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Inleiding 

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. 

Vanaf maart 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met COVID-19. Dit heeft ook verstrekkende gevolgen voor 
onze maatschappelijke organisaties. Na de eerste golf en lockdown in het voorjaar, waarin o.a. culturele 
instellingen en sportverenigingen hun deuren moesten sluiten volgde eind 2020 opnieuw een lockdown. We 
zijn onder de indruk van de veerkracht die in onze gemeente duidelijk aanwezig is. Met elkaar zetten we er de 
schouders onder, ook als dit nog even aanhoudt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk en doet dit onder 
andere door het gemeentelijk steunfonds voor coronaschade. Op grond van het door de gemeenteraad 
unaniem vastgestelde Afwegingskader steunmaatregelen corona zijn de eerste aanvragen eind 2020 in 
behandeling genomen. 
 
Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke 
vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen 
culturele instellingen wordt bevorderd. Kunst en Cultuur is goed vertegenwoordigd in onze gemeente. We 
hebben veel culturele verenigingen, verspreid over de verschillende kernen; we beschikken over vier musea, 
waaronder één rijksmuseum; een groot en klein theater; Forteiland Pampus en de Grote Kerk Naarden met tal 
van activiteiten; ruim 50 kunstwerken in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk om iedereen mee te 
nemen als het kunst en cultuur betreft. Via de sport- en cultuurcarrousel vanuit welzijn worden hiervoor 
mogelijkheden geboden. En via cultuureducatie voor onze circa 26 scholen. 
 
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. 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. 
 
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners. De 
gemeente stimuleert met name (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt 
(sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. De lokale energie in onze 
gemeente benutten wij door samenwerking in het lokale Sportakkoord, want verbinding van (initiatieven van) 
mensen en organisaties staat in dit lokale akkoord centraal.  
Om tot dit lokale Sportakkoord te komen – welke aansluit bij het nationaal Sportakkoord uit 2018 -, zijn er 
eind 2019 en begin 2020 (pre-corona) werkbijeenkomsten geweest in bijzijn van vele sportaanbieders/ 
verenigingen. Ook partijen uit het maatschappelijk veld o.a. Versa Welzijn en GGZ waren hierbij 
vertegenwoordigd. Dit heeft erin geresulteerd dat begin november 2020 ons lokale Sportakkoord is 
ondertekend. Niet alleen door de gemeente, maar juist ook door andere betrokken partijen zoals het team 
buurtsportcoaches van ‘Gooise Meren Beweegt’, Team Sportservice Noord-Holland/ Aangepast Sporten en 
sportaanbieders B.F.C. en HC Naarden. 

En er zijn veel meer sportaanbieders betrokken. Sportverenigingen kunnen zich ook in 2021 nog aansluiten bij 
een of meerdere deelthema’s in dit lokale Sportakkoord. De deelthema’s passen in onze doelstellingen waar 
het gaat om Inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur en betrokken en vitale organisaties. 
Namens het team van Gooise Meren Beweegt is de verenigingsondersteuner de verbindende schakel tussen 
sportverenigingen, de samenleving en team Sport van de gemeente. 

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de 
openbare ruimte. Dit doen we door ervoor te zorgen dat minimaal 3% van de buitenruimte geschikt is om te 
spelen zowel met speellocaties als met ruimtes zoals grasvelden, bosjes of verharde pleintjes waar gespeeld 
en gesport kan worden. Hierbij hebben wij aandacht voor de instandhouding van parken en bij de vraag van de 
jeugd passende speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes. 
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8.1 Kunst en Cultuur 

Doelstellingen 

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod 

We willen het gevarieerde culturele aanbod in de gemeente in stand houden en waar mogelijk nieuwe 
initiatieven ondersteunen.  

Coronacrisis 

Vanuit het Provinciaal noodfonds kwamen in onze provincie 100 culturele instellingen in aanmerking voor 
steun, waarvan vijf in onze gemeente, te weten: Spant! Vestingmuseum Naarden, Grote Kerk Naarden, 
Filmhuis Bussum en Forteiland Pampus. Op grond van een schade-overzicht van de betreffende instellingen 
over de periode maart tot en met december, ontvingen zij subsidie die door ons voor 35% moet worden ge-
cofinancierd. Daarnaast hebben wij culturele instellingen in de gelegenheid gesteld een aanvraag te doen voor 
steun vanuit ons gemeentelijk steunfonds voor schade in 2020. Veertien culturele instellingen kwamen voor 
deze steun in aanmerking. 

