Gemeente Boxmeer:
een sportief elftal

Sportnota 2009

Voorwoord
De gemeente Boxmeer kent een bloeiend verenigingsleven, waarbinnen de sport een
grote rol heeft. In totaal zijn er bijna negentig sportverenigingen! Overal in Beugen,
Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek,
Vierlingsbeek en Vortum-Mullem zijn mensen die sporten, in verenigingsverband of
individueel. Veel inwoners genieten ook van sport als bezoeker. Diverse topsporters, op
het gebied van profvoetbal, triathlon, volleybal, atletiek en wielersport, zijn
oorspronkelijk afkomstig uit Boxmeer. Tal van mensen zijn actief als vrijwilliger. De
betrokkenheid bij de sport is in alle elf kernen groot. Met recht kan gezegd worden:
Gemeente Boxmeer, een sportief elftal!
De sport in de gemeente Boxmeer is sterk aanwezig, over het algemeen goed uitgerust én springlevend.
Er is een traditie van grootschalige sportieve activiteiten. Het wielerevenement ‘Daags na de Tour’ zet
Boxmeer elk jaar nationaal en zelfs internationaal op de kaart. In de kernen vinden allerlei
sporttoernooien plaats. In het zomerseizoen zijn er wandelvierdaagsen. Vele vrijwilligers verlenen handen spandiensten in de sport.
Al deze initiatieven leveren een enorme bijdrage aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van
de gemeente.
Toch zijn er ook zaken die beter kunnen. Dat blijkt onder meer uit de raadpleging die heeft
plaatsgevonden in de aanloop naar deze nota. Er is een enquête gehouden onder de inwoners,
verenigingen zijn gevraagd naar hun visie, er zijn interviews geweest met vertegenwoordigers van
specifieke doelgroepen en er hebben discussiebijeenkomsten plaatsgevonden.
Er zijn nog steeds mensen die onvoldoende sporten. Voor sommige groepen met een speciale
vraag op sportgebied, bijvoorbeeld de groep mensen met lichamelijke of verstandelijke
beperkingen of de groep allochtone vrouwen, bestaat onvoldoende aanbod. Ook blijkt dat de
samenwerking tussen organisaties soms beter kan en dat accommodaties beter benut kunnen
worden.
Uit de raadpleging zijn diverse bruikbare suggesties naar voren gekomen om het sportklimaat in
Boxmeer te optimaliseren.
Met deze nota willen wij sport en samenwerking bevorderen en een gezonde levensstijl stimuleren,
waarbij we voortbouwen op de huidige levendige en sterke sportcultuur.
Opdat een sportklimaat ontstaat dat nog meer recht doet aan ons ‘Sportief elftal’.

Rien Klaassen
Wethouder sport
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Inleiding
De sport in Boxmeer is springlevend. Overal in Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees,
Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem zijn mensen die sporten. In
verenigingsverband of individueel. Er is een groot aantal verenigingen. Veel mensen zijn actief als
vrijwilliger in de sport. Er zijn diverse sportieve evenementen. Nieuwe verenigingen en nieuwe
initiatieven ontstaan.
Het huidige gemeentelijk sportbeleid ligt vast in twee documenten, namelijk in het Beleidskader
Instandhouding buitensportaccommodaties (1998) en in het Beleidskader Instandhouding
binnensportaccommodaties (2001). Deze bieden de grondslag voor instandhoudingsbijdragen van
sportaccommodaties. De beleidsregels subsidiebeleid (2008), onderdeel sport, bieden de grondslag voor
de waarderingssubsidies die verstrekt worden aan verenigingen. Met de nieuwe beleidsnota wordt
beoogd algemene kaders van sportbeleid vast te stellen.
Boxmeerse inwoners, organisaties en sportaanbieders1 hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden op
het gebied van sport. In de eerste plaats heeft een representatieve steekproef van 1.200 inwoners een
vragenlijst ontvangen, met vragen over beoefening en beleving van sport. Daarnaast hebben
sportverenigingen en sportcentra een schriftelijk enquête ontvangen. Vervolgens hebben gesprekken
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen, die mogelijkerwijs speciale wensen
hebben op het gebied van sport. Er zijn vertegenwoordigers geraadpleegd van onder meer ouderen,
jongeren, mensen met beperkingen, allochtonen, welzijnsorganisaties en maatschappelijk werk.
Tenslotte zijn er in de zomer van 2008 openbare discussiebijeenkomsten georganiseerd in Beugen,
Sambeek en Maashees. De resultaten van al deze raadplegingen dienden als basis voor het ontwikkelen
van het sportbeleid. Daarnaast is gelet op subsidieaanvragen en overige geluiden uit de Boxmeerse
samenleving en de gemeenteraad.
Gebleken is dat het sportklimaat goed is, maar dat de onderlinge afstemming en samenhang beter kan.
Er is behoefte aan professionele ondersteuning. Ook is er behoefte aan doelgroepgericht sportaanbod.
Bovendien passen nieuwe ontwikkelingen en initiatieven niet altijd in het huidige subsidiebeleid.
De uitdaging ligt in het handhaven en versterken van adequate sportvoorzieningen, de sportaanbieders
te ondersteunen en de partners in het veld met elkaar in contact te brengen. Een goed netwerk verbindt
vraag en aanbod, verbindt sporters, organisaties en verenigingen en stimuleert sport en bewegen.
Deze nota geeft aanbevelingen en doet suggesties voor vervolgtrajecten. Aan de gemeenteraad wordt
een aantal beslispunten voorgelegd die kunnen uitmonden in actiepunten en vervolgprojecten.
Besluitvorming over de kaders is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Besluitvorming over de
uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het college. Dit betekent dat in deze sportnota niet ingegaan
wordt op de uitvoeringsregels. De uiteindelijke sportnota is leidend voor gemeentelijke ontwikkelingen
die raakvlak hebben met sport.
De nota is als volgt ingedeeld:
- Het eerste hoofdstuk geeft een beeld van de landelijke en provinciale ontwikkelingen en de trends en
schetst de relatie tussen sport en overige beleidsterreinen.
- Hoofdstuk twee brengt het huidige sportieve profiel van de gemeente Boxmeer in beeld.
- Het derde hoofdstuk geeft inzicht in de resultaten van de raadpleging van inwoners, organisaties en
sportaanbieders.
- In het vierde hoofdstuk zijn de visie en de doelstellingen geformuleerd.
- De beleidsvoornemens worden vermeld in hoofdstuk vijf.
- De nota eindigt met een actiepuntenlijst en een overzicht van de bijbehorende kosten. Over de
voortgang zal de raad jaarlijks worden geïnformeerd. Evaluatie van de nota vindt plaats na vier jaren.

1

Met sportaanbieders worden sportverenigingen, sportclubs en sportcentra bedoeld.
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1. Landelijke en provinciale ontwikkelingen
1.1
Landelijk en provinciaal beleid
Het sportbeleid en de sport zijn sterk in ontwikkeling. Al is de landelijke, provinciale en gemeentelijke
sporttaak niet wettelijk geregeld, toch wordt er door de landelijke en provinciale overheden gestuurd op
versterking en versteviging van de aanwezige sportcultuur. Immers, sport levert een bijdrage aan het
behalen van een aantal maatschappelijke en sociale doelen, zoals gezondheid, respect en
samenwerking.
1.1.1 Landelijk beleid
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft een sportieve samenleving
na2, waarin aan sport en bewegen wordt gedaan en daarvan wordt genoten. Speciale aandacht
is er voor gezondheid, participatie en topsport.
Doelstellingen van VWS zijn: integratie stimuleren, vroegtijdig schoolverlaten voorkomen,
sociale activering van burgers realiseren en een gezonde leefstijl promoten. Binnen het
onderwerp topsport richt het landelijk beleid zich op talentherkenning en –ontwikkeling en het
ambassadeurschap van topsporters, al dan niet met een functiebeperking.
Om het bovenstaande te bereiken initieert de landelijke overheid diverse projecten bij
sportondersteunende organisaties.
Binnen het landelijk beleid speelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een
belangrijke rol. Ook de WMO heeft raakvlakken met sport en wel met de prestatievelden die
gericht zijn op het bevorderen van de sociale samenhang, gerichte ondersteuning van jongeren,
informatievoorziening, het ondersteunen van vrijwilligers en het bevorderen van de deelname
aan het maatschappelijk verkeer door kwetsbare groepen. Sport en bewegen kunnen als
belangrijk middel ingezet worden om doelstellingen van de WMO te realiseren.
1.1.2 Provinciaal beleid
De provincie Noord-Brabant belicht in haar nota3 sport als sociaal-culturele activiteit, sport als
economische sector en sport als factor in het ecologisch kapitaal. Ook de provincie streeft naar
een sportieve provincie waarin veel aan sport wordt gedaan en veel van sport wordt genoten in
sociaal-cultureel, economisch en ecologisch opzicht.
Voor het behalen van deze doelstelling is in het provinciale sportbeleid een aantal programma’s
geformuleerd. Met deze programma’s wordt aandacht besteed aan sport in combinatie met
gezondheid, onderwijs, buurtgerichte aanpak, promotie, sportverenigingen en ruimte.
De provincie werkt samen met diverse sportondersteunende organisaties.

