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Voorwoord
Sport is leuk! Dat is de beleving van veel Bredanaars en zeker mijn persoonlijke beleving.
Naast het plezier dat sporten oplevert, draagt het bij aan de kwaliteit van leven en daarmee
aan een gezond en vitaal Breda.
Met veel genoegen presenteer ik u deze nota Sportimpuls Breda, als het resultaat van een
intensief en inspirerend proces. Tal van sporters en sportliefhebbers, verenigingen en andere
organisaties bespraken hun idealen. Ze leverden hun bijdrage tijdens gesprekken in de stad
en gaven hun beeld van Breda als sportstad in 2020. Sportimpuls Breda is gebaseerd op Klaar
voor de start, de bouwstenen voor het nieuwe sportbeleid Breda 2010-2014.
Vanuit de opdracht van de gemeenteraad is verder uitgewerkt hoe we, met een stimulans,
heel Breda in beweging willen krijgen en sport nog aantrekkelijker kunnen maken. Voor de
sporters van nu en voor degenen die nog niet sporten of bewegen. En voor iedereen,
ongeacht afkomst, draagkracht of lichamelijke conditie.
Ambities hebben we in ruimte mate: op het gebied van sportstimulering, sport en onderwijs,
ondersteuning van sportverenigingen, talentontwikkeling, topsport en evenementen. Maar
ook voor de sportinfrastructuur; sportaccommodaties en buitenruimte. Namens het college
van burgemeester en wethouders roep ik iedereen in Breda op om samen met ons deze
ambities vorm te geven.
Breda heeft een sportief imago en de komende jaren gaan we met elkaar aan de slag om dit
verder te versterken. In samenwerking met de partners in de stad en de regio, zowel op
sportief, maatschappelijk als economisch terrein, stimuleren we inwoners tot bewegen en
sport en zetten we de schouders onder het realiseren van de ambities voor topsport en
topsportevenementen.
We zijn klaar voor de start: het is tijd voor het startschot.
Bob Bergkamp
Wethouder Sport
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Inleiding
In de laatste Bredase sportnota uit 2001 is ervoor gekozen om prioriteit te leggen bij een
goed breedtesportbeleid. Echter, veranderingen in de stad, in de uitoefening en beleving van
sport, in de behoeften en ambities van sportverenigingen, maar ook ontwikkelingen op
andere beleidsterreinen, vragen om hernieuwde aandacht voor het sportbeleid. Daarom heeft
de gemeenteraad in 2008 opdracht gegeven een ‘bouwstenennotitie’ op te stellen ter
voorbereiding op een nieuw, meerjarig sportbeleid.
In december 2009 is de notitie ‘Klaar voor de start’ vastgesteld. Deze diende als overdrachtsdocument voor het nieuwe gemeentebestuur dat in april 2010 is aangetreden.
In het coalitieakkoord ‘@Breda’ geeft het huidige gemeentebestuur de hoofdrichting voor zijn
beleid. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant het afgelopen jaar gemeenten uitgenodigd
een bijdrage te leveren aan het Sportplan Brabant. Hierin staat de ambitie om topsport
accommodaties, topsportevenementen, talentontwikkeling en het aangepaste sporten in
Noord-Brabant een impuls te geven. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambitie van
de Gemeente Breda om meer aandacht te schenken aan (top)sport.
In februari 2011 is de concept sportnota ‘Sport@Breda’ door het college voor bespreking in
de raadscommissie vrijgegeven. Bij de voorjaarsnota 2011 ‘Bred@verdient het’ zijn extra
middelen voor de jaren 2012 tot en met 2014 aangekondigd. Dit betreft een eenmalige
impuls van totaal 4,5 miljoen euro.
De voorliggende nota ‘Sportimpuls Breda’ geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente
deze eenmalige impuls gaat inzetten en daarmee het sportbeleid in de komende jaren gaat
vormgeven. Op vier thema’s formuleren we ambities en doelstellingen: Vitaal Breda, Meedoen
in Breda, Top in Breda en Kaart van Breda.
Om de doelstellingen op deze thema’s te bereiken, zetten we in op meerdere fronten. We blijven
sportverenigingen en anders georganiseerd sportaanbod bijstaan, zowel financieel als met
adviezen. Tegelijk willen we meer maatwerk leveren in de ondersteuning van sportverenigingen,
met als doel dat sportverenigingen een hoger niveau van zelfredzaamheid bereiken. We
onderzoeken de sportbehoefte van de Bredanaar en leggen de relatie met het aanbod van
het voorzieningenniveau. Voor kinderen en jongeren waarvoor georganiseerd sporten
financieel niet haalbaar is, nemen we die drempel weg.
We laten kinderen op vroege leeftijd kennis maken met sport en bewegen en laten ze ervaren
dat dit leuk is. Daarnaast hebben we aandacht voor groepen waarvan de sportdeelname
achterblijft en daarmee impliciet voor doelgroepen als allochtonen, ouderen, mensen met een
beperking, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Het bewegingsonderwijs wordt
versterkt met als doel dit kwalitatief te verbeteren.
We investeren in het ontwikkelen en behouden van talenten. Daarbij is specifiek aandacht
voor sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Sportverenigingen met een
topsportambitie worden ondersteund, vanuit een stichting topsport of een topsportalliantie.
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Topsportevenementen worden verder versterkt, zodat ze een nog grotere bijdrage leveren aan
de sportieve uitstraling van Breda en de ontwikkeling van de breedtesport.
Onze binnen- en buitensportaccommodaties houden we in stand en door uitbreiding van de
buitensportaccommodaties worden bestaande knelpunten opgelost. Er wordt groot onderhoud aan het gemeentelijk sportcentrum uitgevoerd en we reserveren middelen voor een
bijdrage aan een initiatief uit de markt om een sporthal of evenementenhal op te waarderen,
zodat we topsportwedstrijden kunnen accommoderen.
Voor de financiering van het uitvoeringsprogramma maken we, naast de eenmalige impuls,
gebruik van de bestaande inzet op het gebied van sport(accommodaties), die we op
onderdelen willen ombuigen. Verder worden de middelen ten behoeve van combinatiefuncties
op het gebied van sport en onderwijs ingezet om onze ambities te realiseren.
Een en ander moet leiden tot een eigentijds beleid dat de sport in Breda in al haar facetten
op de kaart zet.
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Gemeentelijk sportbeleid
Heel Breda in beweging
Het belang van sport voor individu en samenleving is groot. Sport biedt plezier en ontspanning en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Sporten is geestverruimend, verbetert
het concentratievermogen, zelfdiscipline en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen en
onderhouden van sociale netwerken. Kinderen die vaker sporten en bewegen lopen minder
kans om (te) dik te worden, ouderen blijven langer fit en vitaal als ze er een actieve levensstijl
op nahouden.
De Gemeente Breda stimuleert haar inwoners om de komende jaren nog meer te gaan
bewegen en sporten. Sporten is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en de
economische groei van de stad en haar inwoners. En bovenal is sport natuurlijk leuk om te
doen.
Sportverenigingen en andere sportaanbieders zijn gemeenschappen in het klein met een
eigen cultuur, bijbehorende regels en omgangsvormen. Juist in sportverband kunnen kinderen
en jongeren veel positieve dingen leren en uitproberen, in een duidelijke structuur. Ze
ondervinden het belang van regels en discipline en leren omgaan met winnen en verliezen.
Het is onze missie om heel Breda op een sportieve manier in beweging te krijgen. Daarmee
bedoelen we niet alleen de individuele burgers. Sport is namelijk ook een ideaal middel om
een bijdrage te leveren aan doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals het onderwijs- en
jeugdbeleid, gezondheid, toerisme en recreatie. Daarom dagen we alle Bredase organisaties
en maatschappelijke verbanden uit om in beweging te komen.
Uitgangspunten
Het nieuwe gemeentelijke sportbeleid is gebaseerd op de ambities en uitgangspunten van het
coalitieakkoord @Breda, de nota Meedoen@Breda, de notitie Klaar voor de start, het
Sportplan Brabant 2016 en het beleidskader Jong@Breda.
Een actieve en gezonde stad
De gemeente wil dat Breda een uitdagende stad is, waarin inwoners de kans krijgen om zich
te ontwikkelen, te ontplooien en te ontspannen. Sporten kan daar goed bij helpen. Immers,
criteria die in de samenleving onderscheidend zijn, doen er in de sport vaak minder toe. De
regels in de sport gelden voor iedereen, ongeacht afkomst, maatschappelijke positie,
geloofsovertuiging of taal en cultuur. Daarmee is sport een ideaal middel voor verbinding en
integratie van mensen in de samenleving. Bovendien wordt met voldoende sporten en
bewegen een stevige basis gelegd voor een actieve en gezonde leefstijl. Daarom is het
belangrijk dat ons sportaanbod, dicht bij de burger in de eigen wijk aanwezig en verankerd is
en sport, zorg en preventie optimaal op elkaar worden afgestemd. In dit verband een goed
sportaanbod op en rond school essentieel, want dit biedt een fundament voor ‘een leven
lang sporten’. Hierop sluiten sportverenigingen en andere aanbieders aan, door zorg te
dragen voor een levensloopbestendig sportaanbod.
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Eigen verantwoordelijkheiden
De gemeente stimuleert de participatie van haar inwoners via sportief bewegen. De verantwoordelijkheidsladder uit @Breda houdt in dat ook op het gebied van sport een grote
verantwoordelijkheid wordt weggelegd bij de burger en zijn directe omgeving, zoals de
sportvereniging. Zo dragen burgers in eerste instantie zelf de kosten van deelname aan sport.
Verder stimuleert de gemeente dat deelnemers aan anders georganiseerde sport zelf
medeverantwoordelijk zijn voor (de organisatie van) dit sportaanbod. Waar nodig geven we
een steuntje in de rug. Zoals in het geval van kinderen en jongeren uit gezinnen met
onvoldoende financiële draagkracht.
Ruimte voor sport
De gemeente draagt zorg voor een basisvoorzieningenniveau aan sportaccommodaties en wil
daarbij de kosten voor het gebruik ervan zo laag mogelijk houden, maar wel relateren aan de
daadwerkelijke kostprijs en de gebruiksmogelijkheden. Sportverenigingen en andere
aanbieders krijgen van de gemeente de ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien. Deze
activiteiten moeten wel passen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders en het gemeentelijk
(sport)beleid. Voorop staat dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun organisatie,
het activiteitenaanbod en (financieel) beleid.
Ook de buitenruimte moet uitnodigen tot sport en bewegen. Zo kent de stad al verschillende
trapveldjes, Cruyff Courts, NAC Breda-veldjes en een grote diversiteit aan speelterreinen. Wij
zullen het beleid tot aanleg en ontwikkeling van deze voorzieningen voortzetten, met
aandacht voor innovatieve concepten.
Balans tussen breedtesport en topsport
‘Zonder breedtesport geen topsport.’ Vanuit deze gedachte ondersteunt de gemeente
- samen met andere partners - talenten, topsporters en sportverenigingen met topsportambities.
Verder onderkennen we het belang van aantrekkelijke (top)sportevenementen voor de stad
en benutten we de mogelijkheden om deze te versterken en uit te breiden. Het Sportplan
Brabant 2016, zoals dat door de provincie is opgesteld, biedt ook Breda de komende jaren
kansen om topsport extra aandacht te geven. Hierbij gaat het zowel om accommodaties,
evenementen als talentontwikkeling, ook voor aangepast sporten.
Samenwerking
Maatschappelijke opgaven, ook op het gebied van sport en bewegen, zijn nooit exclusieve
taken voor de overheid. Vanuit die gedachte heeft de Gemeente Breda de betrokkenheid en
inzet van anderen nodig om haar doelstellingen te realiseren. De rol van de gemeente kan
tijdelijk een vliegwiel zijn in het bij elkaar brengen van partijen. De gemeente neemt het
voortouw in de ontwikkeling van beleidskaders en sturing waar mogelijk via subsidiëring,
maar ziet haar rol vooral als partner die samen met inwoners, sportverenigingen en andere
sportaanbieders, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vorm geeft aan
ambities en doelstellingen. Speciale aandacht willen we hierbij schenken aan onze positie in
de regio West-Brabant. We zetten in op meer samenwerking tussen de gemeenten op het
gebied van sport, om zo onze regio nog meer op de kaart te zetten.
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Vitaal Breda
“Je stopt niet met sporten omdat je te oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met sporten.”
(vrij naar) Sir Stanley Matthews

