Kinderen krijgen geen fruit
mee op school of hebben geen beleg op hun brood. Er is weinig geld voor een gezonde maaltijd
thuis. De focus ligt ergens anders; overleven in plaats van gezond leven. Laat staan dat deze
kinderen kunnen meedoen aan sport of andere activiteiten.
De school is een plek van waaruit activiteiten kunnen worden ontplooid die zich op een breder
terrein begeven dan alleen onderwijs. Niet alleen armoede is een punt van aandacht waar scholen
en gemeente zich druk om maken. Ook voor zaken zoals onderwijsachterstanden, gezondheid,
voeding maar ook pesten is steeds meer aandacht. Al deze zaken overlappen elkaar regelmatig.
Daarom kunnen ze niet afzonderlijk worden opgepakt. Een integrale aanpak is nodig. Dat is zoeken,
uitproberen en bijsturen.
Spurd heeft jeugdsportcoaches in dienst die sportactiviteiten bieden aan de jeugd, in en om
scholen. Zij zijn ervoor om kinderen te bereiken en activiteiten te bieden die breed toegankelijk zijn.
Jongeren kunnen elke schooldag in de verschillende wijken gratis sporten of gezellig sportief bezig
zijn met verschillende sport- en spelactiviteiten. Elke coach heeft zijn/haar eigen specialisme op
gebied van sport. Ze geven o.a. clinics op scholen. Zij kennen de kinderen, de scholen en
gezinssituaties goed. Jeugdsportcoaches kunnen vanuit hun huidige functie een nog actiever rol
spelen op de school. Dit is een aanknopingspunt waar we op aansluiten om hier nog meer kinderen
mee te kunnen bereiken.
(Bron: Notitie aanpak armoedebestrijding gemeente Purmerend, 4 april 2017.)

1.5

Sport als verbindende factor

Sport is …
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 zoals de aanpak van
armoede. Sport kan namelijk, naast de aanpak van overgewicht, een effectieve bijdrage
leveren aan bevordering van de leefbaarheid, de economie (arbeid), de integratie, zorg,
welzijn 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.

6

Prestatieplan 2018 Spurd en de maatschappelijke opgave “Een gezonde geest in een gezond lichaam”

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.
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. Dankzij financiële
ondersteuning vanuit de gemeente Purmerend kan het project in 2017 worden uitgevoerd in
het kader van de intensivering van preventieve activiteiten onder 0-4 jarigen in de wijken
Overwhere en Wheermolen. Spurd participeert hierbij in het projectteam Kind Centraal. Het
project wordt gecontinueerd in 2018 door herschikking van middelen waaronder (personele)
inzet door buurtsportcoaches waarmee een accentverschuiving naar deze doelgroep plaats
heeft. Naast de inzet van een beweegdocent op de peuterspeelzalen in deze wijken wordt
er ook een PeuterPurVak georganiseerd. Bibliotheek Waterland zorgt op deze locatie voor
boeken en een medewerker die een half uur komt voorlezen aan de peuters. JOGG werkt
mee in de aanpak door promotie van water drinken en groente en fruit eten op
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bij ouders thuis.
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 13,8 fte combinatiefuncties en
buurtsportcoaches. Hiervan wordt 40% door het Rijk vergoed en dient 60% door
cofinanciering te worden gerealiseerd.
Op basis van signalen uit het veld onderzoekt Spurd de meest optimale vorm om dak- en
thuislozen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, verslaafden, tienermoeders, exgedetineerden, meerderjarige asielzoekers/statushouders en mensen met een psychische
stoornis c.q. aandoening te laten sporten of bewegen. Voor deze mensen is bewegen vaak
een goed (alternatief) ‘medicijn’ in de bevordering van hun gezondheid of welbevinden.
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 en makkelijk
maken van gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren. Het doel van JOGG is om
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gezamenlijk een daling van overgewicht bij kinderen en jongeren te realiseren. In Purmerend
is gestart in de wijken Overwhere en Wheermolen. In 2016 volgden de wijken Purmer Noord
en Purmer Zuid en in 2017 de wijken Centrum en Gors. In 2018 complementeert de wijk
Weidevenne de uitrol van JOGG in geheel Purmerend. Spurd zorgt samen met alle partners
voor het gefaseerd implementeren van de JOGG-methode 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

