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Voorwoord

Met deze nota wordt getracht u een antwoord te kunnen geven op de bestaande vraagstukken
waar het sportbeleid voor staat. Voor dit antwoord is een nieuwe oriëntatie nodig.
Sportbeleid eist zijn plek op als instrument om brede maatschappelijke doelen te bereiken. Dit
brengt een verschuiving met zich mee in het denken over sport: van eenduidig en vooral naar
binnen gekeerd naar meervoudig en naar buiten gericht, van vastliggend en behoudend naar
bewegend en inspirerend, kortom ondernemend en grensverleggend.
Dit begrippenpaar is leidend voor het toekomstige sportbeleid in alle aspecten: naar de rol van
de (gemeentelijke) overheid, naar de rol van de verenigingen, naar de rol van de markt, naar
het gebruik van accommodaties, naar budgetverdeling en begrotingsindeling, naar de
inrichting van de openbare ruimte en naar de aantrekkelijkheid van de stad als economische
vestigingsplaats.
Deze beleidsvisie vormt hiermee een pleidooi voor het verbeteren van de bewegingscultuur in
de stad waarbij het aloude adagium “een gezonde geest in een gezond lichaam” niet alleen
geldt voor de individuele inwoner van de stad maar voor heel het stedelijke weefsel.
Maastricht heeft veel te bieden aan de sport. Omgekeerd heeft de sport veel te bieden aan
Maastricht. Sport speelt een belangrijke rol in het Coalitieprogramma “kwaliteit voor mensen
en ruimte voor elkaar”. Een gezonde geest, goede voorzieningen die daaraan bijdragen en
voor anderen ondersteuning omdat ze dat nodig hebben.

Wethouder van sport
Piet Keijmis
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Hoofdstuk 1 De startpositie
1.1 De Maastrichtse sport in cijfers
Volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek(RSO) doet in Nederland 65 % van de
bevolking op de een of andere manier aan sport. Met deze richtlijn is het mogelijk gemeenten
te vergelijken in een geobjectiveerde setting. Maastricht steekt in dit onderzoek in ongunstige
zin af met een sportdeelname van 51 %. In positieve zin wijkt de Maastrichtse sporter ook af:
hij sport intensiever dan de rest van het land (45% t.o.v. 39%).
Uit onderzoek van de gemeente Maastricht in 1988 blijkt dat 24% van de sporters, sport in
verenigingsverband. Hernieuwd onderzoek in 2000 laat zien dat dit percentage gedaald is
naar 17%.
Er zijn momenteel ongeveer 200 erkende sportverenigingen die samen 25.000 leden hebben.
In 2002 vond een enquête plaats onder de sportverenigingen. 70% van de verenigingen heeft
problemen op financieel gebied en heeft het moeilijk om bestuursleden en andere vrijwilligers
te krijgen en te houden. Slechts 13% van de verenigingen heeft naar eigen zeggen geen
knelpunten. Instellingen voor hoger onderwijs tellen momenteel 4.500 houders van
studentensportkaarten. Ongeveer 1000 studenten zijn georganiseerd in één van de 18
studentensportverenigingen. 3.500 sportkaarthouders maken als individuele sporter gebruik
van het sportaanbod dat in belangrijke mate geconcentreerd is in de Sporthal Randwijck
Maastricht telt 12.000 mensen met een handicap.
1.2 Een veranderde omgeving
Net als het vorige kabinet heeft ook het huidige kabinet gekozen voor een continuering van
het gevoerde sportbeleid. Op onderdelen zijn aanpassingen voorzien. Deze aanpassingen zijn
niet afgedwongen door bezuinigingsoperaties maar door de veranderende inbedding van
sport in de samenleving.
Samengevat zijn de volgende aspecten van belang, die kunnen leiden tot een herijking van
het sportbeleid: de breedtesportimpuls van het Rijk, opkomst van een commerciële
bewegingsmarkt, het opnieuw accentueren van het gezondheidsaspect van sport/bewegen,
de veranderde Maastrichtse samenleving.
1.3 Aanleiding van een nieuwe sportnota
Wat het sportbeleid nodig heeft is:
a. een lange termijn visie (continuïteit, vertrouwen opbouwen);
b. integraliteit m.a.w. samenhang met fysieke, sociale, economische en veiligheidsaspecten;
c. koppeling met netwerken / sociale verbanden in de stad en in de buurten;
d. koppeling met ruimtelijke / economische ontwikkelingspotenties (projecten in deze sfeer)
en buurtontwikkelingsprojecten (openbare ruimte, spelen en recreëren);
e. integraliteit ook in de sfeer van ontwikkelen, realiseren en beheren.
Kritische succesfactoren
waarborgen integraliteit
taak- en verantwoordelijkheidstoedeling
transparante kosten- en opbrengstenverdeling
risico - toedeling
(waar aan de orde) vroegtijdig inschakelen marktpartijen
Kortom het sportbeleid zal gekenschetst moeten worden als ondernemend en
grensverleggend.
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1.4 De gevoerde discussies
Van meet af aan heeft vastgestaan dat de sportvisie niet van achter het bureau gemaakt zou
worden en dat diverse bronnen de visie zouden voeden en beïnvloeden. Dat begon bij de
allereerste versie die in april 2003 door de dienstdirectie werd voorgelegd aan de
portefeuillehouders Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport (OCWS). Deze “0” versie werd te
academisch bevonden.
De volgende versie, beter bekend onder “Discussienota” werd door het College van
Burgemeester & Wethouders vrijgegeven voor interactieve beleidsvorming. Het Maastrichtse
sportleven, georganiseerd en ongeorganiseerd, werd in een tweetal sessies in september
2003 bevraagd aan de hand van stellingen die in samenspraak met externe deskundigen
werden geformuleerd (zie bijlage 1). Vervolgens vond in oktober een zogenaamde
expertmeeting plaats waarna met enkele van deze experts nog een tweetal verdiepende
gesprekken zijn gevoerd. Met de bevindingen van deze bijeenkomsten is tenslotte op 24
november in verkennende zin met de Raadscommissie Breed Welzijn over de invulling van de
definitieve nota gesproken.
Het was niet de bedoeling om de inhoud van de conceptvisie op voorhand te legitimeren. Het
merendeel van de reacties tijdens alle bovengenoemde consultaties was kritisch-positief en
gaf blijk van het besef dat een heroriëntatie van gemeentelijk sportbeleid aan de orde moet
zijn. Veel reacties waren gericht op de brede visie, veel andere lagen meer op het vlak van
programma’s en uitvoering daarvan. Hieronder wordt ingegaan op de meest relevante reacties
en waarnemingen vanuit de discussies.
•