1.2

Trends en ontwikkelingen in sportbeoefening

Sportdeelname4
In Nederland doen meer mensen aan sport dan ooit: 71% van de bevolking deed in 2007 minimaal één
keer aan sport, tegenover 53% eind jaren zeventig. Sportte in 2007 65% van de bevolking minimaal
twaalf keer per jaar, in 2003 was dit nog 61%. Onder niet-westerse allochtonen ligt de sportdeelname
nog steeds lager dan onder de rest van de bevolking. Ook onder 65-plussers, lager opgeleiden, lagere
inkomensgroepen en mensen met matige tot ernstige beperkingen ligt het aandeel sporters nog steeds
fors lager dan onder de bevolking als geheel.
Stijging individuele en ongeorganiseerde sportbeoefening
De sportdeelname door Nederlanders is de afgelopen jaren veranderd. Individuele en semi-individuele
sporten zijn populairder geworden dan sport in verenigingsverband. De ongeorganiseerde sport heeft
2
3

Nota Tijd voor Sport, 2005, VWS.
Bouwstenen sportbeleid 2008-2012, Provincie Brabant, 2007 - Kaderstellende notitie ‘Sport in Beeld; sportieve

uitdagingen en kansen in Brabant, Provincie Brabant.
4

Rapportage sport 2008. Sociaal Cultureel Planbureau, 2008.
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terrein gewonnen. Sportcentra kunnen gemakkelijk inspelen op de behoefte aan flexibele sporttijden.
Sportverenigingen kunnen hieraan vaak niet tegemoet komen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
een gebrek aan vrijwilligers overdag.5 De georganiseerde sport verliest daardoor marktaandeel.
Het aandeel sporters dat deelneemt aan competities en trainingen stabiliseerde. Bestaande verschillen in
deelname aan competities en trainingen tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen
werden niet kleiner. Hardloopevenementen mochten zich in een stijgende belangstelling verheugen. Er
zijn nieuwe vormen van sport opgekomen die grote bezoekersaantallen trekken en die ten koste gaan
van de meer traditionele sporten. Sporten die de laatste jaren verder zijn gegroeid zijn met name
fitness, hardlopen en voetbal.
Toename van het ‘vrije’ en commerciële sportaanbod
Hoewel de sportdeelname nog altijd groeit, groeit het aantal accommodaties niet mee. Voor sommige
typen accommodaties loopt het aantal zelfs terug, onder andere het aantal tennishallen. Groei zit vooral
in het aantal Cruyff Courts en Krajicek playgrounds (vrije trapveldjes en speelpleinen voor de jeugd) en
de commerciële sportorganisaties (maneges, sportscholen, fitnesscentra). Op basis van een
professionele op winst gerichte aanpak bereiken de 2.000 fitnesscentra naar schatting 2 miljoen
sporters, tegen 5 miljoen verenigingssporters. Het gemiddelde fitnesscentrum heeft 955 leden en een
omzet van 420.000 euro. De omzet die ze daarmee realiseren doet nauwelijks onder voor die van alle
sportverenigingen bij elkaar en biedt werkgelegenheid aan drie maal zoveel betaald personeel.
Fitnesscentra profiteren flink van de toenemende aandacht voor het lichamelijk welzijn. Dit geldt voor de
hele wellnessbranche, waartoe ook de fitnesscentra gerekend worden.6
Toenemende aandacht voor lichamelijk welzijn
Het belang van sporten en bewegen voor lichamelijk welzijn wordt breed onderkend. In 1998 is de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) vastgesteld De norm, afgeleid van internationale
richtlijnen, verschilt per leeftijdsgroep en is voor volwassenen vastgesteld op minimaal vijf dagen in de
week 30 minuten matig intensief bewegen.7
Ongunstige trends in gezondheid
Investeren in een actieve leefstijl loont. Onvoldoende bewegen leidt minimaal tot 677 miljoen euro aan
medische kosten. Ongeveer 6% van de jaarlijkse sterfte komt door te weinig bewegen en 6% door
overgewicht. Landelijk komt ernstig overgewicht steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor.8
In 2007 is het percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging gestegen van 65% naar 72%.
Toch bewegen jongeren nog steeds te weinig. Slechts een kwart van de jongeren beweegt iedere dag
minimaal één uur. Dit is de gezonde norm voor deze leeftijdsgroep. De gezondheidstoestand van
jongeren in Boxmeer onderscheidt zich licht-positief ten opzichte van de GGD-regio Hart van Brabant. 9
Onderzoek wijst uit:
In gemeente Boxmeer Regio Hart van Brabant
- heeft overgewicht
7%
11%
- waarvan obesitas
0,7%
1%
- sport of beweegt minimaal 1 uur per dag
77%
76%
- is lid van een club
84%
80%
- is lid van een sportclub
75%
70%
- doet vrijwilligerswerk
10%
8%
- geeft een 6 of hoger voor de buurt
92%
91%
- vindt dat er te weinig leuke dingen zijn in de buurt 45%
46%
- mist één of meer ontmoetingsplekken in de buurt 47%
49%
- heeft een onveilig gevoel bij sportaccommodaties 1%
1%
Bron: GGD Jeugdmonitor 2007 12-18 jarigen (n= 415 Gemeente Boxmeer , 11.280 Regio HvB) / Respons
57%.

5

De fitnessbranche in beeld – 2008, samengesteld uit de resultaten van de Nationale Fitnessmonitor 2007.

6

De fitnessbranche in beeld - 2008 is samengesteld uit de resultaten van de Nationale Fitnessmonitor 2007.

7

www.30minutenbewegen.nl, NISB.

8

www.rivm.nl/persberichten/middenmoot.jsp.

9

Brabantse Jeugdmonitor 2007.
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Stimulering sport en bewegen door samenwerking én combinatiefuncties
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) willen het sporten en bewegen stimuleren door middel van samenwerking. In
2012 moet circa 10% van de sportverenigingen in Nederland zodanig ‘sterk’ zijn dat zij behalve het
bedienen van de eigen leden zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en op de,
vaak kwetsbare, doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen.
Het NOC*NSF stimuleert besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan de
verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen. Ook stimuleert zij de sector om
combinatiefuncties mogelijk te maken bij de sportverenigingen.10
Zappende vrijwilligers
Tussen de 10% en 13% van de Nederlandse bevolking doet vrijwilligerswerk binnen de sport. Dit zijn
ongeveer 1,5 miljoen mensen. Verwacht wordt dat dit cijfer licht zal dalen de komende tijd. De moderne
vrijwilliger bindt zich namelijk niet meer voor langere tijd aan één organisatie. Hij zapt tussen klussen
en organisaties, maakt andere keuzes in zijn tijdsbesteding en wil iets terugkrijgen voor zijn inzet. Denk
aan voldoening, sociale contacten, een aardig CV. Vrijwilligersorganisaties zijn dus op zoek naar
manieren om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken voor de ‘zapvrijwilligers’ van deze tijd. Dat vraagt
om een professionelere aanpak van het vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers in de sport zijn vaker man dan vrouw en eerder jong dan oud. Verder zijn vrijwilligers vaker
hoger opgeleid, afkomstig uit hogere inkomensgroepen en autochtoon. Sportbestuurders komen steeds
vaker uit oudere bevolkingsgroepen. Bij 84% van de sportclubs zijn vrijwilligers actief. De meeste
vrijwilligers, 34%, vindt men bij veldvoetbalclubs.11
Sport bevordert sociale contacten
Sportieve activiteiten houden het sociale netwerk in stand. Dit kan vooral voor ouderen heel belangrijk
zijn. Naar het oordeel van het Nederlands Instituut voor Bewegen zouden sportverenigingen,
welzijnswerk en gemeente de handen ineenslaan moeten slaan om sport door ouderen te bevorderen.
Voor ouderen zijn gezelligheid en plezier de belangrijkste motieven om te sporten en te bewegen. De
sportvereniging moet zich verdiepen in de wensen en behoeften van deze snel groeiende groep. Maar
ook voor andere specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld allochtone vrouwen of mensen met
beperkingen, kan sport isolement voorkomen. Naast de inzet van welzijnsorganisaties en lokale
overheid, vraagt dit ook actieve inspanning van de sportverenigingen. Verschillende doelgroepen hebben
meer gelegenheid om overdag te sporten, maar daar bieden verenigingen te weinig gelegenheid voor. 12

1.3 Relatie tot andere beleidsterreinen
Sport is een middel om:
- mensen te binden en uit hun sociaal isolement te halen
- jeugd teamspel, fairplay en verantwoordelijkheid te leren
- geestelijk en lichamelijk gezond te blijven
- de wijken en bedrijventerreinen in te richten
- mensen te betrekken bij het maatschappelijk leven
- het vrijwilligerswerk te stimuleren
- werkverzuim te verminderen

-

sociaal aspect
pedagogisch aspect
medisch aspect
planologisch, ruimtelijk aspect
maatschappelijk aspect, integratie
cultureel aspect
gezondheids- en bindingsaspect

10

‘Impuls brede scholen, sport en cultuur 2008-2012’, ministerie van OCW en VWS

11

Rapportage sport 2008, SCP en Vrijwilligerswerk: cijfers en trends 2008, ministerie VWS

