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Voorwoord 
 
Voor u ligt de sportnota "Rekken een strekken" als vervolg op "Beweeg je mee?", waarin samen met 
onze partners het beleid rondom sporten en bewegen vormgegeven is. De afgelopen beleidsperiode is 
een zeer uitzonderlijke periode geweest met de Covid 19 pandemie en de oorlog die gaande is in 
Oekraïne. Naast de pandemie zijn ook de gemeentelijke bezuinigingen van invloed geweest op 
verschillende beleidsterreinen en haar uitvoeringsplannen. Wij allen zijn én worden op de proef 
gesteld wendbaar en creatief te zijn in wat wél nog kan. Wij hebben ons allen moeten 'rekken en 
strekken' in de actuele situatie om mee te bewegen, zowel persoonlijk als in het beweegaanbod. Het 
Sportbedrijf Drachten heeft in de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid zich hier de afgelopen 
beleidsperiode uitstekend op aangepast in haar aanbod en ondersteuning aan sportaanbieders. Grote 
complimenten voor het Sportbedrijf Drachten. Maar ook aan u als sportaanbieder die de afgelopen 
periode voor een uitzonderlijke uitdaging heeft gestaan om het hoofd boven water te houden. 
Ondanks alles hebben we de afgelopen periode als gemeente de titel European City of Sport gedragen 
en hebben we een sterk Lokaal Sport & Beweegakkoord en kerngroep gerealiseerd in het verlengde 
van ons sportbeleid. Iets waar we terecht trots op mogen zijn! 
 
Het beleidsveld Sport en Bewegen kenmerkt zich vandaag de dag meer en meer op het leggen van 
dwarsverbanden met andere terreinen als gezondheid, onderwijs, spelen, groen, verkeer en openbare 
ruimte. Samen zijn we op allerlei gebieden bezig om deze integrale aanpak zichtbaar(der) te maken en 
vast te leggen. Sport en Bewegen heeft een sterk verbindende rol in het aanbieden van voldoende 
beweegaanbod zelf. Maar vooral ook in haar rol en betekenis in de maatschappij, doordat zij bijdraagt 
aan het samenbrengen van mensen en organisaties en het (indirect) verbeteren van de leefomgeving 
door deze beweegvriendelijker, groener en meer uitnodigend te maken om in te bewegen. Hiermee 
draagt Sport en Bewegen bij aan het welbevinden en vitaliteit van de mensen, zodat men een 
gezonde(re) leefstijl erop na kan houden en een leven lang kan participeren in de maatschappij.  
 
"Rekken en strekken" richt zich metaforisch op de warming-up die wij allen hebben te doen om de 
inwoner goed voorbereid aan bewegen te gaan doen. Als onderdeel hoe anno nu meer uit ons 
sportbeleid samen te halen is, hoe de inwoner als lid actief blijft of terugkomt bij onze 
sportaanbieders. Maar ook hoe wij ons samen zullen moeten blijven rekken en strekken om ons hoofd 
boven water te houden, voor nu en in de toekomst.  
 
Met de sportnota "Rekken en strekken" gaan we door op de ingeslagen weg van "Beweeg je mee?", 
waarbij de focus blijft op het belang van bewegen voor iedereen, een leven lang, op welke manier dan 
ook. Wij gaan graag samen met u de sportieve uitdaging aan!  
  

Wethouder Sport 
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Inleiding 
 
De route naar de nieuwe sportnota "Rekken en strekken".  
 
Eind 2021 is een start gemaakt met het in kaart brengen van de huidige situatie in de gemeente 
Smallingerland, waarbij actuele informatie verzameld is uit monitoring, capaciteitsonderzoek 
binnensportaccommodaties en gesprekken met betrokken personen en uitvoeringspartners van het 
sportbeleid (zowel intern als extern).  
 
Het capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties geeft een actuele foto weer van de huidige 
bezetting. Deze is gedaan in het licht van de gevolgen van de covid pandemie. De capaciteit van de 
buitensportaccommodaties wordt later onderzocht als de gevolgen van de pandemie in het ledental 
en aantal teams beter in beeld zijn.  
 
Er zijn een paar (digitale) bijeenkomsten georganiseerd voor sportverenigingen, –aanbieders en 
uitvoeringspartners, zodat iedereen input heeft mee kunnen geven voor de nieuwe sportnota. Tijdens 
de bijeenkomsten zijn we samen in gesprek gegaan aan de hand van de deelakkoorden van het 
Nationaal Sportakkoord in hoeverre zij bijdragen aan de hoofddoelen van het sportbeleid. Op deze 
manier is de link vanuit het landelijke met het lokale beleid zichtbaar gemaakt en hebben we samen 
een uitspraak te kunnen doen of de ambities en doelen van de huidige sportnota "Beweeg je mee?" 
nog actueel zijn en voldoende gedekt worden door de deelakkoorden. De conclusie is "JA". De 
ambities van "Beweeg je mee?" worden ondervangen in de deelakkoorden van het Nationaal 
Sportakkoord en het eigen Lokaal Sport- en Beweegakkoord.  
 
Met het nieuwe sportbeleid "Rekken en strekken" bouwen we voort op het landelijke beleid en 
voorgaande sportnota's. Het dient als leidraad voor de komende jaren en is richtinggevend voor de 
uitvoering. Vastgelegd in het beleid is WAT we de komende jaren willen bereiken. Voor de uitvoering 
in HOE we het willen gaan bereiken, worden met betrokken organisaties afspraken gemaakt om tot de 
gewenste resultaten van het gemeentelijke beleid te komen. De rol van de gemeente hierin is 
regisserend, verbindend en faciliterend.  
 
Nieuw wordt dat de richtlijnen van sportnota "Rekken en strekken" gelden voor een langere periode 
tot en met 2030. En dat voor de uitvoering om de vier jaar de afspraken geactualiseerd worden met 
uitvoeringspartners. Hiermee is meer tijd om resultaten te monitoren en conclusies te trekken van de 
ingezette koers.   
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Leeswijzer en bronvermelding 
Een korte verwijzing naar bronnen wordt direct op de pagina weergegeven in voetnoten bij de tekst.  
 
Visie, missie en hoofddoelen 
De weergave van onze visie, missie en hoofddoelen 
 
Trends en ontwikkelingen 
In de vertaalslag van WAT we willen bereiken met onze hoofddoelen, hebben we rekening te houden 
met kansen en bedreigingen van actuele trends en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet 
wat de landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zijn. 
 
De Aanpak 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven waar we op inzetten om de hoofddoelen te bereiken en welke 
effecten we willen zien. Het dient als handvat om een vertaalslag te maken in de afspraken die 
gemaakt worden met samenwerkingspartners in HOE we invulling geven aan de uitvoering. 
 
Sportaccommodaties en beweegfaciliteiten 
In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over de sportaccommodaties- en beweegfaciliteiten en hoe 
daar aandacht voor is. Hoe we onder anderen invulling geven aan onderhoud, beheer, renovaties en 
verbeterplannen. 
 
Financieel kader 
Een uiteenzetting van het financiële kader voor het sportbeleid. 
 
Samenvatting "Rekken en Strekken" 
Een hoofdstuk met een beknopte weergave van de visie, missie, hoofddoelen en waar we op inzetten 
met het sportbeleid. 
 
BIJLAGEN 
Terugblik sportbeleid "Beweeg je mee?" 
Een weergave van de afgelopen beleidsperiode en wat we bereikt hebben.   
 
Doorlopende lijn van landelijk naar lokaal sportbeleid 
In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van landelijke, provinciale en gemeentelijke 
sportbeleid en hoe zich dit in Smallingerland vertaalt naar lokaal beleid in haar visie, missie en doelen. 
 
Topsport en Bijzonder Prestatie 
Weergave van wat hieronder wordt verstaan. 
 
Fondsen 
Weergave van enkele fondsen 
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Visie, missie en hoofddoelen 
De visie en missie van de gemeente Smallingerland is opgesteld in het verlengde van het Nationaal 
Sportakkoord, het provinciale sportbeleid 'Altyd Priis" en het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.  
 
Smallingerland wil een toonaangevende Friese gemeente zijn, waar het fijn leven is en mensen trots 
op zijn. De gemeente wil toonaangevend zijn door in onderzoeken rondom sport, bewegen en 
gezondheid positief te eruit te springen. En waar duidelijk een verband zichtbaar wordt in het samen 
opgaan met de Sociale Koers en resultaat wordt gehaald voor de inwoners die het meeste de steun 
nodig hebben. 
 
Onze visie is dat iedereen kan en wil meedoen in Smallingerland.  
 
De motivatie en het besluit om te gaan sporten en bewegen is de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen. De gemeente ziet haar taak vooral om de juiste randvoorwaarden te creëren om aan sporten 
en bewegen te kunnen doen. Wij willen sport en bewegen faciliteren, ondersteunen en stimuleren, 
waarbij ingehaakt wordt op de verschillende behoeften en drijfveren van mensen om aan 
(verschillende manieren van) bewegen te doen. Mensen die al aan sporten en bewegen doen, weten 
veelal de weg wel te vinden. Maar niet de mensen die onvoldoende middelen hebben of minder 
ervaring (in het verleden) opgedaan hebben met sporten en bewegen. Wij willen vooral die inwoners 
meer bereiken die nu inactief1 zijn en de inwoners die meer aan bewegen willen doen dan ze nu doen. 
Wij menen dit het beste te kunnen realiseren door dichterbij de mensen te komen staan in een 
wijkgerichte aanpak om samen (vanuit gezondheidsbeleid) vraaggericht betere afstemming te vinden 
en betere resultaten te halen, waardoor het welbevinden en de vitaliteit van onze inwoners wordt 
verbeterd. 
 
Onze missie is de mensen in Smallingerland een leven lang dagelijks aan het bewegen te brengen en 
voor een vitale samenleving te zorgen.  
 
Dit doen wij door de het totaal aan faciliteiten (hardware) op peil te houden voor de inwoners en 
verschillende doelgroepen, waarbij er voldoende capaciteit is en de faciliteiten veilig, toegankelijk en 
actueel zijn. Hierbij wordt sport als doel ondersteund en gestimuleerd. Hiernaast vinden wij het doen 
aan bewegen, in welke vorm ook (software), erg belangrijk, omdat sport als middel op deze manier 
direct als indirect de doelstellingen van andere gemeentelijke beleidsterreinen als gezondheid, jeugd 
en onderwijs ondersteunt. Diegenen die het aanbod realiseren (orgware), krijgen waar nodig 
voldoende (verenigings)ondersteuning in het realiseren van het aanbod, als ook meer oog voor sport 
bij zorg- en welzijnsaanbieders (versporting van sociaal domein). 
 
De hoofddoelen van sportnota "Rekken en strekken" zijn 
- 50% van de inwoners van 4 jaar en ouder voldoet in 2030 aan de beweegrichtlijn 
- 50% van de inwoners van 19 jaar en ouder sport in 2030 minstens 1x per week 
- 30% van de inwoners is in 2030 lid bij een sportvereniging 
, waarbij inwoners die écht meer hulp nodig hebben meer aandacht krijgen. 
 
De hoofddoelen zijn de kernindicatoren van het beleid.  
 
 
 

 
1 Inactief ben je als je niet minimaal 1x per week aan een sport doet of aan enige vorm van bewegen 
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Trends en ontwikkelingen  
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke trends en ontwikkelingen er landelijk en lokaal zijn om 
rekening mee te houden.  

Landelijk 

Beweegrichtlijn  
In 2020 voldeed 57% aan de beweegrichtlijnen2 van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan 
het onderdeel (1) matig of zwaar intensieve inspanning en 85% aan het onderdeel (2) spier- en 
botversterkende activiteiten. Op deze manier voldeed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder 
aan de beweegrichtlijnen. Over de tijd is er een licht stijgende trend te zien voor zowel het voldoen 
aan de matig tot zwaar intensieve activiteiten als spier- en botversterkende activiteiten. In de Sport 
Toekomstverkenning3 wordt geconcludeerd dat Nederlanders in toekomst net zo actief zijn als nu en 
wellicht iets meer. 

Wekelijkse sporters voldoen twee keer zo vaak 
In 2020 voldoen wekelijkse sporters ruim twee keer zo vaak aan de beweegrichtlijnen dan mensen 
die niet wekelijks sporten. Tussen wekelijkse sporters en mensen die niet wekelijks sporten zijn de 
verschillen in het voldoen aan het onderdeel matig tot zwaar intensief bewegen het grootst. De 
verschillen in het onderdeel spier- en botversterkende activiteiten zijn kleiner. 

Drie op de 10 Nederlanders lid van sportvereniging  
In 2020 gaf 29% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder aan lid te zijn van een 
sportvereniging. De verschillen over de tijd van 2012 tot 2020 zijn klein. Het clublidmaatschap4 zal de 
komende jaren afnemen, is de verwachting volgens de Sport Toekomstverkenning. Dit heeft vooral te 
maken met de vergrijzing, het toenemend aantal migranten en de individualisering. Door de toename 
in gebruik van social media kunnen individuen zich gemakkelijker zelf organiseren en kennis 
uitwisselen. In 2020 was het percentage mensen van 6 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging 
het hoogst in de Oost-Nederland (36%) en het laagst in Noord-Nederland (25%). Tussen 2012 en 
2020 is een dalende trend te zien in het percentage mensen dat lid is van een sportvereniging in 
Noord-, West- en Zuid-Nederland. In Oost-Nederland is het percentage tussen 2018 en 2020 gestegen. 

Merendeel sporten vindt plaats in ongeorganiseerd verband  
In 2020 sportte de meeste sporters van 6 jaar en ouder alleen, in ongeorganiseerd verband (42%). 
14% sportte in groepsverband, zelf of door familie georganiseerd. 25% van de sporters van 6 jaar en 
ouder geeft aan dat ze lid zijn van een sportvereniging en 13% is abonnee of lid van een commerciële 
sportaanbieder. Tot slot sportte 7% in een ander verband, zoals via buitenschoolse opvang (BSO) of via 
bedrijfssport. 

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen 
In 2020 halen Nederlandse kinderen (4 t/m 11 jaar) hun beweging voornamelijk uit buitenspelen, thuis 
(gemiddeld 7,5 uur per week) en op school (gemiddeld ruim 5 uur per week). In totaal besteden 
kinderen gemiddeld per week bijna 13 uur aan buitenspelen. Kinderen besteden ruim 23 uur per week 
aan beweegactiviteiten; dat is gemiddeld ruim 3 uur per dag. Buitenspelen is bij uitstek een 
beweegactiviteit in ongeorganiseerd verband. En cruciaal in de ontwikkeling van het kind.  

 
2 Beweegrichtlijnen | Sport en bewegen in cijfers 
3 Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport | RIVM 
4 Clublidmaatschap | Sport en bewegen in cijfers (trendscenario) 
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Een op de tien Nederlanders actief als vrijwilliger in de sport 
In 2020 was 9% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker actief als vrijwilliger in 
de sport. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren. De Sport 
Toekomstverkenning concludeert dat het aandeel van de Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet in de 
sport de komende jaren gelijk zal blijven of licht dalen. Dit heeft vooral te maken met demografische 
ontwikkelingen, individualisering, het toenemende belang van flexibiliteit onder potentiële vrijwilligers 
en de vraag naar vrijwilligers op andere gebieden. 

Toename prijsstijgingen  
Als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne is meer schaarste ontstaan van essentiële 
grondstoffen en voeding. Dit leidt tot verdere prijsstijgingen en minder bestedingsruimte voor 
iedereen. Diegene die maandelijks minder rond kunnen komen, merken de gevolgen daarvan het 
sterkst. Het bereikbaar houden om deel te kunnen (blijven) nemen aan sport- en beweegaanbod komt 
daarmee onder druk te staan en verdient aandacht dit laagdrempelig te houden. 

Lokaal 

Omgevingsvisie en omgevingswet 
De gemeente heeft een Omgevingsvisie (Strategische Koers5) ontwikkeld hoe vorm te geven aan de 
ontwikkelingen van de Omgevingswet6 die in 2023 van kracht wordt. Centraal in de Omgevingswet 
staat het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit. Het instrumentarium van de Omgevingswet biedt ons veel kansen om de ambities 
op gezondheidsbevordering te vertalen naar een beweegvriendelijke omgeving (BVO7). Een 
belangrijke vraag die wij onszelf stellen is: "Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten, dat onze 
inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten?" 

Beweegvisie ("Een omgeving die uitnodigt tot gezond beweeggedrag") 
Vooruitlopende op de ontwikkelingen van de intrede van de omgevingswet hebben we in 
Smallingerland in 2018 een eigen beweegvisie ontwikkeld: "Een omgeving die uitnodigt tot gezond 
beweeggedrag." Deze beweegvisie is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende 
beleidsterreinen in het sociale en fysieke domein en sterk gelinkt aan het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid en haar pijler "De gezonde keuze is de makkelijke keuze". Het belangrijkste is de 
vertaling ervan in de praktijk en de visie als leidraad te hanteren voor een verbindend verhaal bij 
inrichtingsvraagstukken in de openbare ruimte. De beweegvisie is hiermee een handvat, een houvast, 
en haakt in op landelijke ontwikkelingen als beweegvriendelijke omgeving of Bewegen In de Openbare 
Ruimte (=BIOR).  