De attitude van de stad ten opzichte van sport en beweging moet drastisch
veranderen
Maastricht zou geen genoegen moeten nemen met de lage positie in het RSO-onderzoek, niet
omwille van het prestige maar omdat sportbeoefening en stimulering van de deelname door
sport een taak van de gemeente is. Als er geen wil is om de bewegingscultuur van de stad te
verbeteren heeft zelfs de beste sportnota niet meer dan de status van een verplicht nummer.
• Sport levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie
Geregeld werd deze vaststelling geformuleerd. Soms als legitimatie voor meer subsidies naar
de verenigingen, soms als argument voor meer geld voor sportbeoefening van specifieke
doelgroepen als jeugd, ouderen en gehandicapten, soms als smeermiddel om
achterstandssituaties te helpen oplossen. Over het algemeen was men unaniem in zijn
opvatting dat de stad geen substantieel gedeelte van het beschikbare geld zou moeten
inzetten ten behoeve van topsport, aldus de reacties.
• Sportbeoefening moet voor een zo breed mogelijke groep van de bevolking
toegankelijk zijn
Dat wil niet zeggen dat iedere vereniging en iedere groepering op van alles aanspraak kan
maken. De gemeente moet bij het toekennen van middelen in geld of in accommodaties
criteria en instrumenten ontwikkelen om de besteding van die middelen te optimaliseren.
Door sommige werd kwantiteit als belangrijke criterium gezien, anderen leggen meer nadruk
op kwaliteit. Dit gold zowel voor de grootte van de verenigingen als voor de accommodaties.
• Sport moet serieus genomen worden in het kader van economische en
ruimtelijke ontwikkelingen
De beleidsafdeling Sport en Recreatie van de Gemeente Maastricht moet meer zwaarte
hebben en krijgen, om zijn taak als regisseur en initiator te kunnen oppakken. Pas wanneer dit
is gerealiseerd mogen andere afdelingen en diensten een substantiële bijdrage van deze
afdeling verwachten. Ook kunnen de sportende burgers en het maatschappelijke middenveld
een zodanige rol van de afdeling verwachten.
• Er moet meer geld worden gestoken in verenigingen en accommodaties.
De komst van een nieuwe nota wekt blijkbaar verwachtingen in die richting. Sommigen
vonden het daarom verdacht dat de vrijetijdsmarkt in de discussie werd betrokken. Duidelijk
werd dat er respect is voor de traditie maar dat ook voorwaarden voor vernieuwing moeten
worden geformuleerd.
Veel van wat aangedragen is in de sessies zal terugkomen in de sportprogramma’s. Zie
hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 2 Aanleiding voor de sportnota
Lokale overheden en dus ook Maastricht onderstrepen het brede maatschappelijke belang
van sport en bewegen. Vele initiatieven worden in het kader van de breedtesportimpuls
gestimuleerd en gehonoreerd. Nochtans zijn deze initiatieven van tijdelijke aard.
Nieuwe trends, maatschappelijke ontwikkelingen, de lokale situatie en het rijksbeleid dwingen
de lokale overheid en de sportwereld om de bakens te verzetten naar de nieuwe tijd.
2.1 Omgevingsanalyse: trends en ontwikkelingen.
“de grenzen van de sport verbreden en vervagen”
Er is een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die van steeds grotere invloed zijn
op de vorm en de inhoud van sport. In de loop der jaren is de vrijetijdsbesteding enorm
geëvolueerd. Toenemende bestedingsruimte van burgers en een groeiend aanbod in de markt
met een veelal afnemende hoeveelheid vrije tijd, zetten extra druk op de vrije tijd. Er valt meer
te kiezen en er is minder tijd om keuzes in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd is de
belangstelling voor het lichamelijke duidelijk toegenomen en daarmee ook de belangstelling
voor lichamelijk inspannende activiteiten en de groeiende behoefte aan spanning en avontuur.
In toenemende mate lopen sport, recreatie, ontspanning en vermaak door elkaar. Voor
sportief Maastricht betekent dit een verruiming van de mogelijkheden door de opkomst van
instituten waar de individuele sporter gebruik van kan maken, zoals de fitness- en leisure
centra. Er bestaat een afnemende belangstelling om zich te binden aan verenigingen. Voor de
meer traditioneel georganiseerde sport vormt deze ontwikkeling een bedreiging, maar ook een
nieuwe kans.
De “individualisering” zal niet halt houden voor het hek van de sportvereniging. Integendeel.
Maastricht beschikt met 200 sportverenigingen over een fijnmazig netwerk met in totaal
ongeveer 25.000 leden. Sociaal kapitaal waar Maastricht trots op mag zijn. De
sportverenigingen krijgen echter steeds vaker te maken met problemen op het vlak van
ledenaantallen, financiën en regelgeving. Er komt meer vraag naar professioneel en
ondernemend kader en daardoor verandert de verenigingsbestuurder. Het wordt wel steeds
moeilijker om voldoende competente vrijwilligers te vinden. Steeds vaker zoeken verenigingen
naar andere partners. Een voorbeeld hiervan zijn de Maastrichtse petanque-verenigingen.
Als gevolg van de mechanisering, automatisering en gemotoriseerd transport in alle
geledingen valt bewegingsarmoede te constateren. Daarnaast is de sportparticipatiegraad in
Maastricht lager is dan het landelijke gemiddelde. Deze lichamelijke inactiviteit is een
gezondheidsrisico van formaat, dat leidt tot hoge kosten voor gezondheidszorg en
economische schade door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bewegen en regelmatige
lichamelijke activiteit, zo blijkt uit het onderzoek van VWS “Sport, bewegen en gezondheid”,
heeft een positieve invloed op de gezondheid, fitheid en kwaliteit van leven.
De gezondheid van de Maastrichtenaren is slechter dan het landelijke gemiddelde. Dit werd
ook al geconstateerd in de sociale visie. Maastricht is meer dan het landelijke gemiddelde
vergrijsd en de arbeidsongeschiktheid is hoog. Daar komt nog eens bij dat 71% van de
langdurig werklozen kampt met gezondheidsproblemen. Het percentage huishoudens met een
laag inkomen is 12.5%. In een aantal GSB buurten zelfs 20%. Daaruit kan een directe relatie
met gezondheid worden gelegd. Van de schooljeugd heeft ongeveer 25% een kwetsbare
positie ten aanzien van gezondheid. Vooral de jeugd in de leeftijd van 14 tot 18 jaar kiest
minder voor sport dan voorheen. Dit vraagt om nieuwe initiatieven en het stimuleren van
bewegingsvormen (zoals skaten en fietscrossen) die bij deze leeftijdsgroep aansluiten.
De bovengenoemde ontwikkelingen vragen ruimte en flexibiliteit. Maastricht is echter een
compacte stad met weinig ruimte. Een stad die woekert met de verdeling en invulling van
wonen, leven en de openbare ruimte. Speel- en recreatievoorzieningen zijn daardoor vaak het
kind van de rekening. Maastrichtenaren zijn dan ook ontevreden over de speelvoorzieningen
voor kinderen. Jongeren missen zelfs een aantal voorzieningen. Bestaande
sportaccommodaties kampen met achterstallig onderhoud.
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Ook kan worden geconstateerd dat (top)sportevenementen vaak van economische betekenis
zijn voor de stad en haar imago. De steeds verdergaande vercommercialisering van
evenementen heeft zijn weerslag op de stad en komt de economische vitaliteit van de stad ten
goede.
Tot slot is van belang te constateren dat het grotere Europa en de rol van de (EU)regio daarin
ook gevolgen hebben op het vlak van sport en recreatie. Regionaal is samenwerking en
versterking mogelijk gezien bijvoorbeeld de ontwikkeling in Parkstad van grootschalige leisure
activiteiten (Snowworld, Mondo Verde e.d.) of de topsportambities van Sittard-Geleen.
Maastricht kan meeliften met deze nieuwe ontwikkelingen.
2.2.