12

Kennisbank Nederlands Instituut voor Sport en Beweging, NISB

6
‘Gemeente Boxmeer: een sportief elftal’ – Sportnota 2009 - vanaf aug. 2008

Het sportbeleid heeft daardoor raakvlakken met de volgende overheidsbeleidsterreinen:
- personeelsbeleid
- vrijwilligersbeleid
- ruimtelijke ontwikkeling, inrichting openbare ruimte en verkeersbeleid
- integratiebeleid
- gezondheidsbeleid
- jeugd- en onderwijsbeleid
- minimabeleid
- inclusiefbeleid
- ouderenbeleid
- recreatie en toerisme
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2. Sportief profiel gemeente Boxmeer
Dit hoofdstuk beschrijft het sportief profiel van de gemeente Boxmeer. Het geeft informatie over het
sportaanbod, de binnen- en buitensport en het gemeentelijk ondersteunend beleid op het gebied van
sport. Allereerst volgt informatie uit het collegeprogramma 2006-2010 en de in 2007 vastgestelde
strategische visie.
2.1 Bestuurlijk programma
Het bestuurlijk programma is gebaseerd op het collegeprogramma en de strategische visie.
Collegeprogramma 2006-2010
In de uitwerking van het collegeprogramma 2006-2010 zijn de volgende punten opgenomen over
sport of aan sportbeleid gerelateerde onderwerpen:
•
De gemeente Boxmeer zoekt en streeft naar samenwerking daar waar die samenwerking een
toegevoegde waarde heeft. In de samenwerking wordt gezocht naar efficiency, kwaliteit en
kostenbeheersing.
•
De gemeente Boxmeer versterkt kwalitatief haar positie als regiogemeente op de beleidsvelden
onderwijs, cultuur, zorg, wonen, werken en winkelen.
•
Er is een ruimhartig beleid, conform huidig beleid, inzake bijdragen voor deelname aan sociale
en culturele activiteiten.
•
Burgers in kwetsbare omstandigheden worden pro-actief en goed geïnformeerd over hun
rechten en plichten en krijgen hulp bij het aanvragen van voorzieningen. Bestaande armoede
wordt actief bestreden door de inzet van instrumenten en middelen die daarvoor bestemd zijn.
•
De gemeente Boxmeer ondersteunt op jeugd gerichte activiteiten, initiatieven en ontwikkelingen
die door jongeren zelf worden opgepakt of nagestreefd.
•
Het voorzieningenniveau wordt gehandhaafd, opdat de leefbaarheid in de kernen op tenminste
hetzelfde niveau blijft. Denk daarbij aan voorzieningen voor wonen, werken, welzijn,
welbevinden, sport en cultuur.
•
Het nieuwe beleid is niet gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel maar gericht op het
maatschappelijk nut, de geleverde prestaties en de zelfredzaamheid in relatie tot de financiële
afhankelijkheid van ondersteuning. Waarderingssubsidies worden niet gekoppeld aan de
financiële positie van die vereniging.
•
Het beleid is op een interactieve wijze met de betrokken instellingen, verenigingen en
organisaties tot stand gekomen. Interactief betekent niet dat iedereen tevreden gesteld kan
worden.
Strategische visie gemeente Boxmeer
In de strategische visie “Van hier naar 2020” zijn de volgende punten opgenomen over sport of aan
sportbeleid gerelateerde onderwerpen:
•
Het verenigingsleven is zeer belangrijk en verdient steun. Daarvoor moet geld beschikbaar
blijven.
•
De verenigingen mogen niet achterover gaan leunen. Als de ledenaantallen sterk teruglopen,
moeten ze bereid zijn tot samenwerking of fusie met andere verenigingen. Bijvoorbeeld door het
gezamenlijk gebruiken van accommodaties.
•
Door het inrichten van multifunctionele ruimtes kan een zeker aanbod worden gegarandeerd.
•
Door een consistente uitvoering van dit programma is Boxmeer in 2020 een slagvaardige,
ambitieuze, landstedelijke gemeente met een bloeiend verenigingsleven. Boxmeer houdt vast
aan de basiswaarden: betrokken, betrouwbaar en transparant.

2.2 Sport- en beweegaanbod
Op sportgebied onderscheidt de gemeente zich gunstig van andere gemeenten met bijna honderd
sportaanbieders. Van denksport tot atletiek, van commercieel tot particulier sportaanbod. Vandaar dat
ook het aantal sportaccommodaties bepaald niet gering is. We vinden binnen de gemeentegrenzen

8
‘Gemeente Boxmeer: een sportief elftal’ – Sportnota 2009 - vanaf aug. 2008

bijvoorbeeld meerdere sporthallen, een hockeyaccommodatie met kunstgrasvelden,
ruiteraccommodaties, een honkbalveld en zelfs een veld voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport.
Verder kunnen vissers hun hart ophalen op meerdere plaatsen langs het water en beschikken de meeste
kernen over een voetbalterrein waarop de eigen club de dorpseer hoog kan houden.
De Boxmeerse voorliefde voor sport blijkt ook uit de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd.
Kortom, de gemeente Boxmeer heeft een divers en levendig verenigingsleven. Mede daardoor is de
gemeente rijk aan bewegings- en sportmogelijkheden. In elke kern is voldoende gelegenheid actief
bezig zijn. Er zijn veel sportverenigingen, sportaccommodaties of andere bewegingsmogelijkheden zoals
fiets-, wandel-, atb- en ruiterpaden.
De gemeente Boxmeer kan daarom met trots een zeer sportief elftal genoemd worden.
Een overzicht van de sportverenigingen en de accommodaties per kern vindt u in bijlage 1.
Alle sportverenigingen hebben in 2008 gezamenlijk 3841 jeugdleden. De huidige subsidiesystematiek
geeft alleen inzicht in het aantal jeugdleden. Onder jeugdleden worden verstaan leden die de leeftijd van
18 jaar op de peildatum nog niet hebben bereikt. De peildatum is 1 januari.
Padennet
De gemeente Boxmeer kent een uitgebreid recreatiepadennet. Er zijn maar liefst 26 wandelroutes. Eén
van deze routes bestaat uit een 15-tal korte wandelingen. Dit zijn de zogenoemde ‘Ommetjes’. Deze
beginnen in een dorpskern en zijn gemiddeld 4 kilometer lang. Verder zijn er 14 fietsroutes en diverse
skate-, atb- en ruiterpaden.
De gemeente is ruim bedeeld met prachtig buitengebied en natuurschoon. Uitermate geschikt voor
bewegings- en sportactiviteiten.
Sportevenementen
In de gemeente Boxmeer vinden jaarlijks diverse sport- en beweegevenementen plaats, los van de vele
door de sportverenigingen georganiseerde toernooien en concoursen. Denk aan het landelijk bekende
wielerevenement ‘Daags na de Tour’.
In 2007 is gestart met een particulier evenement rondom Nordic Walking. Diverse wandelvierdaagsen
zijn er in het zomerseizoen. Het rolstoeldansen werd enkele jaren gehouden in de sportvoorziening ‘t
Hoogkoor in Boxmeer. In 2006 en 2007 werd een beachvolleybaltoernooi georganiseerd met
medewerking van nationale topsporters.

2.3 Binnen- en buitensportaccommodaties
De gemeente Boxmeer kent binnen- en buitensportverenigingen. Om deze sporten te beoefenen maken
de verenigingen gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties.
2.3.1 Instandhouding buitensportaccommodaties
In de gemeente Boxmeer zijn diverse buitensportaccommodaties, verspreid over de kernen. De
beleidsuitgangspunten voor de instandhouding ervan zijn opgenomen in het beleidskader
‘Instandhouding buitensportaccommodaties’.13 Hierin is opgenomen dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de realisatie en de instandhouding van de basisvoorzieningen die
behoren bij de sporten hockey, honk- en softbal, korfbal, tennis en voetbal.
De buitensportverenigingen die voor een basisvoorziening in aanmerking komen zijn grotendeels
geprivatiseerd op basis van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het beleidskader. In totaal
komt het neer op acht voetbalaccommodaties, zeven tennisaccommodaties, één hockey-, één
honk- en softbal en één korfbalaccommodatie. De honk- en softbalvereniging heeft gekozen voor
een huurrelatie met de gemeente. De buitensportverenigingen die deze accommodaties beheren
ontvangen voor het beheer en onderhoud een instandhoudingssubsidie.

13

Gemeente Boxmeer 1998, “Beleidskader Instandhouding buitensportaccommodaties”, vastgesteld door de
gemeenteraad op 21 juli 1998.
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2.3.2 Instandhouding binnensportaccommodaties
De gemeente Boxmeer beschikt ook over een gevarieerd aanbod aan
binnensportaccommodaties. De beleidsuitgangspunten voor de binnensportaccommodaties zijn
opgenomen in het beleidskader ‘Instandhouding binnensportaccommodaties’.14 Hierin is
vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de totstandkoming en het groot onderhoud
van de sportaccommodatie. Beheer en exploitatie van de accommodaties gebeurt door scholen,
commerciële exploitanten en plaatselijke beheersstichtingen. Laatstgenoemden ontvangen een
instandhoudingssubsidie.

2.4 Gemeentelijk ondersteunend beleid
De gemeente ondersteunt de sport door bij te dragen in de instandhouding van binnen- en
buitensportaccommodaties. Ook wordt subsidie verstrekt voor het aantal jeugdleden van een
sportvereniging. Er is geen beleidsgrond om specifieke sportactiviteiten te subsidiëren.
Sommige sportactiviteiten worden in materiële zin ondersteund. Indirect steunt de gemeente de sport
door voorzieningen te treffen voor vrijwilligers en minima.
Dit betekent dat de huidige sportondersteuning vorm krijgt door:
1. Verstrekking van jaarlijkse waarderingssubsidies aan verenigingen voor jeugdleden en
kaderkosten op basis van de algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
2. Verlening van hand- en spandiensten bij evenementen, in de vorm van het uitlenen van
materialen zoals dranghekken, het verlenen van vergunningen en het ter beschikking stellen van
locaties;
3. Instandhouding van voorzieningen op basis van de beleidskaders ‘Instandhouding binnensporten buitensportaccommodaties’;
4. Extra uitkering aan minima vanuit het minimabeleid op basis van de stimuleringsregeling
maatschappelijke activiteiten voor deelname aan sportactiviteiten;
5. Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersbesturen door het vrijwilligersteunpunt,
scholingsaanbod voor vrijwilligers en een collectieve verzekering.
Een overzicht van de kosten van sport in de periode 2006 – 2007 - 2008 is opgenomen in bijlage 2.
De subsidiekosten voor buitensport zijn waarderingssubsidie en instandhoudingsbijdrage.
De subsidiekosten voor binnensport zijn waarderingssubsidie, instandhoudingsbijdrage en
huurcompensatie.
De kosten voor het groot onderhoud binnensportaccommodaties zijn buiten beschouwing gelaten.
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14
Gemeente Boxmeer 2001, “Beleidskader Instandhouding binnensportaccommodaties”, vastgesteld door de
gemeenteraad op 8 februari 2001.