Sociale Koers 
Met deze Sociale Koers geven we richting aan de toekomstige ontwikkelingen van het Sociaal Domein 
in Smallingerland. Achterliggend doel is om samenhang te brengen in de belangrijke maatschappelijke 
opgaven en wettelijke taken die we voor ons zien: het herstellen van bestaanszekerheid, het 
vergroten van kansengelijkheid en het gemakkelijker maken van gezond leven.  In Smallingerland doen 
we dat samen, vanuit één gezamenlijk gedachtegoed; de Sociale Koers. De Koers geeft aan wat we, als 
samenleving, met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten 
werken. Het geeft richting voor onze inwoners, onze professionals, onze maatschappelijk 
partners, voor ons allemaal. Het Fries Sociaal Planbureau heeft voor de ontwikkelingen van de Sociale 
Koers de gegevens van Smallingerland in kaart gebracht. Hieruit kwam naar voren: 
 

 
5 Strategische-koers-omgevingsvisie-2040 
6 Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving 
7 BVO-model 
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Bevolking De stedelijke dynamiek in en rondom Drachten zorgt voor een sterkere 
vertegenwoordiging van enkele risicogroepen (eenoudergezinnen en niet- 
westerse migranten) 

Inkomen Relatief veel inwoners van Smallingerland bevinden zich in een 
sociaaleconomische kwetsbare positie. Een relatief hoog aantal inwoners heeft 
moeite met rondkomen, een langdurig laag inkomen of bijstandsuitkering. 
Gemiddeld leven in Smallingerland meer kinderen in armoede. 

Werk Smallingerland kent een hoge (jeugd)werkloosheid dat niet (alleen) 
toegeschreven kan worden aan achterblijvende werkgelegenheid. Aanwezige 
banen komen ook ten goede aan werkzoekende buiten de gemeente. 

Onderwijs Met een hechte en diverse infrastructuur van scholen kent Smallingerland een 
relatief grote deelname aan speciaal onderwijs en hoog schooluitval. 

Wonen Met het relatief hoog aandeel sociale huurwoningen zouden we een negatieve 
waardering van de eigen woning en woonomgeving verwachten. Inwoners zijn 
relatief tevreden met hun woonomgeving. 

Sociale 
samenhang 

Voor de sociale samenhang in Smallingerland lijken zelfgekozen, informele 
verbanden van groter belang dan non-formele en geïnstitutionaliseerde 
verbanden. Het aantal leden bij sportverenigingen en vrijwilligers ligt relatief 
lager in Smallingerland. 

Veiligheid In vergelijking met andere Friese gemeente kenmerkt Smallingerland zich door 
een sterkere stedelijke veiligheidsproblematiek.  

Gezondheid  Een lage sociaaleconomische status hangt in Smallingerland niet samen met een 
ongezonde leefstijl op populatieniveau. De gemiddelde scores laten een relatief 
gezonde leefstijl zien. 

Zorg Smallingerland kent een hoog zorggebruik. En doordat Smallingerland voor een 
stedelijke omgeving relatief veel ouderen kent, blijft het aantal (potentiële) 
mantelzorgers achter. Gebruik jeugdhulp en verzekerde zorg is relatief hoog. 

Laaggeletterden8 Smallingerland scoort met 16% het hoogst aantal Laaggeletterden in Friesland. 
Een laaggeletterde heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en vaak ook 
beperkte digitale vaardigheden. Een laaggeletterde is geen analfabeet. Een 
laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal 
mee te doen in de samenleving. 

Friese Preventieaanpak9 
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel 
veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 
maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 
afspraken om Nederland gezonder te maken. De Friese Preventieaanpak (FPA) is tot stand gekomen 
naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Het Nationaal Preventieakkoord is een 
belangrijke stap richting een gezondere samenleving. De vervolgstap is een doorvertaling van de 
afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord naar Fryslân. Het doel van de Friese Preventieaanpak is 
om een goede gezondheid en een gelukkig leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij wordt 
preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Waarbij aandacht is voor 
allerlei factoren die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, leefomgeving, opvoeding, 
financiële ruimte, zorg en voorzieningen. Binnen de Friese Preventieaanpak zijn acht belangrijke 
thema’s benoemd die van invloed kunnen zijn. Ondanks dat er op het gebied van preventie binnen 
deze thema’s al het nodige in Fryslân gebeurt, worden bestaande programma’s via de Friese 
Preventieaanpak nog verder herijkt en verrijkt. De Friese Preventieaanpak is sterk samenhangend met 

 
8 https://www.fsp.nl/wp-content/uploads/2020/11/FSP2020-Laaggeletterdheid-rapport.pdf  
9 https://www.friesepreventieaanpak.nl/over-de-friese-preventieaanpak/  
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het sportbeleid. Het Nationaal Preventieakkoord begint niet bij nul. Er bestonden al programma's die 
aan de gezondheid van Nederland werken. Het akkoord moet deze programma's versnellen of 
versterken als: JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst; Gezonde school; Gezonde schoolkantine.  
In Smallingerland hebben we gekozen het OKO10 (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) als leidraad te 
hanteren voor de gezamenlijke aanpak. Het OKO is een andere naam voor het bewezen succesvolle 
IJslandse model. 

Lokale Inclusie Agenda11 
Door een ratificatie van het VN-verdrag handicap is een verplichting voortgekomen voor gemeenten 
om de Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk 
en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die 
mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Het 
verdrag is een mensenrechtenverdrag: het beschrijft de rechten van mensen met een beperking of 
chronische ziekte op gelijke behandeling en participatie. Om deze (mensen)rechten te realiseren, is 
het belangrijk dat de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, 
mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening goed geregeld zijn. Voor 
gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen, zodat personen met een 
handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking: 
- vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven  
- de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren 

in de samenleving  
- net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, 

maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte 
 
Bij nieuw beleid dient direct rekening gehouden te worden met de positie van mensen met een 
beperking. Het VN-Verdrag spreekt daarom bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuw beleid 
ook over ‘design for all’. Wanneer je bij het ontwerpen van beleid direct uitgaat van ‘de toegang en 
bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ 
sluit je niemand uit.  

Opvallend afwijkende (significant) scores Gezondheidsmonitor 2020 
De laatste Gezondheidsmonitor van de GGD Fryslan (Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen van 
2020 ) heeft de volgende informatie laten zien waar Smallingerland opvallend afwijkend scoort.  
 

18-64 jaar 
Lichamelijke gezondheid Friesland Smallingerland 
Een of meer beperkingen in horen, zien of mobiliteit 9% 12% 
Een of meer beperkingen in mobiliteit 4% 7% 
Gehinderd in sociale activiteiten door gezondheidsproblemen 7% 10% 
Bewegen en Sporten Friesland Smallingerland 
Voldoen aan beweegrichtlijn matig intensieve inspanning 65% 63% 
Voldoen aan beweegrichtlijn bot- en spierversterkende activiteiten 84% 79% 
Voldoen aan beweegrichtlijnen matig intensieve inspanning en bsv-activiteiten 58% 54% 
Bewegen of sporten minder dan gewenst 55% 59% 
Sociale omgeving Friesland Smallingerland 
Vrijwilligerswerkers 29% 21% 
>65 jaar 
Bewegen en Sporten Friesland Smallingerland 
Lid van sportvereniging 22% 27% 
Sociale omgeving Friesland Smallingerland 
Vrijwilligerswerkers 31% 26% 

 
10 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving  
11 Handreiking-lokale-inclusie-agenda  
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Demografische ontwikkelingen12 
 
Krimp en ontgroening 
Fryslân heeft te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking: ontgroening en 
vergrijzing. Ontgroening betekent dat het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking daalt; 
vergrijzing dat het aandeel senioren in de bevolking toeneemt. Vooral in de afgelopen tien jaar is het 
aantal geboorten fors gedaald. Hoewel onze gemeente recent zelden met een daling te maken heeft 
gehad, tonen prognoses van de provincie Fryslân en het CBS voor de langere termijn een dalende 
trend. Ook zijn er veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens is toegenomen en het aantal huishoudens met kinderen gedaald. Volgens 
prognoses gaan deze trends de komende jaren door. 
 

 
 
Leerling prognoses13 

Ontwikkeling leerlingenaantallen 2020 2030 % 
Drachtstercompagnie 109 129 18% 
Houtigehage 55 75 36% 
Opeinde 149 144 -3% 
Oudega 154 134 -13% 
Rottevalle 95 99 4% 
Boornbergum 171 174 2% 
    
Drachten 10472 9384 -10% 

NB. Bovenstaande tabel zijn alleen de dorpskernen weergegeven met een gymzaal of sporthal 

 
12 https://www.fsp.nl/monitoren/bevolking/  
13 Monitor - dashboards scholen 
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De Aanpak 
In dit hoofdstuk worden de cijfers en resultaten weergegeven in hoe de gemeente Smallingerland 
ervoor staat aan de hand van de meest actuele onderzoeksgegevens bij de start van de nieuwe 
beleidsperiode. Tevens wordt uiteengezet welke aanvliegroute en rolverdeling we hanteren en welke 
effecten we willen zien. Met de hoofddoelen is vastgelegd WAT we willen halen. Het HOE van de 
uitvoering wordt grotendeels aan de uitvoeringspartners gelaten om maatwerk per situatie te kunnen 
realiseren en flexibiliteit in de samenwerking én uitvoering te houden.  
 
De hoofddoelen van sportnota "Rekken en strekken" zijn 
- 50% van de inwoners van 4 jaar en ouder voldoet in 2030 aan de beweegrichtlijn 
- 50% van de inwoners van 19 jaar en ouder sport in 2030 minstens 1x per week 
- 30% van de inwoners is in 2030 lid bij een sportvereniging 
, waarbij inwoners die écht meer hulp nodig hebben meer aandacht krijgen. 
 
De hoofddoelen zijn de kernindicatoren van het sportbeleid. De kengetallen worden in de 
verantwoording en jaarrapportage aan de gemeenteraad voorgelegd samen met wat de kengetallen 
ons vertellen. Het accent ligt hierbij op het vertellen. De kracht van een (gezamenlijke) aanpak zit in 
het verhaal en niet in een getal. In de uitvoering wordt waar nodig meer ingezoomd op specifiekere 
gegevens. We willen zoveel mogelijk impact hebben op de hoofddoelen en vooral diegenen 
ondersteunen die dat extra kunnen gebruiken. Dit gebeurt in een gezamenlijke aanpak met de 
uitvoeringspartners in de gemeente van het gemeentelijk beleid. Sport- en bewegen staat in 
verbinding met diverse andere beleidsterreinen en – ontwikkelingen. Het streven is om een dashboard 
te maken waar de kengetallen van het sportbeleid op te zien zijn, samen met kengetallen van andere 
beleidsterreinen die van invloed op elkaar zijn. Sinds 2012 vindt er landelijk afstemming plaats tussen 
de GGD, CBS, RIVM en Mulier Instituut, zodat vergelijking landelijk tussen de provinciën en gemeente 
beter plaatsvindt. Dit leidt tot databases waar meer gegevens verzameld worden als Overzicht 
kernindicatoren sport en bewegen | Sport en bewegen in cijfers. De bronnen die de gemeente zelf 
leidend stelt, zijn de onderzoeken van GGD Fryslân (vierjaarlijkse gezondheidsmonitor) en de 
tweejaarlijkse Wijkatlas. 
 
Meest actuele gegevens 

Hoofddoel 2020 
Percentage inwoners van 4 jaar en ouder dat aan de beweegrichtlijn voldoet 38%14 
Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minstens 1x per week aan sport doet 46,5 %15 
Percentage inwoners dat lid is bij een sportvereniging 25%16 

NB. Startpercentage beweegrichtlijn is gebaseerd op gemiddelde uit monitoring Gezondheidsmonitor  
NB2. Inwoners die extra steun nodig hebben, zijn minder te vangen met enkel 'tellen'. Verslaglegging vindt plaats door 
'vertellen' van de impact in de jaarverslagen. 

Beleidsperiode en activiteitenafspraken 
De richtlijnen van sportnota "Rekken en strekken" gaan voor een langere periode gelden tot en met 
2030. Voor de uitvoering worden om de vier jaar de afspraken geëvalueerd en waar nodig 
geactualiseerd. Zodoende is meer tijd om de resultaten te monitoren en conclusies te trekken van de 
ingezette gezamenlijke koers.   
  

 
14 Sportenbewegenincijfers -voldoen-aan-beweegrichtlijnen-gemeente  
15 Waarstaatjegemeente - Sport en cultuur - Smallingerland 
16 Clublidmaatschap | Sport en bewegen in cijfers 
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Van ambities "Beweeg je mee?" naar aansluiten op Nationaal Sportakkoord 
De deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord dekken de eerdere ambities van sportnota 
"Beweeg je mee?". Om de lijn van landelijk naar lokaal beleid zichtbaarder te versterken, sluiten we 
aan op de deelakkoorden in onze gezamenlijke uitvoering. Om duidelijkheid te geven in wie welke rol 
heeft en (zelf) op kan pakken in HOE we de hoofddoelen willen gaan halen, wordt een handvat 
gehanteerd van het BVO-model17 via Hardware, Orgware en Software. We houden in de uitvoering 
rekening met de trends en ontwikkelingen (zie hoofdstuk Trends en ontwikkelingen). 
 
 

 

Waar we op inzetten 
De inzet van de Coaches Sport & Bewegen (onze combinatiefunctionarissen) is essentieel gebleken 
voor de uitvoering van het sportbeleid. De Coach Sport & Bewegen is de verbindende schakel in het 
onderwijs, bij sportverenigingen, in de buurt, de zorg, bedrijfsleven en stemt haar uitvoering af met 
het uitvoeringsprogramma van het gezondheidsbeleid in de wijkgerichte aanpak. Het rijk heeft 
toegezegd de middelen voor de inzet van combinatiefunctionarissen te continueren via de Brede 
Regeling voor Combinatiefuncties. De gemeente Smallingerland zet in op het maximale 
deelnamepercentage van deze regeling.  
 
 We continueren de inzet op het maximale deelnamepercentage van de Brede Regeling voor 

Combinatiefuncties en bouwen voort op de basis in hoe de Coaches Sport & Bewegen ingezet zijn 
in de beleidsperiode van de sportnota "Beweeg je mee?" 

 
17 Model Beweeg Vriendelijke Omgeving (BVO-model) (kennisbanksportenbewegen.nl) 
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Inclusief sporten en bewegen18 
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van 
de Nederlanders weinig of niet sport. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve 
manier om maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het 
meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen: - met plezier mee kan doen, - 
zich welkom voelt, - erbij hoort, - geaccepteerd wordt, - niet uitgesloten wordt, - eigen sportkeuzes 
kan maken. 
 
 We geven in een wijkgerichte aanpak aandacht aan diegenen die ondersteuning nodig hebben om 

meer aan sporten en bewegen te doen. We denken in mogelijkheden in wat mensen (nog) wel 
kunnen. Extra aandacht is gericht op: minder validen, zorg en allochtone inwoners. 

 We zetten in op dat beweegaanbod overal voor iedereen laagdrempelig vindbaar, beschikbaar, 
bereikbaar en betaalbaar is.  

Minder validen 
Smallingerland kent gemiddeld meer minder validen en meer speciaal onderwijs dan in andere Friese 
gemeenten.  
 
 We sluiten aan op de Lokale Inclusie Agenda 
 We maken deel uit van de Friese Stimuleringsaanpak voor Gehandicaptensport en Aangepast 

Sporten 
 We stimuleren het aanbod voor aangepast sporten, het ontwikkelen van aanbod, de deelname van 

minder validen en verstandelijk beperkten en de zichtbaarheid van het aanbod. 
 We maken verbinding met organisaties die begeleiding geven aan minder validen om samen te 

werken aan een meer inclusieve samenleving. 

Zorg  
De demografische ontwikkelingen laten een toenemende vergrijzing zien. Wat inhoudt dat de 
bevolkingssamenstelling een toename heeft van het aantal mensen die steeds ouder worden. We 
willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving.  
 
 We versterken de samenwerking tussen de zorgprofessionals en de Coaches Sport & Bewegen19. 
 We matchen de uitvoering met Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid en de Sociale Koers20 

Vluchtelingenopvang en allochtonen 
Smallingerland kenmerkt zich door een grote groep inwoners met een andere achtergrond. Onder 
anderen door de oorlog in Oekraïne neemt het aantal toe.  
 
 We stimuleren het bewegen, het ontwikkelen en aansluiten op reguliere beweegprogramma's voor 

álle inwoners, bij alle sport- en beweegaanbieders.  

Duurzame sportinfrastructuur21 
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 
De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt 
beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. 
 