Cultuureducatie 

Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. 
Aan het einde van het jaar 2020 liep de vierjarige periode van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 
af. In de komende periode (2021 t/m 2024) zetten wij het project CmK3 voort. Projectleider voor deze nieuwe 
periode is nu een partij binnen onze eigen gemeente te weten hoofd educatie van het Muiderslot. Het 
Muiderslot gaat in 2021 actief alle basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) in onze gemeente benaderen. 

 

Maatregelen 

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen 

De subsidies zijn voor het merendeel nog gelijk aan de subsidies, die de voormalige gemeentes verstrekten. 
De onderlinge verschillen zijn in sommige gevallen groot. De subsidies moeten nog geharmoniseerd worden. 
Dit gebeurt via het op te stellen kunst- en cultuurbeleid. De verdeling kan anders worden en wellicht ook de 
wijze van subsidiëren. 

 

Kwaliteit 

Alle subsidieaanvragen zijn afgehandeld. Er worden jaarlijkse subsidies verleend aan onder meer de musea, 
Filmhuis Bussum, Spant!, muziek- en toneelverenigingen en evenementenorganisatoren voor bijvoorbeeld 
dodenherdenking, 5 mei vieringen en Sinterklaas. Daarnaast worden er eenmalige subsidies verleend voor 
veel culturele initiatieven. In 2020 waren er extra aanvragen voor de viering van 75 jaar vrijheid vanuit de 
verschillende kernen.  Doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden, wordt geïnventariseerd 
welke subsidies doorgeschoven worden naar volgend jaar en welke eventueel gerestitueerd moeten 
worden. Ook is er subsidie verleend voor culturele evenementen om eenzaamheid tegen te gaan in verband 
met de coronamaatregelen, zoals concerten voor maximaal 30 personen in de Grote Kerk in Muiden op 
doordeweekse middagen. 

8.1.2 Opstellen Cultuurvisie 

De Cultuurvisie zal in 2021 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. De visie beschrijft de wijze waarop 
we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan voor de periode 2022-2028. Onderwerpen die hierin onder 
meer aan bod komen zijn cultuureducatie en herverdeling van subsidies.  
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Maatregelen 

Cultuurvisie met participatie 

De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de 
gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als 
toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de 
afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, 
voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij 
grote evenementen. 

 

Kwaliteit 

Mede door de COVID-19 pandemie heeft deze visieontwikkeling vertraging ondervonden. 2020 is vooral 
een jaar geworden waarin veel contact is geweest met de instellingen over de uitleg van 
coronamaatregelen en waarin toetsen van protocollen en het regelen van steun plaatsvond. In 2019/2020 is 
wel een aanvang gemaakt met de visie die in het derde kwartaal 2021 afgerond moet zijn.  

  

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst 

De kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente wordt in 2021 definitief vastgesteld.  

Eind 2019/ begin 2020 is de kunstcollectie in het gemeentehuis in een nieuw depot ondergebracht en 
geïnventariseerd. Voor de verzekering is onze kunstcollectie, zowel op locatie als in het depot, getaxeerd. 
Onze collectie is bij een andere verzekeraar ondergebracht. 

Nadat er een kerncollectie is vastgesteld, wordt voorgesteld om het overige deel van de kunstcollectie af te 
stoten. Over de wijze waarop deze afstoting zal plaatsvinden zijn nog geen beslissingen genomen. 

Onze kerncollectie zal beter beheerbaar zijn en kan in het gemeentehuis worden tentoongesteld en 
uitgeleend worden. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Het voorstel voor de kerncollectie is door een 
deskundige voorzien van een positief advies. Deze moet worden vastgesteld, waarna het restant kan worden 
afgestoten. Daartoe is reeds een bedrijf aangetrokken dat de ontzameling voor haar rekening neemt. Een 
groot deel is afkomstig uit de BKR regeling en moet aangeboden eerst worden aan de kunstenaar.  We hebben 
de intentie om bij verkoop van de collectie de opbrengsten, na aftrek van de veilingkosten, in te zetten voor 
restauratie van de kerncollectie. 

 

Maatregelen 

Afstoten overige deel kunstcollectie 

Het overige deel van de kunstcollectie willen we afstoten. Over de wijze waarop deze afstoting zal 
plaatsvinden zijn nog geen beslissingen genomen. 

 



   7 

Classificatie: Intern

Kwaliteit 

We hebben onze kunstcollectie geïnventariseerd en laten taxeren. Er is een nieuw depot in het 
gemeentehuis waar alle kunst is ondergebracht. In het gemeentehuis wordt onze kunst ook 
tentoongesteld. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Deze moet worden vastgesteld, waarna het 
restant kan worden afgestoten. Hiermee kan in 2021 worden aangevangen. Een groot deel is afkomstig uit 
de BKR regeling en moet aangeboden worden aan de kunstenaar. We proberen de kunst budgetneutraal af 
te stoten en eventuele opbrengsten te gebruiken voor restauratie van de kerncollectie.   