De Bredase samenleving is fit en vitaal: een actieve en gezonde leefstijl is onder alle
lagen van de bevolking ingeburgerd en wordt vanuit alle maatschappelijke verbanden
gestimuleerd.
Door informatie te bieden, belemmerende factoren weg te nemen en bevorderende factoren
te versterken, probeert de gemeente meer inwoners, meer te laten sporten en bewegen. Als
lokale overheid kunnen we dit niet alleen. We roepen andere partijen, zoals het onderwijs,
zorgaanbieders en het bedrijfsleven, op hier een bijdrage aan te leveren.
De Gemeente Breda streeft na dat haar inwoners zich bewust zijn van het belang van sporten
en bewegen voor een actieve en gezonde leefstijl. Bij kinderen zijn ouders hiervoor als eerste
verantwoordelijk. Zo krijgt een groot deel van de Bredase kinderen al op jonge leeftijd
zwemles. Het bewust worden van het belang van sporten en bewegen vereist ook dat diverse
maatschappelijke verbanden dat stimuleren. Daarbij is jong geleerd, oud gedaan: kinderen
moeten op jonge leeftijd kennis kunnen maken met verschillende sporten en essentiële
(motorische) vaardigheden aanleren. Wij ondersteunen daartoe scholen die sport stimuleren
en actief in het lesaanbod verwerken. Onder meer door de inzet van combinatiefunctionarissen
en via de ondersteuning van sportverenigingen en andere (vrijwilligers)organisaties voor de
jeugd. Daarnaast streven we ernaar ook voor andere doelgroepen, zoals ouderen en mensen
met een beperking, de sportinfrastructuur en het bewegingsaanbod structureel te verbeteren.
We denken daarbij aan de volgende maatregelen:
•

Het sporten en bewegen stimuleren van kinderen, ouderen en doelgroepen waarvan
bekend is dat de deelname aan sport achterblijft.