 
18 Deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen in het kort 
19 Meer en betere samenwerking buurtsportcoach en zorgprofessional wenselijk om mensen vanuit zorg in beweging te 
krijgen | Mulier Instituut 
20 De helft van de Nederlanders kampt met overgewicht. ‘De overheid moet een actieve levensstijl stimuleren’ | Trouw 
21 Deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur in het kort 
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 Verenigingen en exploitanten van sportaccommodaties worden actief geïnformeerd over actuele 
ontwikkelingen rondom het thema Duurzaamheid en verduurzamingsprojecten22. En waar mogelijk 
wordt ondersteuning vormgegeven. De gemeentelijke Programmaleider Routekaart Duurzaamheid 
heeft hierin een proactieve en verbindende rol; 

 We stimuleren het totale dagelijks gebruik en beschikbaar stellen van accommodatie(ruimte)s voor 
een bredere sociaal maatschappelijke functie. Ook voor niet-leden en andere partijen/organisaties. 

 We blijven werken aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van het sport- en beweegaanbod. Dit 
doen fysiek als digitaal en actief door het bieden van persoonlijk beweegadvies. 

 We dragen onze beweegvisie uit: "Een omgeving die uitnodigt tot gezond (beweeg)gedrag" en 
vertalen deze bij vernieuwing in wijken23, sport- en speelplekken, fusies van scholen, buitenruimten 
bij scholen24, sporthallen, gymzalen, SROI, etc. wordt samen gezocht in hoe integraal en financieel 
samen er een 'plus' op te zetten is vanuit het totaal aan beschikbare middelen; 

 We streven ernaar dat faciliteiten voorzien voor iedereen in grondvormen van bewegen en 
verschillende sport- , speel- en beweegaanleidingen om (meer) beleving te creëren. 
Accommodaties zijn actueel en multifunctioneel ingericht; 

 We gaan Bewegen in de openbare ruimte (BIOR) meer aandacht geven25. Dit leidt tot een meer 
beweegvriendelijkere inrichting van onze leefomgeving en verblijfsgroen, zodat bijvoorbeeld 
bewegen in ongeorganiseerd verband en bewegen op eigen gelegenheid een impuls krijgt. 
Ommetjes en routestructuurpaden hebben een impuls door de coronapandemie gekregen. Deze 
routes gaan we (het gebruik ervan) versterken.   

 We zetten in op om in de uitvoeringsperiode van het sportbeleid een bedrag per jaar beschikbaar 
gesteld te krijgen om de ontwikkeling van beweegvriendelijke omgeving en Urban Sports een 
impuls te kunnen geven. 

Vitale sportaanbieders26 
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De 
financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht, zodat aanbieders hun vizier kunnen 
richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. Vitale sport- en beweegaanbieders 
brengen en houden mensen een leven lang in beweging. 
 
 Verenigingsondersteuning wordt een speerpunt en wordt aangeboden op behoefte/vraag. Met 

extra aandacht voor (het vullen van) de functies van Dagelijks Bestuur, specialistische functies en 
het technisch kader. De omvang vereniging is hierin niet leidend. We sluiten aan op het 
gemeentelijke Vrijwilligersbeleid; 

 De aanwezige kennis en kunde bij (sport)verenigingen wordt gebundeld om 
verenigingsondersteuning, specialistisch en technisch kader beter beschikbaar te stellen; 

 Er is traditioneel én meer divers en flexibel aanbod (voor leden) bij sportaanbieders. We stimuleren 
(verschillende vormen van) lidmaatschappen en abonnementen bij sportaanbieders27; 

 We blijven sportstimulering en gezondheidsvoorlichting in combinatie aanbieden. 
 We continueren de aandacht voor vignetten als Gezonde School, Gezonde sportkantines, Gezonde 

werkvloeren, verantwoord alcoholgebruik en rookvrije ruimten28; 
 We sluiten aan bij  
 We continueren het Jeugdsportfonds en Volwassenfonds door aan te sluiten op het gemeentelijke 

Minimabeleid.  

 
22 Handout-webinar-verduurzamen-sportvastgoed-activity 
23 In-Groningen-is-niet-langer-de-auto-maar-voetganger-leiden- bij- inrichting vraagstukken  
24 Ruimte-voor-lopen-van-en-naar-school-wandelen-voor-kinderen 
25 Pedestrian-friendly-cities-have-lower-rates-of-diabetes-and-obesity  
26 Deelakkoord Vitale aanbieders in het kort 
27 Sporten-is-het-effectiefste-medicijn-tegen-de-gezondheidskloof-in-nederland  
28 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - Trimbos-instituut 
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 We zetten in op extra aandacht en middelen om lidmaatschappen en (sport)abonnementen 
betaalbaar en bereikbaar te maken voor die inwoners die daar zelf onvoldoende middelen voor 
hebben.  

Positieve sportcultuur29 
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt 
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 
verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken 
 
 We intensiveren de samenwerking met onderwijs en andere professionals en organisaties, waarbij 

speciaal aandacht komt voor een (gezamenlijke) vertrouwenspersoon/ -commissie; 
 We stimuleren aandacht voor sociale veiligheid en 'huiskamer-gevoel' rond het beweegaanbod en 

haar omgeving; 
 Het proces en de ontwikkeling van het kind staat voorop in de begeleiding van (kwetsbare) jeugd. 

We zetten in op dat de jeugd de beste trainers en begeleiding krijgt; 
 Mensen met een lagere Sociaal Economische Status weten de mogelijkheden van ondersteuning 

vanuit het Jeugdfonds Sport en Sportfonds Smallingerland te vinden zonder drempel; 
 Mensen weten de weg te vinden om een beweegadvies te kunnen krijgen in welke manier van 

sporten en bewegen bij hun vraag past en waar het aanbod te vinden is. 

Van jongs af aan vaardig in bewegen30 
Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de 
beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen  
 
 We gaan meer aandacht geven voor aanbod in de ontwikkeling van een kind van baby af aan. Extra 

aandacht komt er voor de 0-4 jarigen31 die we matchen met de Friese Preventieaanpak. 
 De kwaliteit en kwantiteit van het technisch kader wordt verhoogd en verbeterd in het onderwijs 

als bij de sportverenigingen. Extra aandacht is er voor het verbeteren van de begeleiding, zodat de 
jeugd de beste begeleiding krijgt. 

 We promoten in het primair onderwijs het aanstellen van vakleerkrachten LO32, meer uren 
bewegingsonderwijs en meer dagelijkse beweegmomenten (voor, tijdens en na schooltijd).  
Het onderwijs is autonoom in haar keuze, maar heeft een cruciale invloed (en rol) in de 
ontwikkelingsmogelijkheden van (kwetsbare) jeugd en het opdoen van hun 'beweegkapitaal'33. 

 Sportstimulering wordt breed aangevlogen, zodat iedereen breed kennis kan maken aan 
verschillende beweegvormen en activiteiten in het onderwijs, bij de sportverengingen en in de 
openbare (groene) ruimte. De Fryske sporten krijgen hierbij gericht aandacht. Zo ook E-sports, 
Beweeggames34, Urban Sports en diverse beweegvormen in de openbare ruimte. 

 Voor jongeren in het secundair en vervolg onderwijs/studie wordt samen met het onderwijs en de 
jongerenwerkers van MOS het contact gelegd en onderhouden om beweegaanbod en behoeften 
te stimuleren, te ontwikkelen en te matchen; 

 Voor jongvolwassenen wordt vraaggericht het bedrijfsleven ondersteund gezondheidsbeleid te 
ontwikkelen en meer bewegen gestimuleerd.  

 
29 Deelakkoord Positieve sportcultuur in het kort 
30 Deelakkoord Van jongs af aan vaardig in bewegen in het kort 
31 www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/beweegadvies-voor-jonge-kinderen-gereed/ 
32 www.mulierinstituut.nl/actueel/schoolleiders-hebben-voorkeur-voor-vakleerkracht-bewegingsonderwijs/  
33 www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/nut-en-meerwaarde-van-sport-en-bewegen-in-het-basisonderwijs/  
34 Beweeggames: wat zijn de effecten op gezondheid? – Allesoversport.nl 



Sportbeleid 2023+ "Rekken en strekken" 
 

16 

Topsport die inspireert35 
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport 

Breedtesport  Topsport en Bijzondere Prestaties 
Topsport kan niet zonder de basis van een gezonde breedtesport en andersom. Breedtesport en 
topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er bestaat geen beter inspirerend voorbeeld dan 
aansprekende topsportprestaties. De echte topsporters gaan op zoek naar dat ene unieke en 
onderscheidende aspect in hun trainingen en voorbereidingen, waarmee ze de concurrentie net te 
slim af kan zijn. Dit unieke aspect valt niet specifiek te faciliteren. Het persoonlijke verhaal van 
topsporters in hoe de route is geweest naar de prestatie, is vaak even inspirerend als de prestatie.  
 
 We gaan meer aandacht geven voor aansprekende sportprestatie en het persoonlijke verhaal van 

de sporter. 
 We gaan technisch kader en vrijwilligers inspireren met kennis en kunde vanuit (de begeleiding in) 

de topsport. 
 We stimuleren om jeugd de beste trainers en begeleiding te bieden, zodat talent optimaal zich kan 

ontwikkelen. 
 

In Smallingerland willen wij de sportfaciliteiten voor de breedtesport tot aan het op één na hoogste 
landelijke amateurniveau stimuleren en faciliteren. De actuele richtlijnen van de desbetreffende bond 
zijn leidend in wat gezien wordt als topsportprestatie. Deelakkoord 'jong geleerd is oud gedaan' is 
onlosmakelijk met het deelakkoord "topsport inspireert' verbonden.  

Topsport Noord en zwembad De Welle 
Met zwembad De Welle heeft Smallingerland een uniek 50meter wedstrijd zwembad waar topsport 
wedstrijden gehouden kan worden. Met Topsport Noord zijn afspraken gemaakt dat de trainingen van 
TEAM NL verzorgt worden tot in ieder geval eind 2032 gekoppeld aan de Olympische cyclus.  
 
 De 1 fte aanstelling van de zwemcoach bij TEAM NL in zwembad De Welle wordt standaard 

vormgegeven op basis van de rijksgelden Brede Regeling voor Combinatiefuncties. 

Bijzondere prestaties 
Een topsportprestatie valt bij de gemeente onder de Bijzondere Prestaties (zie bijlagen) en krijgen 
apart aandacht vanuit communicatie. 

(Top)sportevenementen 
Smallingerland heeft in 2020 de titel European City of Sport gedragen en wil dit een passend vervolg 
geven richting de toekomst. De sportevenementen willen we meer aandacht en ruimte geven, omdat 
zij zorgen voor het verbindend vermogen van sport, en de positieve invloed die een groot 
sportevenement kan hebben op promotie van een regio, de werkgelegenheid en de beleving.  
 
In Smallingerland zien wij graag breedtesportevenementen waar een topsportevenement op in kan 
haken, omdat we met de breedtesportevenementen iedereen bereiken. Topsport mag gezien worden 
en wordt beter kenbaar gemaakt. Topsport is een middel dat inspireert, maar geen doel op zich. 
Topsport wordt gekoppeld aan deelakkoord 5 "van jongs af aan vaardig in bewegen." Voor de 
evenementen zien we topsport eerder aanvullend aan breedtesportevenementen dan andersom, 
waarbij breedtesport een side-event is bij een Topsportevenement. Hiermee wordt de regionale 
samenwerking versterkt. 

 
35 Deelakkoord Topsport die inspireert in het kort 
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 We stimuleren de organisatie van breedtesportevenementen met ondersteuning vanuit het 
Sportbedrijf, waardoor continuïteit van het stimuleren van evenementen gewaarborgd wordt en 
meer ondersteuning én verbinding gerealiseerd kan worden met andere activiteiten.  

Rolverdeling 
De gemeente 
De gemeente heeft een voorwaardenscheppende rol in WAT we willen bereiken met elkaar en een 
regisserende rol in het realiseren van de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid. Dit doet de 
gemeente door te verbinden, te faciliteren en de juiste randvoorwaarden te creëren om sport en 
bewegen mogelijk te maken.  
 
Sportbedrijf Drachten 
Het Sportbedrijf gaat over HOE in de gemeente uitvoering wordt gegeven aan het sportbeleid. Het 
Sportbedrijf exploiteert en beheert de gemeentelijke binnensportaccommodaties als het zwembad De 
Welle, twee sporthallen, de gymzalen en geeft invulling aan sportstimulering. Voor de uitvoering 
worden Activiteitenafspraken gemaakt en vastgelegd voor minimaal vier jaren. Jaarlijks wordt een plan 
en subsidieverzoek ingediend. Na akkoord van de gemeente wordt het plan uitgevoerd en 
verantwoord. In de uitvoering werkt het Sportbedrijf samen met onder anderen sportorganisaties, 
onderwijs, de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) als het Lokaal Sport- en 
Beweegakkoord. Deze samenwerkingsverbanden zijn hierbij van essentieel belang.  
  
Kerngroep Lokaal Sport- & Beweegakkoord, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en 
onderwijs 
De kerngroep Lokaal Sport- & Beweegakkoord, de sportverenigingen, maatschappelijke 
(zorg)organisaties en het onderwijs wordt gezien als essentiële partners op het gebied van sport, 
bewegen en gezondheid. Ieder heeft haar eigen rol (vrijwillig of professioneel) in het realiseren van de 
gewenste resultaten van beleid en de (gemeenschappelijke) doelstellingen. Het onderwijs is dé basis 
waar jeugd structureel dagelijks begeleid wordt en een gezond beweegklimaat aangeboden wordt. De 
jeugd doen maximaal positieve ervaringen op en wordt de nodig kennis en kunde meegegeven om 
een leven lang er een actieve gezonde levensstijl op na te houden. Het onderwijs is autonoom in haar 
keuzes in hoeverre deze inhaken op de doelstellingen van gemeentelijk beleid. Hoe het onderwijs haar 
rol hierin pakt en haar keuzes maakt, is van doorslaggevende aard in de resultaten die we willen 
behalen van dit beleid in 2030 en daarna.  
 
Bedrijven  
De bedrijven hebben hun eigen rol intern gezondheidsbeleid te formuleren voor haar medewerkers. 
Waar mogelijk ziet de gemeente graag samenwerkingsverbanden breder in de gemeente ontstaan, 
wat bijdraagt aan het verhogen van de sport- en beweegdeelname in de gemeente voor (jong) 
volwassenen en het delen van kennis en kunde.. 
 
Commerciële sportaanbieders 
Het commerciële aanbod draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen. De commerciële 
sportaanbieders hebben hun eigen rol en risico hun bedrijf of onderneming vorm te geven. Het eigen 
belang een gezonde onderneming te runnen, staat daarin (meestal) voorop. We gaan graag de 
samenwerking aan waar vooral de kwetsbare inwoners voorzien worden van de juiste begeleiding. 
Hierbij houden we het verschil van belangen in het oog. 
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Sportaccommodaties- en beweegfaciliteiten  
De sportaccommodaties zijn een belangrijk fundament van sportbeoefening en essentieel om 'sport 
als doel' te faciliteren. Door de toename van ongebonden en ongeorganiseerde sporten, zoals 
wandelen, fietsen en hardlopen, worden daarnaast eisen gesteld aan de inrichting van de openbare 
ruimte. Het beleid is hierdoor breder geworden dan alleen sportaccommodaties en krijgt meer accent 
in beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Het bovenliggende doel is dat onze 
faciliteiten zo ingericht zijn dat multifunctioneel gebruik mogelijk is en uitnodigen tot gebruik en om in 
beweging te komen.  
 
In de gemeente onderscheiden wij de volgende sport- en beweegfaciliteiten: 
- Binnensportaccommodaties (gymzalen, sporthallen en zwembad De Welle); 
- Buitensportaccommodaties; 
- Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte (Urban Sports, spelen, verblijfsgroen en water); 

Capaciteitsonderzoek 
Eind 2021 is een capaciteitsonderzoek uitgevoerd onder de binnensportaccommodaties van de 
gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat met de gymzalen en de gemeentelijke sporthallen 
Sportcentrum Drachten, De Drait en de particuliere Sporthal Houtigehage en Korfbalhal de gemeente 
voldoende binnensportvoorzieningen in aantal en in spreiding heeft.  
In de gymzalen is nog voldoende ruimte voor verhuur. Op zondag staan de gymzalen leeg. De 
sporthallen Sportcentrum Drachten en de Drait kennen een goede bezetting. De beschikbare uren 
bevinden zich vooral in de daluren doordeweeks in de periode februari – zomer en op zondagen. Uit 
het capaciteitsonderzoek is gebleken dat een aantal verenigingen een vraag hebben naar meer uren in 
de binnensportaccommodaties tijdens piekuren.  
De exploitatie van de particuliere sporthallen in Houtigehage en de Korfbalhal staan onder druk. De 
sporthal Houtigehage kent enkel nog verenigingsgebruik en geen afname van onderwijs door het 
vervallen van de school in Houtigehage. De sporthal ligt te ver van andere dorpen af, in combinatie dat 
er voldoende capaciteit meer in de buurt is. De sporthal Houtigehage wordt vooral voor korfbal 
gehuurd in de winterperiode. Het aantal leden en teams van korfbal nemen landelijk af. Wat maakt 
dat de toekomst van de sporthal Houtigehage zwaar onder druk staat.  
 
