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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. Het kan mensen verbinden,
eenzaamheid verminderen en participatie stimuleren. Ook is sport en bewegen belangrijk om
gezond en vitaal te blijven.
Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, zorgpartners, commerciële partijen,
onderwijs, gemeente en andere betrokkenen hebben gezamenlijk een sport- en beweegvisie en
een akkoord opgesteld. In de visie zijn we gekomen tot vier pijlers: Sport en bewegen voor
iedereen, vitaal aanbod, positieve sport- en beweegcultuur en jeugd 12 – 18 jaar. In het sport- en
beweegakkoord zijn afspraken rondom de pijlers verder uitgewerkt.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van de sport- en beweegvisie en het daaraan verbonden sport- en
beweegakkoord;
2. De sport- en beweegvisie vast te stellen als gemeentelijke visie;
3. Het sport- en beweegakkoord te ondertekenen.
Inleiding/probleemstelling:
In Boekel en Venhorst willen we graag een gezonde woon- werk en leefomgeving voor alle
inwoners. We willen mensen verbinden, eenzaamheid verminderen en participatie stimuleren.
Samen streven we naar zoveel mogelijk gezonde, vitale en gelukkige inwoners.
Sport en bewegen vormt hierin een belangrijk onderdeel.
De wereld van sport en bewegen is de afgelopen jaren 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.
Het doel is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen, in
verenigingsverband, georganiseerd en individueel.
Betrokken partijen hebben samen de sport- en beweegvisie opgesteld. Ook is er een sport- en
beweegakkoord ontstaan tijdens het proces om de visie vorm te geven. De visie en het akkoord
worden aan u voorgelegd.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 4 april 2019 heeft uw raad besloten om kennis te nemen van het proces en de tijdsplanning
voor het opstellen van de sport- en beweegvisie, externe procesbegeleiding in te zetten en een
budget van € 12.000 beschikbaar te stellen voor dit proces.
Beoogd resultaat:
Het doel is dat iedereen in Boekel en Venhorst kan sporten en bewegen. Dit draagt bij aan de
gezonde woon- werk en leefomgeving die we nastreven voor alle inwoners.
Beoogd wordt om samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, maatschappelijke partners
en andere betrokkenen een gedragen visie en afspraken uit te dragen. Op deze manier wordt
samenwerking tussen betrokkenen gestimuleerd. Deze samenwerking komt ten goede aan een
vitaal en divers aanbod, kennisdeling en het samen oppakken van nieuwe initiatieven.
Keuzemogelijkheden:
U kunt er voor kiezen de opgestelde visie niet vast te stellen als gemeentelijke visie. Echter is
deze visie tot stand gekomen door input van direct betrokkenen (o.a. verenigingen, onderwijs en
maatschappelijke partners). De voorgelegde visie is een gezamenlijke en gedragen visie van al
deze partners binnen de gemeente. Wij adviseren u dit breed gedragen stuk binnen de
gemeenschap te onderstrepen.
U kunt ervoor kiezen het sport- en beweegakkoord niet te ondertekenen. Hiermee committeert de
gemeente zich niet aan de gemaakte afspraken tussen betrokkenen. De afspraken werken het
beste als alle betrokkenen (dus ook de gemeente) zich hier verantwoordelijk voor voelen en deze
afspraken breed uitdragen.
Argumenten:
1. Kennis nemen van de sport- en beweegvisie en het daaraan verbonden sport- en
beweegakkoord
Op 8 mei 2019 was de startbijeenkomst voor de sport- en beweegvisie. Die avond kwamen
ongeveer 50 personen van ruim dertig verschillende partijen bij elkaar voor de aftrap. Een lijst van
alle partijen die aanwezig waren tijdens (een van) de sessies staat in het sport- en
beweegakkoord (bijlage 2).
Tijdens de startbijeenkomst hebben we de belangrijkste thema’s opgehaald, die uiteindelijk de
pijlers van de sport- en beweegvisie zijn geworden. Vervolgens zijn er drie werksessies geweest,
waarin we de pijlers besproken hebben. De geleverde input was niet volledig te bundelen in een
(abstracte) visie. Gekozen is om naast de visie ook een akkoord op te stellen, waarin we
afspraken met elkaar hebben gemaakt. Uit de sessies is er een werkgroep ontstaan. De
werkgroep sport- en beweegplatform houdt zich bezig met het ontwikkelen van het platform en het
vormgeven van het vervolgproces.
Op woensdag 30 oktober is de definitieve versie van de sport- en beweegvisie gepresenteerd. Het
resultaat is breed gedragen door de betrokken partijen.
2.

De sport- en beweegvisie vast te stellen als gemeentelijke visie;

De sport- en beweegvisie (bijlage 1) is tot stand gekomen door een samenwerkingsproces tussen
sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, zorgpartners, commerciële partijen,
onderwijs, gemeente en andere betrokkenen. Alle input die is opgehaald, is gebundeld in een
visie en een akkoord. De visie die nu voorligt is dan ook een gezamenlijke, gedragen visie.
In de sport- en beweegvisie streven we de volgende ambitie na:
“We willen dat iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking, volop in de gelegenheid is om te
sporten en te bewegen. Wij willen dat iedereen kan blijven kiezen uit een ruim en betaalbaar
aanbod. Én we willen samen drempels wegnemen voor sport en bewegen, om mensen te
verbinden, eenzaamheid te verminderen en participatie te stimuleren. Samen streven we naar
zoveel mogelijk gezonde en vitale inwoners.”
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In de visie zijn vier pijlers genoemd, namelijk:
 Sport en bewegen voor iedereen;
 Vitaal aanbod;
 Positieve sport- en beweegcultuur;
 Jeugd 12-18.
De pijlers zijn de thema’s die prioriteit hebben en waar betrokkenen zich gezamenlijk voor willen
inzetten. Over elke pijler zijn een aantal afspraken gemaakt, deze komen terug in het sport- en
beweegakkoord. Dit akkoord is gekoppeld aan de visie.
3.

