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Beste dames/heren,
In 2018 heeft u de startnotitie sport en bewegen vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de
komende periode. De startnotitie diende verder uitgewerkt te worden. In deze brief beschrijven we de
stappen die hiervoor zijn genomen en genomen moeten worden. Deze raadsinformatiebrief komt voort
uit een toezegging die tijdens de tweede burap is gedaan waarin het college aangaf met een planning te
komen voor de realisatie van de sportvisie.

Stappen 2019 en 2020

De uitwerking van de startnotitie hangt samen met vele andere terreinen. Dit maakt het heel omvangrijk.
De diverse stappen staan beschreven in onderstaande tabel. Deze planning is onder voorbehoud van
externe ontwikkelingen zoals de snelheid waarmee we stappen kunnen maken met verenigingen.

Wanneer

Wat

Toelichting

Q3 en Q4 2019

Lokaal
sportakkoord
(bijgevoegd)

In het lokaal sportakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe
lokale partijen met elkaar de ambities op het gebied van sport en
bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Meerjarenonderhoudsprogramma's

Hoofddoel van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen
met plezier te laten sporten en bewegen. Er zijn zes ambities
geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen
boeken. Deze ambities zijn:
1 .Inclusief sporten & bewegen;
2.Duurzame sportinfrastructuur;
3.Vitale sport- en beweegaanbieders;
4.Positieve sportcultuur;
5.Vaardig in bewegen.
6. topsport. Deze ambitie is niet van toepassing in Cranendonck
in overleg met de verenigingen.
De gewenste situatie is dat Cranendonckers kunnen sporten op
de manier zoals zij willen (voldoende voorzieningen) met daarbij
kwalitatief goede voorzieningen. Daarvoor maakt Cranendonck

Q2 2019Q2 2020

en -
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investerings
programma's
sportaccom
modaties (MOP
en MIP)
Dit betreft de
sporthallen,
gymzalen en
kleedlokalen.

Motie
sportaccommo
datiebeleid

Q1 2020Q3 2020

MJOP's, MIP's
overige
sportvoorzienin
gen

gebruik van de notitie basisvoorzieningen. Hier voegen we een
MJOP en een MIP aan toe.
In de notitie basisvoorzieningen worden de kaders beschreven
voor de sporten die wij als basissport hebben aangewezen.
Daarnaast komt aan bod welke basisvoorzieningen hierbij horen.
Wat wordt door de gemeente geregeld en wat de vereniging zelf
moeten regelen. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een
rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet
vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.
Door gebruik te maken van een MJOP, MIP en de notitie
basisvoorzieningen creëren we een beter overzicht en weten op
tijd wat er nodig is om onze sportvoorzieningen op orde te
houden. Daarnaast stelt het ons in de gelegenheid te prioriteren
en kunnen we tijdig afstemmen met de sportverenigingen.
Als onderdeel van de MJOP's en MIP's wordt gekeken naar de
motie sportaccommodatiebeleid. Met hockeyclub Maarheeze en
SV Budel worden reeds gesprekken gevoerd om te komen tot een
oplossing voor de knelpunten op de sportparken. Dit onderdeel
wordt zo snel mogelijk opgepakt zoals door u besloten via de
motie accommodatiebeleid.
Zie tekst hierboven.

Dit betreft de
sportvelden en
- banen en
kleedlokalen.

Q4 2019Q2 2020

Q4 2019
Q2 2020

Motie
sportaccommo
datiebeleid
Inventarisatie
veren igingsafsp
raken

Website sport
en bewegen

Vanuit het verleden zijn er veel individuele afspraken gemaakt
met verenigingen over o.a. onderhoud van het gebouw en groen,
eigendom, recht van opstallen. Deze afspraken worden
geïnventariseerd en indien mogelijk geharmoniseerd.
Door inwoners beter te informeren over de sport- en
beweegmogelijkheden willen we inwoners meer aan het sporten
en bewegen krijgen. Hiermee zou het voor inwoners makkelijker
moeten worden aan te sluiten bij het sportaanbod en te kiezen
wat bij ze past.
Op verzoek van verenigingen wordt hiervoor een website
ingericht.

Q1 2020 (vanaf)

Ondersteuning
sporthubs
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Uit de overleggen met verenigingen is in het algemeen de wens /
behoefte naar voren structurele samenwerking tussen
verenigingen op een sportpark / sportaccommodatie te realiseren
door het opzetten van hubs. Met het realiseren van hubs, zijn
verenigingen georganiseerd in een knooppunt. Vanuit dit
knooppunt kunnen overkoepelende zaken worden opgepakt,
terwijl individuele verenigingen zich bezig blijven houden met
hun eigen verenigingszaken zoals het aanbieden van sport. Op
dit moment worden de vragen / knelpunten rondom de
samenwerkingen verder uitgewerkt.
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Subsidiebeleid,
subsidie
verordening

Er zijn ijwee aanleidingen voor het opnieuw bezien van de
manier waarop het instrument subsidies wordt gebruikt om
(beleid)doelen te bereiken
1. Niet duidelijk
Er wordt gewerkt met algemeen geformuleerde maatschappelijke
doelen en vele variabelen die de hoogte van een subsidie
bepalen. Die vage formuleringen maken het makkelijk om extra
subsidie aan te vragen en onmogelijk om te beoordelen of te
controleren wat de activiteit werkelijk bijdraagt aan de doelen.
2. Arbeidsintensief
Veel algemeen geformuleerde maatschappelijke doelen en
variabelen maken het erg omslachtig en daarmee erg
arbeidsintensief om mee te werken. Arbeidsintensief voor de
aanvragers en ook voor de gemeente.

Na afronding
MJOP's, MIP's

Visie sport en
bewegen

en
subsidiebeleid
(na Q3 2020, zie
vorige
onderdeel)
Tempo
verenigingen

De visie sport en bewegen is een concretisering van de eerdere
startnotitie en gaat uit van de nog op te stellen MJOP's, MIP's en
subsidiebeleid.

Sportraad
TZ 350

De sportraad / het sportplatform is een vertegenwoordiging van
de sportaanbieders in Cranendonck. De leden van de sportraad
geven gevraagd en ongevraagd advies over
verenigingsaangelegenheden. De sportraad volgt de
ontwikkelingen binnen de sport op de voet, signaleert
veranderingen en communiceert deze tijdig naar de gemeente en
andere betrokken partijen.

Privatisering
sportaccom
modaties
BO 133

Indien verenigingen met (privatiserings)plannen komen, wordt
bekeken in hoeverre de gemeente hier invulling aan kan en wil
geven. Kaderstelling van de raad is hierin leidend, waarbij
rekening gehouden wordt met het tempo dat de verenigingen
kunnen en willen volgen.

Tempo
verenigingen

In bovenstaande planning zijn de raadsmomenten niet opgenomen. Tussentijds zal u betrokken worden
bij de onderwerpen waarin u een kaderstellende rol heeft.

Met vriendelijke groet,
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