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toezegging planning sport- en sportaccommodatiebeleid

-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Afhandeling toezegging
In de raadsvergadering van 05 oktober 2020 heeft wethouder Meijers toegezegd dat het
college de planning om te komen tot het sport- en sportaccommodatiebeleid binnen 2
weken met uw Raad zal delen. In dezelfde vergadering heeft uw Raad de motie vreemd
aan de orde van de dag ‘ Ontwikkelingen accommodatie SV Geuldal’ aangenomen
Hieronder volgt ter afhandeling van de toezegging een korte omschrijving van het sporten sportaccommodatiebeleid en de beloofde planning. De quick scan naar locaties voor
SV Geuldal in combinatie met het bredere onderzoek naar de vitaliteit van de
voetbalverenigingen is hierin opgenomen.
2) Doelen Sport- en sportaccommodatienota
Aanleiding
De laatste sportnota had een looptijd van 2016 tot en met 2019. Er ligt een aantal
dringende verzoeken bij de gemeente met betrekking tot sportaccommodaties, onder
andere vanuit de voetbalclubs. Er is op korte termijn behoefte aan een nieuwe,
toekomstbestendige visie op sport & bewegen en sport- accommodaties.
Doelstelling
Een door de Raad vastgestelde nota biedt ten eerste handvatten om de vitaliteit van de
inwoners en de Valkenburgse samenleving te verbeteren en ten tweede een helder
afwegingskader voor vraagstukken met betrekking tot sportvoorzieningen en
sportaccommodaties.
Bestuurlijk doel
Deze nota geeft invulling aan het bestuurlijk doel zoals geformuleerd in de
programmabegroting (2021), programma sociaal domein, thema sport: ‘ We willen
zoveel mogelijk inwoners van Valkenburg aan de Geul laten sporten en bewegen in het
kader van ‘een leven lang sport en bewegen’. Dit draagt bij aan ontspanning,
ontmoeting, gezonde leefstijl en meedoen met plezier. Hier horen toekomstbestendige
sportaccommodaties en voorzieningen bij’ .
3) Inhoudsopgave en draagvlak
Globale inhoudsopgave
Het college ziet een nota voor zich met een looptijd van 2021 tot en met 2035, waarbij
ingegaan wordt op vraagstukken op korte, middellange en lange termijn. De nota bevat
de volgende pijlers (hoofdstukken):
 Een afwegingskader en keuzes voor toekomstig sportaccommodaties, waaronder
een quick scan naar de accommodatiemogelijkheden van SV Geuldal (voor 31
december 2020) en een breder onderzoek naar de toekomstige vitaliteit van
voetbal in onze gemeente;
 beleid en mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte;
 beleid voor versterken van de vitaliteit van verenigingen;
 beleid voor stimuleren van sport en bewegen;
 kaders voor subsidiebeleid sport en bewegen.
Deze nota is gereed voor behandeling in de raadsvergadering van april 2021.
Het college neemt als uitgangspunten mee: demografische ontwikkelingen, ruimtelijke
ontwikkelingen, het regionaal sport akkoord, het actuele gezondheidsbeleid,
ontwikkelingen binnen het sociale domein en maatschappelijke trends.

Draagvlak
Het college hecht veel waarde aan een interactief proces met inwoners, verenigingen,
ondernemers, maatschappelijk (zorg)partners, omwonenden en buurgemeenten en
betrekken die nadrukkelijk bij het opstellen van de nota. Dit ziet u in onderstaande
planning terug.
4) Planning
Tijdspad
Activiteit per fase
Onderzoek en ontwikkelfase
Deskresearch
Inventariserende gesprekken intern
(fysiek en sociaal domein gemeente)
en stakeholders (verenigingen,
maatschappelijke organisaties,
onderwijs, ondernemers).
Contouren opstellen en bespreken
Contouren opstellen
Contouren bespreken met College
Contouren bespreken stakeholders en
sociale adviesraad
Contouren bespreken met raadscie
Opleveren tussenrapport quick scan
SV Geuldal
Opstellen conceptnota
Besluitvorming
Eerste bespreking college
besluit vrijgeven conceptnota voor
overleg met stakeholders inclusief
adviesraad sociaal domein
Overleg met stakeholders
Afronding nota inclusief reacties
stakeholders en adviesraad sociaal
domein
Vaststelling door College
Commissie sociaal domein
Raadsvergadering

Looptijd
Week 35 - 43

Deadline
31 oktober 2020

Week 44 – 51

18 december
2020

week 44-46
Week 46-51
16 december 2020
31 december 2020
Week 48 – 8
Week 8 - 15
Week 8
Week 9

26 feb 2021
April 2021
23 feb 2021
02 mrt 2021

Week 15

02 maart 2021
22 maart 2021
12 april 2021