Rijks - en lokaal sportbeleid

Met het oog op de genoemde ontwikkelingen in paragraaf 2.1 heeft ook de rijksoverheid sport
hoog op de agenda staan. Zo wordt in het hoofdlijnenakkoord “Meedoen, Meerwerk, Minder
regels” van het huidige kabinet over sport gezegd:
“Sport is van grote maatschappelijke betekenis. Van sportbeoefening gaat een positieve
impuls uit voor jongeren en sport heeft door het fijnmazige netwerk van sportverenigingen en
vrijwilligerswerk een sterke samenbindende functie. Het overheidsbeleid is erop gericht, dat
waar nodig, te ondersteunen. Dit geldt in het bijzonder ook voor gehandicaptensport”.
Op lokaal niveau is in het Coalitieakkoord over sport opgenomen:
“Een groot deel van de Maastrichtse bevolking doet actief aan sport, individueel maar ook in
teamverband. Sport is niet alleen van belang voor de gezondheid, maar fungeert ook als
bindmiddel. Sport moet dan ook voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Het
achterstallig onderhoud aan accommodaties dient te worden weggewerkt, en bij de realisatie
van nieuwe sportvoorzieningen dienen deze bij voorkeur multifunctioneel te zijn. Er dient een
sporthal te komen waar ook (internationale) topsportevenementen kunnen plaatsvinden. Er zal
een nadere analyse plaatsvinden op specifieke wensen van jeugd en ouderen; aanpassing
van het accommodatiebeleid op basis hiervan is mogelijk”.
Door oprichting van een sportkoepel moeten organisaties en verenigingen in staat worden
gesteld om het sportbeleid in de stad samen met de gemeente verder vorm en inhoud te
geven.
Hiermee heeft de raad een ambitieuze wens uitgesproken om de “harde” infrastructuur van
sport te vernieuwen, te verbeteren en te verrijken met nieuwe voorzieningen terwijl ook de
steunstructuur moet worden verbeterd.
Sport heeft een duidelijke plek in de sociale visie. Daarin wordt namelijk aangegeven dat sport
op twee manieren een goede bijdrage levert aan een vitale sociale en economische structuur
(thema 1). Te weten: sport kan door een gerichte inhoudelijke inbreng zorgen voor een vitale
beroepsbevolking (b.v. bestrijding van hart- en vaatziekte) maar sport kan ook een
economische factor van betekenis zijn in commerciële zin. (Fitnesscentra, leisurecentra).
Sport levert door de verenigingsstructuur uiteraard een sterke bijdrage aan de sociale
samenhang en participatie (thema 2) alsook op het gebied van dienstverlening en zorg op
maat ten behoeve van gezondheid en zelfredzaamheid (thema 3).
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Hoofdstuk 3