•	Een beroep doen op het onderwijs om zorg te dragen voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs. De inzet van combinatiefuncties sport zal mede hierop gericht zijn. Hierbij
leggen we nadrukkelijk relaties met naschoolse activiteiten en het aanbod van sport
verenigingen.
•

Het opzetten van een vangnetregeling zwemvaardigheid.

•	Het integraal aanbieden van sportstimulering en gezondheidsvoorlichting, in het kader
van bijvoorbeeld de Gezonde Wijk en Jongeren Op Gezond Gewicht.
•	Het realiseren van een passend sportaanbod om mensen met een beperking en chronisch
zieken (weer of meer) aan het sporten te krijgen.
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Deze maatregelen moeten leiden tot de volgende resultaten:
1	In 2014 voldoet minimaal 65% van de volwassen Bredanaars aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen.
2	In 2014 voldoet minimaal 50% van kinderen en jongeren aan de beweegnorm (dagelijks
één uur sportief bewegen, tijdens of na schooltijd).
3	In 2014 krijgen kinderen in het basisonderwijs minimaal één keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht of leerkracht die is geschoold in het hanteren van een
actuele methode voor bewegingsonderwijs.
4	Vanaf 2012 leidt de inzet van combinatiefunctionarissen tot een samenhangend,
gevarieerd naschools sportaanbod, passend bij het profiel van de wijk.
5

In 2014 heeft minimaal 80% van de kinderen van 8 jaar ten minste zwemdiploma A.

6	In 2014 hebben 20 sportverenigingen een aanbod voor mensen van jong tot oud met
een beperking (lichamelijk, verstandelijk, chronisch zieken).
In de periode 2012 tot en met 2014 is de Gemeente Breda voornemens hiervoor € 2.559.000
(inclusief bestaande middelen) te reserveren.

Combinatiefunctionarissen
De inzet van combinatiefunctionarissen kan de brede ontwikkeling van kinderen op
sportief gebied stimuleren, door het sportaanbod op en rond scholen te versterken.
Door aansprekende activiteiten te organiseren, door leerkrachten te ondersteunen
bij de uitvoering van het bewegingsonderwijs, door sportverenigingen meer te
betrekken bij de uitvoering. De gemeente streeft hierbij naar de invoering van
‘beweegmanagement’ per district: structurele samenwerking tussen scholen,
sportopleidingen, sportverenigingen en buurtorganisaties, het kwalitatief verbeteren
van de lokale sportinfrastructuur door gebruik te maken van elkaars kennis, ervaring
en faciliteiten en het op de voet volgen en beïnvloeden van het sport- en beweeggedrag van scholieren.
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Meedoen in Breda
“Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven”
Kees Jansma

Breda is een gemeente waarin het beoefenen en beleven van sport een belangrijke
kwaliteit in het leven is, zodanig dat haar inwoners via sport meedoen aan de
samenleving en zich kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Wanneer Bredanaars eenmaal sportief bewegen, bestaat de mogelijkheid om vanuit die
positie maatschappelijke participatie vorm te geven. Leidend hierbij is de visie zoals verwoord
in meedoen@breda: “alle Bredanaars doen met al hun capaciteiten naar vermogen mee aan
de maatschappij van nu en van morgen”. Een visie gericht op volwaardige participatie van
iedereen. Iedereen wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad.
Door actief mee te doen, kunnen burgers zelf een bijdrage leveren aan een kwalitatief goed
sportaanbod, hier invloed op hebben en er medeverantwoordelijkheid voor dragen. Dit vraagt
in het bijzonder aandacht voor de inzet van vrijwilligers in de sport. Op dit terrein zijn in Breda
meer dan 12.000 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel sportverenigingen niet kunnen
functioneren. De inzet van deze vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde. De rol van
de gemeente is hierbij ondersteunend.
De Gemeente Breda streeft naar voldoende kwalitatief goed sport- en beweegaanbod, dat
aansluit op de behoeften en mogelijkheden van alle Bredase burgers. Dit vereist dat onze
inwoners bekend zijn met het sportaanbod en de mogelijkheden van (anders) georganiseerde
sport. Verder heeft ons sportaanbod kwaliteit en is goed georganiseerd, met voldoende
begeleiding door vrijwilligers en professionals. Tot slot: sport en bewegen is voor iedereen
toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.
De komende jaren zal de maatschappelijke functie van sportverenigingen bijzondere
aandacht krijgen. We hebben behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden om de
maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen vorm te geven en nader te definiëren.
Voor deze innovaties en andere ontwikkelingen, maar ook knelpunten die zich kunnen
voordoen, nemen we een apart budget op.
De volgende maatregelen kunnen daar een bijdrage aan leveren:
•

We maken informatie over het volledige sportaanbod in Breda digitaal toegankelijk en
realiseren een platform gericht op samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en
professionals. Daardoor is het uitwisselen van informatie gemakkelijker en kunnen
integrale vraagstukken vanuit de invalshoek sport gezamenlijk worden opgepakt.

•	We onderzoeken de mogelijkheden voor het instellen van een lokaal Jeugdsportfonds,
waar de middelen die in de Breda-Pas voor sport zijn opgenomen deel van uitmaken.
•	Er zal voortdurend aandacht zijn voor de aansluiting van fysieke voorzieningen en sport
aanbod bij de vraag van de inwoners, ook wat betreft financiële en fysieke toegankelijkheid.
•	Het sportaanbod in de stad wordt indien nodig ondersteund, kwalitatief verbeterd en/of
uitgebreid. Hierbij maken we nadrukkelijk gebruik van de mogelijkheden van het
onderwijs c.q. de inzet van (maatschappelijke) stagiaires.
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Van alle Bredanaars van 6 jaar en ouder heeft 67% het afgelopen jaar twaalf keer of vaker
gesport. Kinderen sporten meer in vergelijking met volwassenen. Het percentage volwassenen en kinderen dat sport is de afgelopen jaren licht gestegen. Van alle Bredanaars voelt
30% zichzelf sporter. Mannen sporten vaker dan vrouwen. Bredanaars met een hoge
opleiding/inkomen sporten vaker dan Bredanaars met een lagere opleiding/inkomen.
Mensen met een niet westerse achtergrond sporten bijna even vaak als autochtone Bredanaars. Zij zijn echter minder vaak lid van een sportvereniging.
Lichaamsbeweging (gezondheid), plezier in de activiteit en de opbouw van conditie, kracht
of lenigheid zijn de belangrijkste motieven om te gaan sporten. Bij kinderen staat het
plezier dat zij aan sporten beleven voorop. De meest populaire sporten in Breda zijn fitness,
hardlopen/joggen, tennis, veldvoetbal, zwemmen en toerfietsen. Bijna de helft van de
sportbeoefenaars doet dit in verenigingsverband en in een gemeentelijke sportvoorziening.

