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Samenvatting:
In Boekel en Venhorst willen we graag een gezonde woon- werk en leefomgeving voor alle
inwoners. Sport en bewegen vormt hierin een belangrijk onderdeel. We gaan een sport- en
beweegvisie schrijven om onze inwoners te stimuleren om te sporten en te bewegen.
Sport en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid van onze inwoners, maar zorgt ook
voor maatschappelijke participatie, verbinding en integratie.
We willen een gezamenlijke, gedragen sport- en beweegvisie opstellen samen met
sportverenigingen en andere partners. Om de onafhankelijkheid, expertise en ervaring te borgen
in dit proces huren we een extern procesbegeleider in.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van het proces en de tijdsplanning voor het opstellen van de sport- en
beweegvisie
2. Externe procesbegeleiding inzetten om expertise, ervaring en onafhankelijkheid te borgen
3. Hiervoor een budget van € 12.000,- beschikbaar stellen via een aanpassing van de
voorjaarsnota
Inleiding/probleemstelling:
In Boekel en Venhorst willen we graag een gezonde woon- werk en leefomgeving voor alle
inwoners. Sport en bewegen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Sport en bewegen kunnen
worden ingezet als middel om bepaalde doelen te bereiken, zoals: maatschappelijke participatie,
verbinding, integratie en uiteraard voor de gezondheid van onze inwoners. Om deze reden willen
we graag een sport- en beweegvisie opstellen, om onze inwoners zoveel mogelijk te stimuleren
en te faciliteren bij sport en bewegen.
In Boekel zijn veel mensen aangesloten bij een (sport)vereniging. Verenigingen lenen zich bij
uitstek om mensen te verbinden en met elkaar te laten werken aan hun gezondheid. Toch zien we
ook dat de wereld van sport en bewegen de afgelopen jaren is veranderd. Onder sporters is er
een toenemende behoefte aan flexibiliteit. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van sport en is er
ook steeds meer behoefte aan sporten of bewegen buiten verenigingsverband.
Om aandacht te hebben voor sporten en bewegen bij (sport)verenigingen, in groepsverband en bij
meer individuele vormen is het belangrijk alle drie deze groepen goed vertegenwoordigd mee te
laten denken bij het opstellen van een gezamenlijke sport- en beweegvisie. Het doel daarvan is
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om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen, in verenigingsverband,
georganiseerd en individueel.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt als speerpunt gesteld om samen met de
sportverenigingen in Boekel en Venhorst een sportvisie op te stellen.
In het collegeprogramma 2018-2022, vastgesteld op 15 december 2018, wordt de ambitie
uitgesproken om de sportvisie in 2019 te realiseren.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt een gezamenlijke en gedragen sport- en beweegvisie op te stellen. Dit heeft
prioriteit in 2019, daarom is het wenselijk om snel te starten. Het opstellen van de visie doen we
samen met sportverenigingen en andere partners. Door het inzetten van een onafhankelijk
procesbegeleider borgen we de gelijkwaardigheid en maken we gebruik van ruime expertise en
ervaring.
Het doel van de visie is om onze inwoners te stimuleren en te faciliteren bij sporten en bewegen.
Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid, maar ook voor maatschappelijke participatie,
verbinding en integratie.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen geen budget beschikbaar te stellen. In dat geval is het niet mogelijk om een
onafhankelijk procesbegeleider in te kopen. De consequentie hiervan is dat er vanuit de
ambtelijke organisatie bijeenkomsten georganiseerd en begeleid moeten worden. Bij de
ambtelijke organisatie is niet de expertise en ervaring aanwezig die een onafhankelijk
procesbegeleider wel biedt. Daarnaast zal het beeld ontstaan dat er een gemeentelijke visie
geschreven wordt, wanneer een ambtenaar input ophaalt bij betrokkenen. Om te zorgen dat er
een gezamenlijke en gedragen visie komt, is het belangrijk dat alle betrokkenen gelijkwaardig zijn.
Dit wordt geborgd door het inzetten van een onafhankelijk procesbegeleider.