De waardevolle eigendommen laten taxeren 

Voor de verzekering is taxatie van onze kunstcollectie noodzakelijk. Deze taxatie wordt nu ook gebruikt om in 
beeld te krijgen wat de huidige waarde is van onze collectie, ook van het deel dat afgestoten wordt. Naast 
waardebepaling vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de kunstobjecten. 

 

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. 
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8.2 Cultureel Erfgoed 

Doelstellingen 

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed 

Wij hechten veel waarde aan het aanwezige erfgoed. Erfgoed versterkt de identiteit van de kernen en draagt 
bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze kwaliteiten meer benutten ten behoeve van 
educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van 
erfgoed 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 mogelijk een vestigingsfactor. Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te 
versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving ervan vergroten. 
In 2020 hebben we twee eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ondersteunen met een subsidie 
voor tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud/restauratie van hun pand. Daarnaast is subsidie verleend 
aan verenigingen en organisaties die zich bezighouden met kennisdeling en het promoten van het aanwezige 
erfgoed, waaronder het organiseren van activiteiten rondom de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. 
Ondanks corona heeft deze dag in alle kernen in aangepaste vorm door kunnen gaan. 

 

Maatregelen 

Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst 

In onze gemeente zijn op dit moment 180 panden beschermd als gemeentelijk monument. De actualisatie van 
gemeentelijke monumenten in Bussum is op enkele panden na in 2020 afgerond. Samen met stakeholders is 
in 2020 onderzocht welke panden voor de monumentenstatus in Muiderberg in aanmerking moeten komen. 
In 2021 krijgt dit een vervolg door panden te selecteren en de aanwijzingsprocedure in gang te zetten. 
Tussentijdse voordrachten door erfgoedverenigingen voor de aanwijzing van panden binnen onze gemeente 
worden gedurende het jaar in behandeling genomen 

 

Kwaliteit 

De actualisatie van gemeentelijke monumenten in Bussum was in 2020 grotendeels afgerond en wordt in 
het eerste kwartaal van 2021 voltooid. In 2021 en 2022 gaan we verder met Muiderberg en Muiden. Samen 
met stakeholders onderzoeken we welke panden op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. 
Een aantal tussentijds voordrachten voor een monumentenstatus door erfgoedverenigingen zijn in 2020 
afgerond, waaronder de aanwijzing van de begraafplaats aan de Badlaan in Muiderberg en villa Het 
Mouwtje in Bussum. Voor andere aanvragen geldt dat door nader (cultuurhistorisch) onderzoek meer tijd 
nodig is voor de behandeling. 

Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader 

Om de bekende en verwachte waarden in de bodem te kunnen beschermen is een archeologische 
waardenkaart, gekoppeld aan een beleidskader, onmisbaar. In de loop der tijd zijn verschillende kaarten 
gemaakt voor de kernen en het buitengebied in onze gemeente die vervolgens zijn opgenomen in 
bestemmingsplannen. De verwachting is dat het (ontwerp)bestemmingsplan archeologie samen met de 
archeologische waarden- en verwachtingenkaart in het derde kwartaal van 2021 aan de raad ter 
besluitvorming wordt aangeboden. Dit bestemmingplan wordt straks in zijn geheel opgenomen in het 
Omgevingsplan. 
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Kwaliteit 

In 2020 zijn de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart en het voorgestelde beleidskader in 
concept gereed gekomen. In 2020 is eveneens de juridische verankering in een paraplubestemmingsplan 
Archeologie in gang gezet en in concept opgeleverd. 

Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit 

We voeren een actief portefeuillemanagement op basis van een duidelijk afwegingskader, zoals opgenomen 
in het Strategisch Accommodatiebeleidsplan. Het op te stellen beleidskader voor historisch vastgoed vormt 
een aanvulling op dit afwegingskader en bevat kaders voor de omgang met monumentaal gemeentelijk 
vastgoed. Dit beleidskader zou volgen op het erfgoedbeleid en was gepland voor 2020. Aangezien de 
Erfgoedvisie begin 2021 in de raad wordt is behandeld, wordt ernaar gestreefd om het beleidskader historisch 
vastgoed in het tweede kwartaal van 2021 af te ronden. 

 

Kwaliteit 

Het Beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit volgt op de Erfgoedvisie. Oplevering van het 
beleidskader is gepland voor het tweede kwartaal van 2021. 