Het tot nu toe gevoerde beleid

Terugblikkend op de afgelopen periode valt waar te nemen dat het sportbeleid zich enerzijds
gericht heeft op de algemene sport voor iedereen. Anderzijds is ingezet op extra impulsen ten
behoeve van specifiek sportbeleid. Beleid bedoeld voor specifieke doelgroepen. Dit laatste is
mede ingegeven door de Breedtesportimpuls van het ministerie van VWS en het Grote
Stedenbeleid waarin het accent vooral is komen te liggen op het achterstandenbeleid.
3.1.

Algemeen sportbeleid

Een terugblik op het algemene sportbeleid.
Sportaccommodaties
Voor wat betreft de sportaccommodaties richtte het beleid zich op de aanleg van velden,
zalen, sportaccommodaties enz., de bouw en verbouw van kleed en- clubgebouwen
(subsidieregeling), de verhuur van accommodaties en het onderhoud van de
sportaccommodaties (in het bijzonder de privatisering). De laatste jaren is er hard gewerkt om
de achterstand in onderhoud en beheer weg te werken.
Verenigingen/burgers
Ten aanzien van deze doelgroep heeft het accent gelegen op:
de implementatie van Sportservice. Het sportloket waar verenigingen en burgers met al
hun vragen en problemen ten aanzien van sport en recreatie terechtkunnen.
de bewegingsstimulering
herstructuering van sportinfrastructuur (bijvoorbeeld sportpark West)
stimuleren van verenigingsoverstijgende dan wel ondersteunende activiteiten
stimuleren van schaalvergroting t.b.v. de levensvatbaarheid van verenigingen
de legionella-aanpassingen
afhandelen van diverse subsidieverzoeken
De sportsubsidieregeling
De sportsubsidieregeling is een aanvullende regeling op de bestaande subsidieverordening
Gemeente Maastricht. Deze regeling bestaat uit een maximale 50% regeling en
stimuleringssubsidies (kadervorming, instuiven, evenementen)
De maximale 50% regeling houdt in dat erkende sportverenigingen in aanmerking kunnen
komen voor een tegemoetkoming in kosten die ontstaan voor de bouw c.q. verbouw van een
kleed/clubaccommodatie.
De huidige maximale 50% regeling dateert uit de ‘subsidieverordening kleed- en
clubgebouwen van 1992 en is een doorontwikkeling op de zgn. 1/3 regeling uit 1984, die de
mogelijkheid creëerde om subsidie te verkrijgen op de daadwerkelijke bouwkosten van
kleedaccommodaties.
Overige subsidieregelingen
Voor sportstimulering kunnen verenigingen subsidies ontvangen voor deelname door
vrijwilligers aan bondsopleidingen en voor het volgen en organiseren van kadercursussen.
Ook zijn er subsidiemogelijkheden ten aanzien van instuiven, evenementen,
sportkennismakingscursussen en gehandicaptensport.
Deze diverse vormen van subsidie zijn gebaseerd op de subsidieverordening van de
Gemeente Maastricht, die dateert uit 1994.
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Wet Onroerend Zaak belasting
De discussie over de onroerendzaakbelasting voor verenigingen (eigenaargedeelte en
gebruikersgedeelte), die gebruik maken van buitensportaccommodaties, speelt al enige jaren.
Een vrijstelling voor de betreffende verenigingen is niet mogelijk, omdat die vrijstelling strijdig
zou zijn met het zakelijke en objectieve karakter van de onroerendzaakbelasting. Daarnaast is
vrijstelling uitsluitend mogelijk als dit in de gemeentewet geregeld is, wat nu niet het geval is.
Jurisprudentie geeft aan dat tegemoetkomingen beter via rechtstreekse subsidiëring kunnen
plaatsvinden.
De financiële consequenties van dit beleid zijn op dit moment niet exact aan te geven. Een
schatting is dat eventuele subsidiëring van de bedoelde belasting ten aanzien van
sportverenigingen om en nabij de € 91.000, -- bedraagt. In de te concipiëren nota Subsidie- en
Tarievenbeleid voor sport en recreatie wordt op dit onderwerp verder ingegaan.
Tarieven
Er is de laatste jaren een spanning ontstaan tussen de exploitatiekosten van de
sportaccommodaties en de gehanteerde tarieven. De tarieven van buitensportaccommodaties
zijn sinds 1991 niet meer verhoogd in verband met de overdracht van onderhoud en beheer
(privatisering).
Voor de binnensportaccommodaties is, in het kader van de ombuigingsmaatregel 1991,
gekozen voor een tarifering van de kostprijs. Als gevolg daarvan is destijds voorgesteld de
tarieven in 1993 tot 1995 met 10% te verhogen en in 1996 en 1997 met 5% (exclusief
indexeringen). Tussentijds is door de raad besloten deze prijsstijging niet langer door te
voeren. De tarieven, behoudens indexering, zijn vanaf toen niet meer verhoogd.
Vooral binnensportverenigingen hebben de laatste jaren hun zorgen geuit over de hoogte van
de tarieven en de betaalbaarheid daarvan. Dit wordt mede versterkt door het feit dat
sportverenigingen hun ledenaantallen zien teruglopen, waardoor de huurkosten relatief zwaar
op de begroting drukken. Bovendien beschikken ze in tegenstelling tot de
buitensportverenigingen niet over een eigen kantine, waardoor er minder inkomsten zijn.
Verder is er een achterstand in het onderhoud van sportaccommodaties ontstaan, waardoor
het noodzakelijk werd eventuele tariefsverhogingen op basis van kostendekkende tarieven
voorlopig uit te stellen in afwachting van een te plegen inhaalslag.
Evenementen
De afgelopen jaren zijn incidenteel topsportevenementen georganiseerd. Zo kennen we o.a.
het jaarlijks terugkerende evenement van Jumping Indoor Maastricht, de Amstel Gold Race,
de Davis cup tennis. Vanuit de breedtesport-insteek kennen we het o.a. het jaarlijks
terugkerende evenement sportman/vrouw van Maastricht van het jaar, streetsport Tour voor
jeugd van 6 t/m 16 jaar, het schaatsen voor de jeugd op de schaatsbaan van Winterland.
Bovendien organiseert een groot aantal Maastrichtse verenigingen tal van evenementen.
Speelruimte
In de nota “Spelen in en om de stad, hoe doe je dat?” is het beleid weergegeven voor de
speelruimten in de stad. Het nieuwe speelruimtebeleid richt zich op het scheppen van een
pakket van maatregelen gericht op de inrichting van wijken en het creëren van draagvlak bij
de bewoners op zodanige wijze dat de jeugd de ruimte krijgt om zich lichamelijk, geestelijk en
sociaal optimaal te ontwikkelen zonder dat hiermee de leefbaarheid voor andere bewoners
vanuit maatschappelijk oogpunt wordt aangetast.
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3.2.