Publiek-private
samenwerking

OUTCOME

Intersectorale
samenwerking

Wijk
School
Thuis
Zorg

GGD ZW
Gemeente
Onderwijs
Spurd

Gedrag
van het kind

Versterken
community

Sociale marketing

Sportaanbieders
Waterlandziekenhuis
Huisartsen
MKB
SKOP

Gezonde voeding ↑
Bewegen ↑

Toename %
kinderen met
gezond
gewicht

Veranderingen
in het kind

Activiteiten
bewegen en
voeding

Attitude
Bewustzijn
Vaardigheden
Kennis

Verbinding
preventie - zorg

Analyse, evaluatie en (bij)sturing beleid

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. Verder verzorgt JOGG samen met de GGD workshops voor vluchtelingen
over gezonde leefstijl.
Sport en bewegen als middel ter bevordering leefbaarheid voor mensen met een autisme
spectrum stoornis.
Spurd participeert met diverse partners in een netwerk binnen de regio Zaanstreek-Waterland
die zorg bieden aan mensen met een autisme spectrum stoornis. Door middel van het
convenant autisme zorgen zij er samen voor dat mensen met een autisme spectrum stoornis
8
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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 autisme spectrum 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 een 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 dat kader
heeft de Prinsenstichting Special Forces Work opgericht. Special Forces Work laat jongeren en
volwassenen meedoen aan de maatschappij waarbij deze doelgroep (deels) kan werken in
een meer beschutte omgeving of bij een werkgever die daarbij hulp biedt. 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.
Sport en bewegen als middel ter voorkoming en terugdringen van eenzaamheid
Uit de GGD monitor 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
‘Kunstgenoten in Beweging’ en het bij de Sportimpuls 2017 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 – door middel van wandelen en informatieve
bijeenkomsten – centraal staan. De interventie richt zich vooral op de niet-actieve en minder
actieve 65-plussers. De focus ligt op inactieve bewoners uit de wijk Wheermolen, omdat uit
de gemeentelijke omnibusenquête blijkt dat mensen daar zich het meest eenzaam voelen
(54% ten opzichte van 44% gemiddeld in Purmerend).
Sport en bewegen als preventief middel voor ouderen
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 als gevolg van een burgerinitiatief gekomen tot de ontwikkeling van een
beweegtuin bij het Jaap van Praaghuis. 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
9
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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. Spurd is in gesprek met Turn Over, een
beweegprogramma om jongeren aan het werk of weer naar school te krijgen. De
verwachting is dat in 2018 gestart kan worden met dit programma waarbij Spurd met diverse
partners samenwerkt.
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 ook 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.
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). Bij
signalering van (mogelijke) kindermishandeling doet Spurd melding bij de sociaal
maatschappelijk werker van de betreffende school van het kind. Medewerkers worden
getraind in het signaleren en melden van kindermishandeling en / of huiselijk geweld. Nieuwe
medewerkers dienen vóór hun aanstelling een goedkeurende Verklaring omtrent het gedrag
te overhandigen.
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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, een
volwaardig hockeycomplex 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.
Een juiste inzet van sport en bewegen kan maatschappelijk gewenste effecten opleveren op
het terrein van onder andere participatie, preventie, dagbesteding, arbeids(re)integratie en
zelfredzaamheid. Voor het realiseren daarvan ziet Spurd, samen met zorg-, welzijns- en
sportaanbieders, kansen om sport en bewegen beter te benutten in het sociaal domein.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van een sportief dagbestedingsprogramma voor
kwetsbare ouderen, het inzetten van mensen met een beperking als vrijwilliger bij
sportaanbieders, het verzorgen van een sport- en beweegprogramma om het zelfvertrouwen
en perspectief van jongeren met gedragsproblematiek te verbeteren en het realiseren van
werkervaringsplaatsen bij sportaanbieders. Buurtsportcoaches kunnen een actieve rol
vervullen in het verbinden van sport en bewegen in het sociaal domein. De buurtsportcoach
kent de signalen en vragen in de buurt, op school en bij de sportaanbieder en kan
verbindingen leggen met diverse partners om gezamenlijk maatschappelijke problemen aan
te pakken.

> De wijze waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Er zijn
nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te creëren. Het is daarbij belangrijk dat de
overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit en dat betrokkenen met elkaar
samenwerken bij het inrichten van de leefomgeving.
Beleid moet gericht zijn op zowel een gezonde fysieke als sociale leefomgeving om gezond gedrag
te bevorderen. Een park in de buurt kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer lichaamsbeweging en
minder obesitas en dienen als ontmoetingsplaats en zo eenzaamheid tegengaan. Ook kan gedacht
worden aan maatregelen om fietsen te bevorderen of schone duurzame energie (langere
levensverwachting, minder ziektekosten).
(Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 13 april 2017.)
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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 toe of blijft gelijk (% van de totale jeugd in Purmerend)
% seniorleden neemt toe gelijk met het aantal volwassenen
behoud van voldoende mogelijkheden met een laag inkomen
% leden met een beperking neemt toe of blijft gelijk