Argumenten:
In het coalitieakkoord 2018-2022 is als speerpunt gesteld om samen met de sportverenigingen in
Boekel en Venhorst een nieuwe sportvisie op te stellen. Naast sporten willen we ook bewegen
stimuleren. Daarom spreken we vanaf nu over de sport- en beweegvisie.
Naast de sportverenigingen worden ook een vertegenwoordiging van individuele sporten en
maatschappelijke organisaties betrokken. Door ook deze andere partijen uit te nodigen hopen we
op een integrale sport- en beweegvisie die breed in de maatschappij gedragen wordt.
Planning
De sport- en beweegvisie heeft prioriteit in 2019. Om input op te halen zullen diverse
bijeenkomsten worden gepland, waar verenigingen, vertegenwoordigers van andere sport- en
beweegpartijen en maatschappelijke partners hun input kunnen leveren.
Voor de zomer wordt de startbijeenkomst georganiseerd, waar de eerste ideeën en thema’s
worden opgehaald die belangrijk zijn voor de sport- en beweegvisie. Vervolgens zullen er in het
najaar twee werksessies worden gepland, waar dieper ingegaan wordt op diverse thema’s. Uit de
sessies wordt input gehaald die nodig is voor het verder uitwerken van de sport- en beweegvisie.
De visie wordt geschreven na voltooiing van de werksessies. Omdat we streven naar een
gedragen visie, wordt het concept van de sport- en beweegvisie aan alle betrokkenen
gepresenteerd in een slotbijeenkomst. Na eventuele aanpassingen zal de sport- en beweegvisie
aan de raad ter instemming worden voorgelegd.
Onafhankelijke en deskundige procesbegeleiding
Om maximale input op te halen wordt geadviseerd een onafhankelijk procesbegeleider in te
zetten. Daarbij kiezen we voor een onafhankelijk procesbegeleider met ruime ervaring in het
faciliteren van bijeenkomsten en werksessies op het gebied van sport en bewegen. Door een
onafhankelijk procesbegeleider de bijeenkomsten te laten leiden is de inbreng van alle partijen
(sportverenigingen, vertegenwoordigers van andere sport- en beweegvormen, maatschappelijke
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organisaties en gemeente) gelijkwaardig, waardoor we samen kunnen werken aan een
gezamenlijke visie. Door geld beschikbaar te stellen kunnen we een onafhankelijke
procesbegeleider met ruime ervaring inschakelen. Het doel is maximale input voor de sport- en
beweegvisie om zo te komen tot een gezamenlijke, gedragen visie.
Financiële gevolgen en dekking:
Er zijn geen financiële middelen beschikbaar voor het opstellen van een sport- en beweegvisie.
Dit terwijl het opstellen van deze visie wel prioriteit heeft in 2019. In dit voorstel wordt gevraagd
eenmalig een budget van € 12.000,- exclusief btw (btw is geen kostencomponent voor de
gemeente) beschikbaar te stellen via mutatie van de voorjaarsnota.
Het budget wordt ingezet voor de inhuur van een onafhankelijk procesbegeleider en voor
facilitaire kosten.
Risico’s:
Niet van toepassing
Uitvoering en evaluatie:
Er worden bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen bij sportverenigingen en andere
partners. Deze input vormt de basis voor de visie.
De conceptversie van de sport- en beweegvisie zal vervolgens aan alle samenwerkingspartners
worden gepresenteerd, waarna zij opmerkingen of aanvullingen kunnen meegeven. Vervolgens
wordt de visie waar nodig aangepast en wordt deze ter instemming aan de raad voorgelegd.
Voorstel:
1.
Kennis nemen van het proces en de tijdsplanning voor het opstellen van de sport- en
beweegvisie
2.
Externe procesbegeleiding inzetten om expertise, ervaring en onafhankelijkheid te borgen
3.
Hiervoor een budget van € 12.000,- beschikbaar stellen via een aanpassing van de
voorjaarsnota
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Raadsbesluit
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