Opstellen beleid erfgoed 

De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met het aanwezige 
cultureel erfgoed binnen de gemeente willen omgaan. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor 
ruimtelijke ontwikkelingen waar erfgoed bij betrokken is. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden zijn 
respectievelijk in 2013 en 2014 nota’s cultuurhistorie opgesteld. Voor de voormalige gemeente Naarden is 
deze niet aanwezig. De gemeentebrede nota die we gaan opstellen leidt ten minste tot harmonisatie van 
bestaand beleid. Daarnaast hanteren we als voorlopig uitgangspunt dat erfgoed kan bijdragen aan het 
versterken van de identiteit van Gooise Meren en van de verschillende kernen. Ook vinden we het van belang 
om erfgoed naar buiten toe beter op de kaart te zetten en de aanwezige kennis omtrent erfgoed bij 
betrokkenen te vergroten. Verder willen we onderzoeken hoe (potentiële) monumenteigenaren meer 
proactief kunnen worden gefaciliteerd. We zoeken hierbij de samenwerking met deskundige derden zoals de 
Stichting Monumentenbezit en andere monumentenorganisaties. In de beleidsnota willen we de integrale 
samenhang tussen de verschillende facetten van het cultureel erfgoed en met andere beleidsvelden (o.a. 
ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme, economie, kunst & cultuur) aangeven. 
Verder geven we een prioritering voor de projecten en de daarmee gepaard gaande investeringen van onze 
gemeente voor het cultureel erfgoed. Erfgoed is immers één van de kernkwaliteiten die wonen in de 
gemeente Gooise Meren zo aantrekkelijk maken. 

 

Kwaliteit 

In 2020 is gewerkt aan nieuw erfgoedbeleid. Daartoe hebben we eerst een gebiedsbiografie van Gooise 
Meren opgesteld waarbij de ontwikkelingsgeschiedenis van onder meer het landschap en de historische 
bebouwing wordt geschetst. Op basis daarvan zijn de belangrijkste thema’s en verhaallijnen voor erfgoed in 
beeld gebracht. Vervolgens is een beleidsvertaling naar erfgoedbeleid gemaakt. Dit traject hebben we in 
samenwerking met een klankbordgroep gedaan, bestaande uit professionals, vrijwilligers en betrokkenen 
op het terrein van erfgoed. Ook de verschillende kernen van onze gemeente zijn in de klankbordgroep 
vertegenwoordigd. Buurtplatforms zijn via tussentijdse berichten geïnformeerd over het traject om te 
komen tot dit erfgoedbeleid. De Erfgoedvisie is in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad 
vastgesteld. 
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8.3 Sport 

Doelstellingen 

8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners 

Wij willen dat alle inwoners een leven lang met plezier blijven sporten en bewegen, op de manier die bij 
hem/haar past. Of het nu gaat om werken aan een goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl 
of je door sporten/bewegen betrokken voelen binnen de samenleving. De komende jaren richten wij ons met 
name op het stimuleren van de volgende specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de beweeg- en sportvisie 
2017-2021: 
-Jeugdigen (0 t/m 18 jaar); 
- Inwoners die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;  
- Inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.  

In 2020 hebben we subsidie gegeven voor het opstarten van sportactiviteiten bij lokale sportverenigingen in 
Gooise Meren voor specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is volleybal voor nieuwe Nederlanders. 
Daarnaast hebben we subsidie gegeven voor de organisatie van kleinschalige sportevenementen voor het 
stimuleren van beweging, kennismaking met sport en ontmoeting tussen inwoners bij de lokale 
sportverenigingen. Een voorbeeld hiervan is een zaalsportevenement specifiek voor de jeugd van 2 tot 12 jaar. 

Ook in ons lokale Sportakkoord (looptijd 2020-2022) merken we op dat sport een geweldig positieve rol speelt 
bij de opvoeding en vorming van kinderen. Een van de acties in het lokale Sportakkoord is het uitwerken van 
een leerlijn voor een breed motorische ontwikkeling (onder aanvoering van de buurtsportcoaches). 

Samenwerking en het verbinden van (initiatieven van) mensen en organisaties is ook een doelstelling van het 
lokale Sportakkoord. Samenwerking tussen sportaanbieders, samenwerking tussen Gooise Meren Beweegt en 
Versa Welzijn, samenwerking met de gemeente en mogelijk nog met andere partijen die in 2021 willen 
aanhaken.  

