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sportverenigingen te versterken. Wij nodigen sportverenigingen uit om hun maatschappelijke rol in de stad te
vergroten. Voor 1 april en voor 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend.
8C3.5 Ondersteunen en faciliteren topsport
Wij ondersteunen topsporters en topsportverenigingen. Dat doen wij door Stichting Topsport Leiden (STL) te
subsidiëren. STL organiseert een structureel overleg tussen de Leidse topsportverenigingen voor onder meer
onderlinge afstemming, uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke aanpak van knelpunten. Zij beheert een
ondersteuningsfonds voor talenten en topsportverenigingen, zet in op verbetering van de infrastructuur onder
meer door het uitbouwen van regionale trainingscentra voor rugby, waterpolo en tafeltennis en initieert en
faciliteert topsportevenementen.
Effectindicatoren bij 8C Sport
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden

Bron

2018

2019

2020

2021

Doel 8C1 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen
8C1.a Rapportcijfer Leidenaren voor kwantiteit
sportvoorzieningen

7,3 (2015)
7,3 (2017)

-

7,4

-

7,4

Stads- en
wijkenquête

8C1.b Rapportcijfer Leidenaren voor kwaliteit
sportvoorzieningen

7,1 (2015)
7 (2017)

-

7,4

-

7,4

Stads- en
wijkenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

414.000 (2014)
401.000 (2015)
390.000 (2016)

420.000

420.000

420.000

420.000

Gemeente Leiden

Doel 8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren
8C3.a Percentage Leidenaren dat wekelijks niet sport*

47% (2015)

47%

46%

46%

46%

RIVM
(wsjg - BBV)

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet
aan de norm gezond bewegen**

56% (2015)
63% (2017)

60%

60%

60%

60%

Stads- en
wijkenquête

* Sportnorm tot 2016: Percentage Leidenaren dat minimaal 12 keer per jaar sport (was 67% in 2015). Op grond van de herziene BBV is de
verplichte indicator vanaf 2017 het percentage Leidenaren dat niet sport op basis van deﬁnitie minimaal 1 keer per week oftewel 52 x per jaar.
Dat was 47 procent in 2015.
**Norm gezond bewegen (beweegnorm): volwassenen moeten minimaal vijf dagen van de week minstens 30 minuten matig intensief actief
zijn, kinderen zeven dagen per week minimaal een uur matig intensief actief.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8D Recreatie
Doelen en prestaties bij 8D Recreatie
Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor
Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west
8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen
8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen
ter versterking van de levendigheid in de stad, het
aantrekken van extra bezoekers en versterking van de
lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie
8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning
8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie
8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende
evenementen

8D2.1 Evenementencoördinatie
Voor de grotere B- en C-evenementen worden coordinatieoverleggen gevoerd met politie, brandweer, GHOR,
de organisator, een vertegenwoordiger van de betreffende bewonersvereniging en de betrokken gemeentelijke
afdelingen.
In 2018 zal het evenementenbeleid geëvalueerd worden.
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8D2.2 Be-afhandelen van aanvragen evenementenvergunningen
Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze afhandelen en afgeven van
evenementenvergunningen. Het proces wordt ondersteund door de evenementenassistent.
8D2.3 Ondersteuning van de 3 grootschalige en overige evenementen
Het huidige kader voor het gemeentelijke evenementenbeleid (Evenementenbeleid 2013-2018) loopt tot
en met het begrotingsjaar 2018. In 2018 vindt de evaluatie plaats en de voorbereiding voor de vaststelling
van de nieuwe beleidsperiode. Hierbij wordt de juni 2016 vastgestelde tussentijdse evaluatie van het
evenementenbeleid als leidraad gebruikt. Bij dit proces worden de relevante interne en externe partijen en
instellingen betrokken.
De jaarlijkse bijeenkomsten met de evenementorganisatoren hebben geleid tot de organisatie van
Leiden Festivals. Het is een pilot voor de samenwerking aan de versterking van het evenementenaanbod,
kruisbestuiving en dienstverlening aan de evenementen en wordt uitgevoerd door het Centrummanagement
Leiden. Ook dit wordt betrokken bij de evaluatie van het huidige beleid, waarbij de mogelijkheden van
voortzetting in het nieuwe beleidskader worden bekeken.
Effectindicatoren bij 8D Recreatie
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarden
2018

2019

Bron
2020

2021

Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en
versterking van de lokale economie
8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door
Leidenaren

7,4 (2015)
7,7 (2017)

-

8

-

8

Stads- en
wijkenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken
■
■
■
■
■
■

RV 11.0134 (16 februari 2012) Cultuurnota 2012-2018
RV 12.0042 (24 mei 2012) Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal
RV13.0113 Erfgoednota 2014-2020
RV 12.0118 Verleiden tot bewegen – kadernota Sport en Bewegen 2012-2017
Sportaccommodatieplan 2012-2025
Evenementenbeleid 2013-2018
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