10
‘Gemeente Boxmeer: een sportief elftal’ – Sportnota 2009 - vanaf aug. 2008

Budget binnensport
300.000
250.000

Euro

200.000
Begroot

150.000

Uitgegeven

100.000
50.000
0
2006

2007

2008

2009

11
‘Gemeente Boxmeer: een sportief elftal’ – Sportnota 2009 - vanaf aug. 2008

3. Raadpleging inwoners en sportaanbieders
Deze nota is gebaseerd op raadpleging van diverse betrokkenen. In de eerste plaats heeft een
representatieve steekproef van 1200 inwoners een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Daarnaast hebben
89 sportverenigingen en vier sportcentra een schriftelijke enquête gehad. Verder zijn 15
vertegenwoordigers van organisaties van specifieke doelgroepen geïnterviewd. En tenslotte hebben er
drie publieksbijeenkomsten plaatsgevonden. Daarin is gediscussieerd over een aantal stellingen.
Hieronder wordt nadere informatie gegeven over de resultaten, waarbij wordt ingegaan op de werkwijze
en de resultaten per onderzoeksvorm.
3.1 Sportenquête
Aan 1.200 inwoners en 89 sportaanbieders15 in de gemeente Boxmeer is een uitgebreide sportenquête
gestuurd. Het doel van deze enquêtes was te achterhalen wat er leeft binnen de gemeentelijke
sportwereld. De eerste enquête is via een willekeurige selectie verzonden aan 1.200 inwoners van de
gemeente Boxmeer en ging in op de sportbeoefening en de sportbeleving. De tweede vragenlijst is
verzonden aan alle sportaanbieders in de gemeente Boxmeer en ging in op de onderwerpen
accommodaties, samenwerking, subsidie, informatie, vrijwilligers en ledenbestand.
Onderstaand volgen in vogelvlucht de belangrijkste resultaten. Voor een uitgebreid verslag van de
enquêteresultaten verwijzen we u naar de bijlagen.
Enquêteresultaten
Van de 1.200 aangeschreven inwoners hebben er 408 gereageerd. 375 respondenten geven aan te
sporten; 33 respondenten sporten niet. Van de inwoners die hebben gereageerd is 56% vrouw en 44%
man; 97% is autochtoon en 3% allochtoon. Dit komt met een kleine afwijking overeen met de
geslachtsverhouding van de inwoners van de gemeente Boxmeer (50%- 50%) en de verhouding
autochtoon – allochtoon (97,2% - 2,8%). Van de 408 inwoners die gereageerd hebben is 32% jonger
dan 20 jaar, 53% is tussen de 20 en 65 jaar en 15% is 65 jaar en ouder. De groep jongeren is in de
respons met 7% oververtegenwoordigd: 25% van de inwoners van de gemeente Boxmeer is jonger dan
20 jaar. De groep 65 jaar en ouder komt precies overeen met de leeftijdsverdeling van de ouderen
binnen de gemeente Boxmeer: 15% van de inwoners van de gemeente Boxmeer is 65 jaar en ouder. De
responsgroep voor de enquête aan de inwoners is hiermee redelijk representatief voor de inwoners van
de gemeente Boxmeer.
Van de 89 aangeschreven sportaanbieders hebben 42 sportverenigingen, twee commerciële sportcentra
en drie beheerders van binnensportaccommodaties de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. De 42
sportverenigingen die hebben gereageerd beoefenen 18 van de 28 verschillende soorten sporten die de
gemeente Boxmeer kent. Twee van de vier commerciële sportaanbieders hebben gereageerd. Drie van
de vijf beheerders van binnensportaccommodaties hebben de enquête ingevuld. Gekeken naar
bovenstaande resultaten kan gezegd worden dat de responsgroep sportaanbieders ruimschoots de totale
groep sportaanbieders vertegenwoordigt.
Sportredenen
Aan zowel de inwoners als de sportaanbieders is gevraagd met welke redenen er gesport wordt. De
sportende inwoners geven aan dat de belangrijkste drie redenen om te sporten zijn: gezond en fit
blijven, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

15

Met sportaanbieders wordt bedoeld sportverenigingen en sportcentra.
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Redenen inwoners om te sporten en te bewegen
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Verbetering
Uit de vergelijking met de redenen die de sportaanbieders geven, blijkt dat er een licht accentverschil is.
Sportverenigingen benadrukken de sociale redenen om aan sport te doen, te weten vrijetijdsbesteding
en sociale contacten, meer dan de inwoners. De inwoners zetten gezondheid om de eerste plaats.
In de enquête is ook aan de inwoners die niet sporten gevraagd waarom ze momenteel geen sport
beoefenen. De redenen die daarvoor zijn aangedragen variëren van ‘ik heb geen belangstelling voor
sport’, ‘ik besteed mijn vrije tijd al volledig aan andere hobby’s’ en ‘ik kan door gezondheidsredenen niet
aan sport doen.’
Sportbeoefening
Uit de respons van de inwoners blijkt dat de meest beoefende sporten in de gemeente Boxmeer zijn:
fietsen (36%), wandelen (23%), (zaal)voetbal (18%), fitness (16%) en tennis (13%). Verder is ook uit
de enquête gebleken dat het merendeel van de inwoners dat sport dat meer dan drie uur per week doet.
Accommodaties
In de enquête is aan de inwoners en aan de sportaanbieders gevraagd of de accommodaties waar
gesport wordt voldoen. Het merendeel van de inwoners laat weten dat zeer tevreden te zijn met de
sportaccommodaties in de gemeente Boxmeer. Toch geven de sportende inwoners aan zich zorgen te
maken over een vijftal punten: aanbod van beschikbare ruimte, hygiëne van kleedkamers, aanbod van
beschikbare uren, buitenverlichting en fietsenstallingen.
Tevredenheid inwoners over de sportaccommodaties (in %)
Aspect
Ja
Nee

Weet niet

Ligging/bereikbaarheid
Parkeervoorzieningen

95
85

3
10

2
5
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4
9
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8

14
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Onderhoud accommodatie
binnen
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64

25

11
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18

6

78

13

9

66

27

7
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Aanbod van beschikbare
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Ook de sportaanbieders zien de beschikbare ruimte en hygiëne van kleedkamers als aandachtspunten.
De sportaanbieders noemen verder drie andere aandachtspunten: bereikbaarheid van de accommodatie
met het openbaar vervoer, veiligheid rondom de accommodatie en toegankelijkheid van de
accommodatie. De eerste twee afwijkende punten scoren bij de enquête onder de inwoners heel laag
(3% en 8%). Het derde afwijkende punt, toegankelijkheid accommodatie, wordt door de inwoners
vaker als niet tevreden aangegeven (16%).
In de enquête is zowel aan inwoners als aan sportaanbieders gevraagd of er een vorm van sportlocatie
wordt gemist. Als het gaat om de huidige overdekte en openlucht sportlocaties en speelterreinen dan
zijn deze er volgens de inwoners en sportaanbieders voldoende. Wel geven inwoners die meer dan drie
uur per week sporten aan dat er behoefte is aan meer overdekte en openlucht sportlocaties. Zij willen
kunnen beschikken over een groter aanbod van beschikbare ruimte en uren.
Sportstimulering
Aan zowel de inwoners als de sportaanbieders zijn vragen gesteld over sportstimulering. De inwoners
zijn van mening dat sportstimulering voornamelijk een taak is van de sportverenigingen maar dat
scholen, gemeente, jongerenorganisaties en de ouderenorganisatie hierin ook een belangrijke rol
kunnen spelen.
Een derde deel van de sportaanbieders geeft aan dat het huidige sportaanbod niet voldoende is om te
kunnen voorzien in de sportbehoeften van bepaalde doelgroepen. Op de vraag of ze binnen hun
vereniging extra sportactiviteiten kunnen aanbieden aan verschillende doelgroepen geeft bijna de helft
aan dat daarvoor voldoende mogelijkheden zijn. Alleen blijkt uit de enquête dat het organiseren van
sportactiviteiten voor mensen met een functiebeperking achterblijft.
Topsport
In de enquête zijn ook vragen gesteld over de bekendheid met topsport. Het blijkt dat noch de inwoners
noch de sportaanbieders op de hoogte zijn van wat er in de gemeente Boxmeer gebeurt op het gebied
van topsport, dan wel wat de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant hiervoor doen.
Vrijwilligers
Om een beeld te krijgen van de inzet en behoefte aan vrijwilligers zijn daarover zowel aan de inwoners
als aan de sportaanbieders vragen gesteld.
Uit de respons van de inwoners blijkt dat 151 inwoners van de 375 inwoners die sporten een vorm van
vrijwilligerswerk doen bij de sportaanbieder, maar dat de bereidheid tot het verrichten van extra
vrijwilligerswerk nihil is. Sportaanbieders geven aan dat ze veel vrijwilligers nodig hebben en dat zij
deze voornamelijk werven uit eigen leden of ouders van leden.
Ook zijn er vragen gesteld over het vrijwilligerssteunpunt. Opvallend is dat zowel de inwoners als de
sportaanbieders het vrijwilligerssteunpunt wel bij naam kennen, maar niet weten wat het doet en niet
verwachten dat het vrijwilligerssteunpunt iets voor ze kan betekenen.
Sport en samenwerking
Om inzicht te krijgen in de onderlinge samenwerking tussen sportaanbieders is aan de sportaanbieders
gevraagd met wie ze samenwerken. Uit de respons blijkt dat dit niet tot nauwelijks aan de orde is omdat
overleggen tot samenwerking stranden als gevolg van te weinig budget of te weinig begeleiding.
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Sport en samenwerking in Boxmeer (in %) door sportaanbieders
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Informatie en communicatie
In de enquête is aan de inwoners is gevraagd of ze voldoende worden geïnformeerd over sportaanbod in
de gemeente Boxmeer. Aan de sportaanbieders is gevraagd op welke wijze zij communiceren over hun
sportvereniging of sportcentrum.
Uit de respons blijkt dat 61% van de inwoners aangeeft dat ze niet voldoende geïnformeerd worden
over het sportaanbod; zij vinden de verstrekte informatie onvoldoende. Ze zouden graag via
foldermateriaal van de verenigingen, de gemeentegids, publicaties in de lokale pers en via scholen
geïnformeerd worden over het sportaanbod.
De sportaanbieders geven in de enquête aan dat ze voornamelijk communiceren via hun website, via
publicaties in week- en dorpbladen en via (digitale) nieuwsbrieven/ verenigingsblad.
Ook zijn er in de enquête vragen gesteld over de bekendheid van de regeling Onbenutte Rechten en de
gemeentelijke website. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de inwoners en de sportaanbieders
het project Onbenutte rechten niet kent. De website van de gemeente Boxmeer is bij het merendeel van
de inwoners en de sportaanbieders wel bekend en wordt ook regelmatig bekeken.