(bron: Enquête bewoners Breda najaar
2010 – Sport en bewegen)

Sportparticipatie

Maatschappelijke functie
sportverenigingen
De bewegingsnorm voor volwassenen
is gebaseerd op minimaal 30
minuten matig intensief bewegen op
minimaal 5 dagen per week. Voor
kinderen/jongeren geldt een
bewegingsnorm van matig intensief
bewegen van minimaal één uur op
alle dagen van de week. In 2010
voldeed 55% van de volwassen
Bredanaars aan de bewegingsnorm
en drie op de tien kinderen.

Overgewicht
Van de Bredanaars van 16 jaar en
ouder heeft ruim 40% overgewicht.
Bij jongeren tussen 6 en 16 jaar is dat
bij 15% het geval. Overgewicht komt
vaker voor bij mannen, 45-plussers,
lager opgeleiden en niet-sporters.
Onder Bredanaars met een niet
westerse achtergrond komt overgewicht bij meer dan de helft voor.

(bron: Kennispraktijk – voor Sport,
Onderwijs & Gezondheid)

Bewegen

Op basis van een kwalitatief onderzoek naar
maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)
door sportverenigingen is de methodiek MOVE
ontwikkeld. MOVE staat voor Maatschappelijk
Olympisch Verantwoord Excelleren en is een
antwoord op de vraag hoe sportverenigingen
kunnen uitgroeien tot een maatschappelijk
betrokken - ondernemende - sportvereniging,
waarbij gestreefd wordt naar excellente dienstverlening en samenwerking met verschillende
partijen. Met behulp van deze methodiek
kunnen sportverenigingen op een zelfgekozen
niveau werken aan MBO. Ze worden op specifieke onderwerpen ondersteund en zo in staat
gesteld om een eigen invulling te geven aan
hun maatschappelijke functie.
Voor sportverenigingen is een handleiding
ontwikkeld bestaande uit zes stappen. Per stap
wordt omschreven welke activiteiten sportverenigingen zouden kunnen ondernemen en
worden concrete handvatten aangereikt om
hun maatschappelijke positie te versterken.
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•	We stimuleren sportverenigingen tot samenwerking, ook met onderwijs, andere maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.
•	We scheppen voorwaarden waardoor sportverenigingen goede omstandigheden kunnen
creëren voor vrijwilligers (scholingsmogelijkheden, goed vrijwilligersbeleid, etc.).
•

Waar nodig en mogelijk wordt de organisatie van sportverenigingen geprofessionaliseerd.

•	De gemeente stimuleert, ondersteunt en waardeert sportverenigingen bij het versterken van
hun maatschappelijke functie. In 2012 zullen verschillende pilots starten, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de MOVE methodiek (zie kader).
Hiermee moeten de volgende resultaten behaald worden:
1	Minimaal 75% van de Bredanaars uit alle lagen van de samenleving doet in 2014 regelmatig
(> 12 keer per jaar) aan sport.
2	Er zijn in 2014 minstens 15 sportverenigingen in Breda die hun maatschappelijke functie
hebben vormgegeven en actief zijn binnen de brede scholen en/of naschoolse opvang, met
een evenwichtige geografische spreiding.
3	Het aantal Bredanaars dat vrijwilliger is in de sport minimaal handhaven en mogelijk
uitbreiden.
4

Minimaal 500 maatschappelijke stages per jaar bij sportverenigingen en sportorganisaties.

In de periode 2012 tot en met 2014 is de Gemeente Breda voornemens hiervoor een bedrag
van € 2.898.000 te reserveren (inclusief bestaande middelen).
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5
Top in Breda
“Ga voor de top, maar weet dat de top is waar je zelf een grens bedenkt!
Corné van Nijhuis

Breda kent een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen
presteren en hun prestaties gewaardeerd worden en Breda staat bekend als een
gemeente met een sportief imago, waar diverse (top)sportevenementen plaatsvinden
en met een aantrekkelijk recreatief/toeristisch sportaanbod.

De gemeente wil Bredase talenten, ambitieuze sporters en verenigingen ondersteunen in hun
streven naar de top. Dit heeft ook als doel om de voorbeeldfunctie van topsport voor de
breedtesport te versterken en door middel van topsportwedstrijden en -evenementen bij te
dragen aan het sportieve imago van Breda.
Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen,
zoals het West-Brabanthuis en het Sportplan Brabant 2016.
Op het gebied van talentontwikkeling en ondersteuning van talenten sluiten we aan bij de
visie en praktijk van het Olympisch Netwerk Brabant. We realiseren aansluiting in de keten
van breedtesport naar topsport. Sportverenigingen dragen zorg voor een kwalitatief goed
breedtesportaanbod. Daarbinnen moet aandacht zijn voor het herkennen van talenten. Door
verenigingen en bonden geselecteerde talenten kunnen ondersteuning krijgen, niet alleen op
sporttechnisch vlak, ook op het gebied van de aansluiting met onderwijs, en (para)medische
voorzieningen. Wanneer talenten uiteindelijk door de nationale bonden als topsporter erkend
zijn, komen ze in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch Netwerk Brabant.
In Breda en omgeving vinden diverse aantrekkelijke topsportevenementen plaats, zoals Breda
Hippique, de Singelloop, ParaGames Breda, Breda Future en Baronie Breda Classic. De gemeente
wil de kwaliteit van deze evenementen garanderen en verder versterken. Daarnaast wil Breda
een bijdrage leveren aan de profilering van West-Brabant als wielerregio. Breda streeft naar
optimale samenwerking bij de organisatie van topsportevenementen, door uitwisseling van
expertise, evenals het opstellen van een regionale of provinciebrede evenementenkalender.
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Sportplan Brabant 2016
De provincie Noord-Brabant streeft ernaar om het
sportklimaat in Brabant naar een ‘olympisch niveau’
te brengen. De provincie sluit hiermee aan op het
landelijk Olympisch Plan 2028, waarmee beoogd
wordt de Olympische zomerspelen en de Paralympics
van 2028 naar Nederland te halen. Met het Sportplan
Brabant 2016 krijgt niet alleen de sport zelf een
belangrijke impuls, maar wordt ook een belangrijke
bijdrage geleverd aan de Agenda van Brabant.
De provincie heeft zeven sporten aangemerkt als
kernsport: hockey, hippische sport, wielrennen,
zwemmen, voetbal, atletiek en turnen. Per kernsport
wordt met de gemeenten, bonden, Sportservice
Noord-Brabant, het Olympisch Netwerk Brabant,
verenigingen en NOC*NSF in 2011 een kernsportplan opgesteld. Voor iedere kernsport worden zo
de belangrijkste ontwikkelingen en kansen voor
talentontwikkeling, accommodaties, evenementen
en aangepast sporten in beeld gebracht, evenals de
investeringsmogelijkheden.
In december 2010 is door Provinciale Staten besloten
een Olympisch Fonds Noord-Brabant in te richten,
waaruit middelen beschikbaar komen in de periode
2011-2016 voor: talentontwikkeling, topsport
accommodaties, fieldlabs, topsportevenementen en
gehandicaptensport en bijzondere breedtesport.
Door Breda zijn bij de provincie bestedingsvoorstellen
ingediend voor de vernieuwing en uitbreiding
accommodatie AV Sprint, diverse topsportevenementen en een regionaal sportloket aangepast
sporten. Subsidie voor de accommodatie van AV
Sprint is al toegekend. Besluitvorming over de
toekenning van de overige subsidies zal in de loop
van 2011 plaatsvinden.
In de planvorming en verdere uitwerking is (regionale) samenwerking een belangrijke leidraad. Breda
heeft de ambitie om de sportinfrastructuur in de
regio West-Brabant nadrukkelijk tot uitdrukking te
laten komen in het Sportplan Brabant 2016. Daarnaast is Breda ook in gesprek met de G32 steden.
Doel is het gezamenlijk optrekken in het kader van
het landelijke Olympisch Plan 2028.
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De beleidsdoelstellingen die de Gemeente Breda voor ogen heeft, zijn het optimaliseren van
de samenwerking tussen verenigingen met topsportambities, sportbonden, onderwijs,
bedrijfsleven, provincie, Olympisch Netwerk Brabant en de Brabantse gemeenten. Verder
worden talenten vroegtijdig herkend en professioneel begeleid in hun verdere ontwikkeling,
zowel sportief als maatschappelijk. Daarnaast krijgen Bredase sportverenigingen met een
topsportambitie de mogelijkheid om die ambitie waar te maken, topsporters voelen zich in
Breda gewaardeerd en er vinden in Breda meer topsportevenementen plaats. Bij nieuwbouw
van (sport)accommodaties schenken we nadrukkelijk aandacht aan de mogelijkheid om deze
ook voor topsportevenementen te gebruiken.
De volgende maatregelen moeten hieraan een bijdrage leveren:
•