Voor de buitensportaccommodaties heeft het laatste capaciteitsonderzoek in 2016 aangetoond dat er 
voldoende capaciteit aanwezig is om wedstrijden en trainingen aan te bieden. De afgelopen periode 
en de gevolgen door de coronapandemie hebben niet tot gevolg gehad dat de verenigingen een 
toeloop van leden en teams hebben gehad. De gevolgen van corona zijn nog onvoldoende zichtbaar, 
waardoor gekozen is het capaciteitsonderzoek voor de buitensportaccommodaties in de komende 
periode apart uit te zetten als de gevolgen van de coronapandemie beter zichtbaar zijn. 
 
Voor Bewegen In de Openbare Ruimte wordt gebruik afgemeten aan de gebruik sporen tijdens 
onderhoud, beheer en inspectierondes. De spreiding van de faciliteiten hebben richtlijnen gekregen in 
de speelnota "Speels Genoeg?" en worden digitaal bijgehouden via digitaal beheersysteem 
Playmapping. De digitale 'omgevingsontdekker' toont de spreiding aan. Op termijn gaat dit resulteren 
in een beter inzicht, spreiding en gebruik van het aanbod.  

Binnensportaccommodaties 
Onze binnensportaccommodaties bestaan uit gymzalen, sporthallen en zwembad De Welle. De 
gymzalen worden oorspronkelijk gesticht voor het onderwijs om invulling te kunnen geven aan 
minimaal twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs in de week per groep in het primair onderwijs. 
Na schooltijd worden de gymzalen verhuurd aan derden. De gymzalen worden gefinancierd vanuit het 
onderwijsbudget. Met betrekking tot de exploitatie en inrichting van de gymzalen is onderwijsgebruik 
leidend. Bij eventuele nieuwbouwplannen streven wij ernaar (potentiële) gebruikers in een vroeg 
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stadium erbij te betrekken. Het verenigingsgebruik wordt gestimuleerd door een subsidie aan de 
exploitanten voor de verhuurde uren aan sportverenigingen uit Smallingerland, waardoor 
verenigingen voor een gereduceerd tarief accommodatie kan huren. 
 
De Welle 
Het Sportbedrijf Drachten exploiteert zwembad De Welle in opdracht van de gemeente. Het zwembad 
wordt gebruikt voor beoefening van zowel breedtesport als topsport. Scholen maken gebruik van het 
bad om met de leerlingen schoolzwemmen aan te bieden. Hiernaast zijn er ook vele 
zwemverenigingen vanuit de hele noordelijke regio die gebruik maken van het zwembad als 
trainingsfaciliteit. Het zwembad maakt als regionaal trainingscentrum (RTC) een belangrijk onderdeel 
uit van Topsport Noord. Topsporters komen dagelijks vanuit Heerenveen om te trainen in het 
zwembad. In Drachten zijn de voorbereidingen in volle gang om in de zomer van 2024 een nieuw 
zwembad te openen aan de Sportlaan in Drachten. Het unieke 50 meter wedstrijdzwembad blijft in 
Drachten en de recreatiefuncties krijgt een boost. 

Buitensportaccommodaties 
Buitensportaccommodaties worden beschouwd als een basisvoorziening in de gemeente. De 
gemeente maakt onderscheid in twee situaties: 
A) Buitensportaccommodaties in eigendom en exploitatie van een stichting of vereniging. Hieronder 

valt tennis (en padel). In deze situatie is de vereniging of stichting volledig eigenaar van grond en 
vastgoed en die onderhoudt de sportaccommodatie.  

B) Buitensportaccommodatie grond is eigendom en in exploitatie van de gemeente. Hieronder vallen: 
voetbal, hockey, korfbal, atletiek, rugby, kaatsen, honk- en softbal en de Smallingerlandse 
Pétanque Vereniging. 

Huurovereenkomsten voor gebruik sportvelden 
Voor het gebruik van buitensportaccommodaties door verenigingen formaliseert de gemeente de 
afspraken door middel van een huurovereenkomst voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening. 
In deze situatie is de buitensportaccommodatie tegen een vergoeding beschikbaar gesteld ter 
bevordering van sport en bewegen.  

Beheer en onderhoud 
De gemeente is eigenaar van de grond en draagt zorg voor (regie op) onderhoudt van de velden/baan. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen groot en klein onderhoud. Wie verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het onderhoud, is vastgelegd in de huurovereenkomst via een demarcatielijst. Het 
groot onderhoud wordt door de gemeente uitbesteed. Door zelf regie te houden als gemeente op het 
onderhoud wordt de kwaliteit en optimale levensduur van de accommodaties gewaarborgd.  

Renovatie en verbeterplannen 
Het sportbeleid richt zich primair op het in stand houden van bestaande buitensportaccommodaties. 
Gezien het huidige, dekkende aanbod aan sportaccommodaties en de huidige financiële middelen van 
de gemeente wordt terughoudend omgegaan met verzoeken tot aanleg van extra (kunstgras)velden.  
(Deel)vervangingen worden besproken aan de hand van de dan beschikbare middelen. De gemeente 
houdt regie op beheer en onderhoud en bepaalt wanneer renovatie noodzakelijk is. De bij aanleg 
geldende landelijke normen, die behoren bij de betreffende sport, worden gehanteerd als richtlijn bij 
renovaties.  
- Voor de vervanging van bestaand kunstgras wordt geen eigen bijdrage van de vereniging gevraagd.   
- Voor nieuwe aanleg (een verbeterplan) geldt een eigen bijdrage van de vereniging van minimaal 

25% van de aanlegkosten. In specifieke gevallen en onder voorwaarden kan een deel van de eigen 
bijdrage worden omgezet naar zelfwerkzaamheid. 
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Richtlijnen verbeterplannen:  
Bestaansrecht 
sportvereniging 

Is de sport door de gemeente aangemerkt als basissport? Is de vereniging 
aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond? Aan nieuwe 
verenigingen wordt niet automatisch een buitensportaccommodatie 
beschikbaar gesteld. 

Planologische 
mogelijkheden 

Is het verbeterplan ruimtelijk uitvoerbaar (bestemmingsplan)? 

Financiële 
draagkracht 

Vanuit welke financiële en eigendom situatie wordt het verbeterplan 
aangevraagd? Is een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk? Welke andere 
inkomsten zijn na realisatie te verwachten? Zijn er na realisatie structurele 
lasten en hoe worden die gedekt?  

Kwantiteit en 
meerjaren 
ledenprognose  

Uitbreidingsplannen worden primair getoetst aan de capaciteitsbehoefte. Deze 
wordt berekend op basis van bespelingnormen van ISA sport. Hoe ontwikkelt 
het ledenaantal van de vereniging zich? Waar komen de leden vandaan? Hoe 
zijn de demografische ontwikkelingen voor het betreffende gebied en evt. 
landelijke ontwikkelingen van de betreffende sport. 

Sociaal-
maatschappelijke 
meerwaarde en 
multifunctioneel 
gebruik 

Wat is het bereik voor de verenigingsgebruikers die profiteren van de 
verbeterplannen? Draagt het plan bij aan meer bewegen, participatie, 
toegankelijkheid, leefbaarheid en/ of doelgroepenbeleid? Is de 
buitensportaccommodatie na uitbreiding of verbetering voor meerdere 
doeleinden te gebruiken? Multifunctioneel gebruik van 
buitensportaccommodaties wordt in goed overleg met de gemeente 
onderzocht en besproken. 

 
Overige voorwaarden: 
- Bij verbeterplannen worden direct afspraken gemaakt over onderhoud van het toekomstige veld/ 

terrein en de huurovereenkomst geactualiseerd of opgesteld. 
- Tijdelijke herhuisvesting van verenigingen wordt, naast de eigen bijdrage van 25%, beschouwd als 

eigen investering van de vereniging in het verbeterplan.  
- Kwaliteitseisen van de vereniging die boven de basiseisen uitstijgen zijn voor rekening van de 

vereniging. 

Was- en kleedgelegenheden 
De kleedkamers zijn in eigendom van verenigingen. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor beheer, 
onderhoud en vervanging of uitbreiding. Bij aanleg van extra velden wordt de nieuwe 
capaciteitsbehoefte van kleedgelegenheden door de gemeente berekend. De richtlijn van 2 
kleedkamers per speelveld wordt gehanteerd. Indien er door de aanleg van velden extra 
kleedgelegenheden nodig zijn én er geen mogelijkheden voor medegebruik in de omgeving zijn, wordt 
dit meegenomen in het verbeterplan. Het uitbreiden van kleedgelegenheden op basis van de huidige 
situatie of bij de vervanging van grasvelden naar kunstgras, vallen hier niet onder. 

Recht van opstal 
De was- en kleedgelegenheden zijn naast de clubgebouwen en overige opstallen (tribune, verlichting, 
kaartverkoophokjes etc.) in eigendom van de verenigingen. Het geheel dient te zijn vastgelegd in een 
recht van opstal. Hiervoor wordt door de gemeente een symbolisch bedrag van €50,- per recht van 
opstal in rekening gebracht. Rechtsvormen zonder winstoogmerk en met een doelstelling tot 
gelegenheid geven tot sportbeoefening komen in aanmerking voor deze symbolische retributie. 
Overige rechtsvormen of organisaties met winstoogmerk betalen een marktconforme retributie.  
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen van opstallen vast te laten leggen bij de notaris. 
De kosten komen voor rekening van de vereniging.  



Sportbeleid 2023+ "Rekken en strekken" 
 

21 

Gemeentelijke garantstelling 
De gemeente kan onder voorwaarden een gemeentelijke garantstelling verlenen voor 50% van de 
kosten voor renovatie of groot onderhoud van de sportaccommodatie, mits hiertoe noodzaak is, het 
sporten wordt bevorderd, de aanvrager niet op andere manieren gesubsidieerd wordt door de 
gemeente én de Stichting Waarborgfonds de overige 50% garandeert. De actuele voorwaarden en 
richtlijnen voor garantstelling zijn leidend in tijd van aanvragen. 

Beweegvriendelijke Inrichting Openbare ruimte 
De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het in beweging krijgen van inwoners. De inrichting, 
locatie en de kwaliteit van goede sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de wijken en dorpen, 
draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl en vermindert obesitas36. Bovendien bevordert het de 
sociale participatie. Inwoners moeten zoveel mogelijk in hun directe omgeving gebruik kunnen maken 
van een beweegvriendelijke omgeving. Dit geldt voor iedereen en voor alle levensfase. Een omgeving 
die 'levensloopbestendig' is ingericht, draagt bij aan laagdrempelig en inclusief gebruik voor jong en 
oud. Om dit na te streven, hanteren wij één gezamenlijk uitgangspunt als beweegvisie: "Een omgeving 
die uitnodigt tot gezond (beweeg)gedrag".  
 
Dit vertaalt zich onder anderen in daar waar wijkvernieuwing plaatsvindt, dat samen breder gekeken 
wordt in hoeverre in de buurt / wijk de bewegen mogelijk is en beweegfaciliteiten aanwezig, ingericht 
en bereikbaar zijn. En welke buurt/wijk eventueel extra aandacht nodig heeft.  
Hiernaast wordt in de samenwerking met andere beleidsterreinen de verbinding gezocht in (het beter 
bekend maken van) de mogelijkheden voor Urban sports, verblijfsgroen, wandelen, fietsen en 
paardrijden in de openbare ruimte. De route gebonden recreatievormen zijn grensoverschrijdend en 
lopen door in andere gemeenten. Vanuit het sportbeleid en het gezondheidsbeleid willen wij actief 
informatie bieden aan ál onze inwoners om meer te stimuleren actief gebruik te maken van de 
routemogelijkheden. 
 
Het ultieme is het creëren van een soort gevoel bij mensen van "Je thuis is meer dan je huis". Dit 
maakt de drempel lager om de buitenruimte als een (verlengde van je) huiskamer te zien en te gaan 
gebruiken. 
  

 
36 pedestrian-friendly-cities-have-lower-rates-obesitas   
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Financieel kader 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat het gemeentelijke financiële kader is.  
 
Gemeentelijk kader 
In de Begroting 2022-2025 zijn op meerdere taakvelden baten en lasten geraamd voor het uitvoeren 
van het sportbeleid. Een deel is gekoppeld aan onderwijshuisvesting, omdat het rijk een wettelijke 
verplichting heeft minimaal twee keer in de week binnensportaccommodaties beschikbaar te stellen 
om bewegingsonderwijs in het primair onderwijs vorm te kunnen geven.  
 
Onderstaand is een overzicht van de baten en lasten voor sport in 2022. Per onderdeel is weergeven 
hoe het structurele budget voor sport is. Hierin zijn eenmalige bijdragen en bijdragen vanuit anderen 
beleidsterreinen niet meegenomen. De subsidie aan het Sportbedrijf betreft de exploitatie en beheer 
van gemeentelijke binnensportaccommodaties als het zwembad De Welle en het uitvoering geven aan 
sportstimulering. De rijksmiddelen vanuit de Brede Regeling voor Combinatiefuncties zijn hier 
ondergebracht. Voor het onderhoud van de veldsportaccommodaties is een meerjarenplanning 
aanwezig. Het jaarlijkse (groot) onderhoud wordt binnen de reguliere middelen gedekt. De vervanging 
van de kunstgrasvelden wordt in de betreffende jaarschijven van de Begroting eenmalig 
meegenomen. De huidige sporthal de Drait wordt in 2023 gerenoveerd. Het nieuwe zwembad De 
Welle wordt in 2024 gerealiseerd.  
 

Beschikbare middelen sportbeleid 2022 
   Bedragen in € * 1.000 
Structurele middelen Lasten Baten Saldo 
Sport- en beweegstimulering 951 381 -570 
Sportaccommodaties 3.713 1.246 -2.467 
Totaal 4.664 1.627           -3.038 

- Sport en beweegstimulering bestaat uit combinatiefuncties (plus schoolzwemmen en vervoer 
gymnastiek) 

- Sportaccommodaties bestaat uit zwembad De Welle, binnensportaccommodaties en 
buitensportaccommodaties 

 
Naast de beschikbare structurele middelen 2022-2025, is voor de kadernota 2023-2026 een aantal 
voorstellen gedaan. Het betreft de structurele borging van 3,34 fte de maatschappelijke 
buurtsportcoach, voortzetting van het sportakkoord en leefstijlprogramma's voor kwetsbare 
doelgroepen. Deze ambities zijn daarmee onder voorbehoud van financiering.  
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Samenvatting "Rekken en strekken" 
 
De gemeente Smallingerland wil een toonaangevende Friese gemeente zijn, waar het fijn leven is en 
mensen trots op zijn. De gemeente wil toonaangevend zijn in onderzoeken rondom sporten en 
bewegen. En een positief voorbeeld zijn in de onderzoeksresultaten waar duidelijk een verband 
zichtbaar wordt in het samen opgaan met de ontwikkelingen in het Sociale Domein (onze Sociale 
Koers). 
 
Onze visie is dat iedereen kan en wil meedoen in Smallingerland. De motivatie en het besluit om te 
gaan sporten en bewegen is een eigen verantwoordelijkheid van mensen. De gemeente ziet haar taak 
vooral om de juiste randvoorwaarden te creëren om aan sporten en bewegen te kunnen doen.  
 
Onze missie is mensen in Smallingerland een leven lang dagelijks aan het bewegen te brengen en voor 
een sterke en gezonde (vitale) samenleving te zorgen.  
 
De hoofddoelen van sportnota "Rekken en strekken" zijn 

- 50% van de inwoners van 4 jaar en ouder voldoet in 2030 aan de beweegrichtlijn 
- 50% van de inwoners van 19 jaar en ouder sport in 2030 minstens 1x per week 
- 30% van de inwoners is in 2030 lid bij een sportvereniging 

, waarbij inwoners die écht meer hulp nodig hebben meer aandacht krijgen. 
 