3.2 Interviews
Uit een inventarisatie van doelgroeporganisaties is een selectie gemaakt van 15 organisaties. Bij de
keuze van de organisaties ging de aandacht specifiek uit naar de doelgroepen jongeren, ouderen,
allochtonen, mindervaliden en vrijwilligers. Maar ook enkele organisaties die veel werken met deze
doelgroepen, zoals welzijnorganisaties en fysiotherapeuten, zijn geïnterviewd. In het interview zijn
vragen gesteld over het sportaanbod in de gemeente Boxmeer, de sportbehoefte en de sportbeleving.
Resultaten van de interviews
Voor een uitbereid verslag van de interviews verwijzen wij u naar de bijlagen. Hieronder wordt in het
kort per doelgroep de uitkomsten van de interviews weergegeven.
Ouderen
Uit de interviews met de ouderenorganisaties komt naar voren dat sportverenigingen over het algemeen
geen activiteiten aanbieden speciaal voor ouderen. Ouderenbonden zijn van mening dat de
sportverenigingen het sportaanbod moeten afstemmen op oudere senioren vanaf 65 jaar en jongeren
senioren vanaf 55 tot en met 65 jaar. De ouderenbonden laten weten dat sportaccommodaties goed
bereikbaar zijn voor mindervalide ouderen en dat ouderen graag in hun eigen kern willen en blijven
sporten.
Jongeren
Voor de doelgroep 4 tot en met 18 jaar zijn er interviews gehouden met scholen voor primair en
voortgezet onderwijs en met de jongerenwerker van Radius.
De scholen geven aan dat de kwaliteit van de gymlessen verbetering verdient en dat de gymdocent een
vakleerkracht moet zijn om sport en spel op een verantwoorde manier aan te bieden. Daarnaast is het
huidige beweegaanbod op de basisscholen onvoldoende. De leerlingen bewegen nu twee keer 45
minuten en de wens is per week drie keer een uur bewegen. Sport kan het best aangeboden worden
onder schooltijd, omdat dan alle kinderen bereikt worden. Ook bewegen na schooltijd via
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dagarrangementen en buitenschoolse opvang vinden scholen belangrijk. Maar dan wel onder deskundige
begeleiding. Hier is volgens de scholen een rol voor de gemeente en sportverenigingen weggelegd.
De jongerenwerker geeft aan dat de groep 12-16 jarigen relatief weinig beweegt. Overgewicht komt bij
deze groep veel voor.
Allochtonen
De allochtonenorganisaties geven aan dat sportstimulering het best werkt wanneer het sportaanbod
afgestemd wordt op de mogelijkheden van de doelgroep. Een combinatie van activiteiten kan
stimulerend werken. Een voorbeeld van op de behoeften en mogelijkheden afgestemd sportaanbod is
een aparte zwemles voor allochtone vrouwen. Verder laten ze ook weten dat allochtone ouders sport
een luxe vinden. Ze geven hier niet veel geld aan uit. Dit zorgt er ook voor dat er weinig allochtone
vrijwilligers zijn bij sportverenigingen.
Vrijwilligers
Het vrijwilligerssteunpunt laat weten dat sportverenigingen zitten te springen om vrijwilligers, maar dat
verenigingen en organisaties elkaar in het vaarwater zitten als het gaat om de werving van de
vrijwilligers. Bovendien geeft het steunpunt aan dat verenigingen niet zo gauw bestuursleden en
kaderleden aantrekken uit andere kernen.
De gemiddelde leeftijd bij het vrijwilligerssteunpunt is redelijk hoog: 55 jaar en ouder.
Om het vrijwilligerswerk bij jongeren onder de aandacht te brengen moeten leerlingen op het
middelbaar onderwijs een 72-uren durende maatschappelijke stage volgen. Het steunpunt
vrijwilligerswerk coördineert dit en streeft naar regionalisering van de maatschappelijk stage binnen het
Land van Cuijk.

3.3 Discussiebijeenkomsten
In de zomer van 2008 werden drie publieksbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten zijn
gehouden in Beugen, Sambeek en Maashees en werden gemiddeld door 12 personen bezocht. Hoewel
niet druk bezocht is het resultaat er niet minder om. Tijdens de bijeenkomst is op basis van stellingen
uitgebreid gediscussieerd, wat heeft geresulteerd in bruikbare informatie.
Voor de stellingen en de verslagen van de bijeenkomsten verwijs wij u naar de bijlagen. Hieronder volgt
een kort verslag van de bijeenkomsten.
Discussieresultaten
In de stellingen zijn onderwerpen zoals gehandicaptensport, competitiesport, samenwerking tussen
sportaanbieders, financiële vergoeding voor sportbegeleiding, financiële tegemoetkoming minderdraagkrachtigen en de methode van subsidieverstrekking aan de orde geweest.
In de drie bijeenkomsten kwamen telkens de volgende punten naar voren:
•
Breng sportvragen van verschillende doelgroepen en het aanwezige sportaanbod bij elkaar.
•
Er is een tekort aan vrijwilligers.
•
Stimuleer sport op scholen; je kunt niet vroeg genoeg beginnen.
•
Zorg voor goede samenwerking tussen scholen, gemeente en sportaanbieders.
•
Organiseer introductielessen voor sport op de scholen.
•
Maak sport onderdeel van de buitenschoolse opvang.
•
Zorg voor een sportcoördinator die als een spin in het ‘sportweb’ fungeert.
•
Stel sportvelden overdag open en vergroot daarmee de sportmogelijkheden.
Verder bleek uit de bijeenkomsten dat sportverenigingen best bereid zijn om sport aan te bieden voor
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mits dit organisatorisch binnen de
vereniging goed wordt begeleid. Daarentegen weten sportverenigingen vaak niet wat de sportbehoefte
en sportmogelijkheden zijn van sporters met een beperking.
Ook het onderdeel samenwerking kwam ter sprake. Sportverenigingen en sportcentra zijn overtuigd van
de samenwerkingsmogelijkheden met scholen en buitenschoolse opvang, maar hebben hiervoor niet de
financiële of de personele capaciteit. Als oplossing hiervoor wordt aangedragen het inzetten van
vrijwilligers, stagiaires of professionele krachten.
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3.4 Conclusie
De eindconclusie van de enquêtes, de interviews en bijeenkomsten is dat sport in Boxmeer leeft. Veel
mensen doen aan sport en zijn actief in het verenigingsleven. Toch zijn er punten die beter kunnen. Er
blijkt behoefte te zijn aan een groter aanbod van schikbare ruimte en uren, dus meer sportlocaties.
Daarnaast is gebleken dat de onderlinge afstemming beter kan. En tenslotte dat de bekendheid over
reeds bestaande ondersteuningsmogelijkheden beter kan.
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4. Visie en doelstellingen sportbeleid
4.1 Visie
De gemeente Boxmeer ondersteunt inwoners in hun sportbeoefening.
De vele sportevenementen en verenigingsactiviteiten waarin de trots op het Boxmeerse sportklimaat tot
uiting komt is typerend voor Boxmeer. Ook nieuwe initiatieven worden ondersteund en gestimuleerd.
Met het sportbeleid wil de gemeente Boxmeer alle inwoners, van jong tot oud, de gelegenheid bieden en
stimuleren letterlijk actief te zijn op het gebied van sport en bewegen. De gemeente Boxmeer voelt zich
verantwoordelijk voor het bieden van een professioneel en samenhangend sportaanbod en voorziet in de
daarvoor benodigde randvoorwaarden.
4.2 Doelstellingen
Met het sportbeleid van de gemeente Boxmeer organiseren we de sport en stimuleren we de
sportbeoefening.
Met het sportbeleid wil de gemeente Boxmeer er aan bijdragen dat:
sportverenigingen financieel en materieel ondersteund worden in de sportbeoefening;
nieuwe initiatieven ontstaan en worden gewaardeerd;
sportverenigingen zich kunnen professionaliseren in sportaanbod en in organisatie;
vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht;
maatwerk wordt geleverd voor specifieke doelgroepen;
de behoefte aan informatie over sport en aan sport aanverwante zaken centraal wordt
georganiseerd;
de kwaliteit van de sportbeoefening in het onderwijs stijgt;
mensen gestimuleerd worden hun leefstijl aan te passen in strijd tegen obesitas en andere
gezondheidsproblemen;
het elftal Boxmeer gezond blijft en nog actiever wordt.
meer samenwerking tussen organisaties wordt bevorderd;
4.3 Taken gemeente Boxmeer
Om de voorgaande doelstellingen te bereiken heeft de gemeente Boxmeer voor zichzelf de volgende
rollen geformuleerd:
- Faciliteren:
voorwaarden realiseren voor sportbeoefening.
- Stimuleren:
ondersteuning bieden aan initiatieven en samenwerking bevorderen.
- Initiëren:
waar nodig en gewenst een actieve opstelling aannemen voor de sportbeoefening
en sportstimulering.
- Ondersteunen:
initiatieven ondersteunen door de verlening van subsidies en projectsubsidies.
- Netwerken:
organisaties en verenigingen met elkaar in contact brengen.
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5. Beleidsvoornemens
De beleidsvoornemens ondersteunen de visie en de daaruit voortkomende doelstellingen. De
voornemens zijn onderverdeeld naar ‘partners’, ‘faciliteiten’ en ‘voorzieningen’.
In navolging van de landelijke en provinciale sportdoelstellingen is het landelijk, provinciaal en regionaal
sportondersteunend aanbod immens. Veel organisaties houden zich bezig met sportstimulering voor
specifieke doelgroepen, bieden sportaanbod ter bevordering van de gezondheid, bieden cursussen en
opleidingen, stimuleren sportsamenwerking en bieden financiële ondersteuning aan sportverenigingen.
Daarom achten wij het niet zinvol het wiel opnieuw uit te vinden. Beter is aan te sluiten bij bestaande
initiatieven en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit komt tot uiting in de beleidsvoornemens
geformuleerd onder ‘Partners in het sportveld’ en ‘Ondersteunende faciliteiten’.
De basis van het huidige sportklimaat is gelegd in de voorzieningen die de gemeente biedt om sport en
bewegen mogelijk te maken. Er zijn echter nog enkele ontwikkelpunten op dit gebied waar het gaat om
specifieke verenigingswensen. Door sportinclusief te werk bij de inrichting van woon- en werkgebieden
kan de openbare ruimte beter worden afgestemd op sport en bewegen. Meer hierover vindt u bij de
beleidsvoornemens geformuleerd onder ‘Voorzieningen’.