Er wordt een Bredase alliantie opgericht van verenigingen met topsportambities en
ondersteunende organisaties, die gezamenlijk en voor de afzonderlijke verenigingen een
topsportbeleid ontwikkelen.

•

Voor de ondersteuning van deze topsportalliantie richten we een lokaal topsportfonds in.

•	In samenwerking met het Olympisch Netwerk Brabant en het onderwijs zullen talenten in
hun sportieve en maatschappelijke ontwikkeling begeleid worden.
•

Aansprekende topsportevenementen ondersteunt de gemeente financieel.

•	Sport krijgt een nadrukkelijker plaats in het evenementenbeleid, onder andere door het
realiseren van structurele samenwerking met sportorganisatoren, via de Alliantie Breda
Evenementenstad, de intake en het subsidiebeleid.
•	Het jaarlijkse sportgala blijft het moment om Bredase topsporters te waarderen. Daarnaast komen deze sporters in aanmerking voor de titel ‘sportambassadeur van de
Gemeente Breda’.
•

De combinatiefunctionarissen krijgen een rol in talentherkenning en -ontwikkeling.

Bij de ondersteuning van talenten en sportverenigingen met topsportambities richt de
gemeente zich ten eerste op de provinciale kernsporten. In aanvulling hierop zullen echter
ook criteria voor lokale kernsporten worden geformuleerd. Daarnaast is in het bijzonder
aandacht voor talentvolle sporters met een beperking. In overleg met verenigingen, het
Olympisch Netwerk Brabant en overige betrokkenen worden gekeken hoe we hier in praktijk
uitvoering aan kunnen geven.
Deze maatregelen moeten leiden tot de volgende resultaten:
1	Breda beschikt in 2014 binnen minimaal 5 (kern)sporten over verenigingen die aan
topsportbeleid en talentontwikkeling doen.
2	Talenten en topsporters geven het rapportcijfer 7 aan hun ontplooiingskansen in Breda en
de waardering vanuit de gemeente en 70% van hen blijft verbonden aan Bredase
verenigingen.
3	Vanaf 2012 wordt er jaarlijks in minimaal één van de kernsporten door of bij een van de
Bredase verenigingen een NK of ander aansprekend topsportevenement georganiseerd.
4	In 2014 worden er 25% meer nationale, provinciale en/of regionale kampioenschappen
in Breda georganiseerd dan nu het geval is.
In de periode 2012 tot en met 2014 is de Gemeente Breda voornemens hiervoor € 1.188.000
te reserveren. Dit is exclusief bestaande inzet voor evenementen en nog te verwerven
inkomsten uit subsidies en fondsen.
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Regionale
talentontwikkeling
Een voorbeeld van regionale samenwerking is het Talentencentrum Delta,
een initiatief van ROC West-Brabant.
De kern van het plan bestaat uit de
integratie van topsportvaardigheden
in het onderwijs. Doel is het realiseren
van een synergie tussen de sportieve
ontwikkeling en de onderwijsloopbaan van jonge talenten. Deze
doelstelling wordt ten eerste gerealiseerd door het organiseren van
regiobrede talenttrainingen en de
inzet van toptrainers bij sport
activiteiten in het basis- en voortgezet
onderwijs. Uiteindelijke ambitie is de
komst van een talentencentrum waarin
deze activiteiten samenkomen en
verder worden gecoördineerd.
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6
Kaart van Breda
Breda is een aantrekkelijke plaats om te wonen, leven en sporten. Heel de stad is
ingesteld op de grote populariteit van sport. Dit geldt zowel voor inwoners,
organisaties als de ruimtelijke inrichting.

