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2.6

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.6.1

Wat willen we bereiken?

Doel
Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Vastgesteld beleid
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Archeologiebeleid

2010

Cultuurvisie Gorinchem/Toekomstbeeld Cultuur 2013-2018

2013

Beleidsregel aanleg buitensportvelden

2016

Visie 'De Kracht van Sport' (2017-2021)

2016

Vestingplan

2017

Speelruimteplan 2018-2027 'Een leven lang plezier'

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren
Hoe meten we dat?
Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Sporters
In georganiseerd en niet georganiseerd verband

F

% vanuit Gorcumse
burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

F

% vanuit Gorcumse
burgerpeiling

PI
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2.6.2

Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten
Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Capaciteit en tarieven In 2018 en 2019 wordt een breed onderzoek uitgevoerd naar de tarieven van de
binnensport
sportaccommodaties in Gorinchem, n.a.v. het rapport ‘Ruimtebehoefte en tarieven
binnensport’ van het Mulier Instituut uit 2017. Bij dit onderzoek worden de sportverenigingen
en de Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties (SGS) betrokken. In 2019 zal
besluitvorming volgen over mogelijke verbeteringen en/of een aanpassing van het
tarievenstelsel sport.
Subsidiebeleid

We streven naar maatwerk en participatie. Vanuit dat oogpunt sturen we op de
vereenvoudiging van het aanvragen van subsidies voor in elk geval burgerinitiatieven en
kleine subsidieaanvragen van bijvoorbeeld verenigingen.

Toekomstbestendig
Cultuurhuis

Onderzocht wordt in hoeverre ombouw van DND tot multifuncitoneel Cultuurhuis mogelijk is.
Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van het behoud van huidige theaterzaal en podium
en samenvoeging met de bibliotheek. Zo mogelijk worden andere sociaal-culturele functies
toegevoegd.
Voordat keuzes worden gemaakt over de definitieve vormgeving van het Cultuurhuis zal
participatief worden bepaald aan welke sociaal-culturele voorzieningen behoefte is en op
welke locatie (stad en/of wijk).
Mocht duidelijk zijn dat uit de participatie naar voren komt dat een multifunctioneel Cultuurhuis
in de stad gewenst is, dan bestaat het project uit:
- Een toekomstbesteding ingericht Cultuurhuis (ontwerp 1e helft 2019, start bouw eind
2019) ;
- Een organisatie die in staat is het gebouw zo optimaal mogelijk te exploiteren e.e.a. in
samenhang met de organisatie van het Huis van Inspiratie (medio 2019).
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