 

Maatregelen 

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) 

Door inzet van buurtsportcoaches stimuleren we het (sportief) bewegen van inwoners, met name de 
specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de sportvisie 2017-2021. De buurtsportcoaches organiseren 
verschillende projecten/activiteiten ten behoeve van hen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen zij sport- en 
beweegaanbieders om structureel sportaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen. 
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Kwaliteit 

De buurtsportcoaches (Gooise Meren Beweegt) hebben in 2020 een bijzondere rol gespeeld. Zij hebben 
meerdere activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd maar ook naar alternatieve 
mogelijkheden gezocht bij het uitbreken van de corona-pandemie. Want een gezonde en actieve leefstijl 
versterkt het immuunsysteem, mogelijk ook tegen corona.  
De buurtsportcoaches hebben alternatieve beweegsessies georganiseerd, zoals afgelopen voorjaar de 
balkon- / tuin beweegsessies. In alle kernen van de gemeente hebben zij tehuizen en wijkcentra bezocht. Zo 
bleven ook onze oudere inwoners letterlijk in beweging. Daarnaast zorgden de buurtsportcoaches ervoor 
dat het bestaande beweeg- en sportaanbod onder de aandacht werd gebracht bij zowel jeugd, als 
volwassenen en senioren. Onder andere door het uitbrengen van een beweegbrochure. De 
buurtsportcoaches werken bij hun activiteiten intensief samen met zorg- en welzijnsinstellingen, het 
onderwijs en andere partijen. 

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement 

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid subsidie te vragen voor het organiseren van kleinschalige 
sportevenementen met als doel inwoners kennis te laten maken met een sport en/of sportvereniging, te 
zorgen voor saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname. 

  

 

Kwaliteit 

Er wordt redelijk gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid door de verschillende sportverenigingen 
in heel Gooise Meren. In de eerste twee maanden van 2020 en in de zomer van 2020 zijn onder andere 
familie-, jeugd, senioren- en vriendentoernooien georganiseerd. Met als doel de saamhorigheid en 
ontmoeting bij de vereniging en tussen inwoners te vergroten, inwoners kennis te laten maken met sport en 
sportdeelname door inwoners te vergroten. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze subsidie 
zijn voldoende. 

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen 

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie te vragen voor het organiseren van een 
sportactiviteit voor specifieke doelgroepen, met als doelstelling inwoners binnen de specifieke doelgroepen 
kennis te laten maken met een sport en/of sportverenigingen en toename van sportaanbod en sportdeelname 
voor inwoners binnen specifieke doelgroepen, zoals omschreven in de Sportvisie 2017-2021. 

 

Kwaliteit 

Deze regeling wordt positief ontvangen door sportverenigingen. We zien dat met name sportverenigingen 
die bestuurlijk sterk staan (geen zorgen omtrent financiën, vrijwilligers e.d.) aanspraak maken op deze 
subsidie. Dit komt doordat het opzetten van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen extra inzet 
vraagt van de vrijwilligers die zich inzetten voor de sportverenigingen. Het budget dat voor deze subsidie 
beschikbaar is, is toereikend voor het aantal aanvragen. In 2020 zijn o.a. wekelijkse volleyballessen voor 
nieuwe Nederlanders georganiseerd. Door de corona uitbraak is een aantal geplande activiteiten in 
aangepaste vorm doorgegaan (bv. door buiten te laten plaatsvinden, zoals de Sportmix voor de jeugd in de 
kerstvakantie). 

8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties 

De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het 
(door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol 
binnen de gemeente. Wij waarderen de inzet van sportverenigingen zeer en dragen daarom bij aan de 
ontwikkeling van vitale verenigingen door middel van verenigingsondersteuning en bijeenkomsten gericht op 
kennisdeling, informatievoorziening en netwerken. De verenigingsondersteuner (Gooise Meren Beweegt) 
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heeft hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om werven en behouden van de nodige vrijwilligers. 
Dit draagt bij aan de vitaliteit van het verenigingsleven in onze gemeente.  
Daarnaast stimuleren wij (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, om meer sport-
/beweegaanbod te leveren aan inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan 
sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport. We willen de lokale energie benutten 
en daarom werken we samen met (sport)aanbieders in ons lokale Sportakkoord. Er zijn binnen dit lokale 
akkoord vier deelthema's: Inclusief sporten en bewegen, (van jongs af aan) Vaardig in bewegen, duurzame 
sportinfrastructuur en vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur. Binnen deze deelthema's zijn 
werkgroepen geformeerd, bestaande uit sportaanbieders, en/ of gemeente en Gooise Meren Beweegt en 
Team Sportservice/ Aangepast sporten in onze regio. In 2021 willen we de scholen en de kinderdagopvang 
nadrukkelijker betrekken bij een of meerdere deelthema's. Met name de jeugd is in beeld ook voor de 
toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in onze gemeente. 