Sportaccommodaties zijn lange tijd het fundament van sportbeoefening geweest, doordat de
beschikbaarheid van goede voorzieningen voor het bestaan van verenigingen een noodzakelijke
voorwaarde is. Deze situatie is anno 2011 sterk veranderd. Het is dan ook niet langer
vanzelfsprekend dat het gemeentelijk accommodatiebeleid exclusief op sportverenigingen is
toegesneden.
Door de toename van ongebonden sporters en anders georganiseerde sport, worden andere
eisen gesteld aan de inrichting van zowel accommodaties als de openbare ruimte. Die laatste
gebruikt men veel voor sportieve doeleinden: hardlopen, wandelen, fietsen en allerlei vormen
van straatsport. Een sportievere inrichting van de openbare ruimte is nodig om spelen
mogelijk te maken en inwoners uit te nodigen tot sporten en bewegen.
De beleidsdoelstellingen die de Gemeente Breda voor ogen heeft, zijn het realiseren en in stand
houden van voldoende kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties,
toegankelijk voor alle doelgroepen en gericht op multifunctioneel gebruik. Daarbij heeft het tarief
een directe relatie met de werkelijke kosten. Ook leggen we een atletiekcomplex aan dat aan
internationale eisen voldoet. Verder is er op de scholen en in de wijken voldoende laagdrempelige
sport- en spelruimte, en is de openbare ruimte beweegvriendelijk en sportief ingericht.
De huidige en toekomstige inzet van de gemeente als eigenaar en exploitant van sportaccommodaties zal vooral gericht zijn op instandhouding en kwalitatieve en duurzaam verbetering
ervan. Hierbij gaan wij ervan uit dat nieuwe technieken op het gebied van installaties en
energieverbruik tot besparingen kunnen leiden. Sportverenigingen met een eigen accommodatie moeten een stimulans krijgen om duurzame investeringen te doen.
Uit een eerste verkenning blijkt dat de capaciteit van de bestaande binnensportaccommodaties
nog ruimte biedt voor groei van de breedtesport. De huidige binnensportaccommodaties
voldoen echter niet aan de eisen voor het gebruik voor topsport. Gelet op de huidige
financiële situatie kunnen wij nu en in de nabije toekomst geen nieuwe topsporthal realiseren.
Wel zullen wij middelen reserveren om een bijdrage te leveren aan een initiatief uit de markt
om een sporthal of evenementenhal te realiseren, zodat we topsportwedstrijden kunnen
accommoderen. Daarnaast zullen wij investeren in het gemeentelijk sportcentrum, zodat dit
de komende jaren in bedrijf kan blijven voor breedtesport en gebruik door het onderwijs.
Voor een aantal buitensportaccommodaties geldt dat door toename van het aantal leden en
de ambitie om teams meer te laten trainen en spelen, verenigingen dringend behoefte
hebben aan meer veldcapaciteit. Dit speelt met name bij hockey en voetbal. Bij de laatste
speelt ook de wens tot aanpassing van de norm voor kleed-wasaccommodaties. Wij zullen
naar vermogen de veldcapaciteit aan laten sluiten bij de behoefte van de voetbal- en
hockeyverenigingen, maar leggen daarbij de prioriteit bij de primaire voorzieningen.
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Op basis van een recent vergelijkend subsidie en tarievenonderzoek op het gebied van sport,
moeten we concluderen dat ons tariefstelsel niet aansluit bij de daadwerkelijke kosten en dat
er grote verschillen zijn tussen binnen- en buitensport. Wij zullen het tarievenstelsel in 2012
aanpassen, waarbij de verschillen ‘genivelleerd’ worden en de aansluiting tussen tarief en
daadwerkelijke kosten gelegd zal worden. Ook zullen wij de tarieven voor de huur van
kunstgrasvelden voetbal (en door ons gefinancierde kunstgrasvelden hockey) aanpassen,
vanwege de welhaast onbeperkte bespelingsmogelijkheden van deze velden. Hiermee
worden de investeringskosten voor nieuwe kunstgrasvelden deels ‘terugverdiend’.
De investeringssubsidie voor sportverenigingen (de zogenaamde een derde regeling voor
sportkantines) zal vanaf 2012 alleen nog gelden voor investeringen ten behoeve van
aanpassingen voor sporters met een beperking. Hieraan gekoppeld zal een subsidie voor
duurzame investeringen (LED-verlichting e.d.) worden ontwikkeld.
In 2011 wordt de atletiekbaan van AV Sprint vernieuwd en uitgebreid naar een 8-laans
atletiekbaan met bijbehorende faciliteiten, waaronder een oefenwerpterrein en een nieuw
clubgebouw met uitgebreide sport(medische) voorzieningen. De opwaardering en uitbreiding
van het atletiekcomplex stelt de vereniging in staat voor de gehele regio de rol van opleidingscentrum voor talenten te vervullen en in de toekomst nationale en internationale
atletiekwedstrijden te faciliteren. Wij streven ernaar dat deze accommodatie als trainingsaccommodatie voor de Olympische spelen van 2012 in Londen door een of meerdere landenploegen gebruikt gaat worden.
Mede gelet op de enorme bedragen die gemoeid zijn met investeringen in gemeentelijke
sportaccommodaties, is een gedegen afweging noodzakelijk. Daartoe zal in het jaar 2012
onderzoek plaats vinden naar de invloed van demografische ontwikkelingen, een stijgende
sportparticipatie en de ambities van sportverenigingen op het gebied van topsport op het
noodzakelijke voorzieningenniveau (het aantal en soort sportaccommodaties) en de spreiding
hiervan over de stad. Dit zal resulteren in een rapportage over de accommodatiebehoefte op
de langere termijn, een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
op dit gebied en verschillende scenario’s voor toekomstige investeringen in sportaccommodaties.
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Met andere woorden: voor welke sporten wil de gemeente investeren in accommodaties en
deze exploiteren. Dit zal leiden tot herziening van gemeentelijk accommodatiebeleid, waaronder
concreet de ‘kunstgrasnota’ en de ‘tarievennota gemeentelijke sportaccommodaties’.
De Gemeente Breda zal de komende periode niet zelf het initiatief nemen om een topsporthal
te realiseren. Wel reserveren we middelen voor een bijdrage aan een initiatief uit de markt om
een sporthal of evenementenhal op te waarderen, zodat we topsportwedstrijden kunnen
accommoderen.
Voor de huidige speelvoorzieningen in de openbare ruimte geldt dat er veel verspreide
speelelementen zijn, die niet of nauwelijks gebruikt worden. Onder het motto ‘van kwantiteit
naar kwaliteit’ streven we naar minder alleenstaande speelelementen en het inzetten op
grotere, kwalitatief goede speelplekken, bestaande uit een variatie van meerdere elementen
op een beperkter aantal plekken in de wijk. In het algemeen streven we bij de inrichting van
woonwijken naar meer gedeelde ruimte die ook geschikt is om te spelen. Ruimte waar het
mogelijk is om een balletje te trappen, te picknicken, verstoppertje te spelen of sportactiviteiten
aan te bieden. Wij hebben nadrukkelijk ook aandacht voor nieuwe en in Breda nog niet
gekende vormen, zoals Richard Krajicek Playgrounds, Mark Lammers Plaza, interactieve en
multifunctionele trapveldjes en outdoor fitness toestellen.
De volgende maatregelen moeten hier aan bijdragen:
•

Opstellen en uitvoeren van een subsidieregeling voor duurzame investeringen in sport
accommodaties die eigendom zijn van sportverenigingen;

•	Onderzoek doen naar de in de toekomst noodzakelijke sportaccommodaties, inventariseren
van de mogelijkheden om deze te realiseren en het opstellen van nieuw beleid ten
aanzien van (buiten)sportaccommodaties.
•

Aanpassing van het tarievenstelsel voor huur van sportaccommodaties.

•	Uitvoering onderhoudswerkzaamheden gemeentelijk sportcentrum teneinde de functionaliteit en veiligheid te borgen (zie Bijlage 2 voor een specificatie).
•

Het vernieuwen en uitbreiden van de atletiekaccommodatie van AV Sprint.

•	Het bijdragen aan een initiatief van derden om een sporthal of evenementenhal op te
waarderen, zodat we topsportwedstrijden kunnen accommoderen.
•

Investeren in voorzieningen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte;

•	Het optimaliseren van het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het
stimuleren van sportactiviteiten in de openbare ruimte.
Deze maatregelen moeten leiden tot de volgende resultaten:
1

In 2014 hebben 50% van de Bredase sportverenigingen met een eigen accommodatie de
mogelijkheid om te investeren in duurzame aanpassingen onderzocht en hiervoor zijn
subsidies verstrekt.

2	In 2012 is de systematiek voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties geëvalueerd
en aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke kosten en de
gebruiksmogelijkheden van de accommodatie.
3	In 2012 is het gemeentelijk sportcentrum opgeknapt en voldoet het voor breedtesport en
het gebruik door scholen.
4

In 2012 heeft Breda een atletiekaccommodatie die aan internationale eisen voldoet.