Specifiek sportbeleid

De afgelopen periode is sterk de nadruk komen te liggen op het specifieke sportbeleid. Dit is
mede ingegeven door het Grote Stedenbeleid en de Breedtesportimpuls van het Ministerie
van VWS, waardoor in de sociale pijler extra de nadruk is komen te liggen op specifieke
doelgroepen zoals de jeugd, gehandicapten en ouderen, minder financieel draagkrachtigen.
De activiteiten in het kader van de Breedtesportimpuls en het Grotestedenbeleid
voor de jeugd zijn bedoeld om de motorische ontwikkeling op zo jong mogelijke leeftijd te
stimuleren en hen kennis te laten maken met het brede aanbod van sport- en
bewegingsactivi teiten. In dit kader zijn door middel van impulsgelden een bewegingsconsulent
en twee counselors in Maastricht actief. Activiteiten zoals schoolsportkennismakingsprojecten,
schoolsporttoernooien, het invoeren van de bewegingsonderwijsmethode en
seizoensgebonden en thematische bewegingsactiviteiten zijn de afgelopen periode
uitgevoerd. Daarnaast hebben er activiteiten plaatsgevonden vanuit het sport en
bewegingsprogramma "Gezond in Beweging" en de jeugdparticipatie WhoZnext. Voor wat
betreft de gehandicapten, studenten en ouderen is het huidige beleid gericht op facetbeleid.
Dit wil zeggen dat het sportbeleid een structureel onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke
ouderen, studenten - en gehandicaptenbeleid.
In de kadernota “Student en stad” wordt door de gemeente Maastricht en de
onderwijsinstellingen onderkend dat het sportaanbod een belangrijk onderdeel is van het
geheel aan voorzieningen dat in een studentenstad aan studenten ter beschikking wordt
gesteld. Door invoering van de nieuwe bachelor-masterstructuur zal naar verwachting het
aantal buitenlandse studenten stijgen; bij hen is, veel meer dan voor Nederlandse studenten,
de beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande sportvoorzieningen een zwaarwegende factor
bij de keuze om in Maastricht te gaan studeren.
In het kader van het Grote Stedenbeleid is de afgelopen periode extra aandacht geschonken
aan sportactiviteiten in de zogenaamde GSB-buurten. De gemeente beschikt over een
samenwerkingsverband met Stichting Traject waar het project TraXs in het leven is geroepen
om vooral de vrije tijd in preventieve en curatieve zin voor jongeren vorm te geven. In het
kader van TraXs zijn een drietal sportbuurtwerkers in de wijken actief. Zij organiseren
activiteiten zoals o.a. de verlengde schooldag, pleinsport, straatsport tour, sportinstuiven en
bewegen voor ouderen.
3.3. Voldoen de gangbare beleidskaders?
Er gebeurt heel wat op sportgebied in de stad Maastricht.
De laatste jaren is hard gewerkt aan:
• de bewegingsstimulering
• de implementatie van het loket Sportservice
• herstructurering van accommodaties bijvoorbeeld sportpark West
• achterstallig onderhoud
• legionella-aanpassingen
Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen ten aanzien van het tot nu toe gevoerde
sportbeleid. Deze zijn:
• er bestaat onduidelijkheid in beleidskeuzes en prioritering (op korte-, midden- en
lange termijn)
• het sportbeleid ziet nog geen of weinig kans om sport te verbinden met wonen,
zorg en kinderopvang
• het sportbeleid sluit nog onvoldoende aan bij particuliere initiatieven
• het sportbeleid is niet verankerd in een lange termijn visie. Denk hierbij aan het
impulsbeleid. Vooral de sociale visie biedt hiervoor een goede gelegenheid.
• het sportbeleid dient meer in termen van maatschappelijke effecten te worden
geformuleerd
• er bestaat behoefte aan een meerjarenplanning
• er bestaat onduidelijkheid over de relatie onderhoud, kosten, tarieven en
betaalbaarheid.
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Er wordt geconstateerd bij de sportverenigingen dat:
• veel sportverenigingen een extreem intern gerichte houding hebben of anders
gezegd de verenigingen verdedigen teveel de eigen identiteit
• men te weinig de mogelijkheden en meerwaarde van integraal beleid en
samenwerking herkent
• het sportbeleid op verenigingsniveau steeds meer afhankelijk is van de inzet van
gekwalificeerde vrijwilligers in verband met toename van de complexiteit van weten regelgeving. Steeds minder vrijwilligers willen zich langdurig en intensief
verbinden.
• de steunstructuur ten behoeve van de verenigingen onvoldoende ontwikkeld is.
Naast bovenstaande problemen is er een terugloop van leden bij sommige verenigingen,
daarnaast is er een grote fysieke ruimtedruk door de compactheid van de stad, zijn de
financiële middelen beperkt en verandert de wens van de burger ook op het gebied van sport
en recreatie. Herijking van beleid is dus wenselijk.
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Hoofdstuk 4

