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STATUS RAADSVOORSTEL
Instemmen met bijgevoegde beleidsnota sport: "Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022.

Samenvatting:
Wij vragen uw raad in te stemmen met bijgevoegde beleidsnota sport " Samen Fit: sport en bewegen
in Beesel 2019-2022" . Deze nota bestaat uit 6 thema's die aansluiten bij het nationaal sportakkoord
en de regiovisie sport. De thema's zijn:
1. Samen fit door sport en bewegen
2. Wij leren bewegen
3. Sport en bewegen voor Iedereen
4. Ruimte voor sport en bewegen
5. Samen met verenigingen en sportaanbieders
6. Sport en evenementen.
In de sportnota laten we zien waar we nu staan en welke beweging we willen maken op deze 6
thema's. De sportnota heeft de vorm van een digitaal magazine ( Samen Fit magazine). Dit geven we
na vaststelling een plek op onze website onder het kopje sport en bewegen. Voor nu vindt u het
magazine hier: https://aviso.preview.instantmagazine.com/sportnota-2018/sportnota-

2019/cover/
Er is een samenvatting in de vorm van een gedrukt boekje ( zie bijlage).
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1. Aanleiding
We willen zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Hierover spreken we regelmatig in
onze reguliere gesprekken met organisaties. Er lopen al veel mooie initiatieven en er zijn plannen in
ontwikkeling. We hebben echter ook te maken met een aantal trends als tegenstander, denk aan
overgewicht, beeldscherm kijken en demografische ontwikkelingen. Tijdens de inspiratieavond sport
"jouw kans om te scoren" hebben we expliciet stilgestaan bij de contouren van het sportbeleid. Verder
hebben we nieuwe ideeën ontvangen om mensen in beweging te krijgen of te houden. Deze ideeën
hebben we toegevoegd aan het sportbeleid.
Wij hebben de beleidsnota opgedeeld in 6 thema's. Deze thema's sluiten aan bij de regiovisie sport en
het nationaal sportakkoord. Op de thema's zijn ontwikkelingen in gang gezet maar kunnen we zeker
nog winst behalen.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
We willen met sport en bewegen bijdragen aan een gezonde en levendige samenleving. Een
samenleving waarin inwoners zich fit voelen, plezier, uitdaging en ontmoeting ervaren.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Sport en Bewegen als onderdeel van Blij in Beesel
Met dit sportbeleid dragen we bij aan de volgende punten uit Blij in Beesel: 'beleven, bedrijvig,
saamhorigheid, jong en dorps'.
Blij in Beesel is ook de rode draad voor ons handelen. We werken samen met onze inwoners,
bedrijven, organisaties, verenigingen en partners. We staan midden in de gemeenschap, met korte
lijnen, een luisterende en faciliterende houding en een hoge kwaliteit van dienstverlening.
Wat betekent dit voor onze rol als het gaat om sport en bewegen?
We vertalen Blij in Beesel in ons sportbeleid concreet in de volgende ambitie:

Sporten en bewegen zorgen voor gezondheid, plezier en ontmoeting. Het maakt onze gemeente
levendig. We hebben samen met inwoners, organisaties en verenigingen besproken welke winst we
nog willen behalen. We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo vanzelfsprekend mogelijk
maken en zoeken naar mogelijkheden om initiatieven te realiseren. Soms zijn we als gemeente de
aanvoerder, soms zijn we één van de spelers in het spel en soms staan we ook aan de zijlijn. Samen
zijn we het speelveld en gaan we voor een mooi resultaat.