5	De bezettingsgraad van gemeentelijke sportaccommodaties is in 2014 met 5% toegenomen,
evenwichtig verspreid over de stad.
Naast de bestaande jaarlijkse inzet van € 20 miljoen voor de exploitatie van gemeentelijke
sportaccommodaties en de reeds ter beschikking gestelde € 2,1 miljoen voor de atletiek
accommodatie van AV Sprint, is de Gemeente Breda voornemens in de periode 2012 tot en
met 2014 hiervoor € 620.000 in te zetten. Daarnaast is ervoor de komende jaren een
investeringsruimte van totaal € 1.820.000.
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7
Uitvoeringsprogramma
Planning per thema
Thema’s
Vitaal Breda

2011

2012

Evaluatie combinatiefuncties
en vaststelling meerjaren
uitvoeringsplan

21,5 fte Combinatiefuncties in
onderwijs en sport actief

Ontwikkeling vangnetregeling
zwemvaardigheid

Inwerkingtreding vangnetregeling zwemvaardigheid

2013

2014
Evaluatie inzet combinatiefuncties onderwijs en sport

Oprichting regionaal
sportloket aangepast sporten
Meedoen in Breda

Top in Breda

Digitale informatievoorziening
sportaanbod
Aanpassing nadere regels
sportsubsidies

Inwerkingtreden nadere
regels sportsubsidies

Voorbereiding
Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds operationeel

Inventarisatie en benoemen
kernsporten
Oprichting Alliantie Topsport
en Topsportfonds Breda
Ondersteuning
talentontwikkeling
Aanstelling
sportambassadeurs

Kaart van Breda

Vergelijkend onderzoek
huurtarieven en subsidies
gemeentelijke accommodaties

Opstellen nieuw huurtarievenstelsel

Invoering nieuw huurtarievenstelsel

Rapportage capaciteit en
benodigde investeringen
gemeentelijke accommodaties
Herziening accommodatie
beleid en kunstgrasnota
Aanpassing accommodatie
AV Sprint
Plan van eisen renovatie
gemeentelijk sportcentrum
Algemeen

Renovatie gemeentelijk
sportcentrum

Versterking regionale
samenwerking
Terugkoppeling resultaten
2011 aan raad

Terugkoppeling resultaten
2012 aan raad
Resultaten sportbeleid
worden gemeten
Nieuwe coalitie besluit over
voortzetting impuls
Bredaas sportbeleid
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Financiën
Uitgaven 2011 tot en met 2014 (€)
Vitaal Breda

Dekking (€)
2.559.000

Bestaande inzet structureel

825.000

Bestaande inzet eenmalig
Meedoen in Breda

2.898.000

27.000

Eenmalig combinatiefunctionarissen 2010-2011

338.000

Restant combinatiefunctionarissen 2011

Top in Breda

1.188.000

Totaal

7.265.000

405.000

Combinatiefunctionarissen

3.870.000

Coalitieakkoord

1.800.000

Totaal 2011 t/m 2014

7.265.000

Financiering van de investeringen
We voorzien een investeringsvolume van € 1.820.000 voor buitensportaccommodaties.
Ten behoeve van de financiering van dit investeringsvolume wordt een bedrag van € 900.000
uit de in de voorjaarsnota 2011 genoemde impuls voor buitensportaccommodaties ingezet.
Daarnaast wordt een bedrag van € 114.246 uit de bestaande inzet omgebogen voor de
dekking van kapitaallasten over een periode van 10 jaar. Hiermee ontstaat een investeringsruimte van € 904.000. Het restant van € 16.000 wordt gedekt uit de eenmalige impuls voor
de realisatie van breedte- en topsportstimulering.
In schema:
Herkomst

Volume (€)

Voorjaarsnota 2011: Buitensportaccommodaties

900.000

Ombuiging bestaande inzet

904.000

Voorjaarsnota 2011: Impuls sportstimulering
Totaal

16.000
1.820.000

In het totaal is nog geen rekening gehouden met nog te verwerven inkomsten uit subsidies,
fondsen en bijdragen van derden.
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Specificatie uitgaven per thema
Inzet beschikbare middelen
Actiepunt

2011

herkomst

2012

2013

2014

impuls

Cbf

bestaand

eenmalig

0

117.100

117.100

117.100

156.000

180.000

0

15.300

5.000

441.900

436.900

436.900

0

1.260.000

50.400

10.300

3.000

92.000

89.000

89.000

103.000

0

165.000

5.000

4.000

206.000

202.000

202.000

335.000

270.000

9.000

0

2012

2013

2014

bestaand

eenmalig

Vitaal Breda
Stimuleren van sporten en bewegen bij minder actieven
Kwalitatieve ondersteuning bewegingsonderwijs en opstellen
doorlopende sportleerlijn
Vangnet schoolzwemmen
Een passend sportaanbod voor senioren, mensen met een beperking en
chronisch zieken
Actiepunt

2011

impuls

Cbf

Meedoen in Breda
Promotie van het sportaanbod
Voldoende kwalitatief sportaanbod

34.000

225.000

191.000

191.000

68.000

360.000

213.000

0

4.800

519.800

515.000

515.000

0

1.080.000

204.600

270.000

12.000

33.500

21.500

21.500

76.500

0

12.000

0

Verbeteren van het werven en behouden van vrijwilligers voor de sport

0

49.000

49.900

49.000

30.000

0

117.000

0

Maatschappelijke functie van de sportvereniging

0

99.000

99.000

99.000

105.000

180.000

0

12.000

12.000

33.000

33.000

33.000

4.800

21.300

16.400

16.400

0

0

0

58.900

2011

2012

2013

2014

bestaand

eenmalig

15.000

225.600

210.600

210.600

540.000

0

0

Sportaanbod laten aansluiten bij de vraag van de inwoners

Innovaties, ontwikkelingen en knelpunten
Nieuw subsidiestelsel
Actiepunt

111.000

impuls

Cbf

Top in Breda
Topsportalliantie, stichting topsport en begeleiding talenten
Waardering topsporters via sportgala en ambassadeursschap

121.800

4.000

37.000

33.000

33.000

53.000

0

54.000

0

Topsportevenementen en regionale samenwerking

34.000

151.000

117.100

117.100

419.200

0

0

0
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eenmalig
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Kaart van Breda
Nieuw accommodatie- en tarievenbeleid

9.500

16.000

6.000

6.000

0

0

0

37.500

Optimaliseren van het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen

8.500

114.000

102.000

102.000

316.500

0

0

10.000

Creëren van een beweegvriendelijke ruimtelijke omgeving

0

80.000

80.000

80.000

0

0

0

240.000

Eenmalige investering

0

16.000

0

0

16.000

0

0

0
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Bijlage 1
Meting resultaten Sportimpuls Breda
Vitaal Breda

Cijfers 2010

1

In 2014 voldoet minimaal 65% van de volwassen Bredanaars aan de

2

In 2014 voldoet 50% van kinderen en jongeren aan de beweegnorm

Metingen 2011 e.v.