Sportbeleidsvisie 2004- 2012

Ondernemend en grensverleggend
De cijfers wijzen uit dat het met de gezondheid van de inwoners slecht gesteld is.
Sport wordt conform de RSO-richtlijnen in Sportonderzoek 2000 gedefinieerd als:
Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifieke organisatorisch
verband maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een
specifieke voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften en
gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- en of
wedstrijdelement in de betreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn
gekomen.
Sport is tevens een benaming voor de verzameling van menselijke activiteiten, waarop de
gegeven definitie van toepassing is. Op deze definitie voortbouwend wordt onder 'sporter'
verstaan:
Een sporter is iemand die een activiteit verricht met een zekere frequentie, veelal in een
specifieke organisatorisch verband en doorgaans met gebruikmaking van een specifieke
ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op een wijze die is gerelateerd aan voorschriften en
gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie- of
wedstrijdelement in de betreffende activiteiten of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn
gekomen.
Voor de komende jaren wil de stad dan ook als hoofddoel formuleren dat Maastrichtenaren
sporten en bewegen leuk gaan vinden.De resultaten zouden terug te zien moeten zijn in het
vervolg op het Richtlijn Sportdeelname Onderzoek(RSO).

In 2012 moet de sportdeelname in Maastricht dichter bij het landelijke
gemiddelde komen, maar minimaal 60% zijn.
Geen gemakkelijke opgave, want net als bij lekker eten of drinken is dit gekoppeld aan
factoren als de te besteden middelen, het bekend zijn met de mogelijkheden, de
aantrekkelijkheid (spreekt iets aan, is het vernieuwend), soms kiest men voor het bekende en
weer een andere keer gebruikt men de gelegenheid voor andere doeleinden. Zo is het met
sport en bewegen ook. Voor de komende jaren is het dan ook van belang dat
er meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden van sporten en bewegen in
de stad,
sport en bewegen meer worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden
zoals het bevorderen van de gezondheid d.m.v. een actieve leefstijl,
sport en bewegen meer in het perspectief worden gezien van een bijdrage aan de
economische ontwikkelingen,
de mogelijkheden voor sporten en bewegen aantrekkelijk worden en in kunnen spelen
op nieuwe ontwikkelingen danwel trends,
Dit alles leidt in concreto voor de komende acht jaren tot de volgende speerpunten:

4.1.

Het verbeteren van de bewegingscultuur van de stad.

Hoewel de sportdeelname in de stad Maastricht achter blijft bij het landelijke gemiddelde is het
onbekend of dit daadwerkelijk ligt aan het feit dat Maastrichtenaren niet sportminded zijn.
De basis van de maatschappelijke betekenis voor sport wordt gelegd doordat velen sport leuk
vinden om te doen en naar te kijken. Vooral het spelkarakter, het competitie-element, de
bewegingscomponent, de sociale context en de mondiale verspreiding geven sport
aantrekkingskracht. Daarbij komt dat sport een laagdrempelig karakter heeft. Sport is bij
uitstek een gebied van interculturele ontmoeting en interacties. Bovendien is het
sportlandschap buitengewoon veelzijdig en veelkleurig: ieder kan naar aard en aanleg een
geschikte sporttak en sportvorm beoefenen. Hieruit kunnen we concluderen dat het mogelijk
moet zijn om meer mensen aan het sporten te krijgen.
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De komende acht jaren wordt daarom ingezet op een aantal uitgangspunten, die vervuld
moeten zijn om daadwerkelijk tot sporten en bewegen te kunnen komen.
a.
Het vergroten van de bekendheid met de sportmogelijkheden van de stad en de regio.
Doel is dat 70% van de burgers van Maastricht in 2012 op de hoogte zijn van de
sportmogelijkheden in de stad.
Doordat de burger bekend is met de mogelijkheden die er zijn in de buurt, stad of
regio kan men op een bewuste manier kiezen om te gaan sporten. Via de
hedendaagse mediatechnieken kan de burger op een vrij simpele manier bijvoorbeeld
via internet, de lokale tv, de regionale en/of lokale pers of de sportgids worden
geïnformeerd over sporten en bewegen in de stad.
b.