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 sluit zich aan bij een georganiseerde activiteit bij één of meerdere van de
overige aanbieders (zoals o.a. Spurd, Clup Welzijn of De Zorgcirkel).
Buiten sporten en bewegen
In toenemende mate sporten en bewegen Purmerenders zich bij voorkeur in de openbare
ruimte. Naast hardlopen, wandelen, fietsen of skaten zien we steeds vaker groepen mensen in
de buitenlucht bootcampen of trainen op een uitdagend parcours zoals het calesthenicspark
of het amfitheater. Initiatieven van burgers stromen binnen om dergelijke uitdagende
mogelijkheden te realiseren, variërend van Parklopen en de Sportcontrainer tot een
mountainbikeroute in het Purmerbos. De komende periode wordt dan ook ingezet om in
overleg met de gemeente Purmerend nog meer in de vraag naar sport- en
beweegmogelijkheden in de openbare ruimte te kunnen voorzien.
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.
In het kader van de aanpak en preventie van ontwikkelingsachterstanden bij peuters in de
wijken Overwhere en Wheermolen brengt Spurd op de peuterspeelzalen het bewegen onder
de aandacht. Tijdens de vakanties kunnen de peuters bewegen tijdens de PeuterPurVak.
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
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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 en aan de verenigingsclinics (gegeven door de
buurtsportcoach) tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. 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. In samenwerking
met diverse partners worden in vakantieperioden en op na- en tussenschoolse tijden sporten 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,
Lekker Fit!, de gezonde school- en sportkantine en gezond pauzeren en trakteren dragen bij
aan een gezonde leefstijl van deze leeftijdsgroep.
Tevens wordt - in samenwerking met de GGD - op een basisschool in de Purmer Noord de
gezondheid van leerlingen gemonitord aan de hand van het leerlingvolgsysteem (LVS). Op
basis van de uitkomst van het onderzoek worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op
school of bij de jeugdarts. Deze leerlingen nemen in ieder geval deel aan de lessen Motorisch
Remedial Teaching (MRT) die hierna op school gegeven worden.
Bewegingsonderwijs
Samen met de schoolbesturen OPSPOOR en CPOW werkt Spurd aan een kwaliteitsimpuls in
het bewegingsonderwijs. Naast de hiervoor genoemde projecten LVS en MRT brengt het
geven van twee lessen lichamelijke opvoeding in de week door een bevoegde vakdocent
lichamelijke opvoeding de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op een hoger niveau. In het
voortgezet onderwijs verzorgt Spurd op verzoek van de diverse scholen in Purmerend clinics
en sportdagen. Dat geldt ook voor de twee Purmerendse mbo scholen. Daarnaast verzorgen
medewerkers van Spurd voor de (her)introductie van het bewegingsonderwijs en voor het
Vitaal burgerschap in het kader van Gezonde School in het mbo.
Zwemonderwijs is en blijft noodzaak
Vooral op vroege leeftijd speelt zwemveiligheid een kritische rol in onze waterrijke omgeving.
Volgens de omnibusenquête 2015 heeft 92% van de panelleden een zwemdiploma. Van alle
Purmerendse basisschoolkinderen heeft volgens het laatste onderzoek onder jeugdigen 95%
een zwemdiploma. Van de 15-39 jarigen heeft bijna iedereen (98%) een zwemdiploma.
Onder 65-plussers is het zwemdiplomabezit het laagst, namelijk 80%. Met aantrekkelijke all-in
zwemlespakketten (vast bedrag, diplomagarantie, mogelijkheid om meerdere keren in de
week te zwemmen) en diversificatie in programma’s (zoals pinguïn-, turbo-, privé- en
zorglessen) beogen we iedere Purmerender zwemveilig te krijgen.
Ontwikkeling van interventies in het zwemonderwijs 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 kan tijdens de kinderopvang of schooltijd een flexibel, klantgericht
zwemlespakket worden aangeboden.
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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.
Activiteiten ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken
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 continu op de 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.
Naar buiten!
Uit wijkonderzoek en gesprekken met 55+ers blijkt dat vele mensen uit deze doelgroep graag
zelfstandig in de buitenlucht sport of beweegt wanneer het weer het toelaat. De openbare
ruimte dient daar geschikt voor te zijn of te worden verbeterd. Denk hierbij aan verlichting op
fietspaden (daar waar het nog niet is), het goed/beter onderhouden van de wandelpaden
en het vrijhouden van hondenpoep.
Dichtbij huis…
Voor anderen is het weer noodzakelijk dat sport of beweging zo dicht mogelijk bij de
thuissituatie kan plaats vinden. Zo kan het ‘thuis sporten’ door middel van 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 in de buurt geïntegreerde 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
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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.
 Bevordering twee uur bewegingsonderwijs
per week door een bevoegde vakdocent
lichamelijke opvoeding.
 (Sport)clinics op scholen.
 Ondersteuning vakleerkrachten.
 (Her)introductie bewegingsonderwijs in het
mbo.
 Inzetten op Vitaal burgerschap in het mbo
in het kader van Gezonde School.
 Motorisch Remedial Teaching.
 Advisering inrichting sportaccomm.
 Kinderopvang.
 Peuterspeelzalen.
 Buitenschoolse opvang.
 Vitaal in de wijk.
 Kunstgenoten in beweging.
 Project Elke stap telt.
 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
Club Purmerend, Aangepast Zwemmen,
activiteiten mensen met reuma, activiteit
mensen metee autisme spectrum stoornis).
 Activiteiten S.G. Waterland.
 Activiteiten rolstoelbasketbal Early Bird.
 Activiteiten Special Forces.
 Activiteiten Prinsenstichting.
 Turbo-, Pinguïn-, privé- en zorgzwemles.
 Zwemonderwijs A-B-C.
 Schoolzwemmen.
 Aquadisco jeugd < 12 jr.,
 AquaFun
 AquaSports
 KidsBootCamp
 KidsFun