4. Toelichting
Vorm van het sportbeleid
Het sportbeleid heeft de vorm van een online magazine dat we hebben opgebouwd rondom 6 thema's.
Deze thema's zijn aan de orde gekomen in onze gesprekken en sluiten aan bij het nationaal
sportakkoord en bij de regiovisie sport Noord Limburg. In het magazine staan initiatieven uit onze
gemeenschap die anderen kunnen inspireren. Bij elk thema staan de ambities voor de komende jaren.
We hebben gekozen voor een online magazine om de volgende redenen:
 Deze vorm is tussentijds makkelijk actueel te houden.
 We kunnen werken met beeld waarmee we hopen de initiatieven en onze ambities op een
aantrekkelijke manier in beeld te brengen.
 De verspreiding is makkelijk, individuele pagina's zijn deelbaar.
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 Ten slotte kunnen we monitoren of en welke info wordt geopend.
Er is een samenvatting gemaakt in de vorm van een folder op papier. Deze samenvatting gebruiken
we als praatstuk in onze overleggen. Het online magazine leent zich er voor aandacht te geven aan
individuele thema's doordat we losse pagina's kunnen delen.
Opbouw van het magazine
Het online magazine en de papieren samenvatting bestaan uit:
 feiten en cijfers.
 De 6 hoofdthema's met in het magazine verhalen die aantonen welke beweging we in gang hebben
gezet maar ook welke weg we nog willen bewandelen om onze ambities te realiseren (heden).
 onze ambities voor de toekomst.
Status van de ingezonden ideeën
Bij ieder thema vindt u ook de ideeën die wij hebben ontvangen tijdens de inspiratieavond sport. Deze
ideeën hebben een wisselende status. Over sommige plannen hebben we al gesprekken gevoerd,
andere zijn volledig nieuw. Na de vaststelling van het sportbeleid laten we de indieners weten dat we
samen aan de slag kunnen.
Inhoud Sportbeleid: de 6 thema's
Deze thema's zijn.
-

Samen fit door sport en bewegen.
Wij leren bewegen
Sport en bewegen voor iedereen
Ruimte voor sport en bewegen
Samen met verenigingen en sportaanbieders
Sport en evenementen

De uitvoering
In de gemeente is er een team van sport, cultuur, muziek en JOGG coaches actief. Samen met
inwoners en organisaties geven zij uitvoering aan het beleid. Een deel van hun werkzaamheden
hebben wij in beeld gebracht tijdens de raadstour van 15 januari.
Lokaal sportbeleid in relatie tot de Regiovisie Sport en het nationaal sport akkoord
In Noord Limburg hebben we de ambities voor onze regionale samenwerking vastgelegd in de
regiovisie sport 2016-2020. De thema's uit onze lokale sportnota zijn herkenbaar in de regiovisie. De
gewenste beweging van de regiovisie is:
. van overheid naar meer spelbepalers;
· van project naar proces;
· van beheersen naar ontwikkelen;
· van controleren naar vertrouwen en loslaten;
Dit sluit naadloos aan bij Blij in Beesel. Gemeente en regio kunnen elkaar versterken. Soms op het
niveau van kennisdeling maar soms ook op het niveau van samenwerking. Zo stemmen de VO
scholen in de regio met elkaar af over een leefstijl visie en werken sportconsulenten binnen de
sportregio nauw met elkaar samen ( gezamenlijke scholing). Ook op het gebied van iedereen kan
sporten bundelt de regio zijn krachten om een laagdrempelig en divers sportaanbod in de regio
beschikbaar te hebben en houden voor mensen met een beperking. Daarnaast worden mensen
begeleid naar een voor hen passend sportaanbod.
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Lokaal sportbeleid in relatie tot het nationaal Sportakkoord: sport verenigt Nederland
Het gaat goed met de sport in Nederland. Er zijn veel verenigingen en commerciële sportaanbieders,
goede accommodaties, bruisende evenementen en honderdduizenden vrijwilligers. Toch zijn er ook
zorgen: de motorische vaardigheid van kinderen neemt af, accommodaties staan te veel leeg, niet
iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn, sommige verenigingen staan onder druk (
minder leden en vrijwilligers). Het nationaal sportakkoord wil ervoor zorgen dat mensen blijven
sporten. Door aanbieders te versterken, kinderen weer meer en beter te laten bewegen en
accommodatie knelpunten te verhelpen. Op deze manier wil sport bijdragen aan een samenleving die
gezond is. Het nationaal sportakkoord kent 6 thema's die aansluiten bij het lokaal en regionaal
sportbeleid.
Onderstaand de thema's uit het nationaal sportakkoord. Met daarachter cursief de thema's uit lokaal
beleid die hierbij aansluiten.
1. duurzame sportinfrastructuur. ( zowel formele accommodaties als speel en beweeg gelegenheid in
openbare ruimte). (Ruimte voor sport en bewegen)
2. Vitale aanbieders: toekomstbestendig maken van sport en beweegaanbieders. ( samen met
verenigingen en sportaanbieders)
3. positieve sportcultuur: veilig verenigingsklimaat. ( samen met verenigingen en sportaanbieders)
4. Van jongs af aan vaardig in Bewegen. (wij leren bewegen)
5. Inclusief sporten: iedere Nederlander een leven lang plezier in sport en bewegen. Ongeacht leeftijd,
etniciteit of sociale positie. (sport en bewegen voor iedereen)
6. topsport inspireert. ( sport en evenementen)
Wij zullen daar waar mogelijk gebruik maken van de middelen die vanuit het landelijk sportakkoord
beschikbaar worden gesteld en verenigingen / organisaties ook actief wijzen op de mogelijkheden.
a.

