Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 30 april 2015
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 40018-2015
Onderwerp: Vaststelling kadernota sport 2015

Aan de raad
Inleiding
Op dit moment heeft Gemert-Bakel geen sportbeleid. Het toenemende maatschappelijke belang
van sport en de samenhang met beleidsvelden als onderwijs, welzijn en zorg vraagt om duidelijke
beleidskaders. Daarnaast is er ten aanzien van onderhoud en beheer van de sportaccommodaties
geen toekomstvisie geformuleerd. Daarom wordt een samenhangende visie geformuleerd waarin
het ambitieniveau van de gemeente ten aanzien van sport uiteen wordt gezet.
Beslispunten
1. De kadernota sport 2015 vast te stellen

Dit onderwerp komt aan de orde in:
n.v.t.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie economie en sport d.d. 8 april 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
n.v.t.

Beoogd effect
Meer inwoners van Gemert-Bakel letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen door sporten
en bewegen toegankelijk te maken voor iedere doelgroep. Sportverenigingen zijn een
belangrijk partner in het meer sporten en bewegen. De verenigingen worden hierin
gestimuleerd en worden gefaciliteerd om de samenwerking op te zoeken. Samen met hen
wil de gemeente de leefbaarheid in Gemert-Bakel vergroten. Hierbij hoort een passend
voorzieningenniveau.

Duurzaamheid
-

Argumenten
1.1 De kadernota sport voldoet aan het coalitieprogramma ‘Samen verantwoordelijk’
We willen dat meer mensen meedoen aan de samenleving. Sportverenigingen worden
hierin gezien als belangrijk partner. Zij worden gestimuleerd om alle doelgroepen te
activeren om te gaan sporten en bewegen. Daarnaast faciliteert de gemeente de
verenigingen om de samenwerking met elkaar op te zoeken. Samenwerking om van
elkaars kennis en kunde gebruik te maken, maar ook om bij het in stand houden van de
sportvoorziening. De sportverenigingen worden meer verantwoordelijkheid voor het in
stand houden van de sportvoorziening omdat ook zij een financiële bijdrage hieraan gaan
leveren.
1.2 De kadernota is besproken in de raadscommissie van 9 april 2015
Aan de hand van een presentatie is de kadernota besproken met de commissieleden.
Hierin is afgesproken dat de kadernota ter vaststelling geagendeerd kan worden voor de
raadsvergadering van 30 april 2015. De commissie heeft aangegeven graag bij de
uitvoering betrokken te worden.
1.3 De kadernota past binnen de financiële kaders
De vervangingsinvesteringen voor de sportaccommodatie van niet geprivatiseerde
sportverenigingen wordt voor 2/3 deel vergoed door de gemeente en 1/3 deel draagt de
sportvereniging bij. Dit is niet bedoeld als een bezuiniging, maar hierdoor ontstaat meer
ruimte binnen het budget sport voor andere investeringen zoals uitbreidingen van
bijvoorbeeld velden en kleedruimtes. Voor deze verenigingen wordt een overgangsregeling
opgesteld. Als uitbreiding binnen het budget niet mogelijk is dan wordt dit voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Kanttekeningen
1.1 Het haalbaarheidsonderzoek inzake buurtsportcoaches is niet afgerond
De buurtsportcoach is een belangrijke schakel tussen gemeente, sportverenigingen en
maatschappelijke partners als het onderwijs, met als doel meer mensen aan het sporten en
bewegen te krijgen. Het is niet zeker of uitbreiding van het aantal fte buurtsportcoaches
mogelijk is. Momenteel loopt het haalbaarheidsonderzoek. De gemeente is samen met een
extern adviseur op zoek naar partijen voor cofinanciering. Verwacht wordt dat het
haalbaarheidsonderzoek het 2e kwartaal van 2015 opgeleverd wordt. Eerdere oplevering
was niet mogelijk omdat het inplannen van de gesprekken met mogelijke partners lastiger
bleek te zijn dan verwacht.

Uitvoering
- Uitvoeringsprogramma sport opstellen en de gemeenteraad hierbij betrekken
- Monitoring van sportverenigingen (jaarlijks aanbieden aan de gemeenteraad)
- Subsidieverordening aanpassen:
Speerpunten uit de kadernota hierin opnemen
Verenigingen en stichtingen met terugwerkende kracht compenseren voor volledige
compensatie OZB
Bijlagen
- Kadernota Sport 2015
- Raadsbesluit
Ter inzage gelegde stukken
- Kadernota Sport 2015
- Raadsbesluit
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