 

Maatregelen 

Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) 

Door inzet van buurtsportcoaches stimuleren we het (sportief) bewegen van inwoners, met name de 
specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de sportvisie 2017-2021. De buurtsportcoaches organiseren 
verschillende projecten/activiteiten ten behoeve van hen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen zij sport- en 
beweegaanbieders om structureel sportaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen. 

 

Kwaliteit 

De buurtsportcoaches (Gooise Meren Beweegt) hebben in 2020 een bijzondere rol gespeeld. Zij hebben 
meerdere activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd maar ook naar alternatieve 
mogelijkheden gezocht bij het uitbreken van de corona-pandemie. Want een gezonde en actieve leefstijl 
versterkt het immuunsysteem, mogelijk ook tegen corona.  
De buurtsportcoaches hebben alternatieve beweegsessies georganiseerd, zoals afgelopen voorjaar de 
balkon- / tuin beweegsessies. In alle kernen van de gemeente hebben zij tehuizen en wijkcentra bezocht. Zo 
bleven ook onze oudere inwoners letterlijk in beweging. Daarnaast zorgden de buurtsportcoaches ervoor 
dat het bestaande beweeg- en sportaanbod onder de aandacht werd gebracht bij zowel jeugd, als 
volwassenen en senioren. Onder andere door het uitbrengen van een beweegbrochure. De 
buurtsportcoaches werken bij hun activiteiten intensief samen met zorg- en welzijnsinstellingen, het 
onderwijs en andere partijen. 

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement 

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid subsidie te vragen voor het organiseren van kleinschalige 
sportevenementen met als doel inwoners kennis te laten maken met een sport en/of sportvereniging, te 
zorgen voor saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname. 
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Kwaliteit 

Er wordt redelijk gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid door de verschillende sportverenigingen 
in heel Gooise Meren. In de eerste twee maanden van 2020 en in de zomer van 2020 zijn onder andere 
familie-, jeugd, senioren- en vriendentoernooien georganiseerd. Met als doel de saamhorigheid en 
ontmoeting bij de vereniging en tussen inwoners te vergroten, inwoners kennis te laten maken met sport en 
sportdeelname door inwoners te vergroten. De financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze subsidie 
zijn voldoende. 

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen 

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie te vragen voor het organiseren van een 
sportactiviteit voor specifieke doelgroepen, met als doelstelling inwoners binnen de specifieke doelgroepen 
kennis te laten maken met een sport en/of sportverenigingen en toename van sportaanbod en sportdeelname 
voor inwoners binnen specifieke doelgroepen, zoals omschreven in de Sportvisie 2017-2021. 

 

Kwaliteit 

Deze regeling wordt positief ontvangen door sportverenigingen. We zien dat met name sportverenigingen 
die bestuurlijk sterk staan (geen zorgen omtrent financiën, vrijwilligers e.d.) aanspraak maken op deze 
subsidie. Dit komt doordat het opzetten van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen extra inzet 
vraagt van de vrijwilligers die zich inzetten voor de sportverenigingen. Het budget dat voor deze subsidie 
beschikbaar is, is toereikend voor het aantal aanvragen. In 2020 zijn o.a. wekelijkse volleyballessen voor 
nieuwe Nederlanders georganiseerd. Door de corona uitbraak is een aantal geplande activiteiten in 
aangepaste vorm doorgegaan (bv. door buiten te laten plaatsvinden, zoals de Sportmix voor de jeugd in de 
kerstvakantie). 

8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur 

Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan 
voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve 
buitenruimte. Ook denken wij graag mee als een initiatief uit de samenleving wordt aangemeld. In beweging 
zijn en blijven met elkaar is ons doel. Een voorbeeld is het (sport & spel) initiatief voor optimalisatie van een 
basketbalveld dan wel dit up te graden tot een multifunctionele sportzone. In het bijzondere jaar 2020 is 
buiten sporten veel meer populair geworden. 

De gemeente is voortdurend bezig met het optimaliseren van sportaccommodaties en speelt waar mogelijk in 
op nieuwe behoeften. Een voorbeeld is de realisatie van sportvelden op het Brediusterrein in Muiden. 

 

Maatregelen 

Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten 

Gooise Meren houdt bij vervanging en/of investering toegankelijkheid en duurzaamheid bij 
sportaccommodatie in acht. Wanneer haalbaar wordt bij renovatie, aanleg of groot onderhoud gekozen voor 
een toegankelijke en/of duurzame maatregel. Denk hierbij aan LED-verlichting, een duurzaam 
beregeningssysteem, een invalidentoilet etc.  
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Kwaliteit 

Bij alle vervangingen en investeringen bij sportparken die op de planning staan, wordt gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om de sportparken te verduurzamen en/of toegankelijker te maken. 