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

Stimuleren van het bewegen op …

Stimulering sportparticipatie senioren

Sportstimulering mensen met een beperking

Zwemonderwijs

Zwemactiviteiten jeugd en jongeren
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PurVak
Ukkie-instuif
Zwemvierdaagse
Zeemeerminzwemmen
Kinderfeestjes
(Aqua)BootCamp
Aangepast zwemmen
Aquajoggen
Aquarobics
Baby-/ peuterzwemmen
BorstcrawlClinics
Conditiezwemmen
Herstel na kanker
MBVO
Trimzwemmen
Watergymnastiek
Zalm
Zwangerschapszwemmen
Zwem Samen
Floatfit
Banenzwemmen.
Recreatief zwemmen.
Activiteiten / evenementen speelweide.
Stimuleringsprogramma’s water drinken en
pleinspelen op basisscholen.
 Workshops over gezond beleid, groente en
fruit eten.
 Participatie evenementen.

























Zwemactiviteiten volwassenen en ouderen

Recreatie

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

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 activiteiten zwemmen

3.2

JR 2016
B 2018
913
950
25.230
25.500
26.629
27.000
9.144
9.500
181.860
185.000
70.657
70.000
280
260
27.756
30.000

Samen sporten is leuk en verbindt

Inleiding
Sportverenigingen zijn 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 ondersteunen. Sportverenigingen en hun
vrijwillige bestuurders worden ontlast en gefaciliteerd zodat ze zich kunnen richten op de
kernactiviteiten van de vereniging. Volgens een onder de Purmerendse sportverenigingen
gehouden monitor zijn voor de komende periode de belangrijkste speerpunten van de
sportverenigingen: ledenbehoud en –werving, werving en behoud vrijwilligers, extra
aandacht aan sfeer, flexibel aanbod en cultuur bij de vereniging en jeugd. Dit komt overeen
met de landelijke beeld.
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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. 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.
De “buiten”sportvereniging
Met de inzet van buurtsportcoaches worden verenigingen gestimuleerd om zich meer naar
buiten te richten en te anticiperen op signalen en vragen uit de omgeving zodat – naast
sportparticipatie - belangrijke maatschappelijke effecten kunnen worden bereikt. Door
samenwerking met diverse partners (o.a. onderwijs en zorg) 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.
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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.
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.
Producten en activiteiten
Product
Sportsupport

Versterking vitale verenigingen

Activiteit

Informatie en advies.

Ingebruikgeving sportaccommodaties en
zwembad.

Uitvoering subsidieregels sport.

Ondersteuning verenigingen in o.a.
organisatie, beheer, inkoop en
administratie.

Ontwikkeling verenigingen tot meer
maatschappelijk rendement.

I.s.m. Vrijwilligerspunt opleiden van
vrijwilligers en sportbestuurders.

Organisatie sportspecifieke workshops en
cursussen.

Stages.

