Sport

Over de breedte van het veld
Sportbeleid gemeente Beesel 2010-2017

Foto: Tennisclub ‘t Bronshout
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Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt het sportbeleid voor de periode 2010-2017. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke
betekenis. Het sporten is niet alleen een doel op zich, maar vervult ook andere functies. Door middel
van sport kunnen mensen elkaar ontmoeten. Sporten bevordert de gezondheid en heeft een positieve
uitwerking op de normen en waarden. Daarnaast biedt sport een belangrijke vorm van ontspanning
maar ook van inspanning en wedstrijd.

Tot op heden heeft de gemeente Beesel geen sportbeleid. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. De
nadruk heeft de laatste jaren vooral gelegen op het oplossen van accommodatievraagstukken, het
subsidiëren van verenigingen en het realiseren van sportstimulering. Dat er geen sportnota was is niet
persé een belemmering, maar maakt het wel lastig om keuzen te maken. We kunnen een aantal
vragen nu niet toetsen aan beleid.
Het gaat om vragen als:
•

waar werken we wel en niet aan mee?

•

Wat betekent ons beleid voor de subsidieverstrekking?

•

hoe denken we over accommodaties?

Dit zijn allemaal vragen die we nu niet kunnen toetsen aan beleid. Dit schept onduidelijkheid richting
inwoners en verenigingen. Om deze reden hebben we besloten om sportbeleid te maken.

In dit sportbeleid beschrijven we de doelstellingen voor de komende jaren. We willen graag zoveel
mogelijk inwoners stimuleren om te gaan sporten. Daarnaast proberen we de noodzakelijke
randvoorwaarden zo goed mogelijk in te vullen.

Deze sportnota is tot stand gekomen op basis van een vragenlijst die is toegezonden aan een
steekproef van 1100 inwoners en aan alle sportverenigingen. Bij deze bedanken we alle deelnemers
aan de vragenlijst voor de input die zij geleverd hebben. Het hoofdstuk sportaccommodaties is tot
stand gekomen via het traject dat wij doorlopen hebben om ons accommodatiebeleid te realiseren.
Hierbij zijn alle sportverenigingen betrokken. Ook hiervoor spreken wij onze dank uit.

De gemeente wil het sportbeleid de komende jaren uitwerken samen met de partners op het gebied
van sport.

College van Burgemeester en wethouders,
gemeente Beesel
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1. Inleiding
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. Het sporten is niet alleen een doel op zich.
Sport is ook een middel om andere doelstellingen te bereiken. Door middel van sport kunnen mensen
elkaar ontmoeten. Sporten bevordert de gezondheid en heeft een positieve uitwerking op normen en
waarden. Daarnaast biedt sport een belangrijke vorm van ontspanning maar ook van inspanning op
recreatief en competitief niveau.

Tot op heden heeft de gemeente Beesel geen beleidsnota sport. Dit betekent niet dat er niets gebeurt.
De nadruk heeft de laatste jaren vooral gelegen op het oplossen van accommodatievraagstukken, het
subsidiëren van verenigingen en het realiseren van sportstimulering. Dat er geen sportbeleid was, is
niet persé een belemmering, maar maakt het wel lastig om keuzen te maken. We kunnen een aantal
vragen nu niet toetsen aan beleid.
Het gaat om vragen als: Waar werken we wel en niet aan mee? Wat betekent ons beleid voor de
subsidieverstrekking? Hoe denken we over accommodaties?

Dit zijn allemaal vragen die we nu niet kunnen toetsen aan beleid. Dit schept onduidelijkheid richting
burgers en verenigingen. Om deze reden hebben we besloten een sportnota te schrijven.
Deze sportnota beschrijft op welke wijze sport een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke thema’s
als gezondheid, leefbaarheid en participatie van diverse doelgroepen.

1.1 Looptijd van de nota
Deze sportnota heeft een looptijd van 8 jaar (2010 – 2017). Vaak hebben beleidsnota’s een looptijd
van 4 jaar. In dit geval is bewust gekozen voor een looptijd van 8 jaar. Het kost immers tijd om
doelstellingen uit te werken en te realiseren. Bij een sportnota van 4 jaar moeten we over 2,5 jaar
alweer starten met de evaluatie om tijdig een nieuwe nota te kunnen schrijven. Dit evalueren en
schrijven van beleidsnota’s gaat ten koste van de uitvoering. Om deze reden is gekozen voor een
termijn van 8 jaar. Deze termijn biedt ons de gelegenheid om optimaal in te zetten op het uitvoeren
van de gekozen doelstellingen.

1.2 Relatie met de Wmo
Het gemeentelijk sportbeleid heeft in ieder geval een relatie met de prestatievelden 1,4 en 5 van de
Wmo. De relatie tussen sport en deze prestatievelden staat beschreven in bijlage 1. In deze bijlage
staat ook de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen.

1.3 Leeswijzer
In deze sportnota komen de volgende hoofdstukken aan bod:
1. Inleiding

4. Maatschappelijke effecten en doelstellingen

2. Wat gebeurt er op dit moment in Beesel

5. Aanbevelingen

3. Resultaten inwoners en verenigingsonderzoek 6. Evaluatie
4. Maatschappelijke effecten en doelstellingen

7. Financiën en planning.
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2. Wat gebeurt er op dit moment in de gemeente Beesel?
Hieronder staat een beschrijving van de huidige stand van zaken op het gebied van sport en
bewegen.

2.1 Sportstimulering
De afgelopen jaren is een heel aantal projecten geïmplementeerd, gericht op het stimuleren van
sportbeoefening. Hieronder staat een overzicht van deze activiteiten.

Iedereen kan sporten
•

Sportstimuleringsproject voor mensen met een beperking. Het is een samenwerkingsverband
tussen negen Noord Limburgse gemeenten, Huis voor de Sport, Gehandicaptensport
Nederland. Samenwerkingspartners zijn MEE, Dichterbij.

•

Het project heeft een nieuwsbrief met 193 abonnees.

•

Het project heeft 19 nieuwe structurele sportactiviteiten opgeleverd. In Reuver is een fitness
groep voor mensen met een beperking gestart.

•

Op het speciaal onderwijs is het project schoolsport extra geïmplementeerd.

•

Er is jaarlijks een demo doe dag.

•

De organisatie van de Special Olympics 2010 ( nationale spelen voor mensen met een
beperking) is toegewezen aan de regio Noord - Limburg.

•

Er is een sporttaxi gerealiseerd voor mensen met een beperking.

Beweeg Bewust
•

Sportstimulering voor 55 plussers. Dit is in 2003 gestart als project. Doelgroep zijn 55 plussers
die nog nooit aan sport hadden gedaan.

•

Gestart als project op initiatief van de gemeente en begeleid door Huis voor de sport, GGD en
stichting Wel.Kom.

•

Inmiddels is het project beëindigd en sporten de groepen zelfstandig. De ouderenvereniging
Reuver – Offenbeek doet de administratie.

•

De beweeg bewust groepen hebben in totaal 104 leden. Er is sprake van groepen die sporten
in de zaal en van groepen sportief wandelen.

Sportieve school
•

De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) voert dit project uit op alle basisscholen in de
gemeente. De NSA doet dit in opdracht van de gemeente. Het betreft een structureel project.

•

De gemeente betaalt jaarlijks de kosten van projectleiding en materialen.

•

De kinderen en de meeste leerkrachten zijn enthousiast.

•

Deelnemende verenigingen hebben aangegeven dat het project heeft gezorgd voor nieuwe
leden.
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Judo op School
•

Sportstimulering voor de basisschool. Project specifiek gericht op judo vanwege de mentale
en motorische aspecten die bij deze sport centraal staan.

•

Project is geïnitieerd door judoclub Reuver. De judoclub heeft hiervoor een projectsubsidie
ontvangen van € 1.500.

