Sportstandpunten van politieke partijen spelen een rol bij partijkeuze voor
de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (in % van de bevolking, 18-79 jaar)
Bron: NSO 2013

Burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid
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In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 hebben het
Mulier Instituut en het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) gepeild in
hoeverre de bevolking belang hecht aan
politieke en ambtelijke aandacht voor
sport op lokaal niveau. In deze peilingen
van het Mulier Instituut en het SCP is
tevens ingegaan op de tevredenheid over
het gevoerde sportbeleid en over de
aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. In deze factsheet treft
u de belangrijkste uitkomsten.
Rol van sportstandpunten bij gemeenteraadsverkiezingen
Naar het zich laat aanzien spelen de
sportstandpunten van de politieke
partijen maar voor een deel van de
bevolking een rol bij het bepalen van de
keuze voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De helft
van de bevolking geeft aan de
sportstandpunten niet mee te nemen en
nog eens een derde van de bevolking
geeft aan dit (nog) niet te weten.
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Naar mate het opleidingsniveau toeneemt is men meer uitgesproken (lees:
kleiner aandeel ‘weet ik niet’) en zien we
het aandeel dat aangeeft de sportstandpunten niet te benutten toenemen. Van
de laag opgeleiden geeft 44 procent aan
de sportstandpunten niet mee te
nemen, ten opzichte van 52 procent van
de middelbaar opgeleiden en 55 procent
van de hoog opgeleiden.
17 procent van de bevolking geeft aan
dat de sportstandpunten een rol spelen
bij de keuze in het stemhokje. Mannen
zijn meer geneigd het mee te laten tellen
dan vrouwen (resp. 21% en 13%).
Vooral de sporter is van plan om de
sportstandpunten van de politieke partijen een rol te laten spelen bij zijn of haar
keuze bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Naar mate de sportfrequentie toeneemt is de sporter meer
geneigd om de sportstandpunten mee te
laten wegen.
Wanneer de sportdeelname in verenigingsverband plaatsvindt is de kans het
grootst dat sportstandpunten worden
meegewogen in het besluit (26%).

Hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente sportclubs ondersteunt
door sportaccommodaties te beheren en te onderhouden?
(in % van de bevolking 18-79 jaar)
Bron: VTO 2012
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Beheer sportaccommodaties belangrijke
taak voor de gemeente
Veel Nederlanders dichten de gemeente
een belangrijke rol toe in het faciliteren
van de sport. 83 procent van de 18-79
jarigen vindt het (zeer) belangrijk dat de
gemeente sportclubs ondersteunt door
sportaccommodaties te beheren en te
onderhouden. Drie procent vindt dit
onbelangrijk.
Sporters vinden het belangrijker dat de
gemeente sportclubs ondersteunt dan
niet-sporters. Desalniettemin, geeft 73
procent van de niet-sporters aan dit
(zeer) belangrijk te vinden. 9 procent van
de niet-sporters vindt het (zeer)
onbelangrijk dat de gemeente sportclubs
ondersteunt.
Verenigingssporters hechten het meeste
belang aan de ondersteuning van de
gemeente
aan
sportclubs
door
sportaccommodaties te onderhouden en
te beheren. Dit was te verwachten,
aangezien verenigingssporters in dit
geval als lid van een sportclub rechtstreeks baat hebben bij de ondersteuning van de gemeente.
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Op platteland taak gemeente belangrijker geacht dan in de stad
Mannen (82%) en vrouwen (84%) verschillen niet van elkaar in het belangrijk
vinden van de ondersteuning door de
gemeente. Ook naar opleidingsniveau en
leeftijd is weinig onderscheid te zien.
De stedelijkheid van de gemeente is wel
van invloed. Inwoners uit (zeer) sterk
stedelijke gemeenten vinden het minder
vaak (zeer) belangrijk (82%) dat de
gemeente ondersteunt dan inwoners uit
weinig stedelijke (85%) of niet stedelijke
(89%) gemeenten.
Tevreden over ondersteuning gemeente
Uitkomsten van het NSO 2013 (niet in
figuur) laten zien dat de bevolking overwegend tevreden is over de ondersteuning van de gemeente aan sport- en
beweegaanbieders. 18 procent van de
bevolking is van mening dat de gemeente de sport- en beweegaanbieders onvoldoende ondersteunt. In niet stedelijke
gemeenten betreft het een groter aandeel; 24 procent van de bevolking is daar
ontevreden over de ondersteuning.
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Hoe belangrijk vindt u het dat in uw gemeente geld wordt uitgegeven om
sportbeoefening te stimuleren? (in % van de bevolking 18-79 jaar)
Bron: VTO 2012
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Stimuleren sportbeoefening belangrijk
thema

Tevreden over sport- en beweegmogelijkheden

De overgrote meerderheid van de
volwassen bevolking vindt het (zeer)
belangrijk dat in hun gemeente geld
wordt uitgegeven om sportbeoefening te
stimuleren (85%). Drie procent van de
bevolking vindt dit (zeer) onbelangrijk en
één op de tien personen geeft aan het
niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk te vinden.
Sporters geven vaker aan het (zeer)
belangrijk te vinden dan mensen die niet
of weinig aan sport doen. Hoe vaker men
sport hoe belangrijker men het vindt dat
geld wordt uitgegeven om sportbeoefening te stimuleren. Verenigingssporters vinden dit het meest van belang
(91%).
Ook hier vinden inwoners van nietstedelijke gebieden (89%) het vaker
(zeer) belangrijk dat in hun gemeente
geld
wordt
uitgegeven
om
sportbeoefening te stimuleren dan
inwoners uit (zeer) sterk stedelijke
gebieden (85%).