Output
Indicatoren

JR 2016

B 2018

Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen

4.767

4.750

Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen

3.800

3.950

Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie

31

32

Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie

31

31

3.3

Toegankelijke sportvoorzieningen

Behoud kwaliteit en toegankelijk aanbod sportvoorzieningen
De partners van de maatschappelijke opgave stellen zich het doel de kwaliteit en het
aanbod van de Purmerendse sportvoorzieningen minimaal gelijk te houden. Kwaliteit van
een sportvoorziening staat voor de partners gelijk aan een goed bereikbare, betaalbare,
toegankelijke en (sociaal) veilige accommodatie voor iedere Purmerender. De komende
periode wordt ingezet op kwaliteitsverbetering door optimalisatie van de faciliteiten. Tot slot
zet Spurd zich in om de toegankelijkheid voor gehandicapten te optimaliseren.
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Purmerend 2040
Het college geeft aan sportverenigingen belangrijk te vinden voor de verbinding tussen
mensen en vindt goede faciliteiten om te sporten belangrijk. De gemeenteraad heeft
middelen beschikbaar gesteld om in 2017 de eerste drie belangrijke knelpunten die er zijn bij
sportaccommodaties te verbeteren:
 Nieuwbouw opstallen van de voetbalvereniging Purmersteijn.
 Aanleg kunstgrasveld hockeyvereniging MHCP.
 Realisatie tribune Leeghwaterbad.
Volgens signalen uit de maatschappij (Sportraad, (sport)verenigingen en burgers) dienen we
ook voor de periode 2018 e.v. rekening te houden met innovatie en uitbreiding van diverse
sportvoorzieningen. Zeker nu Purmerend richting het jaar 2040 10.000 nieuwe woningen
bouwt, kan dit leiden tot een gewijzigde sportinfrastructuur. Vóór 2018 wordt een Visie op de
sport in Purmerend gepresenteerd waarin wensen en behoeften zijn afgewogen tegen
wenselijkheid en haalbaarheid op basis van analyse van de huidige situatie, trends en
ontwikkelingen.
Bepaalde knelpunten bij sportaccommodaties vragen in toenemende mate om een
adequate oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwbouw van een sportzaal in het
Karekietpark, renovatie van kleedkamers op sportcomplexen ouder dan 40 jaar, een
volwaardig (i.p.v. half) veld en uitbreiding van kleedkamers voor de hockeyclub, een
optimale infrastructuur met genoeg parkeerplekken bij de sportaccommodaties aan de Van
IJsendijkstraat en een indoor loophal voor onze atleten. We verwachten met de nieuwe
sportvisie in 2018 hierop antwoord te krijgen.
Multifunctionele sportaccommodatie (MFSA)
Op 23 september 2017 wordt de Purmerendse multifunctionele sportaccommodatie feestelijk
geopend. Bij de start van het seizoen 2017/2018 kunnen de twee sporthallen en turnhal door
Spurd dan ook voor het eerst in gebruik worden gegeven. De MFSA heeft een functie voor
het voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs, sportverenigingen en overige gebruikers.
De horeca is 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.
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 en particuliere partijen in de sportsector aangespoord hun kantine
gezond(er) te maken; uitwerking blijft echter verantwoordelijkheid van de school, vereniging
of particulier. Het convenant verantwoord alcoholgebruik is een stap in de richting van
bewustwording naar een gezondere sportkantine.
Open sportparken en multifunctionele sportkantines
Daar waar mogelijk worden sportaccommodaties meer en meer toegankelijk voor mensen
uit de buurt om er te sporten of te bewegen. In overleg met vereniging en buurt wordt
gekeken waar en onder welke condities de sportaccommodatie open kan worden gesteld
voor niet-leden. Daarnaast is het wenselijk om de sportkantines breder in te zetten voor de
maatschappij. Uit onderzoek onder de sportverenigingen blijkt dat 80% van de
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sportverenigingen met een eigen opstal bereid is deze beschikbaar te stellen aan
maatschappelijke instellingen.
Innovatief Leeghwaterbad
Het Leeghwaterbad streeft ernaar om 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. In 2018 wordt een plan gepresenteerd met de
toekomstvisie voor recreatie en beleving in en bij het Leeghwaterbad. De ideeën uit de buurt
en de verbinding met de stad (identiteit, citymarketing, e.d.) en het Leeghwaterpark worden
hierin betrokken. Om de gewenste innovaties mogelijk te maken is het van belang de
komende periode financiële middelen te reserveren.
Daarnaast spelen bijzondere activiteiten en evenementen met een hoge attractieve waarde
een belangrijke rol om Purmerenders aan en bij het zwembad te (be)trekken. Bij het
Leeghwaterbad vinden onder meer jaarlijks de samen met de buurt en de gemeente
georganiseerde evenementen Zomer in het Park en Kerst in het Park plaats.
Duurzame sportvelden
Spurd stelt zich tot doel de hoogste kwaliteit na te streven en oog te hebben voor mens en
milieu. Na eerdere proeven met gebruik van natuurlijke voedingsstoffen op sportvelden
blijven we de komende periode inzetten op steeds duurzamere en ecologisch verantwoorde
oplossingen in onderhoud en bemesting. Daarmee blijven we ook aandacht houden voor de
meest optimale vorm van onderhoud en beheer van kunstgrasvelden waaronder het
materiaal van de infill ervan.
Duurzame energie
Het thema duurzaamheid heeft volle aandacht bij Spurd en neemt dan ook deel aan de
gemeentelijke denktank ter bevordering ervan. Wij sturen aan op energiezuinige
sportaccommodaties. 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 in 2017
zonnepanelen op gymlokaal Sweelinckstraat na eerder meerdere panden reeds te hebben
voorzien. In 2018 wordt bezien waar nog meer zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Met
deze ontwikkeling sluiten wij aan op de regeling van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) inzake energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.
Duurzame 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. 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
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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.
Producten en activiteiten
Product
Exploitatie binnensportaccommodaties

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.