•

Het project is in het voorjaar van 2007 en najaar van 2008 uitgevoerd op alle basisscholen in
de gemeente. In eerste instantie was er sprake van een incidenteel project. Bij de evaluatie is
gebleken dat zowel de scholen als de judoclub erg enthousiast zijn over het project. Beide
partijen werken nu aan een voorstel voor structurele implementatie. Alle partijen zijn erg
enthousiast over het project.

•

De scholen en judoclub voeren nog onderling overleg over de mogelijkheden om het project
structureel te maken. Zodra dit plan klaar is, wordt dit ook voorgelegd aan de gemeente.

Naschoolse activiteiten en sport
•

De scholen in de gemeente hebben samen met de beide schoolbesturen en
sportverenigingen een traject naschoolse activiteiten opgestart.

•

Tijdens het laatste blok van activiteiten waren er 103 deelnemers (maart 2009).

•

Tot op heden heeft de gemeente geen rol in dit project.

2.2 Sportaanbod
In de gemeente Beesel zijn ongeveer 40 sportverenigingen. Daarnaast is er sprake van enkele
commerciële aanbieders zoals Active en het Golfodome. Tot slot beoefenen veel mensen sport in de
openbare ruimte. Hiervoor zijn wandelpaden, fietsroutes en nordic walkingroutes beschikbaar.
Uiteraard speelt in de zomermaanden het zwembad een belangrijke rol. Als het gaat om
sportstimulering dan heeft de gemeente de afgelopen jaren met name ingezet op sportverenigingen.
Er is minder aandacht besteed aan het sporten in de openbare ruimte. Dit is wel van uit toeristisch –
recreatief oogpunt gedaan, maar in mindere mate vanuit het oogpunt van sport. De gemeente
faciliteert commercieel sportaanbod maar heeft daar geen actieve bemoeienis mee.

2.3 Topsport
De gemeente heeft geen activiteiten geïnitieerd op het gebied van topsport.

2.4 Sportaccommodaties
Binnen Sportaccommodaties
In 2007 hebben we een tienjarige overeenkomst afgesloten met Optisport voor het beheer de
binnensportaccommodaties. Daarnaast heeft de gemeente een overeenkomst met de stichting
sportbeheer Beesel. Deze stichting houdt toezicht op het beheer en de exploitatie van de
binnensportaccommodaties. De stichting doet dit namens de gemeente. In 2008 zijn de horeca en de
entree van sporthal de Schans gerenoveerd. Dit levert een essentiële bijdrage aan de
klantvriendelijkheid en de sociale veiligheid. Daarnaast is er sprake van commerciële voordelen.
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Buitensportaccommodaties
De gemeente heeft in 2008 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met de
buitensportaccommodaties. Hierbij is het volgende uitgangspunt gehanteerd:
•

De gemeente verhuurt de accommodatie inclusief de basisvoorzieningen. Met ingang van de
nieuwe overeenkomsten is benoemd welke voorzieningen basisvoorzieningen zijn.

2.5 Subsidie
Op grond van de subsidieverordening ontvangen sportverenigingen subsidie op basis van de
volgende grondslagen:
Soort subsidie

Subsidiebedrag

Ledensubsidie

€ 2,65 per lid

Kadersubsidie

20% van de leiderskosten

Huisvestingskosten (alleen voor de binnensport)

45% van de kosten

Verder is er een investeringssubsidie mogelijk voor verengingen met een eigen accommodatie.

2.6 Landelijk en provinciaal beleid
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het landelijk en provinciaal beleid.
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3. Resultaten onderzoek onder sportverenigingen en inwoners
Om richting te kunnen geven aan sport en beweegbeleid is het van belang de bestaande situatie in
kaart te brengen. Hiertoe is een vragenlijst uitgezet onder alle sportverenigingen en onder 1100
inwoners ( de potentiële sporter). Hieronder staan de belangrijkste resultaten van deze inventarisatie.
Het volledige onderzoeksrapport maakt onderdeel uit van de bijlagen.

3.1 Resultaten inwonersonderzoek
Sport en beweegpatroon
Sportdeelname
Ten aanzien van het sport en beweegpatroon is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) een
belangrijk referentiekader. Deze norm luidt als volgt:

■ Jongeren (jonger dan 18 jaar)
Dagelijks één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit waarbij de activiteiten minimaal
twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht,
lenigheid en coördinatie).
■ Volwassenen (18-55 jaar)
Minstens een half uur minimaal matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal 5 dagen per
week. Matig lichamelijk actief betekent voor volwassenen bijvoorbeeld stevig wandelen (5 km/uur) of
fietsen (16 km/uur).
■ 55-plussers
Tenminste een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf en bij voorkeur alle
dagen van de week. Matig intensief betekent voor 55-plussers bijvoorbeeld wandelen (4 km/uur) of
fietsen (10 km/ uur).

Uit het onderzoek blijkt het volgende:
•

17 % van de inwoners heeft het afgelopen jaar niet aan sport of beweegactiviteiten gedaan.
Dit komt overeen met het provinciaal en landelijk gemiddelde.

•

Van de doelgroep tot 18 jaar voldoet 50% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

•

Van de doelgroep 18 – 54 jaar voldoet 27% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

•

Van de 55 plussers voldoet 24,5% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Meest populaire sporten
De meest populaire sporten zijn individuele sporten zoals wandelen, fietsen en fitness. Dit betekent
niet dat teamsporten niet meer beoefend worden. Er is echter wel sprake van een verandering. De
individuele sporten winnen terrein. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Jongeren tot 18 sporten
wel nog meest in teamverband.
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Kritische sportconsument
De sportconsument is steeds kritischer. Dit blijkt ook uit de redenen waarom mensen hun
lidmaatschap bij een vereniging beëindigen. Jongeren tot 18 geven als belangrijkste reden dat ze het
niet meer gezellig vinden bij de vereniging. Bij volwassenen is gebrek aan tijd de belangrijkste factor.
Bij 55 plussers spelen gezondheidsproblemen een rol. Overigens is gebrek aan tijd bij alle drie de
leeftijdsgroepen een belangrijke factor. Op basis van deze feiten is het van belang het sportaanbod
opnieuw te bekijken. Het is onder andere van belang goed te kijken naar het tijdstip waarop
activiteiten plaatsvinden, de laagdrempeligheid van activiteiten en de wijze waarop men zich verbindt
aan een vereniging.

Sport en beweegvoorzieningen
Er is een toename van individuele sporten. Dit is ook te zien aan het gebruik van openbare
voorzieningen. Met name fiets en wandelroutes, speelplekken en trapveldjes worden veel gebruikt. De
inwoners geven aan dat de bereikbaarheid en veiligheid van deze voorzieningen in orde zijn. De
onderhoudstoestand verdient, volgens de inwoners, nog de aandacht. Over de hoeveelheid openbare
voorzieningen zijn de meningen verdeeld.

3.2 Conclusies Verenigingsonderzoek
Ledenaantal
•

De leden van 0-12 en van 19 – 55 jaar zijn goed vertegenwoordigd binnen de verenigingen.
De categorie 13-18 en 55 plus is kleiner. Dit komt overeen met de landelijke tendens. De
jeugd van 13 – 18 leeft in een wereld waarin veel veranderingen plaatsvinden ( middelbare
school, bijbaantjes en andere interesses). Het aantal inwoners van 55 jaar en ouder neemt de
komende jaren toe. Beide doelgroepen zijn echter lastig te motiveren. Dit terwijl juist voor
deze doelgroepen sport erg belangrijk is. Het is van belang een sportaanbod te creëren dat
laagdrempelig is en aansluit bij de belevingswereld van deze doelgroepen.

•

Opvallend is dat sportverenigingen niet samenwerken als het gaat om het werven van leden.

Vrijwilligersbeleid
•

Het vinden van vrijwilligers is voor veel sportverenigingen een probleem. Het gaat niet alleen
om het vinden van vrijwilligers maar ook om het ontbreken van deskundigheid bij vrijwilligers.
Daarnaast zijn vrijwilligers vaak wel te vinden voor incidentele werkzaamheden maar niet voor
structurele werkzaamheden en bestuursfuncties. De sportverenigingen geven aan dat zij veel
tijd besteden aan vrijwilligers in de vorm van werving, ondersteuning en begeleiding.