Waar gaan we op inzetten om dit te bereiken? 
- De inwoners bereiken die onvoldoende bewegen, maar wel meer willen gaan bewegen dan dat ze 

nu kunnen of doen. Invulling wordt vormgegeven samen met andere uitvoeringspartners in een 
wijkgerichte aanpak. Het doén aan bewegen is erg belangrijk, in welke vorm ook. De belangrijkste 
pijler is het voldoen aan de beweegrichtlijn;  
 

- Inhaken op de doelen van de Sociale Koers, de omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma van 
het gezondheidsbeleid. Het in de praktijk inzetten van sport in het Sociale Koers vindt langs twee 
sporen plaats:  
1) meer oog voor sport bij zorg- en welzijnsaanbieders (versporting van sociaal domein) en  
2) meer oog voor zorg en welzijn bij sportaanbieders (vermaatschappelijking van sport); 
 

- De inzet van de Coaches Sport & Bewegen wordt sterker verankerd. Extra aandacht en inzet gaat 
uit naar aanjagen, verbinden en coördineren: 
1) in het Onderwijs;  
Kwantiteit en kwaliteit begeleiding beweegaanbod en dagelijkse beweegmomenten voor, tijdens 
en na schooltijd. 
2) voor Minder validen.  
Smallingerland telt verhoudingsgewijs meer minder validen dan in andere Friese gemeenten dat 
aandacht vraagt;  
3) voor Sportaanbieders.  
Ondersteunen van de maatschappelijke rol van sportverenigingen en commerciële 
sportaanbieders. Verwijzen breed door naar elke vorm van bewegen of sportaanbieder in de 
gemeente. Ontwikkelen van de kwaliteit van het technisch kader bij sportverenigingen dat 
beweegaanbod begeleidt.  
4) in de Zorg.  
De vergrijzing neemt verder toe. Samenwerking en afstemming met zorgprofessionals. Met meer 
aandacht voor preventie in combinatie met gezonde voeding; 
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5) in het Bedrijfsleven.  
Vraaggericht stimuleren van gezondheidsbeleid en beweegmomenten. 
6) Topsport en evenementen.  
De inzet van 1fte voor een zwemcoach in De Welle wordt standaard vormgegeven via rijksbijdrage 
van de Brede Regeling voor Combinatiefuncties. De kwaliteit van de begeleiding van jeugd krijgt 
een impuls, waarbij 'Topsport inspireert'. Evenementen waar iedereen aan mee kan doen, worden 
gestimuleerd. Een topsportevenement kan hierop inhaken. 
 

- Inzetten en ondersteunen van het Jeugd- en Volwassenfonds sport en het Schoolzwemmen. 
Extra aandacht voor het structureel faciliteren van het Jeugd- en Volwassenenfonds in 
samenwerking met het Minimabeleid; 
 

- Aansluiting bij het gemeentelijke Vrijwilligersbeleid samen met M.O.S. Extra aandacht naar 
verenigingsondersteuning en het stimuleren van vrijwilligerswerk, omdat Smallingerland minder 
vrijwilligerswerk telt dan andere Friese gemeenten; 
 

- Duidelijk communiceren over welk beweegaanbod waar te vinden is, voor iedereen, via persoonlijk 
contact, websites, smartphone apps, sociale media en persberichten; 
 

- Het beter benutten van bestaande sport- en beweegruimten in de openbare ruimte met extra 
aandacht voor Urban Sports en het op de kaart zetten van Bewegen In de Openbare Ruimte met 
het Fysieke Domein en andere beleidsterreinen. Het speelbeleid is hieraan gekoppeld en gaat mee 
in de ontwikkeling; 
 

- Het hanteren van één gezamenlijke beweegvisie: "Een omgeving die uitnodigt tot (gezond) 
gedrag." 
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BIJLAGE   Terugblik sportbeleid "Beweeg je mee?" 
In dit hoofdstuk wordt kort teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode. Wat waren de doelstellingen 
en wat zegt de monitoring? Op welke gewenste effecten hebben we ingezet en wat hebben we 
daarvan behaald?  
 
Tijdens de gesprekken met collega's intern en met enkele digitale bijeenkomsten met de sportbeleid 
uitvoeringspartners, hebben we samen bevestigd dat de ingeslagen weg van de sportnota "Beweeg je 
mee?" werkt en houvast biedt in een gezamenlijke aanpak. De ambities van "Beweeg je mee?" zijn nog 
actueel en worden voldoende gedekt door landelijk beleid, het Nationaal Sportakkoord37. De 
afgelopen periode heeft deze uiting gekregen door het opgestelde Lokaal Sport- en Beweegakkoord38 
en een Manifest "Alles Beweegt"39. Om die verbinding duidelijker zichtbaar te maken en structureel 
samen meer 'body' te gaan geven richting de toekomst, is er voor gekozen die lijn als vervolgkoers aan 
te houden. Het Manifest "Alles Beweegt" als het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zijn tot stand 
gekomen van en door lokale uitvoeringspartners vanuit onderwijs, zorg, GGD, MOS, Sportbedrijf 
Drachten, sportverenigingen en andere betrokkenen. De koers is daarmee omgevingsgericht 
aangevlogen en heeft een breed draagvlak/commitment. 
Wat zeer goed bevallen is in de afgelopen beleidsperiode van "Beweeg je mee?" is de duidelijke knip 
die in het sportbeleid gemaakt is. Met de knip wordt bedoeld dat in het beleid is vastgelegd WAT we 
willen bereiken en de uitvoering vrijheid krijgt in HOE het te bereiken. Hiermee hebben de 
uitvoeringspartners meer bewegingsvrijheid om samen hun expertise in te kunnen zetten en elkaar te 
vinden en binden in de uitvoering. Door deze ingeslagen weg is de mate van flexibiliteit in de 
uitvoering enorm verbeterd, waardoor de wendbaarheid is vergroot en beter ingespeeld kon worden 
op actuele maatschappelijke ontwikkelingen als de coronapandemie en de effecten daarvan. Dit heeft 
ook sterk bijgedragen in het samenwerken in een wijkgerichte aanpak met partners die invulling geven 
aan het uitvoeringsprogramma van het gezondheidsbeleid. We mogen in Smallingerland allen trots op 
onszelf zijn in hoe beleid en uitvoeringspartners elkaar weten te vinden in Smallingerland. Onze 
gemeentelijke JOGG aanpak is een voorbeeld in Nederland. Een gevolg van gezamenlijke toewijding, 
inzet en volhouden.  
Het Sportbedrijf Drachten heeft als opdracht uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid die 
gericht is op exploitatie en beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en invulling 
geven aan sportstimulering. De jaarverslagen van het Sportbedrijf laten een grote diversiteit zien in 
wat zij doen. In haar communicatie als oa via Social Media wordt dit steeds goed kenbaar en zichtbaar 
gemaakt. Zo is zij continu bezig met nieuwe trends en ontwikkelingen in sport- en beweegaanbod 
onder de aandacht te brengen en vullen zij succesvol een proactieve rol in de sport- en 
beweegstimulering als in de verenigingsondersteuning die zij vormgeeft.  
Als we samen kijken naar de beweegfaciliteiten en voorzieningen, dan concluderen wij dat deze veelal 
op orde zijn en voldoen aan capaciteitsbehoefte. Het sportaanbod bij de sportverenigingen zelf is 
grotendeels traditioneel, maar wel heel breed en divers. Ander beweegaanbod bij de 
sportverenigingen is zonder ondersteuning en aanjagen van de Coaches Sport & Bewegen bijna niet 
mogelijk. 
De afgelopen periode zijn veel evenementen georganiseerd, met uitzondering tijdens de 
coronapandemie. Met trots heeft de gemeente Smallingerland de titel European City of Sport 
gedragen in 2020 én 2021. En betere beloning dat we in Smallingerland goed bezig samen zijn, is bijna 
niet te bedenken.  
 
  

 
37 Over het Sportakkoord - Sportakkoord.nl 
38 Sport- en beweegakkoord Smallingerland 
39 Manifest ‘Alles beweegt’ Smallingerland 
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Sportaccommodatie ontwikkelingen 
Onderhoud en beheer 
Het reguliere beheer en onderhoud is gecontinueerd. In de aanbesteding voor het groot onderhoud is 
van de sportvelden is aandacht gegeven hoe de velden duurzamer onderhouden kunnen worden. Met 
als gevolg dat enkele velden nu gemaaid worden door robotmaaiers.  
Renovaties 
De sportcomplexen in Drachtstercompagnie, Opeinde, Rottevalle en De Veenhoop hebben allen de 
afgelopen periode nieuw kunstgras gekregen. Bij de laatste kunstgrasvelden renovaties is vanuit 
preventief oogpunt een besluit genomen om geen SBR rubber, maar TPE als infill te gebruiken. De 
begroting van de Meerjarenonderhoudsplanning van de kunstgrasvelden is hierop aangepast. In 2020 
is de atletiekbaan volledig gerenoveerd. De atletiekvereniging heeft (in overleg met de gemeente) zelf 
een survivalparcours op de accommodatie gerealiseerd.  
Zwembad De Welle 
Er is een besluit genomen voor de nieuwbouwlocatie van het zwembad De Welle. De planning is dat 
eind 2024 een nieuw zwembad De Welle in gebruik genomen gaat worden op het sportcomplex aan 
de Sportlaan.  
Sporthal De Drait 
Er is een besluit genomen om sporthal De Drait op locatie vervangende nieuwbouw te realiseren in 
2023. 
Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties 
Het capaciteitsonderzoek voor binnensportaccommodaties laat zien dat de gemeente voldoende 
capaciteit heeft met de sporthallen en de gymzalen die het Sportbedrijf Drachten namens de 
gemeente exploiteert. Naast de gemeente hebben een tweetal stichtingen een eigen sporthal in 
beheer met haar eigen kenmerken en ontwikkelingen. 

Combinatiefunctionarissen (Coach Sport & Bewegen) 
De landelijke monitoring van Mulier Instituut en BMC toont aan dat de conclusie is dat de 
combinatiefunctionarissen voor een impuls zorgen lokaal van het sport- en beweegbeleid, ongeacht of 
de inzet in het onderwijs, sportvereniging of in de wijk is. Wij kunnen dit enkel bevestigen. In 
Smallingerland nemen we daarom maximaal deel aan de Brede Regeling voor 
Combinatiefunctionarissen (BRC). De Coaches Sport & zijn een essentiële schakel in de uitvoering van 
ons beleid. 

Wat hebben we bereikt? 
Onderdeel Resultaat 
Wij vinden het doén aan bewegen erg belangrijk, in 
welke vorm ook. Op deze manier draagt sport als 
middel direct als indirect bij aan doelstellingen van 
andere gemeentelijke beleidsterreinen als  
gezondheid, jeugd en onderwijs.  
 

De activiteitenafspraken met Sportbedrijf 
Drachten zijn hierop afgesteld. De 
jaarverslagen tonen de daadkracht en 
toewijding aan waar de Coaches Sport en 
Bewegen ingezet worden en aansluiting 
weten te vinden en binden met andere 
uitvoeringspartners als de 
sportverenigingen, GGD, MOS en het 
onderwijs.  
 

We intensiveren de samenwerking met 
gezondheidsbeleid en haar uitvoeringsprogramma. In 
het bijzonder met de wijkgerichte aanpak van 
Gezond In (GIDS) en De Gezonde School; 
 

De wijkgerichte aanpak heeft een 
structureler karakter gekregen. 
Uitvoeringspartners weten elkaar beter te 
vinden en aan te spreken op elkaars kennis 
en kunde.  
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We willen alle mensen bereiken. Prioritering wordt 
gekoppeld aan de wijkgerichte aanpak; 

De samenwerking is geïntensiveerd in de 
wijken die meer ondersteuning en aandacht 
nodig hebben als bijvoorbeeld met het 
project De Gezonde Buurt in De Venen 

Wij willen vooral die mensen meer bereiken die nu 
inactief zijn en de mensen die meer aan bewegen 
willen doen dan dat ze nu doen. 

Is gekoppeld aan wijkgerichte aanpak 

We communiceren duidelijk over wat waar te vinden 
en te doen is via persoonlijk contact, websites, 
sociale media en persberichten 

Zichtbaarheid Sportbedrijf en haar 
activiteiten is hierop ingericht 

We stimuleren het beter benutten van bestaande 
sport- en beweegruimten 

Onderdeel geworden van 
activiteitenafspraken met het Sportbedrijf 

We stimuleren en versterken de maatschappelijke rol 
van sportverenigingen 

Is onderdeel van de 
verenigingsondersteuning geworden 

We handhaven het Jeugdsportfonds via het 
Kindpakket en het Schoolzwemmen 

Is gecontinueerd. Kindpakket is komen te 
vervallen. Geheel valt nu onder Jeugdfonds 
Sport & Cultuur 

We stimuleren sportevenementen met de Kleine 
Evenementen Subsidie, in het bijzonder 
evenementen met nieuw beweegaanbod en – 
vormen 

Is helaas komen te vervallen in de laatste 
bezuinigingsronde 

We sluiten aan bij de Friese Stimuleringsaanpak 
Gehandicaptensport 

Gedaan en heeft enkele succesvolle 
activiteiten en aanbod opgeleverd 

We stimuleren het aantal dagelijkse 
beweegmomenten, in het bijzonder in het onderwijs 

Is structureel onderdeel van 
activiteitenafspraken met Sportbedrijf 

We verbeteren de kwaliteit van het technisch kader 
dat sport- en beweegaanbod begeleidt 

Is structureel onderdeel van 
activiteitenafspraken met Sportbedrijf 

We hanteren één gezamenlijke beweegvisie: "Een 
omgeving die uitnodigt tot (gezond) gedrag." 
 

Is structureel onderdeel van gemeentelijk 
beleid en vertaalt zich oa in 
Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid 
en speelnota Speels genoeg?" 
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Wat vertelt ons de monitoring van de hoofddoelen tot nu toe? 
De hoofddoelen waar de gemeente op stuurde in sportnota "Beweeg je mee?" waren: 

- Verhogen percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (NNGB) 
- Verminderen percentage inactieven 
- Verhogen van de sportdeelname en het aantal leden bij sportverenigingen 

Met extra accent dat Smallingerland een toonaangevende gemeente wil zijn en haar resultaten naast 
het Fries gemiddelde wil kunnen leggen. De bronnen die de gemeente zelf leidend stelde, waren de 
onderzoeken van GGD Fryslân (vierjaarlijkse gezondheidsmonitor) en de eigen gemeentelijke 
tweejaarlijkse Wijkatlas. 
 
GGD Fryslân onderzoeken, vierjaarlijks Gezondheidsmonitor 

BEWEEGRICHTLIJN ₁) 

  2020 2016  
  Fryslân S'land Fryslân S'land 

4-12 jaar ₂) 39% 41% 45% 43% 

12-18 jaar₄) 17% 19% 17% 19% 

19-64 jaar ₃) 57,6% 53,6% 67% 65% 

65 jaar en ouder ₃) 43,0% 43,9% 70% 65% 
INACTIEF 

4-12 jaar ₂) 15% 18% 11% 15% 

12-18 jaar ₄)  12% 19% 12% 19% 

19-64 jaar 7% 10% 7% 10% 

65 jaar en ouder 10% 9% 10% 9% 
SPORTDEELNAME (sport minsten 1x p/w bij club, vereniging of sportschool)) 

4 -12 jaar ₂) 79% 71% 94% 92% 
12-18 jaar ₄)  72% 74% 72% 74% 

19-64 jaar ₃) 51,5 50,3 62% 59% 

65 jaar en ouder ₃) 31,5 32,5 40% 36% 
₁) De beweegrichtlijn geldt vanaf 2017 als vervolg op de beweegnorm (NNGB), infographic-Figuur-1-Beweegrichtlijnen-
2017.pdf (smallingerland.centraal) 
₂) Kindmonitor (2018) Kindmonitor 0-12 jaar - GGD Fryslân (ggdfryslan.nl) 
₃) Gezondheidsmonitor >18 jaar (2020), StatLine - Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020 (cbs.nl) 
₄) Gezondheidsonderzoek Jeugd 12-18 jaar - GGD Fryslân (ggdfryslan.nl) (2016) 
  

Wijkatlas (tweejaarlijks) 

Sport/bewegen: bij vereniging – Wijken (doelgroep bewoners enquête >16 jaar)  

 2017 2020  2017 2020 

1 Centrum 11% 14% 8 De Swetten 11% 16% 

2 De Wiken 10% 10% 9 De Bouwen  7% 12% 

3 De Singels  21% 17% 10 Noord -Oost 7% 13% 

4 De Drait  22% 20% 13 De Trisken  11% 10% 

4a Drachtstervaart  25% 21% 13a Himsterhout  24% 25% 

6 De Venen  15% 17% 21 Buitengebied Noord  17% 17% 

7 De Folgeren  15% 14% 22 Buitengebied West  20% 18% 

7a Fennepark  16% 21% 23 Buitengebied Oost  16% 22% 

7b Burmaniapark/Vrijburgh  18% 24%    
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Toelichting monitoring 
Tellen en vertellen. Het enkel kijken naar de cijfers, vertelt nooit het gehele verhaal. Nuancering is 
altijd nodig als je inzoomt op lokale situaties en vergelijkingen die je wilt maken. Monitoring zijn niet 
enkele 'prestatie indicatoren', maar dienen bekeken te worden als 'context indicator' en 'impact 
indicator'. Hiernaast is het een gegeven dat vanuit voortschrijdend inzicht of trends en ontwikkelingen 
gehanteerde definities of afbakening van leeftijdscategorieën door de tijd heen veranderen. Zo ook de 
afgelopen periode doordat de ‘Beweegrichtlijnen 201740’ van de Gezondheidsraad in augustus 2017 
aangenomen zijn door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Zorg. De beweegrichtlijnen zijn 
scherper dan de beweegnorm die gehanteerd is vóór 2017. Wat maakt dat percentages in de laatste 
onderzoeksresultaten lager zijn dan eerder verzamelde onderzoeksgegevens van de beweegnorm.  
De definitie van 'inactieven' is voorheen omschreven als ‘op geen enkele dag 30 minuten matig 
intensief bewegen’. Later is deze definitie ruimer geformuleerd en meer toegespitst op >18 jaar. Met 
de nieuwe richtlijnen hoopt men meer aanknopingspunten te bieden op welke soort activiteiten dan 
winst te behalen is. Hier ligt lokaal een uitdaging maatwerk te vinden samen met andere 
beleidsterreinen. Veel kwetsbaren van de samenleving vallen hieronder. 
Als gekeken wordt naar de monitoring van de sportdeelname dan is te vertellen dat de startgegevens 
gebaseerd waren op de Friese Sportverenigingsmonitor die uitgevoerd was door FSP (Fries Sociaal 
Planbureau). Dit onderzoek heeft geen vervolg gekregen. De gegevens van 2020 komen uit de GGD 
Gezondheidsmonitor. De gegevens uit de Wijkatlas in het volgen van het aantal sportleden is 
ongewijzigd gebleven.  
 