Exploitatie buitensportaccommodaties

Exploitatie Sport-O-Theek

Exploitatie zwembad

Output
Indicatoren

JR 2016

B 2018

Uren verhuur derden sporthallen

3.187

5.500

Uren verhuur derden sportzalen

5.911

5.950

11.551

11.600

459.533

460.000

Uren verhuur derden gymlokalen
Aantal bezoekers zwembad

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 2018 voorbereid en / of
uitgevoerd naast de benoemde producten. In onderstaand overzicht zijn de projecten voor
2018 benoemd.
Projecten
Stimulering sport, bewegen, welzijn en gezondheid

Aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen.

Aanpak armoede in samenwerking met diverse partners.

Aanpak eenzaamheid.

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.
Versterking verenigingssport

Stimulering verenigingen tot meer maatschappelijk rendement.
Accommodaties

Duurzaamheid.

Aanpak dak- en gevelconstructie Leeghwaterbad (door gemeente Purmerend).

Recreatieve innovatie Leeghwaterbad (versterking beleving).
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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 2018 op basis van subsidieverleningbeschikking 2017
Voor de bepaling van het subsidiebudget 2018 dient als basis te worden uitgegaan van het
budget 2017 minus een verlaging van de subsidie ad € 100.000 voor het zwembad te
compenseren door tariefsverhoging. De volgens de subsidieverleningbeschikking 2017 d.d. 27
december 2016 beschikte exploitatiesubsidie 2017 bedraagt in totaal € 3.698.498 inclusief
dagelijks onderhoud, groot onderhoud, combinatiefuncties en buurtsportcoaches (exclusief
vervangingsinvesteringen).
Indexatie goederen en diensten
Voor 2018 wordt uitgegaan van een indexering van 1,5% op alle goederen en diensten.
Indexatie loonkosten
Voor 2018 wordt rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 1,5% als gevolg
van ontwikkeling CAO Zwembaden. Daarnaast dient incidenteel rekening te worden
gehouden met een stijging van 2,9% op de loonsom als gevolg van een hogere afdracht
werkgeversdeel pensioenpremies in het lopende 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 aan sportaanbieders
verstrekte subsidies in het kader van de uitvoering van de Verordening Sport en Recreatie. In
mandaat namens de gemeente Purmerend voert Spurd de verordening 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. Dit
in overeenstemming met de afspraken met de gemeente Purmerend ten aanzien van
compensatie van de OZB.
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 volledig worden gecompenseerd. De
gemeente Purmerend indexeert 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. Met ingang van 2018 is de multifunctionele sportaccommodaties volledig in de
exploitatie genomen met een huursom van € 450.000 per jaar.
Uitvoering onderhoud
Spurd draagt in de gemeente Purmerend zorg voor uitvoering van alle onderhoud van de
sportaccommodaties en het zwembad.
Afspraken eigenaarsonderhoud
Op 11 oktober 2016 heeft het college besloten om de afspraken over het
eigenaarsonderhoud in stand te houden met inachtneming van aanvullende afspraken over
intensiever overleg, uitgebreidere monitoring en controle van de werkzaamheden. Het doel
hiervan is een duidelijker inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden en de actuele
onderhoudstoestand alsmede betere afstemming over uit te voeren werkzaamheden versus
toekomstplannen om onnodig onderhoud te voorkomen.
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 MOP’s
worden periodiek in overleg met de gemeente Purmerend geactualiseerd. 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
Spurd voert het dagelijks onderhoud aan de sportaccommodaties in de gemeente
Purmerend uit. Voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud aan de sportaccommodaties
in Purmerend ontvangt Spurd op jaarbasis een vast budget. De aard, inhoud en hoeveelheid
aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd is eraan gehouden binnen het beschikbare
werkbudget haar werkzaamheden te verrichten.
Onderhoud sportvelden Beemster
In overleg met de gemeenten Purmerend en Beemster voert Spurd het onderhoud aan de
sportvelden in de gemeente Beemster uit. De hieruit voortvloeiende kosten vormen geen
onderdeel van de subsidieaanvraag aan de gemeente Purmerend. Ze worden
kostendekkend uitgevoerd ten laste van de gemeente Beemster.
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4.2

Exploitatiesubsidie

Exploitatiesubsidie
Spurd verzoekt voor 2018 een subsidiabele exploitatiebijdrage van € 3.580.536 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
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

€ 1.032.304
€ 710.640
€ 1.569.379
€ 230.921
€ 288.015
€ 906.813
€ 95.540
€ 48.090
€ 268.213
€ 182.402
€ 59.976
€ 25.835

Totaal (voorlopige) exploitatiesubsidie Spurd

€ 3.580.536

In de bijlage (Begroting 2018 Stichting Spurd) treft u de meerjarenbegroting aan.

