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Cultuur en Recreatie 
 



   2 

Classificatie: Intern

 

 



   3 
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Ambitie 

Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook 
van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, 
cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen 
zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en 
verbinding tussen inwoners te realiseren. 

  

Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Het is belangrijk voor het welzijn van 
inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt zeker voor kennismaking met 
cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. De artistieke, 
maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarden van cultuur brengen we tot uiting in ons beleid. 

  

De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit 
van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, 
toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de 
betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die 
historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook 
een steeds belangrijker vestigingsfactor. We zetten ons in om verduurzaming van het cultuurhistorisch 
erfgoed te bewerkstelligen. 

  

Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een 
inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en 
ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor 
zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren 
draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur. 

  

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen. 
Om dit te bereiken zorgen we ervoor dat er sprake is van een aantrekkelijke buitenruimte waar jong en oud 
kunnen ontspannen en genieten door te bewegen en te spelen. Dit doen we o.a. door de instandhouding van 
parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen.  Met de inzet van buurtsportcoaches en door het 
creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren wij dat jong en oud voldoende kunnen bewegen. 

  

Corona 

De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze 
maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat 
deze organisaties bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven door de organisatie van 
activiteiten en de inzet van de aanwezige expertise binnen die organisatie. Die infrastructuur willen we waar 
mogelijk overeind houden. Om dit te bewerkstelligen hebben we steunmaatregelen ingezet. We blijven ons 
inzetten voor de ontplooiing van verenigingen en inwoners in de fase van de coronacrisis waarin weer meer 
activiteiten mogelijk zijn. 
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8.1 Kunst en Cultuur 

Doelstellingen 

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur 

Kunst en cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische 
waarde van de gemeente Gooise Meren. 

  

 

Maatregelen 

De waardevolle eigendommen laten taxeren 

Omschrijving (toelichting) 

Er wordt een kerncollectie vastgesteld van de kunst in het bezit van de gemeente. Onderzoek moet uitwijzen 
welk deel nog aan kunstenaars moet worden aangeboden in het kader van de voormalige BKR-regeling. Met 
de verzekeraar worden de condities van de verschillende ruimtes waarin de kunst zich bevindt getoetst en zo 
nodig geoptimaliseerd.  

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Kwaliteit 

De kunstcollectie van de gemeente bevindt zich in een nieuw depot in het gemeentehuis. De collectie is 
getaxeerd. Dat geldt ook voor het deel dat aanwezig is in het streekarchief Naarden, de kazerne in Muiden 
en het stadhuis in Naarden. Het taxatierapport wordt ook gebruikt door de verzekeraar. De taxateur 
beoordeelt ook ons voorstel voor de kerncollectie, waarin met name kunstwerken behouden blijven van 
kunstenaars met een binding met Gooise Meren of directe omgeving (geboren, woonachtig, werkzaam) 
en / of  kunstwerken met een weergave van de Gooise Meren of directe omgeving. 

Kwaliteit 

Omschrijving (toelichting) 

De kunstcollectie van de gemeente bevindt zich in een nieuw depot in het gemeentehuis. De collectie is 
getaxeerd. Dat geldt ook voor het deel dat aanwezig is in het streekarchief Naarden, de kazerne in Muiden en 
het stadhuis in Naarden. Het taxatierapport wordt ook gebruikt door de verzekeraar. De taxateur beoordeelt 
ook ons voorstel voor de kerncollectie, waarin met name kunstwerken behouden blijven van kunstenaars met 
een binding met Gooise Meren of directe omgeving (geboren, woonachtig, werkzaam) en/of kunstwerken met 
een weergave van de Gooise Meren of directe omgeving. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Opstellen beleidsnota cultuur 

Omschrijving (toelichting) 

Als de beleidsvisie 2022-2028  in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kan het 
uitvoeringsprogramma worden opgesteld. In de visie staan acties die daarin worden uitgewerkt.  
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Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Doelstellingen 

8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen 

Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. 

 

Maatregelen 

Doorvoeren wijziging cultuureducatie 
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8.2 Cultureel Erfgoed 

Doelstellingen 

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed 

Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. 
Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten. 

 

Maatregelen 

Samenwerken met erfgoedpartners 

Omschrijving (toelichting) 

Om erfgoed als kennisbron in te zetten en er op voort te borduren, is het belangrijk om het erfgoed in kaart te 
brengen en kennis te delen. Onze erfgoedpartners spelen daarin een grote rol. Ook hebben zij een taak in het 
onder de aandacht brengen van ons erfgoed en het betrekken van een breder publiek. Een aantal historische 
kringen en organisaties die de Open Monumentendag organiseren ondersteunen we met een subsidie. In 2022 
houden we de bestaande subsidies tegen het licht en onderzoeken we of andere verenigingen mogelijk in 
aanmerking komen. Dit doen we samen met het onderzoek naar subsidies aan culturele instellingen. Met 
elkaar gaan we vaststellen welke afwegingen we maken om subsidie toe te kennen.  