8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot 
alle sportverenigingen 

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de 
sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De 
diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- 
en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een meer 
geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek 
en de daaropvolgende uitwerking is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Eind 2020 is 
een voorstel over de harmonisatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het aannemen van het raadsvoorstel 
wordt de implementatie worden voorbereid, die is voorzien voor medio 2021. 
 

 

Maatregelen 

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties 

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de 
sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De 
diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- 
en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een meer 
geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek 
is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek is in 2020 afgerond en heeft eind 
2020 geresulteerd in een raadsvoorstel over de harmonisatie.  

 

Kwaliteit 

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de 
sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De 
diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw 
beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een 
meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het 
onderzoek is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek is in 2020 afgerond 
en heeft eind 2020 geresulteerd in een raadsvoorstel over de harmonisatie. 

Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. 

De bestaande subsidies zijn nog gebaseerd op afspraken van vóór de fusie. In sommige gevallen zijn de 
verschillen in de hoogte van de subsidie tussen vergelijkbare organisaties groot. Verenigingen in Bussum 
hebben bijvoorbeeld een symbolische huur en ontvangen een jaarlijkse veldvergoeding. Zodra het 
raadsvoorstel voor de harmonisatie van beheer, onderhoud en tariefstelling buitensport is aangenomen volgt 
implementatie en nadere uitwerking van nieuwe (subsidie)afspraken. 
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Kwaliteit 

De bestaande subsidies zijn nog gebaseerd op afspraken van vóór de fusie. In sommige gevallen zijn de 
verschillen in de hoogte van de subsidie tussen vergelijkbare organisaties groot. Verenigingen in Bussum 
hebben bijvoorbeeld een symbolische huur en ontvangen een jaarlijkse veldvergoeding. Na het aannemen 
van het raadsvoorstel voor de harmonisatie van beheer, onderhoud en tariefstelling buitensport volgt 
implementatie en nadere uitwerking van nieuwe (subsidie)afspraken. 



   16 

Classificatie: Intern

8.4 Spelen en recreëren 

Doelstellingen 

8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen 

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk 
voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor voldoende ruimte om te spelen, veilige routes en 
voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Renovaties van speelplekken worden in overleg met de 
kinderen, buurtbewoners en/of buurtplatforms uitgevoerd. 

 

Maatregelen 

Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd 

Wij faciliteren inwoners om te bewegen in de buitenruimte. Denk aan beweegtuinen binnen de bestaande 
parken en wandelgebieden. Buurtsportcoaches zijn hiervoor beschikbaar (zie 8.3 sport). 

 

Kwaliteit 

De buurtsportcoaches organiseren veel van hun activiteiten in de lente en zomermaanden buiten en 
gebruiken hiervoor de natuur in Gooise Meren voor bijvoorbeeld wandeltochten, fietstochten. In 2020 
hebben zij hun activiteiten aangepast zodat deze coronaproof konden plaatsvinden. Ook kunnen ze locaties 
gebruiken zoals de beweegtoestellen in het Anna van Burenpark. Op diverse locaties zijn jeu de 
boulesbanen aanwezig of grasvelden waarop gesport kan worden. Voor jeugd maken de buurtsportcoaches 
veel gebruik van de schoolpleinen. Vanwege de coronamaatregelen is in het voorjaar van 2020 een grasveld 
nabij een school tijdelijk aangewezen als speelweide zodat het mogelijk was om buitengym te geven op het 
grasveld. Andere scholen maakten gebruik van bestaande trapvelden of andere geschikte locaties in de 
buitenruimte. Op deze manier kon de gymles in de buitenlucht doorgaan vanwege de natuurlijke ventilatie. 
Wij zagen het afgelopen jaar ook een toename in het gebruik van de buitenruimte door sportende 
volwassenen. Deze ontwikkeling is meegenomen in het nieuwe uitvoeringskader voor spelen dat in 
november 2020 is vastgesteld. 

Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties 

Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden 
in de gemeente. 

 

Kwaliteit 

Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene 
locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in de app. Daarnaast wordt 
gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens 
van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. Deze is momenteel alleen voor intern gebruik 
opengesteld; de verwachting is de kaartviewer ook deels voor externen wordt opengesteld. 

8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken 

Onze buitenruimte is voor minimaal 3% van de oppervlakte bespeelbaar. Een bespeelbare buitenruimte is 
goed voor iedereen, ook als er niet direct speeltoestellen worden geplaatst. Het maakt een buurt sterk en 
betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en 
ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen 
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in een natuurrijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de 
natuur.  