4.3

Projectsubsidies

Het totaal te verlenen 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 wordt door de gemeente Purmerend
periodiek 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. 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 € 279.834 verzocht. Het werkelijk uit te voeren groot onderhoud is voor 2018
geraamd op een bedrag van € 147.557 voor de sportaccommodaties en € 59.714 voor het
zwembad.
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4.5

Vervangingsinvesteringen

Volgens de brief van de gemeente Purmerend van 31 januari 2017 over de uitbetaling van
vervangingsinvesteringen is het volgende afgesproken:
 Vervangingsinvesteringen aangevraagd in jaar t voor het jaar t+1 die minder dan
€ 100.000 bedragen, worden bij verlening van subsidie van het jaar t+1 (via de
jaarlijkse subsidie) in één keer verleend en uitgekeerd.
 Vervangingsinvesteringen aangevraagd in jaar t voor het jaar t+1 die meer dan
€ 100.000 bedragen, worden in één keer verleend (via de reguliere jaarlijkse
beschikking) maar in twee delen uitgekeerd: 50% in januari van het jaar t+1 en 50% als
het project op de helft van de looptijd is (exacte moment te bepalen in onderling
overleg).
De volgende vervangingsinvesteringen worden in 2018 gepleegd:
Sportzaal de Karekiet
elektrische installatie
Westerweg / Wherevogels
toplaag kunstgrasvoetbal veld D
Savannestr / FC Purmerend toplaag kunstgrasvoetbal veld E
Savannestr / FC Purmerend renovatie hoofdveld 1 toplaag
Savannestr / FC Purmerend verharding
De Dop
verharding
Munnik / Hockey
toplaag kunstgrashockey
Munnik / Hockey
beregening
Where roeivereniging*
vlotten
Leeghwaterbad
speelelementen
Leeghwaterbad
stalen deuren en kozijnen

€ 30.781
€ 245.000
€ 245.000
€ 67.939
€ 25.893
€ 25.893
€ 201.711
€ 25.000
€ 16.626
€ 33.966
€ 75.981
€ 993.790

* De vlotten van RV De Where zijn ondanks het bedrag < € 25.000 opgenomen als vervangingsinvestering vanwege
opname in de gemeentelijke activa als vervangingsinvestering.

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 de gevels zijn zo uitgevoerd dat er vocht
in de dakconstructie is komen te zitten. Dit heeft een versneld verouderingsproces van de
toegepaste materialen tot gevolg. Daarnaast is de isolatiewaarde van het dak en gevels niet
meer optimaal.
De firma Vaessen heeft begin 2017 van de gemeente opdracht gekregen om een
onderzoek te starten naar de oorzaak en mogelijke oplossingen voor de problemen met de
gevels en daken. Het is de bedoeling dat er medio 2017 wordt gestart met het herstel van de
gevels en daken. Naast het herstel van de gevels en daken heeft de gemeente ervoor
gekozen om het Leeghwaterbad extra te verduurzamen. De exacte invulling hiervan is nog
niet bekend, maar hierbij moet worden gedacht aan het toepassen van isolatiematerialen
met extra hoge isolatiewaarde, het opwekken van duurzame energie en het hergebruik van
warmte.
Aanpassingen Arbo
In overleg met de gemeente zijn in 2017 de werkplekruimten, personeelsruimte en toiletten
aangepast conform de normen van de Arbo-wetgeving. De knelpunten met de receptie
worden in 2018 aangepakt.
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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 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. De installaties worden voorbereid
op de nieuwe regelgeving. 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.
Systematiek begroting loonkosten
De personeelsformatie is gebaseerd op het vigerende organogram 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.

4.7

Subsidieaanvraag

Exploitatiesubsidie incl. dagelijks onderhoud

€ 3.580.536

Projectsubsidie combinatiefuncties

€ 190.000

Projectsubsidie buurtsportcoaches

€ 93.485

Groot onderhoud

€ 279.834

Vervangingsinvesteringen

€ 993.790

Totale subsidieaanvraag

€ 5.137.645
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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 een maandelijks gelijke bevoorschotting voor de
exploitatiesubsidie.
Bevoorschotting exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd
Exploitatiesubsidie incl. groot onderhoud en projectsubsidies Spurd:
€ 4.143.855.
 Vooraf per maand in 12 gelijke bedragen.
Bevoorschotting vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen:
 Conform afspraken gemeente Purmerend (zie par. 4.5)
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€

993.790.

Bijlage 1: Egalisatiereserve
2016
€ 252.936

Stand per 1 januari

Dotaties 2016
Resultaat 2016
Onttrekkingen 2016
Geen

€

€

2017
€ 260.875

2018
€ 230.875

2019
€ 230.875

2020
€ 230.875

7.939
€

7.939

€

-

-

Dotaties 2017
Resultaat 2017

€

Onttrekkingen 2017
Verhuizing stadhuis

€

-

€

30.000

€ 30.000

Dotaties 2018
Resultaat 2018

€

Onttrekkingen 2018
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2019
Resultaat 2019

€

Onttrekkingen 2019
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2020
Resultaat 2020

€

Onttrekkingen 2020
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2021
Resultaat 2021

€

Onttrekkingen 2021
Geen

Stand per 31 december

2021
€ 230.875

€

€ 260.875

€ 230.875

€ 230.875

€ 230.875

€ 230.875

€

-

€

-

-

€ 230.875
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Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud
A. Sportaccommodaties
Specificatie

2016

Stand per 1 januari

2017

€ 489.159

2018

€ 494.994

2019

€ 452.580

2020

€ 521.471

2021

€ 424.063

€ 281.665

Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder

€ 133.818

Dotatie 2016

€ 133.818

Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2016 €

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2016
Sportaccomodaties

€

143.704
€ 72.744

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder

€ 66.909

Indexering/rentev ergoeding 2016

p.m
€ 139.653

Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder

p.m.