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Actualiseren erfgoedbestand 

Omschrijving (toelichting) 

Het in stand houden van erfgoed is de kerntaak van gemeentelijk erfgoedbeleid. Net zoals voorgaande jaren 
blijven we in de periode 2022-2025 inzetten op het actualiseren van de monumentenlijst. Daarbij geven we 
eerst aandacht aan de kernen waar in het verleden minder gemeentelijke monumenten zijn aangewezen, 
namelijk Muiderberg en Muiden. Daarnaast onderzoeken we de wenselijkheid en mogelijkheid van het op 
gemeentelijk niveau aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook bekijken we of we panden, die 
net niet de monumentenstatus verdienen maar wel beeldbepalend zijn, via het Omgevingsplan kunnen 
beschermen als ‘karakteristiek pand’. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart 

Omschrijving (toelichting) 

We hebben als ambitie om erfgoed in zetten als vertrekpunt en dragende kracht bij ruimtelijke ontwikkeling. 
Met de komst van de Omgevingswet komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de initiatiefnemer. Met een 
cultuurhistorische waarden- en beleidskaart worden de waarden op perceelniveau zichtbaar. Op deze wijze is 
snel inzichtelijk waar met cultuurhistorische waarden rekening moet worden gehouden en waar 
cultuurhistorie een ondergeschikte rol speelt. Met de kaart die we in 2022 willen realiseren, verankeren we 
erfgoed in het Omgevingsplan. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 
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Faciliteren monumenteigenaren 

Omschrijving (toelichting) 

Meer gemeentelijke monumenten betekent ook meer monumenteneigenaren. Om meer eigenaren te kunnen 
faciliteren houden we in 2022 de bestaande subsidieregeling voor restauratie en onderhoud tegen het licht en 
stellen we hier binnen het bestaande budget meer geld voor beschikbaar. Om extra aandacht te vestigen op 
gemeentelijke monumenten, willen we eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid 
aanbieden van een monumentenschildje op de gevel. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed 

Omschrijving (toelichting) 

Gooise Meren streeft ernaar om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De vraag door eigenaren van 
monumenten en panden in beschermde stads-en dorpsgezichten naar de mogelijkheden voor 
duurzaamheidsmaatregelen past daarbinnen. Tegelijkertijd zijn we zuinig op ons erfgoed.  Het vergroten van 
de mogelijkheden voor verduurzaming van erfgoed is een enorme opgave,  We zoeken actief naar 
mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen in samenspraak met inwoners en instellingen en op een 
betaalbare wijze. Een voorbeeld hiervan is het glasproject in Naarden-Vesting.  Ook zetten we in op het 
vergroten van informatie en communicatie rondom duurzaamheidsmaatregelen aan erfgoed. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 
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8.3 Sport 

Doelstellingen 

8.3.1 Doelstelling -  Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners 

Wij willen sport en beweegactiviteiten voor alle inwoners toegankelijk maken. Hierbij wordt de aandacht met 
name gericht op de volgende specifieke doelgroepen: jeugd (0-18 jaar oud), inwoners die vanwege een 
barriere amper/niet sporten en inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving 

 

Maatregelen 

Inzet van buurtsportcoaches 

Omschrijving (toelichting) 

Door de coronamaatregelen ontstond de behoefte om meer activiteiten te organiseren voor jongeren.  Er 
wordt ingezet op Esports & gaming met een interactieve speelmuur. Dit is een effectief middel om jongeren te 
bereiken en vervolgens te laten bewegen. We willen Esports & gaming komend (school)jaar laten terugkomen 
in wekelijks aanbod en eendaagse events in de schoolvakanties, waarbij ook wordt gedacht aan 
samenwerking met verenigingen. Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van Esports voor 
senioren. De interactieve speelmuur is heel geschikt om senioren die weinig bewegen te enthousiasmeren 
meer te gaan bewegen of degenen die al bewegen veelzijdiger te laten bewegen. De situatie rond corona 
heeft bevestigd dat verenigingsondersteuning ook de komende tijd een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten van de buurtsportcoaches zal zijn. 

Verder wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van sportactiviteiten voor 
jongeren binnen GGZ trajecten. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders 

Omschrijving (toelichting) 

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor het organiseren van een 
sportactiviteit voor specifieke doelgroepen en voor de organisatie van een kleinschalig sportevenement waar 
saamhorigheid, ontmoeting en toename van sportdeelname centraal staan. Nu corona minder impact krijgt 
op te organiseren activiteiten willen we een impuls aan deze subsidiemogelijkheden geven. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Doelstellingen 

8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties 

Wij willen vitale sportverenigingen en -organisaties, die naast de primaire taak van het aanbieden van sport 
ook oog hebben voor maatschappij en omgeving.  
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Maatregelen 

Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en 
andere betrokken partijen 

Omschrijving (toelichting) 