5.1 Partners in het sportveld
Sport begint en eindigt met de partners. Het gaat dan om de mensen en organisaties die sport en
bewegen mogelijk maken. De sportverenigingen zijn de kurk waarop de Boxmeerse sport drijft.
5.1.1 Interdisciplinaire samenwerking
Er zijn enorm veel spelers in het sportveld die een bijdrage leveren aan sportstimulering. Begrijpelijk is
dat mensen en verenigingen met een sportvraag door de bomen het bos niet meer zien en afhaken. Het
is daarom zeer gewenst vraag en aanbod via één loket bij elkaar te brengen, toegankelijk en
gebruiksvriendelijk te maken. Op provinciaal niveau verzorgt Sportservice Noord-Brabant deze functie.
De gemeente Boxmeer wil sport echter lokaal en mogelijk regionaal op een hoger niveau tillen en stelt
daarvoor het op gemeentelijk niveau opererend sportservicepunt in, dat een makelaarsfunctie vervult
tussen vraag en aanbod.
Een greep uit een aantal

Een greep uit een aantal

Een greep uit partners op gemeentelijk

landelijk opererende

provinciaal opererende

niveau die kunnen bijdragen aan

organisaties:

organisaties:

sportstimulering:

NFSG Nationaal Fons Sport

Provincie Noord-Brabant

Buitenschoolse Opvang

Gehandicapten

Sportservice Noord-Brabant

Alle vormen van regulier en speciaal onderwijs

Gehandicaptensport Nederland

Olympisch Netwerk Brabant

Ouderenorganisaties (SWOGB en KBO’s)

Nederlands Instituut Sport en

Brabants Jeugdsportfonds

Fysiotherapeuten

Bewegen (NISB)

Sportverenigingen, gesubsidieerd en

NFSG Nationaal Fons Sport

ongesubsidieerd

Gehandicapten

Sportcentra
Bedrijven
Sportstudenten
Studenten die een maatschappelijke stage
moeten vervullen
Welzijnsstichting Radius
Vrijwilligerssteunpunt

De in de tabel genoemde organisaties bieden legio projecten, middelen en mogelijkheden om sport en
sporters te stimuleren en te ondersteunen.
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Samenwerking tussen deze organisaties bevordert de sportdeelname op alle fronten en binnen alle
maatschappelijke groepen. Samenwerking heeft veel voordelen.
Door samenwerking:
•
werven verenigingen leden én vrijwilligers;
•
ontstaat er een uitgebreider en toegankelijker en meer doelgroepgericht sportaanbod;
•
kan er gebruik gemaakt worden van elkaars deskundigheid en ontstaan er
doorstroommogelijkheden binnen de vereniging, waardoor deze een leven lang sport kan
aanbieden;
•
ontstaat er een afgeleide vorm van sportstimulering door een combinatie aan te bieden van
sportieve en andersoortige vrijetijdsbesteding;
•
kan binnen het onderwijs op een interessantere en kwalitatief hoger niveau invulling gegeven
worden aan de sportlessen door deze te laten invullen door extern deskundigen;
•
wordt een leuke en zinvolle dagbesteding aangeboden;
•
maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met sport en bewegen;
•
worden jongeren gestimuleerd persoonlijk bij te dragen aan de organisatie van sport;
•
kan de buitenschoolse opvang een uitgebreider pakket bieden met toevoeging van sport aan het
aanbod van dagarrangementen;
•
kan aan sportonderwijs een bredere en deskundigere invulling geboden worden.
Beleidsvoornemen 1: interdisciplinaire samenwerking stimuleren
Wie: organisaties zoeken samenwerking.
Rol gemeente: zet een sportservicepunt op ter bevordering van de samenwerking tussen
(sport)organisaties
Wanneer: 2010 en verder

5.2 Ondersteunende faciliteiten
Het volgende aandachtsgebied betreft de ondersteunende faciliteiten. De ondersteunende faciliteiten zijn
als het ware de verbindende factor tussen voorzieningen en partners. Onder ondersteuning wordt
verstaan het verstrekken van projectsubsidies, het faciliteren van aankomende topsporters, het
aansluiten bij het Brabants Jeugdsportfonds, het opzetten van een sportservicepunt, het aanstellen van
een combinatiefunctionaris en het verzorgen van communicatie en informatie.
De ondersteunende faciliteiten verbinden als het ware de partners met de voorzieningen.
5.2.1 Opzetten van een sportservicepunt
Een sportservicepunt is de verbindende factor in het netwerk van voorzieningen, partners en
ondersteunende faciliteiten. Als het ware de spin in het sportweb.
De gemeente is van mening dat een sportservicepunt essentieel is voor de versterking van het
sportklimaat en de sportstimulering. Een sportservicepunt fungeert als spil en verbindt sportvragen op
allerlei gebied.
Een sportservice heeft als taak:
sportaanbod, sportondersteunende projecten en middelen en sportmogelijkheden voor de
diverse doelgroepen te inventariseren en toegankelijk te maken;
actief en reactief te communiceren over sportmogelijkheden, sportaanbod en
sportondersteunende projecten en middelen;
te fungeren als contactpersoon en intermediair tussen sportvrager en sportaanbieder;
organisaties, onderwijs en sportaanbieders te ondersteunen in door hen geïnitieerde
sportstimuleringsprojecten;
actief samenwerkingsverbanden aan te gaan en te stimuleren tussen onderwijs,
sportaanbieders, vrijwilligersorganisaties en doelgroepverenigingen;
proactief sportstimulerende en sportondersteunende projecten te initiëren en te coördineren
voor en in samenwerking met sportverenigingen.
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Een sportservicepunt functioneert in eerste aanleg digitaal, via een goed geoutilleerde website. Voorts is
het van belang dat men persoonlijk terecht kan bij een speciaal daarvoor aangetrokken en op
sportgebied deskundig medewerker, al dan niet in dienst van de gemeente Boxmeer.
Bij een sportservicepunt kan men terecht voor allerlei vragen op het gebied van sport,
sportondersteuning, organisatie van sportactiviteiten, fondsenwerving etc. Daarnaast benadert het
sportservicepunt actief de verschillende doelgroepen om hen te ondersteunen en op de hoogte te
houden van de nieuwste regelingen.
Het sportservicepunt is landelijk en provinciaal georiënteerd, maar lokaal gericht; bekend met diverse
ondersteunende organisaties, sportraden en regelingen in Nederland.
Op termijn kan een sportservicepunt uitgroeien tot een servicepunt voor het gehele Land van Cuijk.
Een sportservicepunt is een zelfstandig opererend orgaan, met een eigen bescheiden budget om actief
doelstellingen te realiseren, gesubsidieerd door de gemeente.
Beleidsvoornemen 2: voorbereiden opzetten sportservicepunt
Wie: de gemeente verricht onderzoek naar de inrichting van digitaal en bemenst sportservicepunt
Rol gemeente: ondersteunt door het beschikbaar stellen van een subsidie, faciliteert door het
beschikbaar stellen van (digitale) ruimte, maakt prestatieafspraken
Wanneer: aanvang onderzoek 2009
5.2.2 Aanstellen van een combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris wordt aangesteld om de samenwerking tussen (brede) scholen, culturele
instellingen, sportverenigingen en andere lokale organisaties zoals naschoolse opvang en
welzijnsinstellingen te stimuleren. De gemeente is sterk voorstander van het aanstellen van een
combinatiefunctionaris voor sport. Deze kan organisaties bij elkaar brengen en daarbij de kwaliteit van
het sportonderwijs verbeteren, sportverenigingen ondersteunen bij hun sporttaak en sportactiviteiten
initiëren en begeleiden.
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar
tegelijkertijd – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in één of voor twee
sectoren. De combinatiefunctionaris werkt samen met het sportservicepunt.
De inzet van combinatiefuncties biedt de volgende voordelen en kansen:
- groter sportaanbod voor leerlingen en sterkere en professionelere sportverenigingen;
- combinatiemogelijkheden tussen bewegingsonderwijs en sportieve naschoolse opvang;
- gezamenlijke gebruiksmogelijkheden van kennis, kunde en accommodatie van de sportverenigingen;
- toegang voor sportverenigingen tot een groter aanbod van trainers en begeleiders;
- versteviging van sportverenigingen;
- meer kansen om mensen al op jonge leeftijd met sport in contact te laten komen.
Een combinatiefunctionaris kan bijvoorbeeld functioneren als sport- en bewegingsleider of leraar
lichamelijke opvoeding in het basis- en voortgezet onderwijs, als sporttrainer bij een vereniging, als
organisator van samenwerkingsverbanden tussen buitenschoolse opvang en sport of als kader bij een
vereniging of instelling. Doelstelling is sport te bevorderen en de samenwerking tussen de diverse
organisaties te stimuleren.
Gemeenten ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid. In het eerste jaar financiert de rijksoverheid
100%. In de jaren daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%.
Beleidsvoornemen 3: aanstellen van een combinatiefunctionaris
Wie: conform de landelijke regeling
Rol gemeente: stelt de combinatiefunctionaris aan en biedt faciliteiten
Wanneer: voorbereiding 2009, uitvoering 2010
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5.2.3 Structurele communicatie over sport
Het sportimago wordt gevormd door alles wat de gemeente doet op het gebied van sport en de
interpretatie daarvan door het publiek. Structurele communicatie draagt bij aan het sportieve imago van
de gemeente Boxmeer.
Ondersteunend aan een sportief imago zijn sportevenementen. Deze hebben een belangrijke
sportstimulerende en promotionele waarde voor onze gemeente. Het aantrekken en ondersteunen van
sportevenementen en het jaarlijks huldigen van kampioenen en jonge talenten zijn bovendien een
stimulans voor de sportbeoefening door en voor sporters en sportverenigingen.
De gemeente is dan ook van mening dat het belangrijk is structureel te communiceren over sport. Over
het aanbod, de voorzieningen, de kosten, projecten, doelgroepensport en dergelijke. Maar ook over
voorzieningen, evenementen, behaalde successen en dergelijke. Als communicatiemiddel kunnen de
gebruikelijke middelen worden ingezet, aangevuld met een sportwebsite ondersteunend aan het
sportservicepunt, een jaarlijkse sportkrant en een gemeentelijk tweejaarlijks sportevent met
kennisuitwisseling als doel.
Ook de sportaanbieders hebben de taak goed te communiceren. Communicatie is één van de taken van
het sportservicepunt.
Beleidsvoornemen 4: structurele communicatie over sport
Wie: sportaanbieders en gemeente via het sportservicepunt
Rol gemeente: faciliteert het sportservicepunt in de communicatie
Wanneer: 2010
5.2.4 Bijdragen vanuit het Jeugdsportfonds
De gemeente Boxmeer sluit zich aan bij het Brabants Jeugdsportfonds. Via dit fonds ontvangen kinderen
in minder-draagkrachtige gezinnen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage in de kosten van
sport en bewegen. Het fonds vergoedt contributie en sportkleding. Het sportservicepunt is
contactpersoon voor de uitvoering van deze regeling.
Beleidsvoornemen 5: aansluiten bij Brabants Jeugdsportfonds
Wie: sportservicepunt voert uit
Rol gemeente: ondersteunt door aansluiting bij het fonds en beschikbaar stellen van het benodigde
budget
Wanneer: 2010
5.2.5 Stimulering lokale sportinitiatieven
Het huidige subsidiebeleid beschrijft de volgende subsidievormen:
a. budgetsubsidies (gebaseerd op productafspraken);
b. instandhoudingssubsidies (gebaseerd op de onderliggende overeenkomsten);
c. waarderingssubsidies (gebaseerd op o.a. huisvestingskosten, het aantal jeugdleden en kaderkosten);
d. projectsubsidies (als de aanvraag binnen het geformuleerde beleid past);
e. incidentele subsidies (als de aanvraag binnen het geformuleerde beleid past).
Uit ons onderzoek en uit landelijke cijfers blijkt dat een aantal maatschappelijke groepen een extra
stimulans nodig heeft om te sporten en bewegen. Dit heeft twee redenen. De groep wil wel sporten
maar heeft daartoe niet de financiële of praktische mogelijkheden. Of de groep voelt zich te weinig
gestimuleerd om te sporten en bewegen.
Het gaat om de volgende groepen:
jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
senioren
mensen met een beperking
minder-draagkrachtigen
allochtone volwassenen
Sportstimulering kan ook toegepast worden bij (aankomend) topsporters, met als doel meer en
flexibelere sportmogelijkheden te bieden.
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Jongeren
De gemeente Boxmeer kiest ervoor jongeren via het onderwijs te stimuleren aan sport te doen. Op
deze manier worden alle jongeren bereikt. Inclusief allochtone jongeren. Sport brengt waarden als
respect, integratie én een gezonde levensstijl spelenderwijs onder de aandacht. Van belang is sport
te blijven stimuleren tot en met het voortgezet onderwijs,
Goed en gekwalificeerd sport- en bewegingsonderwijs tijdens schooltijd is belangrijk, evenals
deskundige sportbegeleiding na schooltijd. De gemeente is sterk voorstander van samenwerking
tussen sportverenigingen en het onderwijs.
Jongeren zijn niet alleen de ‘gebruikers’ van sportaanbod, maar spelen ook een rol bij het aanbod
van sport. Via het budget maatschappelijke stage worden jongeren gestimuleerd tot het verrichten
van vrijwilligerswerk in de sportsector. Gemeenten ontvangen vanaf 2008 budget van het ministerie
van VWS en OCW voor de ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage en
de stimulering van vrijwilligerswerk. De uitvoering van de makelaarsfunctie ligt bij het
vrijwilligerssteunpunt.
Senioren
Vooral de ‘jonge’ oudere is zeer sportief actief. Daarmee bedoelend mensen tussen 55 en 65 jaar.
Sportstimulering dient met name plaats te vinden vanaf 65 jaar. De groep senioren wordt door de
vergrijzing steeds groter. Het is belangrijk dat deze groep op een gezonde manier oud kan worden.
Hieraan levert sport een bijdrage.
Senioren zijn over het algemeen zeer mobiel. Toch stelt deze groep lokaal sportaanbod zeer op prijs.
Inactieve senioren kunnen tot bewegen worden aangezet via combinatieactiviteiten van sport en
andere vrijetijdsbesteding. Belangrijke partner hierbij zijn de ouderenverenigingen.
Mensen met een beperking
De vraag naar toegepaste sportbeoefening voor mensen met een beperking is relatief groot.
Sportverenigingen kennen de vraag niet of zien nauwelijks mogelijkheden hier aan tegemoet te
komen. Sportverenigingen blijken niet goed te weten hoe zij het beste gehandicaptensport kunnen
aanbieden of hebben geen middelen om begeleiding in te schakelen. Voor bijna alle typen van
lichamelijke beperkingen geldt dat sporten uitstekend mogelijk is, mits dit op een aangepaste en
verantwoorde manier gebeurt onder deskundige begeleiding.
Mensen met een beperking en organisaties voor mensen met een beperking weten vaak niet waar
zij terechtkunnen voor passende sportactiviteiten.
Via de Breedtesportimpuls16 is aan voetbalvereniging Olympia ondersteuning geboden voor de
oprichting van gehandicaptenteams. De impuls liep tot en met 2006. Dergelijke initiatieven kunnen
momenteel niet gewaardeerd en gestimuleerd worden, omdat het ontbreekt aan een beleidskader
en dus aan een subsidiegrondslag.
Minder-draagkrachtigen
Sport en beweging moeten voor iedere inwoner van deze gemeente mogelijk zijn.
Diverse organisaties proberen drempels zo laag mogelijk te houden zodat minder draagkrachtige
inwoners kunnen deelnemen. Ook de gemeente heeft hierin een taak. Voor mensen met een laag
inkomen is het vaak moeilijk om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. Uitgaven, aan sport of
deelname aan overige maatschappelijke activiteiten, worden dan al snel geschrapt.
Het beleid van de gemeente Boxmeer is er op gericht dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om
te participeren in de maatschappij. Het kunnen deelnemen aan sport of sportieve activiteiten neemt
hier een prominente plaats in. Voor minder draagkrachtige inwoners is het juist van belang om niet
in een sociaal isolement terecht te komen maar zich te ontwikkelen, te bewegen en mee te tellen.
De gemeente Boxmeer kent de ‘Stimuleringsregeling maatschappelijke activiteiten’. Via deze