Uitkomsten van het NSO 2013 (niet in
figuur) laten zien dat de overgrote
meerderheid van de bevolking vindt dat
er voldoende sport- en beweegmogelijkheden in de buurt zijn (82%). Sporters
zijn het vaker eens met deze stelling,
terwijl niet-sporters vaker ‘weet ik niet’
aangeven.
Naar leeftijd valt op dat de 65-plussers
het meest positief gestemd zijn over de
sport- en beweegmogelijkheden in de
buurt.
Tien procent van de bevolking is het niet
eens met de stelling dat er voldoende
sport- en beweegmogelijkheden in de
buurt zijn. In niet-stedelijke gemeenten
betreft het een grotere groep (15%).
Mogelijk dat deze ontevredenheid over
de sport- en beweegmogelijkheden ten
grondslag ligt aan het grotere belang dat
in niet-stedelijke gemeenten wordt
gehecht aan de ondersteuning van
gemeenten aan sportclubs bij het beheer
en onderhoud van sportaccommodaties.

Waar zou uw gemeente op moeten bezuinigen of investeren als het om
sport- en beweegbeleid gaat (in % van de bevolking, 18-79 jaar)
Bron: NSO 2013
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Bezuinigen op en investeren in sport

Conclusie: sport is lokaal van belang

Ruim een kwart van de bevolking geeft
aan dat de gemeente in zijn geheel niet
moet bezuinigen op het sport- en
beweegbeleid. Hierbij zijn niet-sporters
oververtegenwoordigd. Het is opvallend
dat juist sporters meer mogelijkheden
zien tot bezuinigingen, vooral waar het
gaat om topsport en schoolzwemmen.
Meest genoemde bezuinigingsopties zijn
topsport(evenementen) (31%) en nieuwe
sportaccommodaties (25%). Deze opties
stonden ook bovenin het bezuinigingslijstje van gemeenten bij de recessiepeiling in 2013, maar bleven bij gemeenten wel achter bij de bezuinigingen op
tarieven van sportaccommodaties en op
subsidies.
Daarnaast gaven gemeenten, veel meer
dan de bevolking, aan te gaan bezuinigen
op onderhoud en renovatie van
bestaande sportaccommodaties. Burgers
zijn eerder geneigd hierin te investeren.
Dit gaat ook op voor schoolzwemmen en
tarieven voor sportaccommodaties. Waar
gemeenten juist van plan zijn hierop te
bezuinigingen is de bevolking voor een
investering op deze thema’s.

De bevolking hecht belang aan de
faciliterende, stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente. Politieke
partijen mogen er op rekenen dat minstens
een op de zes kiezers de sportstandpunten
mee laat wegen in zijn of haar keuze.
De bevolking ziet graag investeringen in
het sport- en beweegbeleid (schoolzwemmen meest genoemd). Bezuinigingen op
sport worden niet toegejuicht, maar een
ruime meerderheid ziet wel mogelijkheden
tot bezuinigingen; vooral op topsport(evenementen) en nieuwe accommodaties.

onafhankelijke en landelijk opererende
stichting gericht op de bevordering van
de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op
het terrein van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel en
praktijkgericht onderzoek uit, monitort
de ontwikkelingen op het terrein van
de sport en organiseert bijeenkomsten
en congressen om het debat over de
sport te stimuleren.
Deze factsheet is vervaardigd in
samenwerking met het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP
is een interdepartementaal
wetenschappelijk instituut dat vanuit
een sociaalwetenschappelijke
invalshoek aandacht heeft voor de
verhouding tussen overheid en burger.
Neem voor meer informatie contact
op met:
Remco Hoekman
r.hoekman@mulierinstituut.nl
Mulier Instituut
Postbus 85445
3508 AK Utrecht
T 030-7210220
SCP
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
T 070-3407157

Onderzoeksverantwoording
De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig uit het
vragenblok sport en gemeenten van het Nationaal
Sport Onderzoek (NSO) 2013 van het Mulier Instituut
en uit de

Vrijetijdsomnibus (VTO) 2012 van het

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het
Centraal

Bureau

voor

de

Statistiek

(CBS).

Voor het NSO 2013 is gebruik gemaakt van een
internetpanel. De onderzoekspopulatie

van het

vragenblok in de NSO bestaat, na weging, uit 1.504
respondenten
afspiegeling

en
van

vormt
de

een

representatieve

volwassen

bevolking.

Voor het VTO is gebruik gemaakt van een steekproef
uit

het

bevolkingsregister.

De

vragen

over

gemeentelijk beleid zijn beantwoord door 2.254
respondenten, na weging representatief voor de
bevolking van 18-79 jaar.