Financieel
 In onze begroting staan diverse budgetten die we kunnen inzetten om onderdelen van onze
ambities te realiseren, zoals middelen voor sportbeleid, vrijwilligerswerk, gezondheidsbeleid
en jeugdbeleid.
 Vanaf 2019 is er een landelijke subsidieregeling voor verenigingen als het gaat om bouw en
onderhoud van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties en aanschaf
van materialen. Wij hebben verenigingen hierover ( samen met Huis voor de Sport) actief
geïnformeerd tijdens een informatie avond. Wij zullen deze regeling ook onder de aandacht
blijven brengen.
 Vanaf 2020 is er een extra budget beschikbaar in de gemeentebegroting van € 80.000 per
jaar voor het stimuleren van sport en bewegen. Wij zullen dit nader uitwerken passend
binnen de thema's van ons sportbeleid. We willen drempels wegnemen, sport en bewegen zo
vanzelfsprekend mogelijk maken en nieuwe initiatieven steunen. Uitgangspunt is dat wij het
budget vraaggericht willen inzetten. Verder zijn voor ons de richtlijnen van het
accommodatiebeleid richtinggevend. Dit accommodatiebeleid is mede gebaseerd op Blij in
Beesel. Dit betekent dat in de regels een balans is gezocht tussen regels (richtlijnen) en
aansluiten bij creativiteit en initiatieven uit de gemeenschap. Iedere situatie is uniek en laat
zich niet vangen door standaard regels. Ons bovenliggend doel is zoveel mogelijk mensen in
beweging krijgen en houden. Voor initiatieven die hieraan bijdragen zoeken wij de passende
vorm van ondersteuning.
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 Om deze passende ondersteuning te kunnen leveren, willen we de regeling
investeringssubsidies verbreden. Deze kan nu alleen ingezet worden voor renovatie en
nieuwbouw ( accommodaties). De toekomstbestendigheid van verenigingen en
accommodaties zit echter niet altijd ( alleen) in gebouwen. Soms zijn er ook investeringen
nodig in materialen of buiten terreinen om vernieuwend aanbod te kunnen leveren. Om hierin
te kunnen ondersteunen willen we de regeling inhoudelijk verbreden voor investeringen in
materialen en buitenterreinen ( mits passend binnen de richtlijnen van ons
accommodatiebeleid, Blij in Beesel en ambities in onze beleidsnota's). Het college heeft het
voornemen deze regeling aan te passen nadat de beleidsnota sport door uw raad is
vastgesteld.
b.

Juridisch
n.v.t.

c.

Risico’s
n.v.t.

5. Visie Blij in Beesel
zie kopje rol gemeente.

6. Toegankelijkheid
Een belangrijke ambitie binnen deze sportnota is het uitdagen tot bewegen en het wegnemen van
drempels om te bewegen. We willen sport en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. Met name
het hoofdstuk 3 "sport en bewegen voor iedereen" gaat over het wegnemen van deze drempels.

7. Duurzaamheid
Hoofdstuk 4 van de sportnota gaat over "ruimte voor sport en bewegen". In dit hoofdstuk staat de
wens om ambities sport en duurzaamheid met elkaar te verbinden. Concreet zijn er al verkennende
gesprekken gepland tussen de energiecoöperatie en de buitensportverenigingen. Doel is te verkennen
of ambities duurzaamheid en wensen met betrekking tot sport (accommodaties) elkaar kunnen
versterken. Samenwerking tussen de energiecoöperatie en de binnensport heeft inmiddels al concreet
vorm gekregen Verder is vanuit team milieu een energiescan gedaan bij verschillende
sportverenigingen. Op basis hiervan hebben de verenigingen aanbevelingen voor energiebesparing
ontvangen.
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8. Voorstel
Instemmen met bijgevoegde beleidsnota sport "samen fit".

Reuver, 25 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
dr. P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 25 maart 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

Meegezonden:
Folder A4 drukwerkbestand sportnota
verslag inspiratie avond sport
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voorzitter,
dr. P. Dassen-Housen