Knelpunten
•

Tekort aan sporttechnisch kader en vrijwilligers.

•

Capaciteitsproblemen van sportaccommodaties.

•

Sportverenigingen geven aan dat zij te weinig subsidie ontvangen. Uit reguliere
overlegsituaties is gebleken dat het dan met name gaat om investeringssubsidies.
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Contact met de gemeente
Als sportverenigingen contact hebben met de gemeente dan gaat dat voornamelijk over subsidies,
accommodaties en vergunningen. De verenigingen geven aan dat de gemeente klantvriendelijk is en
telefonisch goed bereikbaar. Daarnaast vinden de sportverenigingen de gemeente betrouwbaar,
sportminded, klantgericht en professioneel.

Welke extra ondersteuning wensen verenigingen van de gemeente
De sportverenigingen hebben met name behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van
accommodaties, subsidies, vergunningen en vrijwilligersproblematiek.

Foto: korfbalclub Roka
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4. Doelstellingen en Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken met dit
sportbeleid en waarom?
Het uiteindelijke doel van het sportbeleid is om zoveel mogelijk mensen tot sport en bewegen aan te
zetten. Dit leidt tot een aantal gewenste maatschappelijke effecten. Deze effecten staan in dit
hoofdstuk beschreven. Bij het stimuleren van sport is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen het
uitgangspunt.

4.1 Voldoen mensen uit de gemeente Beesel aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen?
In het onderzoek is navraag gedaan naar de mate waarin mensen bewegen. Uit het onderzoek blijkt
het volgende:
•

17 % van de inwoners heeft het afgelopen jaar niet aan sport of beweegactiviteiten gedaan.
Dit komt overeen met het provinciaal en landelijk gemiddelde.

•

Van de doelgroep tot 18 jaar voldoet 50 % niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

•

Van de doelgroep 18 – 54 jaar voldoet 27 % niet aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen.

•

Van de 55 plussers voldoet 24,5 % niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

4,2 Landelijke doelstellingen
In de landelijke beleidsbrief “de kracht van sport”staan drie doelstellingen met betrekking tot de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze doelstellingen staan hieronder beschreven. Cursief is
aangegeven welke percentages voor Beesel op dit moment gelden.

•

In 2012 is het percentage jeugdigen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal 50 %.
In Beesel is dit percentage in 2009 50%.

•

In 2012 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal 70 %
In Beesel is dit percentage in 2009 73 %.

•

In 2012 is het percentage inactieve volwassen Nederlanders maximaal 5 %.
In Beesel is dit percentage in 2009 17 %.

Uit bovenstaande blijkt dat het aantal jeugdigen en volwassenen dat in de gemeente Beesel voldoet
aan de beweegnorm al voldoet aan de landelijke doelstellingen. Dit is positief maar wil niet zeggen dat
we niets meer hoeven te doen. Er is nog steeds een groep mensen die niet of niet voldoende
beweegt. Het aantal inactieve mensen uit de gemeente Beesel ligt wel nog hoger dan de landelijke
doelstellingen. Bovendien zal de vergrijzing ook invloed hebben op het aantal mensen dat voldoet aan
de beweegnorm. Het is dus van belang dat we ons maximaal inspannen om de percentages
jeugdigen en ouderen dat voldoet aan de norm minimaal te handhaven en liefst te vergroten.
Daarnaast is het van belang dat het aantal inactieve mensen uit de gemeente daalt.
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4.3 Concrete doelstelling voor de looptijd van deze sportnota (2010-2017)
•

We streven ernaar dat het aantal jeugdigen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal gelijk
blijft (50%) en liefst toeneemt tot 55 %.

•

We streven ernaar dat het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal
gelijk blijft (73 %) en liefst toeneemt tot 78 %.

•

We streven ernaar dat het aantal senioren dat voldoet aan de beweegnorm minimaal gelijk
blijft(75,5%) en liefst toeneemt tot 80 %.

•

We streven ernaar dat het aantal inactieve mensen uit de gemeente afneemt van 17 % in
2009 tot 12 % in 2017.

•

Bij sportstimulering gaat extra aandacht uit naar de doelgroepen senioren, jeugd en mensen
met een beperking.

4.4 Maatschappelijk effect
Bovenstaande doelstellingen zijn van belang omdat ze kunnen leiden tot de volgende
maatschappelijke effecten:
•

Door sport kunnen mensen elkaar ontmoeten.

•

Sport bevordert de gezondheid.

•

Sport heeft een positieve uitwerking op normen en waarden.

•

Door middel van sport kunnen specifieke doelgroepen als ouderen, jeugd en mensen met een
beperking participeren in de samenleving.

4.5 Hoe willen we dit bereiken: aanbevelingen
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is het van belang dat de gemeente actief beleid voert op
sport en bewegen. In het volgende hoofdstuk is een aantal aanbevelingen geformuleerd waarmee we
sport en bewegen kunnen stimuleren. Daarnaast is een aantal aanbevelingen gericht op noodzakelijke
randvoorwaarden zoals vrijwilligersbeleid, subsidies, sportnetwerk en accommodaties. Door middel
van deze aanbevelingen proberen we bovenstaande doelstellingen te realiseren.
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5. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen voor het sport en beweeg beleid in de periode 2010-2017. De
aanbevelingen zijn verdeeld over de volgende paragrafen: bewegingsonderwijs, sportstimulering,
subsidies, vrijwilligers en verenigingsondersteuning, sportnetwerk en accommodaties.

5.1 Bewegingsonderwijs: aanbevelingen
Landelijk en provinciaal krijgt sport steeds meer aandacht. Reden hiervoor is de positieve invloed van
sport op gezondheid, sociale samenhang, normen en kernwaarden als wilskracht,
uithoudingsvermogen, passie en ambitie. Met sportstimulering wil de overheid bereiken dat mensen
voldoen aan de nationale norm gezondheid bewegen. Het regulier gymnastiekonderwijs is de basis
voor het behalen van de norm. Van daaruit kan aanvullende sportstimulering plaatsvinden.

5.1.1 Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord staat als actiepunt het stimuleren van sportbeoefening. Dit actiepunt staat onder
het hoofdstuk educatie. Hiermee geeft de coalitie aan dat zij belang hecht aan sportstimulering, ook
binnen het onderwijs.

5.1.2 Gymnastiekonderwijs is de basis voor sportstimulering
De gemeentelijke projecten voor sportstimulering zijn feitelijk een aanvulling op het
gymnastiekonderwijs. Tijdens het gymnastiekonderwijs leggen scholen de basis. Wanneer deze basis,
onvoldoende is, dan is aanvullende sportstimulering veel minder efficiënt. Feitelijk zijn we dan aan het
bouwen op een gebrekkig fundament. Dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Het basisonderwijs
geeft dit signaal ook steeds vaker. Het basisonderwijs wil graag meewerken aan aanvullende
sportstimulering. De laatste tijd merken we echter dat het enthousiasme daalt omdat men van mening
is dat we eerst moeten zorgdragen voor de goede basis. Deze goede basis is het realiseren van
gymnastiekonderwijs volgens de wet op het primair onderwijs.
5.1.3 Bestaande situatie in de gemeente Beesel
Basisscholen de Meander en de Triolier maken gebruik van de gymnastiekzaal Offenbeek. Het
werkelijke gebruik in deze gymnastiekvoorziening is echter minder dan het rechtmatige gebruik.
Beiden scholen kunnen samen 5 klokuren per week minder gymnastieklessen geven dan de Wet Op
het Primair Onderwijs(WPO) verplicht stelt. Om deze reden maken de scholen nu aanvullend gebruik
van sporthal de Schans. Dit is de best mogelijke oplossing voor dit moment. De situatie is echter niet
ideaal. Door het vervoer gaat lestijd verloren.