Conclusie monitoring 
Helaas is te stellen dat weergave in de tabellen ons nog niet veel vertellen. De hoofddoelen houden 
we aan, want de constatering vanuit de evaluatie van het beleid is dat de ingeslagen koers de juiste is. 
Maar de kengetallen en de monitoring die we hanteren om de doelen voor het nieuwe sportbeleid te 
volgen, dienen te worden aangescherpt. Met extra nuance in het samen opgaan met andere lokale 
(beleids)ontwikkelingen als Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid. 

 
  

 
40 Beweegrichtlijnen 2017 | Advies | Gezondheidsraad 
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BIJLAGE  Doorlopende lijn van landelijk naar lokaal sportbeleid 
In dit hoofdstuk wordt globaal uiteengezet wat het landelijke, provinciale en lokale beleid is, wat onze 
visie en missie is en waar de verbindingen en raakvlakken zijn.  

Nationaal Sportakkoord en provinciaal sportbeleid "Altyd priis" 
Het doel van het Nationaal Sportakkoord41 is dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de 
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of 
toeschouwer. Sport en bewegen is voor iedereen42. Het sportakkoord bestaat uit 6 deelakkoorden: 
 

Inclusief sporten en bewegen43 
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel 
van de Nederlanders weinig of niet sport. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en 
effectieve manier om maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt 
bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen: - met plezier mee 
kan doen, - zich welkom voelt, - erbij hoort, - geaccepteerd wordt, - niet uitgesloten wordt, - eigen 
sportkeuzes kan maken. 

Duurzame sportinfrastructuur44 
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare 
ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam 

Vitale sportaanbieders45 
De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De 
financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen 
richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen 

Positieve sportcultuur46 
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt 
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 
verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken 

Van jongs af aan vaardig in bewegen47 
Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de 
beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen 

Topsport die inspireert48 
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport 

 

 
41 https://www.sportakkoord.nl/sportakkoord/  
42 Sport en bewegen voor iedereen | Sport en bewegen | Rijksoverheid.nl 
43 Deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen in het kort 
44 Deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur in het kort 
45 Deelakkoord Vitale aanbieders in het kort 
46 Deelakkoord Positieve sportcultuur in het kort 
47 Deelakkoord Van jongs af aan vaardig in bewegen in het kort 
48 Deelakkoord Topsport die inspireert in het kort 
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Provinciaal sportbeleid "Altyd Priis" 
Het huidige sportbeleid van de provincie Fryslân heet ‘Altyd Priis’ 49 en heeft als hoofddoel: Een vitale 
gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als 
brede en bijzondere sportprovincie, als sportregio van Europa. Samen met allerlei betrokken partijen 
wil provincie Fryslân graag haar inwoners nog enthousiaster maken voor sport, bereiken dat iedereen 
kan meedoen met sport en enkele sporten wereldwijd als (top)sport op de kaart zetten. 
 
Het provinciaal sportbeleid richt zich met name op de Fryske Sporten, de infrastructuur voor 
topsportaccommodaties (zoals Thialf, de 11 stedenhal en het 50 meter zwembad De Welle), 
grootschalige (top)sportevenementen. Daarnaast ondersteunt zij, aanvullend op lokaal beleid, de 
breedtesport en uniek sporten (ook wel aangepast sporten, G-sport of gehandicaptensport genoemd). 
Voor het ondersteunen en stimuleren van de breedtesport heeft de provincie het kennis- en 
expertisecentrum Sport Fryslân50 ingesteld. Via Sport Fryslân zet de provincie in op lokaal sport- en 
beweegbeleid, jeugd en sportplezier, mensen die drempels ervaren, uniek sporten (G-sport), 
werkgeverschap en scholing, verenigingsprojecten en het delen van kennis en expertise. De Fryske 
cultuursporten worden ondersteund door subsidiëring aan specifieke verenigingen, en jongeren via 
het onderwijs kennis te laten maken met deze Fryske sporten. Het project 'Fryske Sport in dyn Klasse51 
is hiervan een mooi voorbeeld van. Doel is om de Fryske cultuursporten levend te houden en op de 
(inter)nationale kaart zetten. 
 
De provincie streeft naar een vitale gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere dag met plezier 
kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere sportprovincie, als sportregio van Europa. 
 

Voor sport zijn de provinciale doelstellingen gericht op: 
- verhogen percentage dat voldoet aan de beweegrichtlijnen52 (NNGB), met extra aandacht voor 

innovatie en verbinding 
- terugdringen percentage inactieven 
- verhogen percentage leden bij sportverenigingen 
- verhogen percentage deelname Fryske Sporten 

Lokaal Sport- en Beweegakkoord en Manifest "Alles Beweegt" 
Het ‘Lokale Sport- en beweegakkoord’53 wordt gezien als een welkome ontwikkeling om samen 
uitvoering te geven aan het beleid. Het is een aanvulling/afstemming op het gemeentelijk beleid en tot 
stand gekomen door en voor uitvoeringspartners en betrokkenen uit het veld. De kerngroep die 
hieruit voortgekomen is, heeft gekozen om te investeren in 4 van de 6 landelijke ambities 
(deelakkoorden). Deze 4 zijn: 
1 Inclusief sporten& bewegen 
2 Duurzame sportinfrastructuur 
3 Vitalesport-en beweegaanbieders 
4 Positieve sportcultuur 

Hiernaast hebben alle uitvoeringspartners en betrokken samen een Manifest "Alles Beweegt"54 
opgesteld om gezamenlijk vast te leggen waar het veld voor haar inwoners voor staat en politiek 
draagvlak voor vraagt.    

 
49 Beliedsbrief Sport Altyd priis. Fryslân Brede Sportprovinsje - PDF Free Download (docplayer.nl) 
50 Fryslân in beweging - Voor alle Friezen - Sport Fryslân Sport Fryslân (sportfryslan.nl) 
51 www.fryskesportyndynklasse.frl 
52 Beweegrichtlijnen - Kenniscentrum Sport en Bewegen 
53 Sportakkoord Smallingerland 
54 Manifest ‘Alles beweegt’ Smallingerland 
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BIJLAGE  Topsport en Bijzondere Prestaties 
 
Met enige regelmaat komt het voor dat inwoners van onze gemeente (of inwoners die hier 
oorspronkelijk vandaan komen en nog een duidelijke binding hebben met Drachten cq 
Smallingerland) een bijzondere prestatie leveren (van welke aard dan ook) die publiciteit 
genereert of op een andere manier opvalt. Ook bedrijven die gevestigd zijn in onze gemeente vallen 
nog wel eens in de prijzen. Dergelijke prestaties kunnen aanleiding zijn voor het gemeentebestuur 
daar op de één of andere manier aandacht aan te besteden.  Een topsportprestatie valt onder een 
Bijzondere Prestatie.  
 
Wanneer een sporter of een team op het hoogste amateurniveau sport, valt deze onder de 
topsportprestatie, mits de sport voldoende ontwikkeld is. De sport kent een 'volwassen' bond en heeft 
een goed ontwikkelde competitie. De maatstaven van de bond worden gehanteerd om te bepalen 
welke klasse het hoogste amateurniveau van Nederland betreft.  
 
Het beleid is om in de meeste gevallen low profile aandacht te besteden aan bijzondere prestaties.  
Op deze manier is de lijn volstrekt helder en wordt niemand gepasseerd of vergeten. 
 
De gemeente hanteert een werkwijze in hoe om te gaan met een Bijzondere Prestatie: 
- We gaan zelf niet actief op zoek naar talenten die bijzondere prestaties kunnen gaan leveren. We 

kunnen immers niet alles op voorhand weten. We gaan af op tips, signalen, publiciteit en blijven 
natuurlijk ook zelf alert. Het initiatief ligt dus vooral 'buiten'. 

- Bij sportprestaties moeten we het volgende in acht nemen: sportprestaties krijgen aandacht tijdens 
het Sportfeest (voorheen eigen Sportgala). Hier gaat het alleen om sporters die in Smallingerland 
woonachtig zijn. Het Sportfeest biedt voor dit type prestaties 1 x per jaar voldoendepodium en 
hoeven in de meeste gevallen geen extra aandacht.  

- Sporters die hier niet meer wonen, maar nog wel een sterke binding hebben met de gemeente of 
met hun sportvereniging die hier gevestigd is, vallen voor de gemeente hier niet onder.  
Voor deze categorie is extra aandacht vanuit het gemeentebestuur in de vorm van een mogelijke 
informele ontvangst. 
Het gaat hierbij altijd om maatwerk:  
1. Is iemand bereid naar het gemeentehuis te komen? 
2. Is iemand redelijkerwijs in staat naar een ontvangst te komen? 
3. Er kan niet veel tijd zitten tussen de geleverde prestatie en het moment van ontvangst vanwege 
de druk van de actualiteit van het moment. 
3. Is het een unieke prestatie die geleverd is, of zit er een gerede kans op herhaling in? Bij een 
herhaling van een eerdere prestatie is een ontvangst minder opportuun. Het gemeentebestuur kan 
in deze er voor kiezen een andere manier iets van zich te laten horen. 

- Bij een ontvangst wordt de lokale en regionale pers uitgenodigd voor het fotomoment. De 
gemeente laat zelf ook een foto maken t.b.v. eigen publiciteitskanalen. 

- Levert een afweging op dat we geen ontvangst organiseren, dan is de second best optie om een 
schriftelijke felicitatie te sturen. 

- In de cadeausfeer wordt per geval bekeken wat kan. Voor kinderen is het veel leuker om een 
passend cadeau te krijgen dan alleen de "bloemen van het gemeentebestuur". Als er wel gekozen 
wordt om een cadeau te geven (of het nu wel of niet om kinderen gaat) is het richtbedrag € 25 per 
persoon. Het richtbedrag is gebaseerd op het bedrag dat geen probleem is voor de Belastingdienst 
en op basis van representatie is uitgegeven. 

- De afdeling Communicatie organiseert samen met het secretariaat van B en W de ontvangst. 
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BIJLAGE  Fondsen 
 
Iepen Mienskipfûns (Streekwurk)55 
Wanneer mensen met andere inwoners iets willen doen om hun wijk, dorp, regio of eiland vooruit te 
helpen, dan kan men terecht bij het provinciale Iepen Mienskipfuns. In Fryslân bruist het van de 
initiatieven! De provincie is op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de 
leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie 
Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen 
dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en 
bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen 
voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie 
en landschap. Een belangrijke voorwaarde is dat het idee niet alleen uitgevoerd wordt, maar samen 
met anderen. Voor inspiratie staat op de website van de provincie voorbeelden van eerder 
uitgevoerde projecten.  
 
Fondsenwerving 
Het Sportbedrijf Drachten en MOS (Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland) kunnen 
ondersteuning bieden bij het vinden van middelen bij fondsen. 
 
Activiteitenbudget 
Met de verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf Drachten kan je ondersteuning aanvragen 
(Meer financiën - Sportbedrijf Drachten) 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur56 
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen 
niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak 
alleen. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten 
en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen. 
 
Sportfonds Smallingerland57 
Een aanvraag bij Sportfonds Smallingerland gaat via de sportcoaches van Sportbedrijf Drachten. Kun jij 
een lidmaatschap bij een sportvereniging zelf niet betalen en ben je 18+? Neem dan contact  via de 
website van sportfonds Smallingerland. 
 
Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege de bezuinigingen en de 
decentralisaties is het voor gemeenten extra lastig een manier te vinden om te zorgen dat kinderen 
dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar 
ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep 
kinderen uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen. Veel gemeenten en provincies hebben daarom 
een Jeugdfonds Sport en Cultuur. De gemeente Smallingerland ondersteunt het Jeugdsportfonds en 
het Sportfonds Smallingerland. Het Sportfonds Smallingerland krijgt nu vorm via de middelen van het 
Lokaal Sportakkoord. De intentie is om dit blijvend te ondersteunen door aanpassingen in het 
minimabeleid. 
  

 
55 Iepen Mienskipsfûns | Fryslan 
56 Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) 
57 Sportfonds Smallingerland 
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BIJLAGE  Manifest "Alles Beweegt" 
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BIJLAGE  Capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties 
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1. Aanleiding, doelstelling en uitgangspunten 
 
1.1 Aanleiding 
De gemeente Smallingerland actualiseert het sportbeleid. Om afgewogen beleidskeuzes te maken op 
het gebied van de binnensportaccommodaties heeft de gemeente behoefte aan inzicht in het huidige 
gebruik en bezetting van de binnensportaccommodaties middels een capaciteitsonderzoek.  
 
1.2 Doelstelling 
Het doel van het capaciteitsonderzoek is feitelijk inzicht te geven in het huidige gebruik en bezetting 
van de binnensportaccommodaties in de gemeente Smallingerland. De onderzoeksresultaten van het 
capaciteitsonderzoek uit 2016 worden hierbij opnieuw berekend en geactualiseerd.  
 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een aantal aanbevelingen gedaan die gebruikt kunnen 
worden bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota Sport en Bewegen.  
 
1.3 Uitgangspunten en onderzoekskader 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten: 
 de ramingen zijn op dezelfde wijze opgesteld als bij het vorige capaciteitsonderzoek uit 2016. 

Hierbij is afzonderlijk gekeken naar de gymzalen en sporthallen, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen school- en verenigingsgebruik (inclusief overig gebruik). Dit betekent dat er verschillende 
maximale bezettingen in uren zijn 

 voor de gymzalen is een maximale bezetting van 69 uur gehanteerd: 
26 uur voor schoolgebruik (8.30 - 15.30 op maandag t/m vrijdag minus 9 uur pauzes/ 
wisselmomenten) 
43 uur voor verenigingsgebruik (15.30 - 22.30 op maandag t/m vrijdag, 9.00 – 17.00 op zaterdag) 

 voor de sporthallen wordt een maximale bezetting van 88 uur gehanteerd: 
26 uur voor schoolgebruik (8.30 - 15.30 op maandag t/m vrijdag minus 9 uur pauzes/ 
wisselmomenten) 
62 uur voor verenigingsgebruik (15.30 - 22.30 op maandag t/m vrijdag, 9.00 - 22.30 op zaterdag 
en zondag)58 

 uitgangspunt is een gemiddelde week in de periode november - maart. Dit omdat in de 
wintermaanden ook een aantal buitensportverenigingen (met name korfbal, voetbal en hockey) 
komt binnensporten. Ook wordt per accommodatie kort ingegaan op de totaalbezetting per jaar 

 in verband met schommelingen in de bezetting door corona is naast het lopende zaalseizoen 
2021-2022 ook een analyse gemaakt van de zaalseizoenen 2020-2021 en 2019-2020 

 

De volgende gymzalen en sporthallen maken onderdeel uit van het onderzoek:  
 

Gymzalen59 Sporthallen 
De Wiken (Accolade) Sportcentrum (3 zaaldelen daarnaast 2 gymzalen) 
De Brekken De Drait (3 zaaldelen)60 
Bûtewacht Sporthal Houtigehage 
Gauke Boelenstraat SNIJ Noordhal (Korfbalhal Drachten) 
’t Swin (Adenium)  
Splitting 1 (Splitting 19) 
Splitting 2 (Splitting 19) 
Boornbergum 
Drachtstercompagnie61 
Opeinde (*voorzien van ISpace) 
Oudega (MFC De Gearrin) 
Rottevalle 
MFA De Bouwen 
De Waring* 

 

 
58 In de berekeningen is rekening gehouden met de verdeling van de sporthallen in zaaldelen. 
59 De gymzalen voor het Speciaal Onderwijs maken geen uit van het onderzoek. Wel wordt bij de conclusies en aanbevelingen rekening 
gehouden met de realisatie van drie nieuwe gymzalen voor Speciaal (Basis) Onderwijs aan de Noorderhogeweg in Drachten. Deze zalen zullen 
na ingebruikname in 2024 in de avonden en weekenden ook verhuurd gaan worden aan sportclubs en andere gebruikers (door het Sportbedrijf). 
Deze gymzalen komen in de plaats van vijf andere gymzalen die momenteel alleen voor speciaal onderwijs worden gebruikt (geen medegebruik). 
60 Sporthal De Drait wordt in 2023 vervangen door een nieuwe sporthal met gewijzigde maatvoering. 
61 In Drachtstercompagnie wordt momenteel een nieuw MFC met gymzaal gebouwd. 
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2. Bezetting gymzalen 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bezetting van de gymzalen. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen de bezetting doordeweeks overdag tussen 8.30 uur en 15.30 uur (schooltijden) en de bezetting 
doordeweeks na 15.30 uur en op zaterdagen. De gymzalen worden niet gebruikt op zondag. 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven wordt voor de gymzalen wordt een maximale bezetting van 
69 uur per week gehanteerd: 26 uur doordeweeks overdag en 43 uur doordeweeks na 15.30 uur en 
op zaterdag. 
 