Het sport- en beweegakkoord te ondertekenen.

De pijlers uit de visie zijn het uitgangspunt van het akkoord. Er zijn afspraken gemaakt rondom
elke pijler. Alle betrokkenen die ondertekend hebben committeren zich aan deze afspraken en
voelen zich verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze afspraken.
Als gemeente stimuleren we integraal werken en kijken vanuit een breder perspectief naar sport
en bewegen. De focus van de afspraken gaat verder dan alleen sport en bewegen. Sport en
bewegen wordt niet alleen als doel gezien, maar ook als middel. Zo kan het ingezet worden als
middel tegen eenzaamheid en overgewicht of als middel voor vitaliteit en gezondheid.
Dit bredere perspectief komt terug in de gemaakte afspraken. Een van de afspraken is: ‘We
faciliteren dat mensen een sociaal netwerk in stand houden’. Wanneer mensen een sociaal
netwerk hebben binnen sport en bewegen kan dit een extra stimulans zijn om te blijven bewegen.
Dit verhoogt de vitaliteit en verkleint de kans op eenzaamheid.
Sport en bewegen kan ook worden gezien als doel. Door sport en bewegen blijven inwoners
vitaal, kunnen ze participeren en plezier beleven. De wereld van sport en bewegen is de
afgelopen jaren veranderd en zal ook de komende jaren waarschijnlijk blijven veranderen. Veel
mensen hebben behoefte aan meer flexibiliteit. Om toch zoveel mogelijk mensen te stimuleren om
te sporten en te bewegen (in verenigingsverband, georganiseerd en individueel) zijn er een aantal
afspraken gemaakt. Voorbeelden van deze afspraken zijn: ‘We zorgen voor voldoende, divers
aanbod in sport en bewegen’ en ‘We organiseren alternatief aanbod met meer prikkels’.
Vervolg Sport- en beweegplatform
Het proces eindigt niet met het tekenen van het sportakkoord. Op dit moment is er een werkgroep
(werkgroep sport- en beweegplatform) bezig met het opzetten van een sport- en beweegplatform.
Hier is vanuit veel partijen behoefte aan. Op het sport- en beweegplatform komt een overzicht van
het totale aanbod op het gebied van sport en bewegen in Boekel. Ook komt er een overzicht van
ondersteunende partijen en andere belangrijke partners. Via het platform wordt het aanbod
overzichtelijk en kan iedereen een sport of beweegvorm zoeken die bij hem/haar past.
Op het platform komt ook een aanbieders-kant. Hier kunnen aanbieders informatie met elkaar
delen, kennis uitwisselen en nieuwe initiatieven opstarten. Aan dit platform willen we ook
bijeenkomsten koppelen. Hoe dit precies ingevuld gaat worden wordt momenteel nog uitgewerkt
door de werkgroep.
Financiële gevolgen en dekking:
Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeentebegroting.
In 2020 en 2021 vragen we bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) € 10.000
uitvoeringsbudget aan, door het opsturen van een ondertekend sport- en beweegakkoord. Het
budget is bedoeld voor de uitvoering van het akkoord. Hiervan kunnen de incidentele kosten
worden betaald.
Ook zijn er landelijk diverse subsidiemogelijkheden. Deze staan benoemd in het sport- en
beweegakkoord.
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Risico’s:
1.3. Sport- en beweegakkoord
In het sport- en beweegakkoord maken we samen afspraken. Als uw raad ervoor kiest dit
document te ondertekenen, committeert de gemeente Boekel zich aan de afspraken.
Alle betrokkenen zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken die gemaakt zijn. Mogelijk komen
er kosten voort uit de gemaakte afspraken. Er bestaat een kans dat er voor deze kosten een
beroep wordt gedaan op de gemeente. Echter staat in het akkoord duidelijk benoemd dat
wanneer er sprake is van uitvoeringskosten, we samen kijken hoe we dit financieren. Met het
akkoord gaan we geen financiële verplichtingen aan.
Betrokkenen hebben hard gewerkt en meegedacht en zijn zo tot gezamenlijke afspraken
gekomen. Als de gemeente zich committeert aan het akkoord voorkomen we het risico dat andere
partijen zich bedenken en zich terugtrekken. Door deze ondersteuning stimuleren we de
samenwerking.
Communicatie:
Veel communicatie tussen betrokkenen zal straks verlopen via het sport- en beweegplatform. Er
wordt momenteel uitgewerkt hoe dit precies vormgegeven wordt.
Uitvoering en evaluatie:
Wanneer uw raad instemt met het voorstel zal er een handtekening vanuit de gemeente onder het
akkoord komen te staan.
Het evalueren van de visie of het akkoord kan zodra een of meerdere betrokkenen hier behoefte
aan hebben. De werkgroep sport- en beweegplatform is verantwoordelijk het evalueren van het
platform.
Over een jaar volgt een algemene evaluatie van het proces. Deze wordt met u gedeeld.
Voorstel:
1.
Kennis nemen van de sport- en beweegvisie en het daaraan verbonden sport- en
beweegakkoord;
2.
De sport- en beweegvisie vast te stellen als gemeentelijke visie;
3.
Het sport- en beweegakkoord te ondertekenen.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
A. Concept Raadsbesluit
1. Sport- en beweegvisie
2. Sport- en beweegakkoord
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