16
Breedtesportimpuls: sportstimuleringsmaatregel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het
lokale sportaanbod duurzaam te versterken en sport beter te benutten voor het oplossen van sociale en
maatschappelijke problemen.

23
‘Gemeente Boxmeer: een sportief elftal’ – Sportnota 2009 - vanaf aug. 2008

regeling is het binnen voorwaarden mogelijk een bijdrage te ontvangen voor sportieve, culturele of
educatieve activiteiten. Het aanbod van naschoolse sportactiviteiten binnen de dagarrangementen is
mogelijk gemaakt door inzet van de zogenoemde ‘Aboutalebmiddelen’. Dagarrangementen zijn
toegankelijk voor alle kinderen. Desondanks wordt het wenselijk geacht de toegankelijkheid van
sport voor de jeugd te vergroten. De provincie Noord-Brabant steunt initiatieven die ervoor zorgen
dat álle Brabanders kunnen sporten en draagt financieel bij aan het Brabants Jeugdsportfonds.
Allochtone volwassenen
Allochtone vrouwen zijn gemotiveerd om te bewegen, maar zijn vaak niet op de hoogte van de
mogelijkheden. In het kader van sportstimulering geldt vooral bij deze doelgroep dat het belangrijk
is aan te sluiten op hun leefwereld, hun waarden én mogelijkheden. Rekening houdend met leeftijd,
culturele achtergrond en ervaring met sport en bewegen. Voor deze groep zijn de sociale contacten
de belangrijkste reden om te sporten en bewegen. Gezondheid is in mindere mate een waarde
waarop men het handelen richt. Overgewicht komt onder niet-westerse allochtone vrouwen veel
voor.
Combinatieactiviteiten bieden de gelegenheid gezondheid en sociale contacten te verbeteren. Door
aan te sluiten bij niet-sportactiviteiten, kan men tot bewegen worden aangezet. Een groep komt
bijvoorbeeld bij elkaar voor taalles, huiswerkbegeleiding, naailes of ontmoet elkaar bij een
inloopochtend voor de sociale contacten. Door met beweegactiviteiten aan te sluiten bij bestaande
activiteiten en een bestaande groep, zal eerder de motivatie ontstaan om mee te doen.
(Aankomend) topsporters
De gemeente Boxmeer heeft aandacht voor topsport. Topsport heeft een voorbeeldfunctie.
Bijkomend voordeel is dat topsport een promotionele functie heeft. Een sportieve gemeente heeft of
biedt faciliteiten voor aankomende topsporters.
Landelijk staat topsport hoog op de agenda. Via allerlei initiatieven van sportbonden,
sportnetwerken, sportfondsen etcetera komen topsporters in aanmerking voor financiële en
facilitaire regelingen. Deze regelingen komen ten goede van sporters die door hun prestaties op het
gebied van sport door NOC*NSF of door de nationale sportbond als zodanig zijn aangemerkt.
Voordat sporttalenten zover zijn, zullen zij voldoende trainingsgelegenheid moeten krijgen. Navraag
leert dat het aanbod voldoende is, maar dat de openstellingstijden en gebruiksmogelijkheden van
lokale sportaccommodaties beperkt zijn. De gemeente speelt een bemiddelende rol voor
aankomende topsporters, waardoor maatwerk geleverd wordt. Bemiddeling voor het werven van
fondsen of locaties gebeurt via het sportservicepunt.
Sportstimulering voor voorgenoemde doelgroepen kan plaatsvinden door specifieke initiatieven te
waarderen en te initiëren. De gemeente ondersteunt sportstimuleringsactiviteiten door initiators te
begeleiden naar landelijke of provinciale fondsen en door de grondslag waarop gemeentelijke project- of
incidentele subsidies kunnen worden verstrekt uit te breiden, zodat specifieke projecten financieel
kunnen worden ondersteund.
Denk bij specifieke projecten bijvoorbeeld aan:
het opzetten van structureel of projectmatige sportstimuleringsprojecten voor basisscholen en
voortgezet onderwijs, vooral gericht op de inactieve jeugd; zoals het organiseren van
sportclinics door sportverenigingen bij basisscholen en voortgezet onderwijs;
het opzetten van structureel of projectmatig sportaanbod voor ouderen, allochtonen,
gehandicapten en mensen met een beperking: denk bijvoorbeeld aan zwemlessen voor
gehandicapten;
het aanbieden van combinatieactiviteiten om vrijetijdsbezigheden met sport te combineren.
Door subsidieverstrekking worden sportinitiatieven gestimuleerd en bijzondere initiatieven die een
bewegingsstimulans vormen voor een bepaalde doelgroep gewaardeerd.
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Beleidsvoornemen 6: stimulering lokale sportinitiatieven via project- en incidentele subsidies
Wie: sportverenigingen en sportcentra, doelgroeporganisaties
Rol gemeente: ondersteunt door het verstrekken van subsidie
Wanneer: met ingang van 2010
5.2.6 Aanpassing uitvoeringsregels waarderingssubsidies
Subsidiëring binnen de gemeente Boxmeer vindt plaats op basis van de nota ‘Subsidiebeleid gemeente
Boxmeer - Heldere kaders, betere sturing’ en de algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer.17
Door subsidies als stimuleringsmiddel in te zetten, wordt de georganiseerde sport geprikkeld een breder
sportaanbod te ontwikkelen.
Uit de praktijk blijkt het wenselijk het beleidskader voor waarderingssubsidies ruimer te formuleren. Het
huidige kader biedt nauwelijks tot geen gelegenheid het bestaan van een sportvereniging, ongeacht de
samenstelling van het ledenbestand, of bijzondere sportinitiatieven te waarderen. Bovendien is de
huidige manier van subsidieverlening zeer onduidelijk en onevenwichtig omdat er allerlei tarieven
gehanteerd worden.
Dit maakt heroverweging van de huidige subsidiegrondslag voor waarderingssubsidies wenselijk met als
achterliggend doel het bevorderen van transparantie in overwegingen, eenduidigheid en gelijkheid.
Als uitgangspunt geldt dat de gemeente Boxmeer het bestaan van iedere sportvereniging waardeert,
ongeacht samenstelling of grootte. Dit met in achtneming van het uitgangspunt dat sportverenigingen er
niet op achteruit mogen gaan.
Het bovenstaande betekent dat de gemeente Boxmeer aan sportverenigingen:
1. in de vorm van waarderingssubsidie:
a. een basisbedrag verstrekt. Hierdoor kan de gemeente waardering voor het bestaan van
de organisatie uitspreken. Het basisbedrag wordt staffelsgewijs afgestemd op het aantal
leden van een sportorganisatie*.
b. een aanvullend subsidie verstrekt voor speciaal te stimuleren doelgroepen. Denk hierbij
aan jeugdleden t/m 18 jaar, gehandicapte leden en oudere leden vanaf 60 jaar.
c. subsidie verstrekt in de huurkosten voor de binnensport, ter vervanging van de
huurcompensatie.
d. tot het huidige maximum kaderkosten vergoedt.
*Uitgaande van het principe dat het bestaan van een sportvereniging wordt gewaardeerd, is het