2.1 Onderwijsgebruik doordeweeks overdag (tot 15.30 uur) 

Onderstaand schema geeft per gymzaal inzicht in de gebruiksuren 2021-2022 en de vertaling hiervan 
in een percentage van de maximale bezetting voor onderwijsgebruik (26 uur per week).  
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 

 
Drachten   
De Wiken (Accolade) 27,5 >100% 
De Brekken 18 69% 
Bûtewacht 28,5 >100% 
Gauke Boelenstraat 23 88% 
’t Swin (Adenium) 28,5 >100% 
Splitting 1 (Splitting 19) 28 >100% 
Splitting 2 (Splitting 19) 27 >100% 
De Waring* 27,5 >100% 
MFA De Bouwen 24,5 94% 

 
Kleine kernen (met gymzaal)   
Boornbergum 13 50% 
Drachtstercompagnie 8,5 33% 
Opeinde* 6,5 25% 
Oudega (MFC De Gearrin)** 11 42% 
Rottevalle 5 19% 

 

* voorzien van ISpace 
** alleen cijfers seizoen 2020-2021 
 
De bezettingsgraad verschilt fors per locatie. Zes van de veertien gymzalen hebben doordeweeks 
overdag een maximale bezetting. In de kleinere dorpen ligt de bezetting logischerwijs lager vanwege 
de lagere leerlingenaantallen. In Drachtstercompagnie, Opeinde en Rottevalle ligt de bezetting op 
33% of lager.  
 
In vergelijking met het capaciteitsonderzoek in seizoen 2015-2016 is met name bij gymzaal 
Butewacht, MFA De Bouwen, t Swin en Splitting 2 de bezettingsgraad omhoog gegaan. De 
onderwijsbezetting bij de gymzalen Opeinde en Rottevalle is ten opzichte van de vorige meting 
omlaag gegaan. 
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2.2 Verenigingsgebruik doordeweeks na 15.30 uur en op zaterdag 

Onderstaand schema geeft per gymzaal inzicht in de gebruiksuren 2021-2022 en de vertaling hiervan 
in een percentage van de maximale bezetting voor verenigings- en overig gebruik (43 uur per week).  
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 

 
Drachten   
De Wiken (Accolade) 18 42% 
De Brekken 14 33% 
Bûtewacht 11,5 27% 
Gauke Boelensstraat 22 51% 
’t Swin (Adenium) 1 2% 
Splitting 1 (Splitting 19) 13 30% 
Splitting 2 (Splitting 19) 18,5 43% 
De Waring* 16 37% 
MFA De Bouwen 17 40% 

 
Kleine kernen (met gymzaal)   
Boornbergum 13,5 31% 
Drachtstercompagnie 8 19% 
Opeinde* 17,5 41% 
Oudega (MFC De Gearrin)** 18,5 43% 
Rottevalle 4 9% 

* voorzien van ISpace 
** alleen cijfers seizoen 2020-2021 
 
De bezettingsgraad na 15.30 uur en op zaterdag ligt gemiddeld lager dan de onderwijsbezetting, iets 
wat overeen komt met het landelijke beeld bij gymzalen. Ook hier zijn grote verschillen te zien in de 
bezettingsgraad, wat samenhangt met de ligging (verstedelijkte omgeving of platteland)62. Er zijn 7 
gymzalen met een bezettingsgraad van 33% of minder (De Brekken, Butewacht, ’t Swin, Splitting 1, 
Boornbergum, Drachtstercompagnie en Rottevalle). Gymzalen De Wiken, Gauke 
Boelensstraat,Splitting 2, Opeinde en Oudega kennen een bezetting van 40% of meer. Gauke 
Boulensstraat heeft met 51% de hoogste bezettingsgraad. Op zaterdagen zijn de gymzalen niet of 
nauwelijks bezet. 
 
Ten opzichte van het capaciteitsonderzoek in 2015-2016 is de bezettingsgraad bij de meeste 
gymzalen omlaag gegaan. Bij ’t Swin (erg gedateerd), Drachtstercompagnie en Rottevalle (aantal 
verenigingen gestopt) het sterkst. De nieuw in gebruik genomen gymzaal De Waring heeft voor circa 
10 uur per week gebruikers uit andere zalen overgenomen. 
 
Drie gymzalen zagen de bezettingsgraad toenemen: Splitting 2 (twee nieuwe vaste huurders), 
Opeinde (meer volleybalgebruik) en Oudega. 
 
 
  

 
62 Landelijk onderzoek Mulier Instituut- Binnensportaccommodaties in Nederland – december 2020. 



Sportbeleid 2023+ "Rekken en strekken" 
 

39 

2.3 Totaalgebruik gymzalen hoogseizoen 

Tot slot is gekeken naar het totaalgebruik van de gymzalen. Onderstaande tabel geeft hier het 
overzicht van. Hieruit komt naar voren dat de gymzalen De Wiken en Splitting 2 de hoogste 
bezettingsgraad kennen en de gymzalen Drachtstercompagnie en Rottevalle de laagste. 
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 

 
Drachten   
De Wiken (Accolade) 45,5 66% 
De Brekken,  32 46% 
Bûtewacht,  40 58% 
Gauke Boelenstraat,  45 65% 
’t Swin (Adenium) 29,5 43% 
Splitting 1 (Splitting 19) 41 59% 
Splitting 2 (Splitting 19) 45,5 66% 
De Waring* 43,5 63% 
MFA De Bouwen 41,5 60% 

 
Kleine kernen (met gymzaal)   
Boornbergum 26,5 38% 
Drachtstercompagnie 16,5 24% 
Opeinde*,  24 35% 
Oudega (MFC De Gearrin)** 29,5 43% 
Rottevalle 9 13% 

* voorzien van ISpace 
** alleen cijfers seizoen 2020-2021 
 
2.4 Jaargebruik gymzalen 

Naast de bezettingsgraad tijdens het hoogseizoen kan ook worden gekeken naar de bezetting over 
het gehele jaar. Dit werd voorheen ook geregistreerd door het Sportbedrijf maar de laatste jaren niet 
meer. In 2019 is dit het laatst geregistreerd. Daarom zijn deze cijfers verwerkt in deze rapportage. Er 
is een bezettingspercentage berekend op basis van een capaciteit van 2.760 uur per jaar. Dit 
urentotaal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 onderwijsgebruik doordeweeks overdag (tot 15.30 uur): 26 uur x 40 weken = 1.040 uur per jaar 
 verenigingsgebruik doordeweeks na 15.30 uur en op zaterdag: 43 uur x 40 weken = 1.720 uur 

per jaar 
 

 2019 (meer recente jaarcijfers niet voorhanden) 
Locatie Gebruik (uren/ jaar) Bezetting 

 
Drachten   
De Wiken (Accolade) 1811 66% 
De Brekken 1258 46% 
Bûtewacht 1225 44% 
Gauke Boelenstraat 1583 57% 
’t Swin (Adenium) 1228 44% 
Splitting 1 (Splitting 19) 3229 

58% 
Splitting 2 (Splitting 19) Incl. Splitting A 
MFA De Bouwen 1117 40% 
De Waring 1741 63% 

 
Kleine kernen (met gymzaal)   
Boornbergum 646 23% 
Drachtstercompagnie 774 28% 
Opeinde 722 26% 
Oudega (MFC De Gearrin) niet bekend niet bekend 
Rottevalle 304 11% 

 

* Gegevens voor Splitting 1 en 2 zijn samengevoegd 
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3. Bezetting sporthallen 
 

 
Naast de bezetting van de gymzalen is een analyse gemaakt van de bezetting van de sporthallen. Bij 
deze berekeningen wordt een maximale bezetting van 88 uur per week gehanteerd. 
 26 uur voor schoolgebruik (8.30 - 15.30 op maandag t/m vrijdag minus 9 uur pauzes) 
 62 uur voor verenigingsgebruik (15.30 - 22.30 op maandag t/m vrijdag, 9.00 - 22.30 op zaterdag 

en zondag) 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de sporthallen die worden verhuurd door het Sportbedrijf: 
 Sportcentrum Drachten: 3 zaaldelen en 2 gymzalen 
 De Drait: 3 zaaldelen 
 
Sporthal De Drait wordt in 2023 vervangen door een nieuwe sporthal ook weer met drie zaaldelen en 
iets ruimere afmetingen. 
 
Aansluitend wordt ingegaan op de andere drie sporthallen binnen de gemeente: 
 Korfbalhal SNIJ Noordhal in Drachten (beheer door stichting) 
 Sporthal Dunoard in Houtigehage (beheer door stichting) 
 Sporthal Singelland VHS in Drachten (beheer door onderwijsinstelling) 
 
Onderstaande tabel laat zien dat de sporthallen op onderdelen een verschillend voorzieningenniveau 
kennen. 
 

 Sportcentrum 
Drachten 

 

Sporthal De 
Drait 

 

Korfbalhal 
SNIJ 

Noordhal* 

Sporthal 
Dunoard 

Houtigehage 

Sporthal 
Singelland 

VHS 
 

Sportvloer van 24 x 44 
meter* of meer 

X X X X X 

Was- en kleedruimten X X X X X 
Obstakelvrije hoogte van 
minimaal 7 meter* 

X X X X  

Horeca X X X X  
Scheidingswanden t.b.v. 
opdelen hal 

X X - - Niet bekend 

 
* competitie-eis diverse zaalsporten 
 
Er is er net als bij de gymzalen een analyse gemaakt van de bezetting tijdens een gemiddelde week 
tijdens het hoogseizoen (november – maart). Op basis van de beschikbare informatie is daarnaast (op 
onderdelen) ook gekeken naar het gebruik over het hele jaar. 
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3.1 Onderwijsgebruik doordeweeks overdag (tot 15.30 uur) 

Onderstaand schema geeft per sporthal c.q. zaaldeel inzicht in de gebruiksuren 2021-2022 en de 
vertaling hiervan in een percentage van de maximale bezetting voor onderwijsgebruik (26 uur per 
week).  
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 
 

Sportcentrum Drachten 
Sporthal zaaldeel 1 25,5 98% 
Sporthal zaaldeel 2 27,5 >100% 
Sporthal zaaldeel 3 29,5 >100% 
Gymzaal 1 31 >100% 
Gymzaal 2 26,5 >100% 
Sporthal De Drait 
Sporthal zaaldeel 1 23 88% 
Sporthal zaaldeel 2 21,5 83% 
Sporthal zaaldeel 3 23,5 90% 
Korfbalhal SNIJ Noordhal* 
Sporthal zaaldeel 1 26 100% 
Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Dunoard in Houtigehage* 
Sporthal zaaldeel 1 2,5  (5 klokuren halve zaal 

omgerekend naar hele hal) 
10% 

Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Singelland VHS 
Sporthal zaaldeel 1 Volledig bezet >100% 
Sporthal zaaldeel 2 Idem >100% 
Sporthal zaaldeel 3 Idem >100% 

 

* geen cijfers uitgesplitst per zaaldeel beschikbaar 
 
De bezettingsgraad overdag is bij de meeste sporthallen hoog. Alleen sporthal Houtigehage kent een 
erg lage bezetting overdag. De overige sporthallen zijn allemaal goed tot zeer goed bezet. 
 
3.2 Verenigingsgebruik doordeweeks na 15.30 uur en op zaterdag 

Onderstaand schema geeft per gymzaal inzicht in de gebruiksuren 2021-2022 en de vertaling hiervan 
in een percentage van de maximale bezetting voor verenigings- en overig gebruik (62 uur per week).  
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 
 

Sportcentrum Drachten 
Sporthal zaaldeel 1 36,5 59% 
Sporthal zaaldeel 2 40 65% 
Sporthal zaaldeel 3 41,5 67% 
Gymzaal 1 24,5 57% 
Gymzaal 2 14,5 34% 
Sporthal De Drait 
Sporthal zaaldeel 1 40 65% 
Sporthal zaaldeel 2 40,5 65% 
Sporthal zaaldeel 3 40,5 65% 
Korfbalhal SNIJ Noordhal 
Sporthal zaaldeel 1 43 69% 
Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Dunoard in Houtigehage* 
Sporthal zaaldeel 1 33,5 54% 
Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Singelland VHS 
Sporthal zaaldeel 1 Niet verhuurd 0% 
Sporthal zaaldeel 2 Niet verhuurd 0% 
Sporthal zaaldeel 3 Niet verhuurd 0% 

 

* geen cijfers uitgesplitst per zaaldeel beschikbaar 
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Kijkende naar de verhuur na 15.30 uur en in de weekenden is te zien dat sporthallen van 
Sportcentrum Drachten, De Drait en de SNIJ Noordhal (korfbalhal) een vergelijkbare bezetting kennen 
tussen de 60% en 70%. Sporthal Houtigehage kent een iets lagere bezetting met 54%. Let wel: dit zijn 
de percentages in het hoogseizoen. Buiten het zaalhockey- en met name zaalkorfbalseizoen ligt de 
bezetting in de sporthallen aanzienlijk lager. 
 
De sporthal van het Singelland College wordt momenteel niet verhuurd buiten schooltijden. Volgend 
schooljaar mogelijk wel in verband met de tijdelijke sluiting van sporthal De Drait. 
 
 

3.3 Totaalgebruik sporthallen hoogseizoen 

Tot slot is net als bij de gymzalen gekeken naar het totaalgebruik. Onderstaande tabel geeft hier het 
overzicht van. Hieruit komt naar voren dat de sporthallen van Sportcentrum Drachten en de SNIJ 
Noordhal tijdens het hoogseizoen de beste bezetting kennen en de Sporthal Singelland VHS en 
Houtigehage de laagste bezetting. 
 

 2021-2022 (corona-effecten gecorrigeerd) 
Locatie Gebruik (uren/ week) Bezetting 
 

Sportcentrum Drachten 
Sporthal zaaldeel 1 62 70% 
Sporthal zaaldeel 2 67,5 77% 
Sporthal zaaldeel 3 71 81% 
Gymzaal 1 55,5 63% 
Gymzaal 2 41 47% 
Sporthal De Drait 
Sporthal zaaldeel 1 63 72% 
Sporthal zaaldeel 2 62 70% 
Sporthal zaaldeel 3 64 73% 
Korfbalhal SNIJ Noordhal* 
Sporthal zaaldeel 1 69 78% 
Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Dunoard in Houtigehage* 
Sporthal zaaldeel 1 36 41% 
Sporthal zaaldeel 2 
Sporthal Singelland VHS 
Sporthal zaaldeel 1 Overdag bezet/ buiten schooltijden 

niet 
Overdag bezet/ buiten schooltijden 

niet 
Sporthal zaaldeel 2 Idem Idem 
Sporthal zaaldeel 3 Idem idem 

 
In vergelijking met het vorige capaciteitsonderzoek in 2015-2016 is de bezettingsgraad bij sporthal De 
Drait ongeveer gelijk gebleven. Hetzelfde geldt voor de twee sportzalen in Sportcentrum Drachten.  
 
De sporthal van Sportcentrum Drachten en de SNIJ Noordhal zijn qua bezettingsgraad ietsje omlaag 
gegaan. Bij sporthal Houtigehage is er sprake van een sterkere afname van de bezettingsgraad (circa 
15% lager). 
 
 
3.4 Jaargebruik sporthallen 

Naast de bezettingsgraad tijdens het hoogseizoen kan ook worden gekeken naar de bezetting over 
het gehele jaar. Dit werd voorheen ook geregistreerd door het Sportbedrijf maar de laatste jaren niet 
meer. In 2019 is dit het laatst geregistreerd. Daarom zijn deze cijfers verwerkt in deze rapportage. Van 
de SNIJ Noordhal zijn wel recentere cijfers beschikbaar. Van sporthal Houtigehage en sporthal 
Singelland VHS zijn geen jaartotalen beschikbaar. 
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Er is een bezettingspercentage berekend op basis van een capaciteit van 3.520 uur per jaar. Dit 
urentotaal is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 onderwijsgebruik doordeweeks overdag (tot 15.30 uur): 26 uur x 40 weken = 1.040 uur per jaar 
 verenigingsgebruik doordeweeks na 15.30 uur en op zaterdag: 62 uur x 40 weken = 2.480 uur 

per jaar 
 
Overzicht verhuurde uren per jaar 

Sportcentrum Drachten - sporthallen (2019) 2.556 73% 

Sportcentrum Drachten - sportzalen (gemiddelde 2 zalen 2019) 2.007 57% 

Sporthal De Drait (2019) 1.951 55% 

SNIJ Noordhal (2021) 2.470 70% 

Sporthal Houtigehage (1.000 uur)63 

Sporthal Singelland VHS niet bekend 
 

Het landelijk gemiddelde64 van gemeentelijke sporthallen ligt op 2.000 uur per jaar. De gemeentelijke 
sporthallen liggen rond dit gemiddelde.  

