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Geachte raad- en burgerleden,
Deze raadsmemo informeert u over de stand van zaken op het domein sport. De memo omvat
twee onderdelen:
1. Het proces omtrent de beleidsnota vervangingsinvesteringen
2. De sport- en beweegvisie
Gekozen is om een scheiding te maken tussen enerzijds accommodatiebeleid en alles wat daar
bij hoort, zoals de beleidsnota vervangingsinvesteringen en anderzijds de visie op sport en
bewegen, die we gezamenlijk met de sportverenigingen opstellen.
Deze memo informeert u over beide onderdelen.
1. Het proces omtrent de beleidsnota vervangingsinvesteringen
Op 23 februari 2017 is de notitie accommodatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De
notitie accommodatiebeleid heeft als doel het beheer en gebruik van maatschappelijk vastgoed
te harmoniseren binnen de gemeente Boekel. Inmiddels heeft de beoogde harmonisatie
plaatsgevonden en wordt het accommodatiebeleid breed gedragen. Bij het opstellen van dit
beleid is echter geen uitspraak gedaan over vervangingsinvesteringen. Door het vertrek van de
beleidsmedewerker is de vorming van nieuw beleid nog niet opgepakt. De huidige situatie zorgt
bij verenigingen voor onduidelijkheid en onrust. Zij geven aan vervangingsinvesteringen nodig
te hebben. Het is daarom belangrijk spoedig te starten met de vorming van nieuw beleid.
Voor de raad van 4 april wordt u geïnformeerd over het beleidsproces en de planning.
2. De sport- en beweegvisie
In Boekel en Venhorst willen we graag een gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor alle
inwoners. Sport en bewegen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Naast het
gezondheidsaspect kan sport en bewegen een meerwaarde bieden om maatschappelijke
participatie en integratie te bevorderen, ook onder kwetsbare doelgroepen.
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In bredere zin kunnen sport en bewegen als middel worden ingezet om bepaalde doelen te
bereiken. Sport en bewegen is daarmee goed voor maatschappelijke participatie, verbinding,
integratie en uiteraard voor de gezondheid. 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 het coalitieakkoord 2018-2022 is als speerpunt gesteld om samen met de sportverenigingen
in Boekel en Venhorst een sportvisie op te stellen. Naast sporten willen we ook bewegen
stimuleren. Daarom spreken we vanaf nu over de sport- en beweegvisie.
De sport- en beweegvisie gaan we samen met sportverenigingen, andere sport- en
beweegpartijen en maatschappelijke partners opstellen. Door het organiseren van diverse
bijeenkomsten wordt breed input opgehaald onder alle partners.
In de raad van 4 april wordt u een voorstel gedaan over het proces en de planning om te komen
tot deze sport- en beweegvisie.
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