5.1.4 Conclusie vanuit het oogpunt van sport
Vanuit het beleidsterrein sport is het essentieel dat het gymnastiekonderwijs vorm krijgt volgens de
wet op het primair onderwijs. Vanuit deze goede basis kunnen we vervolgens verder uitwerking geven
aan sportbeleid voor de doelgroep jeugd. Op dit moment is de situatie niet ideaal omdat basisschool
de Meander en de Triolier voor een deel van de uren gebruik moeten maken van sporthal de Schans.
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Indien er in de toekomst mogelijkheden zijn om het gymnastiekonderwijs vorm te geven dichter bij de
scholen, dan is het van belang om in te zetten op die mogelijkheden.

5.1.5 Aanbevelingen bewegingsonderwijs
Aanbevelingen

1. Vaststellen dat de basis van

Financiën

n.v.t.

Planning

n.v.t.

sportstimulering voor de doelgroep jeugd
ligt in het bewegingsonderwijs.

Foto: E. Heuijerjans
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5.2 Sportstimulering: aanbevelingen
Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In
de volgende paragrafen staat hoe we dit kunnen stimuleren.

5.2.1 Aansluiten bij de leefomgeving van mensen
Door middel van sportstimulering kunnen we het aantal mensen dat voldoet aan de landelijke
beweegnorm vergroten. Als we sporten willen stimuleren, dan is het van belang een aanbod te
creëren dat aansluit bij de leefomgeving en leeftijd van de doelgroepen. Hieronder is onderscheid
gemaakt in een aantal leefomgevingen en leefsituaties.

Onderwijs
Het onderwijs is de vindplaats voor jongeren. Door sport en beweegactiviteiten op en rondom school
te organiseren, maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met sport en bewegen. De
brede scholen zijn hierbij erg belangrijk. Hiermee kunnen we ook ten behoeve van sportaanbod
streven naar een doorgaande lijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen het onderwijs
aandacht te besteden aan sport en bewegen. Een aantal voorbeelden zijn het aanstellen van
vakleerkrachten, gebruik maken van de impulsregeling brede school, sport en cultuur
(combinatiefunctionaris). sportstimuleringsprojecten onder schooltijd en na school, inzetten op
Maatschappelijke stages bij sportverenigingen.

Op dit moment lopen op de scholen twee projecten. Ten eerste is er het project sportieve school. De
Nederlandse Sport Alliantie (NSA) coördineert dit project in opdracht van de gemeente. Daarnaast zijn
de scholen zelf, in overleg met sportverenigingen, gestart met een project naschoolse activiteiten en
sport. Er is 1 leerkracht die dit hele project coördineert. Dit maakt het project erg kwetsbaar. In de
gemeente Venlo spelen combinatiefunctionarissen een belangrijke rol in de naschoolse activiteiten en
sport. Een combinatiefunctionaris kan zowel scholen als verenigingen ondersteuning bieden in dit
traject.

Buurt
Sport is een middel om de leefbaarheid in een buurt te vergroten. De buurt fungeert dan als
ontmoetingsplek. Het is mogelijk om sportactiviteiten te realiseren bij openbare sportvoorzieningen.
Ook op schoolpleinen kunnen sportactiviteiten plaatsvinden. Samen met ouderverenigingen van
scholen, buurtverenigingen, sportverenigingen en jongerenwerk kunnen activiteiten worden
georganiseerd.

Werk
Werk is een belangrijke vindplaats voor de leeftijdsgroep van 20 – 65 jaar. Een gezamenlijke aanpak
van gemeente en bedrijven kan leiden tot gezonde en sportieve werknemers. Daarnaast bieden
bedrijven kennis en kunde. Misschien is het mogelijk deze in te zetten voor verenigingen.
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Vrije tijd
Er is een toename van individuele sporten. Dit is ook te zien in het gebruik van openbare
voorzieningen. Met name fiets en wandelroutes, speelplekken en trapveldjes worden veel gebruikt. De
inwoners geven aan dat de bereikbaarheid en veiligheid van deze voorzieningen in orde zijn. De
onderhoudstoestand verdient, volgens de inwoners, nog de aandacht. Over de hoeveelheid
voorzieningen zijn de meningen verdeeld.

5.2.2 Doelgroepen
Ouderen
Uit het onderzoek blijkt dat van de senioren 24,5 % niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen. Als de gemeente sporten onder ouderen wil stimuleren dan is het van belang om een
passend en laagdrempelig aanbod te creëren voor ouderen. Dit kan aanbod zijn bij een verenigingen.
Het is ook mogelijk om aanbod te creëren in de openbare ruimte. In de gemeente is al sprake van een
ruim aanbod aan beweegactiviteiten voor ouderen. Zo zijn er de beweeg bewust groepen. Daarnaast
organiseren de ouderenverenigingen tal van beweeg activiteiten.

Mensen met een beperking
Voor mensen met een handicap is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk om
drempels voor deze doelgroep te verlagen. De gemeente Beesel participeert in het
samenwerkingsverband iedereen kan sporten. Het is van belang dit te blijven doen en het project
samen met de partners uit te bouwen. Een belangrijke partner is PSW. PSW huisvest met ingang van
2010 mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente Beesel. Tevens komt er een
activiteitencentrum.

Mensen met een lage sociaal economische status
Er zijn mensen die wel willen sporten maar daar geen geld voor hebben. Vaak kunnen deze mensen
een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente. De ervaring leert echter dat de drempel om deze
bijdrage aan te vragen vaak hoog is. Om het sporten voor kinderen van mensen met een laag
inkomen toch mogelijk te maken is het jeugdsportfonds opgericht. Het jeugdsportfonds is bedoeld voor
kinderen uit gezinnen met een inkomen op of rond het minimumloon. Het is een zeer laagdrempelig
fonds. Mensen hoeven zelf geen aanvraag in te dienen. Dit kan een intermediair doen zoals een
leerkracht, huisarts of bureau jeugdzorg. Het is niet nodig om inkomensgegevens in te dienen. De
bijdrage van het jeugdsportfonds is bedoeld voor contributie, sportkleding en sportmaterialen.
Landelijk en provinciaal hebben zich al tal van gemeenten aangesloten bij het jeugdsportfonds. Deze
gemeenten leveren volgens een bepaalde verdeelsleutel een bijdrage aan het fonds. Het fonds
verdubbelt de bijdrage. Op die manier kunnen met gemeentelijk budget twee maal zoveel kinderen
sporten. Het is wenselijk te onderzoeken of Beesel kan deelnemen aan het jeugdsportfonds.
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5.2.3 Impuls regeling brede school, sport en cultuur: De combinatiefunctionaris als middel
Waarom combinatiefuncties
Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Zowel school, sport als cultuur
kunnen daaraan een bijdrage leveren. Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur
biedt een rijke leeromgeving waarin kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien,
sociale vaardigheden opdoen en plezier hebben. Om kinderen die kans te bieden zijn laagdrempelige
voorzieningen nodig. Daarbij gaat het om activiteiten binnen school maar ook om activiteiten bij
sportverenigingen en culturele instellingen. Deze verenigingen moeten dan wel op hun taak berekend
zijn.

Wat is een combinatiefunctie
Combinatiefuncties zijn een middel om vorm te geven aan de samenwerking tussen onderwijs, sport
en cultuur. Het ministerie heeft de impuls brede scholen, sport en cultuur ontwikkeld. Met deze
impulsregeling kunnen gemeenten samen met onderwijs, sport en cultuur combinatiefunctionarissen
aanstellen. Een combinatiefunctionaris is een professional die bij 1 werkgever in dienst is, maar werkt
ten behoeve van 2 of meer sectoren. Door combinatiefuncties kunnen we personen verantwoordelijk
maken voor het verbinden van de sectoren. Op die manier ontstaat een duurzame samenwerking en
een samenhangend aanbod.