Het vergroten van de bewustwording van het belang van sport bij de Maastrichtenaar.
Hierbij gaan we ervan uit dat sport beoefend kan worden in verenigingsverband maar
er zijn ook veel mogelijkheden om ongebonden te sporten (individueel, in
vriendenkring etc.) Hoofddoel is om in 2012 de sportdeelname te laten stijgen tot
minimaal 60 %. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het doel dat 80% van de
schoolgaande jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kennis heeft gemaakt met het
brede aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.
Door op zo jong mogelijke leeftijd de motorische ontwikkeling te stimuleren en
jongeren kennis te laten maken met sport en bewegingsactiviteiten wordt ook het
bewustzijn over noodzaak en mogelijkheden vergroot. Een vroeg contact met sporten
en bewegen is van evident belang voor een levenslange sportbeoefening.

c.

Doel is het vergroten van de maatschappelijke betekenis van de sport door
middel van topsport. Deze betekenis laat zich schetsen vanuit vijf redenen:
topsport en breedtesport horen bij elkaar
de topsporter is een rolmodel en voorbeeld voor de jeugd
topsport stimuleert positieve individuele waarden
topsport zorgt voor meer maatschappelijke cohesie
topsport bevordert het imago en de economie van de stad
Maastricht heeft thans 29 door het Olympisch Steunpunt Limburg erkende sporters.
Hiervan heeft niemand de A of B status. Maastricht kent geen topsportverenigingen.
Behalve de betaalde voetbal organisatie heeft Maastricht slechts incidenteel een
topsportevenement (zie 4.3). Nieuwe loot aan het gemeentelijke sportbeleid van
Maastricht is de topsportontwikkeling, waarbij een duidelijke koppeling tot stand wordt
gebracht tussen breedtesport en topsport. Drie speerpunten staan centraal bij het
realiseren van dit beleid. Het bieden van faciliteiten (zie 4.4), het aanbieden van
topsportevenementen (zie 4.3) en ondersteuning aan lokale topsporters en talenten.
Voor dit laatste thema wordt aansluiting gezocht bij het netwerk van relaties dat reeds
via het Olympisch Steunpunt is opgebouwd voor begeleiding van talentvolle sporters.
Ook zal bij de nieuwe subsidieverordening overwogen moeten worden om
bovengenoemd thema een plek te geven.

d.

Doel is om een adviesraad te formeren, waarin twee keer per jaar op
strategische niveau over sportbepaling of beleidsverandering op sportgebied
wordt geadviseerd. Er wordt voorgesteld om een adviesraad voor sport als officieel
orgaan van het college in te stellen, analoog aan o.a. de ouderenraad en CIMM. De
leden van deze adviesraad zouden o.a. vertegenwoordigers van de landelijke
sportbonden, verenigingen van sportaanbieders, de UM, Hogeschool Zuyd,
koepelorganisaties van scholen, de GGD en welzijnswerk kunnen zijn. Op deze wijze
kan het beleid worden gevoed door waarnemingen uit de directe praktijk.

e.

Doel is om een actief overleg met de sportorganisaties te organiseren, waarin
de wethouder één keer per jaar met deze sportorganisaties van gedachten
gewisseld over gemeentelijk sportbeleid.
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f.

Doel is het continueren van het sportspreekuur van de wethouder zodat
sportverenigingen, andere organisaties maar ook particulieren met de
wethouder van gedachten kunnen wisselen over het gemeentelijke sportbeleid
in relatie tot hun eigen organisatie c.q. hun eigen belang.

4.2.

Het stimuleren van de sociale participatie in het algemeen en van
specifieke doelgroepen in het bijzonder door sport en bewegen.