 

Maatregelen 

Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte 

Spelen en bewegen is belangrijk en gebeurt niet alleen op speellocaties met toestellen. Wij zetten in op een 
buitenruimte die nog veel meer benut wordt om te spelen en bewegen. Gelijktijdig met de ontwikkeling van 
'Buitenruimte in Beeld' (programma 5.3) hebben wij de bespeelbaarheid van de openbare ruimte onderzocht. 
Hieruit is gebleken dat in nagenoeg alle woongebieden de norm van 3 % bespeelbare buitenruimte wordt 
gehaald. 

 

Kwaliteit 

Het onderzoek naar de hoeveelheid informele speelruimte in onze gemeente is in 2020 uitgevoerd.  De 
conclusies van dit onderzoek zijn in het rapport 'Buitenruimte in Beeld' verwerkt. Buitenruimte in Beeld is in 
december 2020 door het college vastgesteld. 

8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na 

We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de 
onderwerpen die extra aandacht vragen, is het samen spelen en het toegankelijk maken van speelplekken. 
Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op 
allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein.  

 

Maatregelen 

Realiseren van inclusieve speellocaties 

In het uitvoeringskader dat in 2020 is ontwikkeld is opgenomen dat minimaal 1 centraal gelegen speellocatie 
zodanig wordt ingericht dat deze goed toegankelijk is en iedereen kan mee spelen. Bij de overige speellocaties 
in een wijk wordt de toegankelijkheid per locatie beoordeeld en waar voldoende ruimte en mogelijkheden 
aanwezig zijn wordt de speellocatie (deels) aangepast. Bij geplande renovaties van speellocaties worden de 
benodigde aanpassingen in overleg met buurtbewoners uitgevoerd. 

 

Kwaliteit 

Deze werkwijze is onderdeel van onze werkprocessen geworden. Bij elke renovatie wordt beoordeeld of en 
hoe de speellocatie (deels) geschikt kan worden gemaakt voor iedereen. 

Beleidsindicatoren 

  

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs  
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Wat heeft het gekost? 

Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na 

wijziging) 

Realisatie 2020 

Lasten     

633 Culturele vorming 1.654 1.544 2.046 2.608 

634 Sport 2.994 3.096 3.301 3.114 

635 Kunst 892 937 879 817 

636 Monumenten en 

musea 

529 577 740 751 

637 Recreatie 268 237 238 202 

642 Speelvoorzieningen 461 528 523 504 

Totaal Lasten 6.798 6.919 7.727 7.997 

Baten     

633 Culturele vorming -1 -13 -13 -594 

634 Sport -1.190 -713 -461 -494 

635 Kunst -4 0 0 -11 

636 Monumenten en 

musea 

-100 -93 -121 -120 

637 Recreatie -10 -9 -9 -13 

642 Speelvoorzieningen -2 0 0 -13 

Totaal Baten -1.306 -827 -604 -1.245 

Resultaat voor 

bestemming 

5.492 6.092 7.123 6.752 

Onttrekkingen     

634 Sport -399 -151 -151 -151 

Resultaat na 

bestemming 

5.093 5.941 6.972 6.601 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 

  

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

(V= voordeel, N= 
nadeel) 

Doorbelasting: 

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere 
toelichting zie verschillenanalyse programma 9. 

  

11 

  

V 
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Culturele vorming: 

De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor 
een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 
588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door 
hogere baten van de provincie Noord-Holland die 
bij deze subsidie als co-financier optreedt. 

0   

Sport: 

In de begroting is er, vooruitlopend op de 
Harmonisatie beheer en tariefstelsel, rekening mee 
gehouden dat het volledige veld- en entourage 
onderhoud door de gemeente Gooise Meren wordt 
georganiseerd. Omdat dit besluit is 
doorgeschoven, is een deel van het onderhoud in 
2020 door de vereniging zelf uitgevoerd. Dit levert 
een voordeel op van  € 124k. Tevens is er in de 
begroting rekening gehouden met extra 
werkzaamheden, die voortvloeien uit de Wet 
bodembescherming. Deze ruimte  is niet volledig 
benut (€ 42k V). 

  

  

166 

  

  

V 

Kunst: 

Een gewijzigde overeenkomst heeft geleid tot  een 
verlaging van de subsidie voor podiumkunsten (€ 
39k V). 

  

39 

  

V 

Speelvoorzieningen: 

Het geplande onderhoud aan speelondergronden is 
vertraagd door onderbezetting als gevolg van uitval 
door corona bij een externe aannemer. 

  

39 

  

V 

Overige verschillen < € 70k 116 V 

Totaal 371 V 

  


