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Onderwerp

Voortgang Sportnota ‘Sportief in Beweging’

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De voortgang van de uitvoering van de Sportnota 'Sportief in beweging'.
Aanleiding
Op 31 mei 2018 heeft uw raad de Sportnota ‘Sportief in beweging’ unaniem vastgesteld. Een
ambitieuze nota met de intentie om de kracht van sport voor de samenleving optimaal te benutten.
Middels bijgaande voortgangsrapportage brengen we uw raad op de hoogte van de voortgang van
de uitvoering van deze nota.
Kernboodschap
De Sportnota ‘sportief in beweging’ is opgebouwd aan de hand van drie sportambities.
1. door sporten en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, en hierdoor ook actiever en
prettiger in het leven.
2. vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol.
3. voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties.
Deze sportambities zijn uitgewerkt aan de hand van actielijnen en concrete acties. In bijgaande
voortgangsrapportage wordt per actielijn toegelicht welke acties al uitgevoerd zijn, en wat we nog
gaan doen. De rapportage geeft in woord en beeld een indruk van de voortgang op het gebied
van sport- en beweegbeleid in Meierijstad.
Communicatie
De voortgangsrapportage wordt naast met de gemeenteraad ook gedeeld met sportieve en
maatschappelijke partners (zie participatie), zodat eenieder op de hoogte is van de voortgang van
de uitvoering van de Sportnota ‘Sportief in beweging’.

Participatie
Bij de uitvoering van de verschillende acties die in de Sportnota 'Sportief in Beweging' staan zijn
een veelheid aan partners betrokken, zoals de Sportraad Meierijstad, sportaanbieders, onderwijs-,
zorg- en welzijnsinstellingen, Meierijstad Gezond Sportief, PSV Foundation en het bedrijfsleven.
Meer hierover kunt u lezen in de voortgangsrapportage.
Duurzaamheid
Aan de sportambitie ‘voldoende, kwalitatief goede en betrouwbare sportvoorzieningen’ zijn acties
gekoppeld met betrekking tot de duurzaamheid van zowel gemeentelijke – als niet-gemeentelijke
sportvoorzieningen. Meer hierover kunt u lezen in de voortgangsrapportage.
Financiën
Niet van toepassing.
Planning
Deze voortgangsrapportage verschijnt twee jaar na het vaststellen van de Sportnota 'Sportief in
beweging'. Afhankelijk van de planning van een actie in de Sportnota zullen wij u op de hoogte
brengen van de voortgang van deze actie. Over twee jaar verschijnt een nieuwe, algemene,
monitoring van de voortgang van de Sportnota.
Bijlage(n)
1.
Voortgangsrapportage Sportnota 'Sportief in Beweging'
Ter inzage documenten
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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