56%

enquêtes Sport en bewegen 2012 en 2014

30%

enquêtes Sport en bewegen

Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
(dagelijks één uur sportief bewegen, tijdens of na schooltijd).
3

In 2014 krijgen kinderen in het basisonderwijs minimaal één keer per week

nulmeting 2011, meting 2014

bewegingsonderwijs van een vakleerkracht of leerkracht die is geschoold in
het hanteren van een actuele methode voor bewegingsonderwijs.
4

Vanaf 2012 leidt de inzet van combinatiefunctionarissen tot een

evaluatie combinatiefuncties 2011 en

samenhangend, gevarieerd naschools sportaanbod, passend bij het profiel

evaluatie meerjaren uitvoeringsprogramma

van de wijk.
5

In 2014 heeft minimaal 80% van de kinderen van 8 jaar ten minste

nulmeting 2011, meting 2014

zwemdiploma A.
6

In 2014 hebben 20 sportverenigingen een aanbod voor mensen van jong

15 verenigingen

meting resultaten sportbeleid 2014

tot oud met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, chronisch zieken).

Meedoen in Breda
1

Minimaal 75% van de Bredanaars uit alle lagen van de samenleving doet

67%

enquêtes Sport en bewegen

10-12

nulmeting 2011, meting 2014

in 2014 regelmatig (> 12 keer per jaar) aan sport.
2

Er zijn in 2014 minstens 15 sportverenigingen in Breda die hun
maatschappelijke functie hebben vormgegeven en actief zijn binnen de
brede scholen en/of naschoolse opvang, met een evenwichtige
geografische spreiding.

3

Het aantal Bredanaars dat vrijwilliger is in de sport minimaal handhaven

ca. 16.400

enquêtes Vrijwilligerswerk

en mogelijk uitbreiden.
4

Minimaal 500 maatschappelijke stages per jaar bij sportverenigingen en

ca. 350

monitor jeugd- en onderwijsbeleid

sportorganisaties.

Top in Breda
1

Breda beschikt in 2014 binnen minimaal 5 (kern)sporten over verenigingen

nulmeting 2011, meting 2014

die aan topsportbeleid en talentontwikkeling doen.
2

Talenten en topsporters geven het rapportcijfer 7 aan hun ontplooiingskansen

onderzoek in 2014 onder verenigingen, talenten en

in Breda en de waardering vanuit de gemeente en 70% van hen blijft

topsporters

verbonden aan Bredase verenigingen.
3

Vanaf 2012 wordt er jaarlijks in minimaal één van de kernsporten door of

nulmeting najaar 2011, jaarlijkse meting 2012-2014

bij een van de Bredase verenigingen een aansprekend topsportevenement
georganiseerd (NK of internationaal toernooi).
4

In 2014 worden er 25% meer nationale, provinciale en/of regionale

nulmeting 2011, meting 2014

kampioenschappen in Breda georganiseerd dan nu het geval is.

Kaart van Breda
1

In 2014 hebben 50% van de Bredase sportverenigingen met een eigen

n.v.t.

accommodatie de mogelijkheid om te investeren in duurzame
aanpassingen onderzocht en hiervoor zijn subsidies verstrekt.
2

In 2012 is de systematiek voor de huur van gemeentelijke sportaccommo-

n.v.t.

daties geëvalueerd en indien nodig aangepast, waarbij rekening wordt
gehouden met de werkelijke kosten.
3

In 2014 heeft Breda een Topsporthal en het gemeentelijk sportcentrum

n.v.t.

voldoet voor breedtesport.
4

In 2012 heeft Breda een atletiekaccommodatie die aan internationale

n.v.t.

eisen voldoet.
5

De bezettingsgraad van gemeentelijke sportaccommodaties is in 2014 met

binnensport:

10% toegenomen, evenwichtig verspreid over de stad.
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Bijlage 2
Investeringen in sportaccommodaties
Uitbreiding buitensportaccommodaties
Vanwege de kwaliteitsproblemen met enkele natuurgrasvelden op het sportcomplex Blauwe
Kei (voetbalvereniging Baronie) en het grote risico van onbespeelbaarheid en afkeuring van
velden in het voetbalseizoen 2011/2012 zal de aanleg van het kunstgrasveld versneld in 2011
plaatsvinden.
Het sportcomplex Postillonstraat (voetbalvereniging Groen Wit) telt twee wedstrijdvoetbalvelden
en vier kleedlokalen. Het aantal kleedlokalen voldoet daarmee getalsmatig aan de kleedkamernorm zoals die is vastgelegd in de Nota kunstgrasvelden. Het vloeroppervlak van de kleedlokalen
blijft echter achter bij de norm die NOC*NSF stelt. Dat in combinatie met het aantal pupillenteams levert met name op de zaterdagochtenden tot knelpunten. Gelet op de specifieke
omstandigheden zal in overleg met Groen Wit een maatwerkoplossing gerealiseerd worden.
Overige investeringen zijn afhankelijk van de aangekondigde aanpassing van de kunstgrasnota. Hiervoor zal na herziening van dit beleid een prognose worden opgesteld.
Revitalisering Gemeentelijk Sportcentrum
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het Gemeentelijk Sportcentrum de komende jaren
dient te voldoen aan alle gestelde eisen om het huidig gebruik door scholen en verenigingen
te kunnen continueren. Voor het revitaliseren van het sportcentrum is in de voorjaarsnota
2011 een eenmalig investeringsvolume van € 0,45 miljoen opgenomen. In het tweede
kwartaal van 2011 is de bouwkundige staat van het sportcentrum onderzocht. In het kader
van dit onderzoek zijn bestaande bouwkundige knelpunten, die in de afgelopen jaren met
het oog op de bouw van een nieuw sportcentrum vaak provisorisch zijn opgelost, opnieuw in
beeld gebracht. Bij de inventarisatie van de nu benodigde bouwkundige maatregelen is als
uitgangspunt genomen dat het huidige sportcentrum nog minimaal zes jaar functioneel en
veilig zal moeten zijn. In deze periode zal naar verwachting duidelijkheid ontstaan over het al
dan niet ontwikkelen van een topsporthal in Breda en de capaciteit die in de toekomst nodig
is voor het faciliteren van binnensportsport in Breda.
De benodigde bouwkundige maatregelen bestaan onder meer uit herstel van gevels en
installaties en werkzaamheden aan de vloeren en daken. Verder is op basis van de meerjaren
onderhoudsplanning beoordeeld welke onderhoudsactiviteiten in de komende zes jaar
uitgevoerd moeten worden.
De totale kosten van de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden - inclusief BTW, projecturen
en onvoorzien - bedragen € 1.109.000. Dekking van het merendeel van de voorgestelde
onderhoudswerkzaamheden (€ 715.000) is nu en in de komende zes jaar voorzien in de
meerjaren onderhoudsplanning. Het resterende bedrag van € 394.000 zal ten laste gebracht
worden van het eenmalige krediet van € 0,45 miljoen dat voor de financiering van de
aanpassingen en het onderhoud aan het gemeentelijk sportcentrum in de voorjaarsnota is
opgenomen.
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Colofon
Uitgave Gemeente Breda, juli 2011
Fotografie: Wessel Keizer, Maj-Brita de Ruiter (pagina 20), Norbert van Onna (pagina 8 en 26)
Voor meer informatie over het sportbeleid:
Directie Ontwikkeling, telefoonnummer (076) 529 46 26 of e-mail sportbeleid@breda.nl
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