Het Sportakkoord is getekend en de gemaakte plannen worden met de betrokken partners tot uitvoering 
gebracht. Onder andere op het gebied van vitale sportaanbieders & een positieve sportcultuur worden 
stappen gezet. Er wordt Gooise Meren breed actief ingezet op het ondersteunen van 
verschillende verenigingen bij het opleiden van (vrijwillige) coaches om sport als middel te 
gebruiken voor competentieontwikkeling bij de jeugd. Op deze manier dragen verenigingen 
actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van hun jeugdleden en worden 
sportverenigingen maatschappelijk gezien nog relevanter. Daarnaast worden de 
mogelijkheden voor een sportraad verkend. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Doelstellingen 

8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen 

 

Maatregelen 

Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties 

Omschrijving (toelichting) 

Per 1 september 2021 is de harmonisatie van het beheer- en tariefstelsel voor de buitensport ingegaan. In de 
maanden daarna worden waar nodig bestaande knelpunten opgelost, houden we de vinger aan de pols en 
worden waar nodig processen geoptimaliseerd. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Doelstellingen 

8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke 
sportinfrastructuur 

Gooise Meren houdt bij vervanging en/of investering van sportgebouwen rekening met toegankelijkheid en 
duurzaamheid. Bij renovatie, aanleg of groot onderhoud van sportaccommodaties wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met eisen van toegankelijkheid en duurzaamheid. Denk hierbij aan LED-verlichting, een 
duurzaam beregeningssysteem, een invalidentoilet etc. 
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Maatregelen 

Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties 

Omschrijving (toelichting) 

Vanuit het Sportakkoord worden op het gebied van duurzaamheid verschillende stappen gezet. Er worden 
duurzaamheidsscans uitgevoerd en er liggen plannen voor de aanleg van zonnepanelen en 
isolatiewerkzaamheden bij enkele verenigingen. 

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 
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8.4 Spelen en recreëren 

Doelstellingen 

8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen 

Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is 
belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking. 

 

Maatregelen 

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd 

 

Doelstellingen 

8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen 

Een buitenruimte die gelegenheid biedt voor spel, sport en ontmoeting, maakt de gemeente aantrekkelijk 
voor inwoners en bezoekers. Dit leidt er ook toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze buitenruimte. 

 

Maatregelen 

Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte 

Omschrijving (toelichting) 

We vinden het belangrijk dat de buitenruimte voldoende aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor onze 
inwoners om te spelen, te recreëren en te ontmoeten. Daar waar mogelijk benutten we kansen om initiatieven 
te ondersteunen  die hieraan bijdragen. Zo werken wij in 2022 aan het realiseren van een bewonersinitiatief 
om het basketbalveld in de Groene Long op te knappen en uit te breiden. Daarnaast hebben wij aandacht voor 
de wensen van de gebruikers van de verschillende skatevoorzieningen in onze gemeente en passen wij deze 
locaties daar waar mogelijk aan zodat de voorziening weer past bij de toegenomen gebruiksdruk. 

  

Omschrijving (label) 
Begroting 2022 

 

Wat mag het kosten? 

Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 

(na wijziging) 

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 

Lasten       

633 Culturele 

vorming 

2.608 1.755 1.724 1.724 1.724 1.724 

634 Sport 3.114 3.612 3.314 3.371 3.277 3.321 

635 Kunst 817 872 829 829 829 829 

636 Monumenten 

en musea 

751 623 595 593 592 590 

637 Recreatie 202 256 282 282 282 282 

642 

Speelvoorzieningen 

504 542 556 572 583 599 

Totaal Lasten 7.997 7.661 7.300 7.371 7.287 7.344 

Baten       

633 Culturele 

vorming 

-594 -14 -14 -14 -14 -14 

634 Sport -494 -551 -525 -751 -751 -751 

635 Kunst -11 0 0 0 0 0 

636 Monumenten 

en musea 

-120 -94 -96 -96 -96 -96 

637 Recreatie -13 -9 -9 -9 -9 -9 

642 

Speelvoorzieningen 

-13 0 0 0 0 0 

Totaal Baten -1.245 -667 -643 -869 -869 -869 

Resultaat voor 

bestemming 

6.752 6.994 6.657 6.501 6.418 6.475 

Onttrekkingen       

634 Sport -151 -158 -150 -148 -113 -120 

Resultaat na 

bestemming 

6.601 6.836 6.506 6.353 6.305 6.355 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 

Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000)  V/N  

(V= voordeel, N= 
nadeel) 

Doorbelastingen 
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, 
nadere toelichting zie programma 9. 

-268 V 
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Sport 
In 2021 incidenteel lasten ivm waterleidingen en 
legionella (V €97.000) 

-97 V 

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000 
36 N 

Totaal -329 V 

  

Investeringen 

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2022 bedraagt € 1,2 miljoen (Renovaties 
sportvelden en vervanging speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de 
onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen 
investeringen worden in 2022 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in 
deze begroting verwerkt. 

Omschrijving Investeringsbedrag * in € 

Programma 8 

Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg 75.698 

Vervanging speeltoestellen 2022 155.225 

Totaal 230.923 

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden 