 
63 Geen concrete cijfers voorhanden, maar grove indicatie: 200 uur sporthal halve zaal is omgerekend 100 uur per jaar. Verhuur 

avonden en weekenden a 36 uur x 25 weken is 900 uur. Totaal afgerond 1.000 uur per jaar. 

64 Landelijk onderzoek Mulier Instituut- Binnensportaccommodaties in Nederland – december 2020. 
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4. Leerlingenprognoses versus toenemende aandacht sport en bewegen 
 

4.1 Leerlingenprognoses 
Voorliggend capaciteitsonderzoek geeft inzicht in de huidige bezettingsgraad van de 
binnensportaccommodaties. Hoewel een prognose van de toekomstige bezetting geen onderdeel 
uitmaakt van het onderzoek is, vooruitlopend op de conclusies en aanbevelingen, toch een korte 
analyse gemaakt van verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren. Dit is een 
belangrijke indicator voor het toekomstig onderwijsgebruik en ontwikkelingskansen van 
sportverenigingen. 

Onderstaande tabellen65 geven de prognoses voor zowel de kleine kernen als ‘overig Smallingerland’ 
(met name Drachten). 

 

Per kleine kern zijn flinke verschillen te zien voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal leerlingen. 
Het totaal aantal leerlingen voor de uitgelichte kernen neemt met 3% iets toe de komende jaren. 

 

 

Het aantal leerlingen in de rest van de gemeente neemt de komende jaren af met circa 1% per jaar. In 
2030 ligt het aantal leerlingen dan ook 10% lager ten opzichte van 2020. 

 

4.2 Toenemende aandacht sport en bewegen 
Landelijk en ook in de gemeente Smallingerland is sprake van een toenemende aandacht voor sport 
en bewegen. Zeker omdat de functie hiervan breder wordt getrokken dan voorheen, denk hierbij 
bijvoorbeeld  aan gezondheidspreventie, voorkomen sociale isolement, et cetera. Ook wordt landelijk 
lobby gevoerd voor meer gymonderwijs voor kinderen en het professioneel ondersteunen van 
sportverenigingen. Het effect van deze ontwikkelingen op de behoefte aan 
binnensportaccommodaties valt lastig te kwantificeren.  
 
De zaalsporten staan daarentegen landelijk onder druk. Hoewel hier geen specifiek onderzoek naar is 
gedaan lijkt dit ook het geval in de gemeente Smallingerland. Kijkende naar het accommodatiebeleid 
op het gebied van binnensport streeft de gemeente met haar sport- en beweegbeleid naar het behoud 
van de huidige ledenaantallen, waarmee de behoefte aan zaalaccommodaties (vanuit de 
sportverenigingen) per saldo ongeveer gelijk zou moeten blijven. 
 
 
  

 
65 Monitor Dashboards Scholen Smallingerland, 12 januari 2021 

Ontwikkeling leerlingenaantallen 2020 2030 %

Drachtstercompagnie 109 129 18%

Houtigehage 55 75 36%

Opeinde 149 144 -3%

Oudega 154 134 -13%

Rottevalle 95 99 4%

Boornbergum 171 174 2%

Totaal kleine kernen 733 755 3%

Ontwikkeling leerlingenaantallen 2020 2030 %

Overig Smallingerland (met name Drachten) 10472 9384 -10%
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
Bezettingsgraad gymzalen doordeweeks overdag tot 15.30 uur (onderwijsgebruik) 
 De bezettingsgraad van de gymzalen verschilt fors per locatie. Zes van de veertien zalen hebben 

doordeweeks overdag een maximale bezetting. In de kleinere dorpen ligt de bezetting 
logischerwijs lager. In Drachtstercompagnie, Opeinde en Rottevalle ligt de bezetting op 33% of 
lager.  

 In vergelijking met het capaciteitsonderzoek van 2015-2016 is bij gymzaal Butewacht, MFA De 
Bouwen, t Swin en Splitting 2 de bezettingsgraad omhoog gegaan. De onderwijsbezetting bij de 
gymzalen Opeinde en Rottevalle is ten opzichte van de vorige meting omlaag gegaan. 

 
Bezettingsgraad gymzalen na 15.30 uur en op zaterdag (verenigingsgebruik) 
 Deze ligt gemiddeld lager dan de onderwijsbezetting, iets wat overeen komt met het landelijke 

beeld. Ook hier zijn grote verschillen te zien. Er zijn zeven gymzalen met een bezettingsgraad 
van 33% of minder (De Brekken, Butewacht, ’t Swin, Splitting 1, Boornbergum, 
Drachtstercompagnie en Rottevalle). Gymzalen De Wiken, Gauke Boelensstraat, Splitting 2, 
Opeinde en Oudega kennen een bezetting van 40% of meer. Gauke Boulensstraat heeft met 
51% de hoogste bezettingsgraad.  

 Op zaterdagen zijn de gymzalen niet of nauwelijks bezet. 
 Ten opzichte van het capaciteitsonderzoek in 2015-2016 is de bezettingsgraad bij de meeste 

gymzalen omlaag gegaan. Bij ’t Swin (erg gedateerd), Drachtstercompagnie en Rottevalle (aantal 
verenigingen gestopt) het sterkst. Drie gymzalen zagen de bezettingsgraad toenemen: Splitting 2, 
Opeinde en Oudega.  

 
Bezettingsgraad gymzalen totaalgebruik 
 Kijkende naar de totale bezettingsgraad dan blijkt dat de gymzalen De Wiken en Splitting 2 de 

hoogste bezetting kennen en de gymzalen Drachtstercompagnie en Rottevalle de laagste. 
 
Bezettingsgraad sporthallen doordeweeks overdag tot 15.30 uur (onderwijsgebruik) 
 De bezettingsgraad overdag is bij de meeste sporthallen hoog. Alleen sporthal Houtigehage kent 

een (erg) lage bezetting. De overige sporthallen zijn allemaal goed tot zeer goed bezet. 
 
Bezettingsgraad sporthallen na 15.30 uur en in het weekend (verenigingsgebruik) 
 Kijkende naar de verhuur na 15.30 uur en in de weekenden is te zien dat sporthallen van 

Sportcentrum Drachten, De Drait en de SNIJ Noordhal (korfbalhal) een vergelijkbare bezetting 
kennen tussen de 60% en 70%. Sporthal Houtigehage kent een iets lagere bezetting met 54%. 
Let wel: dit zijn de percentages in het hoogseizoen. Buiten het zaalhockey- en met name 
zaalkorfbalseizoen ligt de bezetting in de sporthallen aanzienlijk lager. 

 De sporthal van het Singelland College wordt momenteel niet verhuurd buiten schooltijden. 
Volgend schooljaar mogelijk wel in verband met de tijdelijke sluiting van sporthal De Drait. 

 
Bezettingsgraad sporthallen totaalgebruik 
 Kijkende naar de totale bezettingsgraad dan blijkt dat de sporthal van Sportcentrum Drachten en 

de SNIJ Noordhal tijdens het hoogseizoen de hoogste bezetting kennen en de Sporthal 
Singelland VHS en Houtigehage de laagste bezetting. 

 In vergelijking met het vorige capaciteitsonderzoek in 2015-2016 is de bezettingsgraad bij 
sporthal De Drait ongeveer gelijk gebleven. Hetzelfde geldt voor de twee sportzalen in 
Sportcentrum Drachten. De sporthal van Sportcentrum Drachten en de SNIJ Noordhal zijn qua 
bezettingsgraad ietsje omlaag gegaan. Bij sporthal Houtigehage is er sprake van een sterkere 
afname van de bezettingsgraad (circa 15% lager). 
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Verborgen vraag 
 Navraag bij het Sportbedrijf leert dat er sprake is van een beperkte verborgen vraag bij de 

sporthallen (geldt niet voor gymzalen). Er komen regelmatig aanvragen binnen voor (extra) 
primetime sporthaluren in het hoogseizoen. Buiten de primetime uren en voor wat betreft de 
gymzalen is volgens het Sportbedrijf geen sprake van een verborgen vraag. 

 
Gebruik binnen versus buiten gemeente 
 Het gros van de gebruikers komt uit de gemeente Smallingerland. Waar in andere gemeenten 

soms een substantieel deel van de huurders uit buurgemeenten komt is dat in de gemeente 
Smallingerland zeer beperkt het geval. 

 
Demografie versus toenemende aandacht voor sport en bewegen 
 In de kleine kernen Drachtstercompagnie, Opeinde en Rottevalle, Oudega, Houtigehage en 

Boornbergum zijn flinke verschillen te zien voor wat betreft de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen. Het totaal aantal leerlingen voor de uitgelichte kernen neemt met 3% iets toe de 
komende jaren. 

 Het aantal leerlingen in de rest van de gemeente neemt de komende jaren af met circa 1% per 
jaar. In 2030 ligt het aantal leerlingen dan ook 10% lager ten opzichte van 2020. 

 Landelijk en ook in de gemeente Smallingerland is sprake van een toenemende aandacht voor 
sport en bewegen. Zeker omdat de functie hiervan breder wordt getrokken dan voorheen, denk 
hierbij bijvoorbeeld  aan gezondheidspreventie, voorkomen sociale isolement, et cetera. Ook 
wordt landelijk lobby gevoerd voor meer gymonderwijs voor kinderen. Het effect van deze 
ontwikkelingen op de behoefte aan binnensportaccommodaties valt lastig te kwantificeren. 

 
Noodzaak extra binnensportaccommodaties 
 Kijkende naar de hiervoor benoemde trends en ontwikkelingen en de nog beschikbare ruimte 

buiten het hoogseizoen (november – april) is er geen noodzaak om het aantal 
binnensportaccommodaties uit te breiden.  

 De keuzemogelijkheden in de avonduren en weekenden worden daarnaast vanaf 2024 vergroot 
wanneer de nieuwe gymzalen voor speciaal onderwijs (Noorderhogeweg Drachten) in avonden 
en weekenden ook worden opengesteld voor sportverenigingen en andere gebruikers. 

 
Aantal benodigde sporthallen 
 Kijkende naar het huidige gebruik volstaat op dit moment een totaal van vier (volwaardige) 

sporthallen tijdens het hoogseizoen. Ervan uitgaande dat het nieuwe sport- en beweegbeleid van 
zowel gemeente als sportclubs leidt tot een behoud van de huidige aantallen ‘overdekte sport- en 
beweeguren’. Vier sporthallen (los van de beheersvorm) is ook in lijn met het landelijk 
gemiddelde voor gemeenten met 50.000 – 100.000 inwoners: 2,2 sporthallen per 25.000 
inwoners66.  

 In theorie in het mogelijk om de capaciteit – tijdens het hoogseizoen - ook in drie sporthallen kwijt 
te kunnen, maar dat vraagt wel om een herverdeling van de inroosteringen waarbij ook uren op, 
voor verenigingen, minder gewenste tijdstippen worden benut c.q. clubs op meerdere locaties 
worden gehuisvest. Denk hierbij aan trainingen naar eerder op de middag, benutten vrije uren 
zondagen, jongste jeugdteams van sporthallen naar gymzalen verplaatsen. De vraag is of dat 
maatschappelijk en beleidsmatig wenselijk is. 

 Buiten het hoogseizoen (november – maart) is de bezetting van de sporthallen veel lager omdat 
er geen zaalkorfbal en zaalhockey is. Op deze momenten volstaat twee tot drie sporthallen. 
 

 
  

 
66 Landelijk onderzoek Mulier Instituut- Binnensportaccommodaties in Nederland – december 2020. 
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5.2 Aanbevelingen 
 
Optimaliseren sportgebruik gymzalen 

Verschillende gymzalen kennen nog volop ruimte voor extra gebruik. Met name in de weekenden. Op 
de zondagen zijn de gymzalen momenteel gesloten en worden niet verhuurd. Kijkende naar de 
ambities van het nieuw te vormen sportbeleid c.q. het lokale Sportakkoord is het aan te bevelen om te 
kijken op welke wijze de beschikbare ruimte breder ingezet kan worden voor bijvoorbeeld 
ouderensport, e-sports, bootcamp, specifiek doelgroepaanbod, dans- en vechtsport. Mogelijk kunnen 
combinaties van binnen- en buitensportaanbod worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
calisthenics- en freerunningvoorzieningen direct naast sommige gymzalen. 
 
Het optimaliseren van het gebruik vraagt om een gerichte promotiecampagne (mogelijk na 
voorafgaand behoefteonderzoek). Denk bijvoorbeeld aan specifieke activiteiten als kinderfeestjes en 
(in de winter) wekelijks open zaalvoetbaluurtjes i.s.m. buurtsportcoach.  
 
Wat de drempel om van de accommodatie gebruik te maken ook kan verlagen is de toegang te 
vereenvoudigen door digitale sleutels (je reserveert zaal en krijg digitale code om accommodatie te 
openen, waarbij direct verlichting is ingeschakeld tijdens het afgehuurd tijdslot) in combinatie met een 
reserverings-app. 
 
Optimalisering onderwijsgebruik gymzalen kleine kernen 
De bezettingsgraad van de gymzalen in een aantal kleine kernen/ dorpen is erg laag (bezettingsgraad 
onder 40%). De (toekomstige) kosten zijn relatief hoog, maar de aanwezigheid is vanuit het 
onderwijshuisvestingsbeleid te verantwoorden. Op plekken waar overdag nog veel ruimte beschikbaar 
is zou gestart kunnen worden met pilots op het gebied van meer gymuren per kind (in het verlengde 
van de landelijke lobby hiervoor. Dit vraagt vooralsnog wel om een aparte financiering). 
 
Sporthal Houtigehage  
De bezetting van sporthal Houtigehage is fors lager dan gemiddeld. Dit komt met name door het 
minimale gebruik doordeweeks overdag en het relatief korte zaalkorfbalseizoen. De beheersstichting 
staat komende jaren voor verschillende (groot) onderhoudsinvesteringen die naar verwachting niet 
eenvoudig zijn terug te verdienen door inkomsten reguliere verhuur. Het advies is om hierover tijdig 
met de stichting in gesprek te gaan. 
 
Sporthal Singelland VHS 
Deze sporthal wordt momenteel alleen als tijdelijke opvang gebruikt voor verenigingssport. Verder 
staat de accommodatie in de avonduren en weekenden leeg. Dit heeft onder meer te maken met: 
- De ruimtelijke situering van de accommodatie (gericht op gebruik leerlingen, niet op medegebruik 

verenigingen) 
- Het ontbreken van een noodzaak om de hal breder te verhuren voor het betreffende 

schoolbestuur (geen contractuele afspraken met de gemeente) 
- Het voorzieningenniveau (geen horeca, geen tribune, beperkte hoogte waardoor diverse 

competitiewedstrijden niet mogelijk zijn) 
 
Desondanks zou de accommodatie met een aantal slimme bouwkundige/ organisatorische 
aanpassingen wellicht wel een rol kunnen vervullen voor de (recreatieve) verenigingssport. Denk 
hierbij aan trainingen voor jeugdteams of lagere seniorenteams op aantrekkelijke prime-time uren.  
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Bijlage: Overzicht binnensportaccommodaties 
 
Gymzalen 
 
De Wiken (Accolade) 
De Brekken 
Bûtewacht 
Gauke Boelensstraat 
’t Swin (Adenium) 
Splitting 1 (Splitting 19) 
Splitting 2 (Splitting 19) 
Boornbergum 
Drachtstercompagnie 
Opeinde 
Oudega (MFC De Gearrin) 
Rottevalle 
MFA De Bouwen 
De Waring 
 
Scholen* 
14. SBO Sjalom: 1 gymzaal 
15. SO de Rank: 1 gymzaal 
16. SO de Lanen: 1 gymzaal 
17. SO de Skelp: 1 gymzaal 
18. VSO Talryk: 2 gymzalen 
19. Liudger HAVO-VWO: 2 gymzalen 
20. Singelland-Drachtster Lyceum: tenminste 2 gymzalen 
* Gymzalen in scholen zijn niet meegenomen in de capaciteitsberekening 
 
Sporthallen 
 
Beheer Sportbedrijf Smallingerland 
1. Sporthal de Drait 
2. Sportcentrum Drachten 
 
Beheer Stichting 
3. Korfbalhal: stichting Korfbalhal 
4. Sporthal Houtigehage: Stichting Sporthal Houtigehage 
5. Sporthal Singelland VHS: onderwijs stichting 
 
 
 

 