noodzakelijk in de subsidieregeling te beschrijven hoe omgegaan wordt met niet-Boxmeerse leden van
sportverenigingen.
Wanneer een vereniging bestaat uit minimaal 75% uit de gemeente Boxmeer afkomstige leden, wordt
bij de staffelberekening uitgegaan van het totale ledenbestand. Wanneer minder dan 75% van de leden
‘Boxmeers’ is, wordt de staffel berekend op het aantal uit de gemeente Boxmeer afkomstige leden.
Beleidsvoornemen 7: aanpassing uitvoeringsregels waarderingssubsidies
Wie: gemeenteraad
Rol gemeente: initieert en voert uit
Wanneer: 2010
5.2.7 Verkiezing sporter, sportvereniging
Tijdens een tweejaarlijks sportevent wordt de sporter en sportvereniging van het jaar verkozen. Het
event heeft kennisuitwisseling als doel en is vergelijkbaar met het jaarlijkse BoxMeer Cultureel. Met een
dergelijk evenement toont de gemeente betrokkenheid en steun aan topsport, sport en vrijwilligerswerk.
Per event kan bijvoorbeeld aandacht gevraagd worden voor sport in relatie tot een specifieke doelgroep

17

Nota ‘Subsidiebeleid gemeente Boxmeer – Heldere kaders, betere sturing’ en algemene subsidieverordening, 2008.
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of doelstelling. Dit biedt overigens uitstekende PR-mogelijkheden voor positieve profilering van de
gemeente Boxmeer.
Beleidsvoornemen 8: tweejaarlijkse verkiezing sporter, sportvereniging en vrijwilliger, ter afsluiting
van een sportevent
Wie: gemeente in samenwerking met het sportservicepunt en vrijwilligerssteunpunt
Rol gemeente: faciliteert en ondersteunt
Wanneer: vanaf 2012

5.3 Voorzieningen
Het onderdeel voorzieningen behandelt het totaal van onroerende zaken in de openbare ruimte die
sporten en bewegen mogelijk maken. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op specifieke
sportaccommodaties maar ook op de op sport gerichte voorzieningen in de openbare ruimte.
De beleidskaders ‘Instandhouding binnensportaccommodaties’ en ‘Instandhouding
buitensportaccommodaties’ regelen het onderhoud van de vele sportaccommodaties die Boxmeer rijk is.
Goede accommodaties stimuleren de sportbeoefening.
Het inclusief beleid biedt de kaders voor de mate van toegankelijkheid van de accommodaties. Hierdoor
is 99% van de sportaccommodaties in de gemeente Boxmeer toegankelijk en bruikbaar voor mensen
met een functiebeperking.
Om sport en bewegen nog aantrekkelijker te maken is een sport- en beweegvriendelijke openbare
ruimte nodig. Flexibel ruimtegebruik draagt daar aan bij.
5.3.1 Sportaccommodatiebehoefteonderzoek en meerjarenplan
Deugdelijke sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte zijn een basisvoorwaarde voor een
sportklimaat dat mensen aanzet tot sporten en bewegen. Goed accommodatie- en ruimtelijk beleid is
daarom belangrijk. Het sport- en beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte draagt bij aan de
leefbaarheid en stimuleert sport en beweging. Denk aan de aanleg of uitbreiding van wandel- en
fietspaden, behoud of aanleg van speelvelden bij woonwijken, inrichting van schoolpleinen en parken.
Door speel- en schoolpleinen anders in te richten kan het gemis aan speelvelden gecompenseerd
worden. Een op bewegen ingerichte openbare ruimte zal ook jongeren aanzetten tot sport en spel.
Wenselijk is bij de inrichting van de openbare ruimte standaard sport- en beweegmogelijkheden op te
nemen. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is het de taak van gemeenten de inrichting van de
ruimte integraal te bepalen. Ofwel na te denken over wonen, werken, verkeer, maatschappelijke
voorzieningen, recreatie, toerisme en leefbaarheid. Deze integrale aanpak komt uiteindelijk tot
uitdrukking in de ‘Structuurvisie Gemeente Boxmeer’. Sport en bewegen vallen onder recreatie,
toerisme en leefbaarheid.
Naast de sport- en beweegvoorzieningen zijn de buiten- en de binnensportaccommodaties van groot
belang voor de Boxmeerse inwoners en de sportverenigingen. Voor de buiten- en
binnensportaccommodaties heeft de gemeente al beleidskaders opgesteld.
De notitie ‘Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties’ geeft de verantwoordelijkheid weer
van de gemeente ten aanzien van de basissporten. Dit zijn: honk- en softbal, korfbal, tennis en voetbal.
Andere buitensporten zijn niet meegenomen in dit beleidskader. Deze huren veelal grond van de
gemeente of maken gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte.
De notitie ‘Beleidskader instandhouding binnensportaccommodatie’ geeft de uitgangspunten weer ten
aanzien binnensportaccommodatie. Binnensportverenigingen die gebruik maken van de
binnensportaccommodaties, betalen huur om gebruik te maken van de voorziening.
Voordat het bovenstaande kan worden vertaald en opgenomen in de ‘Structuurvisie Gemeente Boxmeer’
moeten wensen en behoeften op het gebied van sport bekend zijn. Om de toekomstige
accommodatiebehoefte en inrichting van de openbare ruimte in perspectief te kunnen plaatsen is het
van belang om hiernaar een onderzoek te verrichten en hieraan een meerjarenplan te koppelen. In dit
onderzoek moeten ook de kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden en de wensen van sportend
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Boxmeer worden meegenomen - aangezien diverse verenigingen hebben aangegeven behoefte te
hebben aan specifieke sportvoorzieningen – in relatie tot de huidige ontwikkelingen op het gebied van
wonen, werken en verkeer.
Beleidsvoornemen 9: verrichten sportaccommodatiebehoefteonderzoek en opstellen meerjarenplan
Wie: onderzoek en ontwikkeling meerjarenplan door extern bureau in samenwerking met de afdeling IW&I
Rol gemeente: initieert
Wanneer: aanvang onderzoek 2010
5.4 Monitoring sportbeleid
Doelstelling van sportmonitoring is het meten van de resultaten van beleid. Een gemeentelijk beleid met
duidelijke resultaatsverwachtingen vraagt om monitoren. In 2013 wordt een onderzoek te houden naar
sport, sportaanbod en sportbeleving, waarbij het onderzoek dat in 2008 is gehouden ter voorbereiding
op deze sportnota geldt als 0-meting.
Beleidsvoornemen 10: monitoring sportbeleid
Wie: extern
Rol gemeente: faciliteert en ondersteunt
Wanneer: 2013
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6. Actiepunten
6.1 Overzicht beleidsvoornemens
Bijgevoegd een overzicht van de beleidsvoornemens uit deze sportnota. De vermelding van de
voornemens volgt de onderverdeling in deze nota, naar ‘partners’, ‘voorzieningen’ en
‘ondersteunende faciliteiten’.
6.2 Financiële consequenties:
Bijgevoegd een overzicht van de financiële consequenties per onderdeel, per jaar.
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