Dotatie 2017

€

Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2017 €

-

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2017
Sportaccomodaties

€

258.862
€ 42.414-

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m
€ 42.414-

Onttrekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder

p.m.

Dotatie 2018

€

Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2018 €

-

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2018
Sportaccomodaties

€

147.557
€ 68.891

Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2018

p.m
€ 68.891

Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder

p.m.

Dotatie 2018

€

Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2019 €

-

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2019
Sportaccomodaties

€

313.856
€ 97.408-

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2019

p.m
€ 97.408-

Onttrekkingen 2020
Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder

p.m.

Dotatie 2019

€

Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2020 €

-

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2020
Sportaccomodaties

€

360.676
€ 144.228-

Uitgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2020

p.m
€ 142.398-

Onttrekkingen 2021
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder

p.m.

Dotatie 2021
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2021 €

€

-

€

-

216.448

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2021
Sportaccomodaties

€

254.475
€-

Uitgesteld Groot Onderhoud 2021 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2021

p.m

Stand per 31 december

€ 494.994

€ 452.580
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€ 521.471

€ 424.063

€ 281.665

€ 281.665
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B. Leeghwaterbad
Specificatie
Stand per 1 Januari
Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder
Dotatie 2016
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016
Zwembad
€

2016
€ 34.565

2018
€ 150.293

2019
€ 168.147

2020
€ 171.819

2021
€ 103.767

€ 136.424€ 136.42424.250
46.463
€ 22.213€ 26.733
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2016

€
Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zwembad
€

2017
€ 175.509

4.520
€ 26.733€

-

24.250
49.466
€ 25.216p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017

€ 25.216Onttrekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Dotatie 2018
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2018 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2018
Zwembad
€

p.m.
€

-

63.386
45.532
€ 17.854
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2018

€ 17.854
Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Dotatie 2019
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2019 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2019
Zwembad
€

p.m.
-

€

3.672

59.714
€ 3.672
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2019

Onttrekkingen 2020
Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Dotatie 2020
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2020 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2020
Zwembad
€

€
63.386

p.m.
€

-

63.386
131.438
€ 68.052p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2020

€ 68.052Onttrekkingen 2021
Uitgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerder
Dotatie 2021
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2021 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2021
Zwembad
€

p.m.
€

-

63.386
40.522
€ 22.864
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2021 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2021

€ 22.864
Stand per 31 december

€ 175.509

€ 150.293
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€ 168.147

€ 171.819

€ 103.767

€ 126.631
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Bijlage 3: Voorziening Vervangingsinvesteringen
2016
€ 304.904

Stand per 1 januari
Dotaties 2016
Conservering div. ruimtes
Zwakstroom Lockers
Sportvloer Gymlokaal Tarwestr
Wherevogels C veld
Tegels / sanitair Vaart
Vloertegels Karekiet
Luchtbeh. Kast Leeghwaterbad
Gootroosters Leeghwaterbad

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
€ 297.165

2018
€ 162.379

2019
€ 162.379

2020
€ 162.379

2021
€ 162.379

18.972
12.557
22.171
24.240
6.831
15.786
10.745
28.563
€ 139.865

Onttrekkingen 2016
Vloerafwerking Leeghwaterbad
Waterbeh en sanitaire installaties
Verlichting Leeghwaterbad
Dak Gymlokaal Sweelinckstr
Arbo aanpassingen Leegh. bad

€
€
€
€
€

21.463
12.745
12.677
719
100.000
€ 147.604

Dotaties 2017
Geen

€

€

Onttrekkingen 2017
Inventaris turnhal
Onvoorz voorbelasting jeugdveld MHCP
Vloertegels Karekiet
Voorbereidingskosten verv. Investeringen

€
€
€
€

-

39.000
35.000
15.786
45.000
€ 134.786

Dotaties 2018

Onttrekkingen 2018
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2019
Geen

€ €

Onttrekkingen 2019
Geen

-

€ -

Dotaties 2020
Geen

€ €

Onttrekkingen 2020
Geen

-

€ -

Dotaties 2021
Geen

€ €

Onttrekkingen 2021
Geen

Stand per 31 december

-

€ -

€ 297.165

€ 162.379
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€ 162.379

€ 162.379

€
€ 162.379

€ 162.379