Financiering van combinatiefuncties
Deelname aan de impulsregeling is vrijwillig. Het rijksbudget is voor alle gemeenten beschikbaar. De
regeling loopt voor de periode 2008-2011. De G 31 kunnen als eerste aanspraak maken op de
rijksbijdrage. De combinatiefunctionaris wordt gefinancierd door rijk en gemeenten. Het rijk betaalt 40
% van de kosten, de gemeenten betalen 60 % van de kosten. Alleen in het eerste jaar dat de
gemeente deelneemt betaalt het rijk 100 %. De gemeente Beesel kan vanaf 2011 deelnemen aan de
regeling. Het rijk stelt 40 % van de middelen beschikbaar. Het aantal FTE waarvoor de gemeenten in
aanmerking komen is afhankelijk van de grote van de gemeente. Het aantal FTE voor de gemeente
Beesel is beperkt. Naar alle waarschijnlijkheid tussen de 1 en 2 FTE.

Combinatiefuncties in de gemeente Beesel
De gemeente Beesel kan waarschijnlijk vanaf 2011 deelnemen aan de regeling. Voor die tijd moeten
we dus in beeld brengen of we van deze regeling gebruik willen maken en op welk front we de
regeling willen inzetten. Wat betreft sport zou een combinatiefunctionaris een versterking kunnen
geven aan het project naschoolse activiteiten en sport. Er is nu 1 enthousiaste leerkracht die dit
project coördineert. Dit maakt de organisatie erg kwetsbaar. Een combinatiefunctionaris zou kunnen
zorgen voor meer continuïteit. Bovendien kan een combinatiefunctionaris niet alleen de scholen
ondersteunen maar ook de verenigingen versterken. Van de andere kant heeft het aanstellen van een
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combinatiefunctionaris de nodige financiële en organisatorische gevolgen. Om deze reden is het van
belang alle aspecten rondom de regeling combinatiefuncties in beeld te brengen.

5.2.4 Topsport
In hoofdstuk 4, doelstellingen en maatschappelijke effecten, staat dat we ernaar streven om zoveel
mogelijk mensen tot sport en bewegen aan te zetten. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is
daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dus dat we ons met name richten op de breedtesport. De
gemeente Beesel kenmerkt zich niet als een topsport gemeente. Dit wil niet zeggen dat er in onze
gemeente geen sprake is van topsporters. De nadruk ligt echter op de breedtesport. We kunnen
echter wel meer dan voorheen, de tosport inzetten als middel van sportstimulering. Het bekijken van
topsport is voor veel mensen een stimulans om zelf ook te gaan sporten. Indien er zich topsport
evenementen voordoen is daarom het van belang deze te faciliteren.

5.2.5 Aanbevelingen sportstimulering
Aanbevelingen

Financiën

Planning

1. Onderzoeken of deelname aan het

Deelname aan jeugdsportfonds kan

Eerste helft 2010

jeugdsportfonds een positieve bijdrage kan

met bestaande middelen voor

leveren aan het sporten van kinderen uit

bijzondere bijstand.

gezinnen met een laag inkomen.
2. Deelname aan het project Iedereen kan

Hiervoor is in de begroting een

Sporten continueren.

bedrag van € 5.853 opgenomen.

3. Samen met PSW (pedagogisch sociaal

In de begroting is een bedrag van

werk) en de regioconsulent van het project

€ 5.853 opgenomen voor Iedereen

Iedereen kan Sporten bekijken hoe we het

kan Sporten. Hiermee zijn de uren

gemeentelijk aanbod voor mensen met een

van de consulent betaald en

beperking kunnen uitbreiden.

kunnen we de regioconsulent dus

Continu

Eerste helft 2011.

inzetten om samen met ons het
aanbod uit te breiden.
4. Bij sportstimulering aansluiten bij de

Zie doelstelling 6

leefomgeving van de doelgroep.

Dit is een uitgangspunt als
de gemeente nieuwe
initiatieven tot
sportstimulering neemt.

5. Houdt bij sportstimulering rekening met

Zie doelstelling 6

Dit is een uitgangspunt als

maatschappelijke ontwikkelingen zoals

de gemeente nieuwe

individualisering. Concreet betekent dit dat

initiatieven tot

we bij sportstimulering niet alleen inzetten

sportstimulering neemt.

op sporten bij verenigingen. Ook sporten in
de openbare ruimte is een belangrijk
aandachtspunt binnen sportstimulering.
6. Sportstimulering is een belangrijk item

€ 2.500 per jaar met ingang van
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in deze nota. Daarom is het van belang

2011 is wenselijk. Wij hebben voor

hier ook middelen voor beschikbaar te

dit bedrag echter op dit moment

stellen. Het zou wenselijk zijn om met

geen financiële dekking.

ingang van de begroting 2011 een extra
bedrag van € 2.500 op te nemen voor
sportstimulering. Hiermee kunnen we in
samenwerking met de partners een extra
impuls geven aan sportstimulering
7a. In samenwerking met onderwijs en

Kosten externe ondersteuning

In 2010 formuleren we een

cultuur bekijken of de

In de begroting 2009 is een bedrag

advies omtrent het al dan

combinatiefunctionaris van meerwaarde

van € 20.000 opgenomen voor het

niet deelnemen aan de

kan zijn voor de sportstimulering in de

schrijven van de sportnota.

regeling. Indien we

gemeente Beesel. In het bijzonder kijken

Uiteindelijk hebben we besloten zelf

besluiten deel te nemen

naar de rol die een combinatiefunctionaris

de sportnota te schrijven. Huis voor

volgt de uitwerking in de in

kan spelen bij het project naschoolse

de Sport heeft alleen het inwoners

2010 en in 2011.

activiteiten en sport.

en verenigingsonderzoek

7b. Dit plan uitwerken met behulp van

uitgevoerd. Er resteert dus nog een

externe ondersteuning in verband met de

bedrag van € 17.914. Dit bedrag

complexiteit en intensiviteit van het traject.

inzetten om de kosten van externe
begeleiding te dekken.

8. Faciliteren van topsportevenementen

Per evenement bekijken.

Indien er initiatieven zijn.

Bekijken op het moment dat er
sprake is van renovatie.

continu

indien deze zich voordoen.
Bij renovatie en onderhoud van
sportaccommodaties rekening houden met
sporters met een beperking.

Foto: P.Bors
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5.3 Subsidies: aanbevelingen
Subsidies vormen een belangrijk middel om sportbeoefening betaalbaar te houden en om
verenigingen in stand te houden.

5.3.1 Welke subsidies zijn er voor sportverenigingen
In de subsidieverordening welzijn, 2008 – 2011, is onderscheid gemaakt tussen drie soorten
subsidies: de reguliere subsidies, projectsubsidies en investeringssubsidies. Daarnaast is er sprake
van jubileumbijdragen.

Reguliere subsidies
grondslag

Subsidiebedrag

Bedrag per lid

€ 2,65 per lid

Kaderkosten

20% van de leiderskosten

Huisvestingskosten (alleen voor de binnensport)

45% van de kosten

Projectsubsidies
Door middel van een projectsubsidie kunnen verenigingen subsidie krijgen voor bijzondere activiteiten
of projecten die niet tot de reguliere bezigheden van een organisatie behoren. Vernieuwende
initiatieven kunnen hiermee worden gesubsidieerd.

Investeringssubsidies
Investeringssubsidies zijn bedoeld voor verenigingen met een eigen accommodatie.
Investeringssubsidies kunnen worden ingezet voor uitbreiding van de primaire voorzieningen van een
accommodatie of voor renovatie, mits deze het gevolg is van veranderde wetgeving waarop de
vereniging niet financieel heeft kunnen anticiperen.

5.3.2 De bestaande subsidiegrondslagen zijn historisch gegroeid
De bestaande subsidieregels zijn voornamelijk historisch gegroeid. Er is geen directe relatie met
beleid. Het is van belang om de beleidsdoelstellingen in deze nota, te vertalen in de
subsidiegrondslagen voor de sportverenigingen. Op die manier kunnen we de subsidiegrondslagen
langzaam maar zeker steeds meer baseren op beleid. Op die manier wordt subsidie dan ook een
middel om beleid te realiseren.

5.3.3 Aanbevelingen subsidies

Aanbevelingen

Financiën

Planning

1. de beleidsvoornemens doorvertalen

Nog onbekend. Financiële

In de nieuwe

in de nieuwe subsidieverordening.

onderbouwing volgt bij het

subsidieverordening 2012-

ontwikkelen van de

2015.
20

subsidieverordening 20122015.

Foto: tennisclub ‘t Bronshout
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5.4 Vrijwilligers en verenigingsondersteuning
Het gemeentelijk vrijwilligersbeleid is vastgelegd in de beleidsnota Tijd voor Vrijwilligers 2008-2011. Bij
het opstellen van deze beleidsnota zijn alle organisaties, ook de sportverenigingen, betrokken. Het is
derhalve niet wenselijk om nu apart beleid voor vrijwilligers van sportorganisaties te formuleren.

5.4.1 Knelpunten
Uit het onderzoek voor de sportnota zijn echter wel een aantal knelpunten naar boven gekomen. Deze
worden hieronder genoemd.
•

Uit het onderzoek blijkt dat het vinden van vrijwilligers voor veel sportverenigingen een
knelpunt is.

•

Het gaat niet alleen om het vinden van vrijwilligers maar ook om het ontbreken van
deskundigheid bij vrijwilligers.

•

Daarnaast zijn vrijwilligers vaak wel te vinden voor incidentele werkzaamheden maar niet
voor structurele en bestuurlijke werkzaamheden.

•

Uit het onderzoek blijkt dat sportverenigingen behoeften hebben aan ondersteuning op het
gebied van accommodaties, subsidies, vergunningen en vrijwilligersproblematiek.

Uit bovenstaande knelpunten blijkt enerzijds dat verenigingen moeite hebben met het vinden van
vrijwilligers. Anderzijds hebben de vrijwilligers die er zijn behoefte aan ondersteuning op het gebied
van accommodaties, subsidies, vergunningen en vrijwilligersproblematiek.

De gemeente Beesel vindt sportstimulering van groot belang. Dit is een kerntaak van
sportverenigingen. Het is dan ook van groot belang dat verenigingen zich kunnen bezig houden met
deze kerntaak. De gemeente kan daaraan een bijdrage leveren door verenigingen te ondersteunen op
die punten waar zij knelpunten ervaren. Het gaat dan met name om het ondersteunen van
verenigingen bij randvoorwaardelijke zaken als vergunningen, accommodaties en wet en regelgeving.

5.4.2 waardering voor vrijwilligers
Het is verder van belang dat de gemeente waardering toont voor het werk van vrijwilligers. Alleen het
bezoeken van recepties is daarvoor niet voldoende. Het is belangrijk dat de gemeente dit met name
doet door verenigingen zo veel mogelijk te faciliteren wanneer zij nieuwe initiatieven ontplooien.
Verenigingen ervaren de gemeente nu vaak als eerste drempel wanneer het gaat om het aanvragen
van vergunningen. Met name de legeskosten die aan verenigingen in rekening worden gebracht
werken vaak erg demotiverend.

Dit signaal is ook naar boven gekomen bij het opstellen van de subsidieverordening, het realiseren
van de nota kunst en cultuur en bij het vrijwilligersbeleid.

22

5.4.3 Aanbevelingen verenigingsondersteuning en vrijwilligers
Aanbevelingen

Financieel

Planning

1. In overleg met het gebruikersoverleg

Financiële gevolgen zijn afhankelijk

Tweede helft

binnensport en buitensport bespreken hoe de

van de aard van het uiteindelijke

2010

gemeente deze verenigingen kan

voorstel.

ondersteunen. Hierbij de mogelijkheden
bespreken van combinatiefuncties, inzet van
lokaal bedrijfsleven, bestuurlijke samenwerking
tussen verenigingen. Vervolgens concrete
voorstellen voorleggen aan het
gemeentebestuur.

2. Onderzoeken of het mogelijk is om

De leges inkomsten die de gemeente

Tweede helft

verenigingen vrij te stellen van legeskosten.

ontvangt van verenigingen zijn vrij

2010

beperkt. Wanneer we verenigingen
vrijstellen van de legeskosten heeft
dat dus slechts beperkte financiële
gevolgen.
3. Onderzoeken of maatschappelijke stages

Geen financiële gevolgen. De

Eerste helft

een bijdrage kunnen leveren aan de

gemeente heeft een makelaarsfunctie

2012

vrijwilligersproblematiek.

voor de maatschappelijke stages. De
gemeente heeft deze opdracht
neergelegd bij stichting Wel.Kom. De
kosten zijn al verwerkt in de
gemeentebegroting.

Foto: v.v. Reuver
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5.5 Sportnetwerk en communicatie
De gemeente heeft veel partners op het gebied van sport en bewegen. Het is van belang om bij de
uitvoering van dit sportbeleid samen te werken met de betrokken partners. Op deze manier kunnen
we waardevolle input vanuit de partners tijdig meenemen. Daarnaast is er sprake van een bijkomend
effect: de partners leren elkaar beter kennen. Dit komt de samenwerking ten goede.

5.5.1 Hoe kunnen we vormgeven aan een sportnetwerk?
Themabijeenkomsten gekoppeld aan het bespreken van gemeentelijk beleid
Het is niet wenselijk om weer een extra overleg orgaan op te richten. Vrijwilligers hebben het al druk
genoeg. Het voorstel is daarom om 1 of 2 keer per jaar een thema avond te organiseren voor sportverenigingen. Tijdens deze avond kan dan een thema centraal staan dat interessant is voor
verenigingen. Bv een avond over sponsorwerving of een avond speciaal voor penningmeesters. Het is
van belang tijdens deze avond te zorgen voor inspirerende sprekers ( bv iemand uit het lokale
bedrijfsleven of een vertegenwoordiger van een professionele sportvereniging).
Het eerste deel van de avond kan de gemeente dan gebruiken om met de verenigingen te
klankborden over de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het tweede deel van de avond is dan het
informatieve deel voor de verenigingen.

Gebruik maken van bestaande netwerken
Verder is het van belang om gebruik te maken van bestaande netwerken. Zo kunnen we het
gebruikersoverleg buitensport en binnensport gebruiken om de uitvoering van beleid te bespreken.

5.5.2 Financieel
Voor het organiseren van een thema avond is budget nodig. Het gaat om budget voor huur van een
aansprekende locatie, een inspirerende spreker en voor een drankje. Het voorstel is om hiervoor een
bedrag van € 2.000 op te nemen in de begroting.

5.5.3 Aanbevelingen sportnetwerk en communicatie
Aanbevelingen

Financieel

Planning

1 of 2 keer per jaar een thema avond

Hiervoor is een werkbudget van

Eerste

organiseren die de gemeente tevens

€ 2.000 nodig. In het eerste jaar betalen

bijeenkomst

gebruikt om met de verenigingen te

we dit ( net als de inventarisatie naar de

in de eerste

klankborden over de uitvoering van het

mogelijkheden van de regeling

helft 2010.

beleid.

combinatiefuntionarissen) uit het bedrag
van € 17.914 dat resteert van het
realiseren van de sportnota. Op basis van
deze eerste thema avond besluiten we of
het wenselijk is om dit bedrag structureel
op te nemen in de begroting.
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6 Evaluatie
Deze sportnota heeft een looptijd van 2010 – 2017. In 2016 starten we met de evaluatie van deze
nota. Deze sportnota is gebaseerd op een onderzoek onder alle verenigingen en een steekproef van
1100 inwoners. In 2016 zullen we een zelfde onderzoek houden als basis voor de evaluatie. Door
middel van dit onderzoek kunnen we bepalen of er gewenste maatschappelijke effecten zijn
gerealiseerd en of de gewenste doelstellingen zijn behaald.

6.1 Zijn de maatschappelijke effecten gerealiseerd?
In paragraaf 4.2 zijn de maatschappelijke effecten van het sportbeleid beschreven.
•

Door sport kunnen mensen elkaar ontmoeten.

•

Sport bevordert de gezondheid.

•

Sport heeft een positieve uitwerking op normen en waarden.

•

Door middel van sport kunnen specifieke doelgroepen als ouderen, jeugd en mensen met een
beperking participeren in de samenleving.

6.2 Hebben we de doelstellingen behaald?
In paragraaf 4.3 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
•

We streven ernaar dat het aantal jeugdigen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal gelijk
blijft (50%) en liefst toeneemt tot 55 %.

•

We streven ernaar dat het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm minimaal
gelijk blijft (73 %) en liefst toeneemt tot 78 %.

•

We streven ernaar dat het aantal senioren dat voldoet aan de beweegnorm minimaal gelijk
blijft(75,5%) en liefst toeneemt tot 78 %.

•

We streven ernaar dat het aantal inactieve mensen uit de gemeente afneemt van 17 % in
2009 tot 12 % in 2017.

•

Bij sportstimulering gaat extra aandacht uit naar de doelgroepen senioren, jeugd en mensen
met een beperking.

Door middel van het onderzoek onder inwoners en verenigingen zullen we achterhalen of deze
maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd

foto: E Heuijerjans
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7 Financiën en planning
7.1 Beleidsnota versus uitvoeringsprogramma
In deze beleidsnota staan een aantal aanbevelingen voor het sportbeleid geformuleerd. Een aantal
aanbevelingen zijn inhoudelijk en kunnen we uitvoeren zonder financiële gevolgen. Een ander aantal
aanbevelingen heeft wel financiële gevolgen. De huidige nota is echter een kaderstellende
beleidsnota en nog geen uitvoeringsprogramma. De aanbevelingen zullen we de komende jaren op
basis van de genoemde planning uitwerken. Aan de hand van deze uitwerking maken we per
aanbeveling een inschatting van de kosten. Op dat moment leggen we een concreet voorstel voor aan
het gemeente bestuur.

7.2 Werkbudget
Er zijn 2 aanbevelingen waarvoor we op dit moment al aanvullend werkbudget vragen.
•

In de begroting 2009 is een bedrag van € 20.000 opgenomen voor ondersteuning bij het
schrijven van de sportnota. Hiervan resteert een bedrag ruim € 17.914. Het voorstel is om dit
bedrag in te zetten voor externe ondersteuning bij het uitwerken van een plan van aanpak
voor de combinatiefuncties. Dit is namelijk een erg arbeidsintensief en complex traject.

•

Daarnaast is voorgesteld om jaarlijks een thema avond te organiseren. Deze thema avond
gebruiken we enerzijds om een interessant thema te presenteren aan verenigingen.
Anderzijds gebruiken we deze avond om met de verenigingen te klankborden over de
uitvoering van het sportbeleid. In 2010 hopen we de kosten, net als het plan van aanpak voor
de combinatiefuncties, te dekken uit het bedrag van € 17.914 dat resteert van het budget
ontwikkelen sportnota. Op basis van de evaluatie van de eerste bijeenkomst bekijken we of
we structureel budget willen vrij maken voor de thema avonden.

Verder is het wenselijk om met ingang van 2011 jaarlijks een extra bedrag van € 2.500 in de begroting
op te nemen voor sportstimulering. Hiermee kunnen we initiatieven faciliteren op het gebied van
sportstimulering. Voor dit bedrag hebben we op dit moment echter geen financiële dekking.

7.3 Planning
In deze nota staan de aanbevelingen per onderdeel gerangschikt ( sportstimulering, subsidies,
vrijwilligers etc). Hieronder staan dezelfde aanbevelingen nogmaals maar dan op volgorde van tijd.
Hierbij is van belang dat alleen het startjaar staat genoemd. Een groot deel van de aanbevelingen
loopt door in de daarop volgende jaren.
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Aanbevelingen die starten in 2010
Vaststellen dat de basis van sportstimulering voor de doelgroep jeugd ligt in het
bewegingsonderwijs.
Onderzoeken of deelname aan het jeugdsportfonds een positieve bijdrage kan leveren aan het
sporten van kinderen van mensen met een laag inkomen
In samenwerking met onderwijs en cultuur bekijken of de combinatiefunctionaris van
meerwaarde kan zijn voor de sportstimulering in de gemeente Beesel en in het bijzonder voor
het project naschoolse activiteiten en sport.
In overleg met het gebruikersoverleg binnensport en buitensport bespreken hoe de gemeente
deze verengingen kan ondersteunen. Hierbij de mogelijkheden bespreken van
combinatiefuncties, inzet van lokaal bedrijfsleven, bestuurlijke samenwerking. Vervolgens
concrete voorstellen voorleggen aan het gemeentebestuur.
Een of twee keer per jaar een thema avond organiseren die de gemeente tevens gebruikt om
met de verenigingen te klankborden over de uitvoering van het beleid.
Aanbevelingen die starten in 2011
Samen met PSW en de regioconsulent van het project iedereen kan sporten bekijken hoe we
het gemeentelijk aanbod voor mensen met een verstandelijke handicap kunnen uitbreiden.
Voor sportstimulering een bedrag van € 2.500 opnemen in de begroting 2011.
De beleidsvoornemens doorvertalen in de nieuwe subsidieverordening 2012-2015.
Onderzoeken of het mogelijk is om verenigingen vrij te stellen van legeskosten.
Aanbevelingen die starten in 2012
Onderzoeken of maatschappelijke stages een bijdrage kunnen leveren aan de
vrijwilligersproblematiek.
Aanbevelingen 2013-2015
In 2013-2015 lopen bovenstaande aanbevelingen door. In deze jaren is het van belang de
uitwerking telkens bij te stellen.
Aanbevelingen 2015-2016
Evaluatie van de doelstellingen uit de sportnota.
Doorlopend
Deelname aan het project Iedereen kan sporten continueren
Bij sportstimulering aansluiten bij de leefomgeving van de doelgroep
Bij sportstimulering rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals
individualisering. Dit betekent niet alleen inzetten op sporten bij verenigingen. Ook sporten in de
openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt.
Faciliteren van topsportevenementen indien deze zich voordoen.
Bij renovatie en onderhoud van sportaccommodaties rekening houden met sporters met een
beperking.
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Bijlage 1 Relatie sport en Wmo
Sport heeft een relatie met de prestatievelden 1,4 en 5 van de Wmo. De relatie tussen sport en deze
prestatievelden staat hieronder.
1. Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
Sport is een middel om mensen te binden. Dit leidt tot sociale samenhang. Sport is een middel
om specifieke doelgroepen te laten participeren in de maatschappij. Sport heeft een positief
effect op normen en waarden. Sportverenigingen zijn van belang als het gaat om leefbaarheid
in een wijk.
2. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Sport heeft een relatie met vrijwilligersbeleid.
Sportverenigingen vinden hun basis in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers in de sport kennen hun
eigen behoeften en knelpunten. Het is daarom ook van belang aandacht te besteden aan
vrijwilligers in de sport.
3. Bevorderen van deelname aan maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking.
Mensen met een beperking vormen 1 van de doelgroepen van landelijk, provinciaal en
gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. Sport heeft een positief effect op lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Sport kan het gevoel van eigenwaarde versterken en is een middel
om te kunnen participeren in de samenleving.

Naast de relatie met de overkoepelende Wmo prestatievelden, heeft sport een relatie met de volgende
beleidsterreinen die allemaal van groot belang zijn binnen de Wmo:
•

Ouderen: Ouderen vormen een van de doelgroepen van landelijk, gemeentelijk en provinciaal
sportstimuleringsbeleid. Sport heeft een positief effect op lichamelijke en geestelijke
gezondheid en sociale contacten.

•

Jeugd: Jeugd is een van de doelgroepen van landelijk, provinciaal en gemeentelijk
sportstimuleringsbeleid. Sport heeft een positief effect op lichamelijke en geestelijke
gezondheid, sociale contacten, normen en waarden.

•

Mensen met een beperking: Ook mensen met een beperking vormen een doelgroep voor
sportstimuleringsbeleid. Sport heeft een positief effect op de gezondheid en op het gevoel van
eigenwaarde. Bovendien biedt sport mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

•

Subsidie: Subsidiering is een middel om sport betaalbaar en laagdrempelig te houden en om
verenigingen te ondersteunen.

•

Vrijwilligers: Sportverenigingen leven bij de gratie van vrijwilligers. Het is daarom wenselijk
om eventuele knelpunten die leven bij vrijwilligers te inventariseren.

•

Onderwijs: Relatie tussen sport en bewegingsonderwijs

•

Gezondheid: Sport heeft een positief effect op lichamelijke en geestelijke gezondheid. In de
nota lokaal gezondheidsbeleid staan een aantal doelstellingen om een gezonde leefstijl te
bevorderen. Dit kan onder andere door middel van sport.

•

Minimabeleid: Het is van belang te voorkomen dat mensen niet kunnen sporten omdat ze
geen geld hebben.
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Bijlage 2. Landelijk en Provinciaal beleid
2.1

Landelijk sportbeleid

Hieronder worden kort de belangrijkste onderdelen uit het landelijke beleid genoemd.

Onderdeel
Impuls brede scholen, sport en cultuur

Toelichting
-

over vier jaar dient 10 % van de sportverenigingen zo sterk te zijn dat ze zich
ook richten op onderwijs, naschoolse opvang, de wijk of minder actieve
doelgroepen.

-

Het aantal brede scholen met een sport en cultuuraanbod uitbreiden.

-

De inzet van combinatiefuncties is essentieel bij bovenstaande doelstellingen.

-

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor gemeenten die
combinatiefunctionarissen willen aanstellen.

Excelleren van talenten

Het streven is om in een periode van tien jaar in Nederland een sportklimaat op olympisch
niveau te realiseren. Dit kan een kandidaatstelling voor de olympische en paralympische
spelen in 2028 tot gevolg hebben en een kandidaatstelling voor het WK voetbal van 2018.

Gehandicaptensport

-

Sportdeelname onder mensen met een handicap moet toenemen.

-

De prestaties van topsporters met een handicap dienen een hoger niveau te
bereiken.

Nationaal actieplan sport en bewegen

Het kabinet heeft de volgende beweegdoelstellingen geformuleerd:
-

In de periode 2007 - 2012 stijgt het percentage jeugd en volwassenen dat
voldoet aan de beweegnorm met 10 %.

Binnen het plan wordt ingezet op de volgende aandachtsgebieden:

Sportiviteit en respect

-

Wijk

-

School

-

Werk

-

Zorg

-

Sport

In dit kader wordt ingezet op:
-

Masterplan arbitrage ( tegen onheuse bejegening van scheidsrechters).

-

Good governance in de sportvereniging ( verhoging van diversiteit in besturen,

-

Beroepscode voor trainers en coaches.

-

Acceptatie van homoseksualiteit in sport

-

Tegengaan van alcoholmisbruik.

invoering gedragscode).

2.2 Provinciaal beleid
Onderdeel
Doelstellingen

Toelichting
-

Het verbeteren van de gezondheid van alle burgers door het
verhogen van de sportparticipatie naar 60 % ( het landelijk
gemiddelde).

-

Het creëren van een sportinfrastructuur waardoor een leven lang
sporten en bewegen voor iedereen tot de mogelijkheden behoort.
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-

Het versterken van de topsportinfrastructuur waardoor er meer

-

(top) sport inzetten om het imago van Limburg te versterken.

sporttalenten in Limburg tot ontplooiing komen.

-

Bijdragen aan de organisatie van (top) sport evenementen die een
impuls geven aan de economie, aan sportstimulering en aan
ontplooiing van jong talent.

Naast bovengenoemde doelstellingen zijn de volgende
nevendoelstelling eveneens relevant:
-

Bijdragen aan een vernieuwend onderwijsaanbod in relatie tot
sport en bewegen.

-

Bijdragen aan een aantrekkelijk woon en leefklimaat in steden en

-

Verbeteren van de afstemming tussen sportvoorzieningen en

dorpen.

sportaanbod op de veranderende vraag
Sportstimulering

Van belang vanwege:
-

de relatief slechtere gezondheid van Limburgers (o.a. hogere
sterfte aan hart en vaatziekten) en toename aantal limburgers met
overgewicht.

-

Positief effect op kernwaarden: wilskracht, uithoudingsvermogen,
doorzettingsvermogen, passie, ambitie, durf etc.

Voor sportstimulering is het volgende van belang:
-

goede sportinfrastructuur op lokaal en regionaal niveau van

-

Professionalisering van kader.

-

Sportaanbod passend bij wens burgers.

-

Laagdrempeligheid.

belang.

Aandacht voor sportstimulering door:
-

Topsportevenementen die stimulerend effect hebben.

-

Virtuele sportomgevingen.

-

BOS projecten

-

Regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur.

-

Sportieve culturele onderneming / vereniging van de toekomst. In
een dergelijke omgeving dienen zowel sport, bewegen, cultuur en
onderwijsactiviteiten geboden te worden. Streven is om in elke
gemeente minimaal 1 omgeving te realiseren.

Aandachtsgroepen

-

Provinciale sportplannen per sporttak.

-

Regionale plannen.

Aan gehandicapten, kinderen uit een achterstandsituatie en andere
kwetsbare groepen wordt extra ondersteuning geboden.
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Bijlage 3 Financiën: bestaande begroting 2010
In de huidige gemeentebegroting zijn voor sport de volgende bedragen opgenomen:

FCL 653010: Binnensport
Omschrijving
stichting sportbeheer
opstalverzekering binnensportaccommodaties
belastingen
bijdrage exploitatietekort Optisport
voorziening onderhoud binnensportaccommodaties
investeringslasten binnensport
Doorverdeling kpl inwoners
Doorverdeling kpl ggb binnendienst

Bedrag 2010
€
3.045,00
€
3.463,00
€
1.273,00
€
65.811,00
€
67.500,00
€
135.246,00
€
13.329,00
€
36.512,00
€

326.179,00

FCL 653100 EN 653101: Buitensport
Omschrijving
verhuur buitensportaccommodaties
opstalrecht VV Bieslo, VV Reuver, Roka
voorziening onderhoud buitensportaccommodaties
investeringslasten buitensport
Doorverdeling kpl onderhoudsdienst
Doorverdeling kpl vervoermiddelen
Doorverdeling kpl inwoners
Doorverdeling kpl ggb binnendienst

Omschrijving
aankoop materialen
aankoop kunstmest, graszaad
onderhoud sportvelden door derden

Bedrag 2010

€
€
€
€
€
€

17.763,00
1.581,00
51.849,00
15.400,00
1.999,00
8.630,00

€

97.222,00

Inkomsten
€
14.537,00
€
800,00

-€

15.337,00

Bedrag 2010
€ 5.202,00
€ 18.404,00
€ 10.825,00
€

34.431,00

FCL653020: Zwembad
Omschrijving
opstalverzekering Zwembad De Bercken
Machine breukverzekering zwembad De Bercken
belastingen
bijdrage exploitatietekort zwembad
investeringslasten zwembad
Doorverdeling kpl inwoners

Bedrag 2010
€
1.479,00
€
986,00
€
1.200,00
€
74.647,00
€
24.288,00
€
666,00
€

103.266,00
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FCL 653030: Sportstimulering
Omschrijving
contributie landelijke contactraad
participatieregeling huis vd sport
stelpost project sportieve school
subsidies sportverenigingen
Bijdrage project iedereen kan sporten
Uitvoering sportnota

Bedrag 2010
€
593,00
€
682,00
€
2.827,00
€
89.997,00
€
5.853,00
€
€

99.952,00

Foto: E.Heuijerjans
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