Het stimuleren van de sociale participatie door sport en bewegen vormt een belangrijk
onderdeel van de sociale visie.
Voor het instandhouden van de verenigingsstructuur zal de gemeente de sportverenigingen
(als pijler van het sociale leven) in Maastricht op diverse manieren ondersteuning blijven
bieden. Samenwerking op bestuurlijk en technisch gebied en het aantrekken van kader en
vrijwilligers is voor de sportverenigingen onontbeerlijk.
De tweehonderd sportverenigingen in Maastricht zijn prominente sportaanbieders. De
organisatiegraad, het vrijwillige kader, de sociale verbanden en de betaalbaarheid voor leden
bieden garanties voor een goed sportaanbod. De kwaliteit van de sportclubs staat echter door
allerlei ontwikkelingen onder druk. De behoefte van de sporter wijzigt, de concurrentiepositie
van sportclubs verzwakt i.v.m. de confrontatie met de ongebonden sportbeoefening en de
druk op de vrijwilligers neemt toe. Daarnaast kampt een groot aantal verenigingen met
financiële problemen die vaak samenhangen met de accommodatielasten. Om adequaat in te
kunnen spelen op de recente ontwikkelingen binnen de sport zoals bijvoorbeeld de
consumptieve vraag van de moderne individualistische ingestelde sporter zal voor een aantal
vereniging schaalvergroting onontkoombaar zijn. Gezien het belang van de verenigingen voor
de sector zal de gemeente ondersteuning bieden (bijvoorbeeld door dienstverlening
(verenigingsondersteuningsplannen) en service) en subsidie verlenen in het kader van de
breedtesport, een helder en betaalbaar tarievensysteem ontwikkelen en het blijven bieden van
een loket (Sportservice) t.b.v. vragen die verenigingen hebben.
De gemeente zal criteria ontwikkelen op basis waarvan verenigingen in aanmerking komen
voor ondersteuning. Verenigingen die niet meer levensvatbaar zijn komen pas in aanmerking
voor ondersteuning als er samenwerking met andere verenigingen wordt gezocht. Doel is het
stimuleren van het instandhouden van de verenigingsstructuur door middel van
schaalvergroting.
Daarnaast zal de vertaling van de sociale visie in relatie tot het sportbeleid inhouden dat er
een sportbasis voor iedereen wordt gecreëerd. Echter voor sommige (kwetsbare) burgers is er
extra aandac ht. Het toekomstige sportbeleid zal zich richten op de doelgroepen jeugd (0-23
jaar), kwetsbare ouderen (65+) en mensen met een handicap. Tevens wordt een uitzondering
gemaakt voor de bewoners van prioritaire buurten. Aangezien daar vaak door hogere
werkloosheid en minder gestructureerde sociale binding hogere gezondheidsrisico’s zijn. Voor
de in deze alinea genoemde doelgroepen ligt het in de bedoeling om een eigentijds
sportaanbod met een passende subsidieregeling te creëren.
Twintig procent van de Maastrichtenaar is van buitenlandse afkomst. Sport als verbindend
element is voor deze groepering een goed voertuig om deel te nemen aan de samenleving.
Uit ervaring blijkt dat met name buitenlandse studenten vrij gemakkelijk aan de samenleving
zullen deelnemen. Vanuit de traditionele allochtonen groeperingen zijn de sportprogramma’s
voor de hierna genoemde doelgroepen belangrijk.
Op school wordt de basis gelegd voor een actieve leefstijl. Tijdens het bewegingsonderwijs
leren kinderen experimenteren met verschillende spel- en bewegingsvormen. Het
bewegingsonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de motoriek en identiteit van
kinderen en jongeren. Het is tevens een voorbereiding op de kennismaking met de recreatieve
en prestatieve sportvormen. Daarnaast is er een bewegingsarmoede onder kinderen en
jongeren. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 1 op de 8 kinderen te zwaar is.
Doel is dat 80% van de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kennis heeft
gemaakt met het brede aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.
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Een bijzondere categorie binnen de jeugd vormen de 14- tot 18-jarigen. Een categorie die
uitgedaagd moet worden en vooral in deze tijd vaker een baantje verkiest boven het
deelnemen aan een sportvereniging. Het is een lastige doelgroep. Enerzijds omdat ze dus
andersoortige activiteiten verkiezen boven sport. Anderzijds omdat ze ook moeilijk te binden
zijn aan bepaalde activiteiten. Doel is om jongeren van 14 tot 18 jaar uitdagende
sportactiviteiten aan te reiken mede met het oog op voorkomen van vroegtijdige uitval,
baldadigheid en vandalisme.
Hoewel ouderen in Maastricht al veel aan sport en bewegen doen moet er rekening gehouden
worden met deze doelgroep i.v.m. de toenemende vergrijzing. Het is evident dat bewegen
voor ouderen belangrijk is. Op die manier blijven zij gezonder, langer zelfredzaam en in
contact met anderen. Extra aandacht van de gemeente zal uitgaan naar de kwetsbare
ouderen. Door een beperkt aanbod is de bereikbaarheid en spreiding over de stad niet
optimaal. Doel is zoveel mogelijk ouderen en met name de kwetsbare ouderen te
stimuleren om te gaan sporten. Daarnaast is het doel het optimaliseren van de huidige
sportinfrastructuur voor ouderen en met name de kwetsbare ouderen.
Vanuit gezondheidsoverwegingen maar ook vanwege het sociaal maatschappelijk rendement
is het van belang dat mensen met een handicap zoveel mogelijk bewegen en sport
beoefenen. Het bestaande beleid zal dan ook worden geï ntensiveerd.
Er zal aandacht moeten zijn voor de fysieke bereikbaarheid van sportaccommodaties, de
subsidiëring van sport voor mensen met een handicap, het bieden van specifieke informatie,
het leggen van contacten en het stimuleren van sportverenigingen om activiteiten te
organiseren waaraan mensen met een handicap als gewone sporters kunnen deelnemen.
Doel is zoveel mogelijk gehandicapten te stimuleren om te gaan sporten en bewegen.
Sportbeoefening kan mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces helpen om een
zinvolle tijdsbesteding te vinden danwel hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.
Doel is het stimuleren van mensen, die niet deelnemen aan het arbeidsproces om te
gaan sporten.
De Maastrichtse studentensport heeft een ontwikkeling doorgemaakt die zich kenmerkt door
een geleidelijke groei van het aangeboden sportprogramma door sportverenigingen en de
Universiteit Maastricht. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een situatie waarin sport op veel
verschillende locaties door verschillende instanties wordt aangeboden. M.u.v. een eventueel
te realiseren multifunctioneel sportcomplex op de Campus kiest de gemeente niet voor eigen
sportcomplexen voor studenten. In 2003 is hard gewerkt aan de kadernota “student en sport”.
Na vaststelling van de strategische sportnota zal de kadernota waar nodig aangepast worden
en ter vaststelling aan het college voorgelegd worden.
Doel is het vaststellen van de kadernota “Student en sport”.
In Maastricht zijn meer dan 20.000 vrijwilligers actief. De vrijwilligers zijn de ruggengraat van
Maastrichtse samenleving. Er zijn zo’n 3.000 vrijwilligers actief in de sportsector, daarnaast is
ook een onbekend aantal vrijwilligers werkzaam bij minder formeel georganiseerde clubs. Het
wordt echter steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. De verwachting is overigens niet dat
het aantal vrijwilligers afneemt, maar dat zij minder arbeidsintensieve taken en meer korte
afgeronde taken willen vervullen. De gemeente is van mening dat de ouders een belangrijke
bijdrage aan het verminder c.q. opheffen van het tekort van vrijwilligers kunnen leveren.
Op 18 juni 2002 is de nota vrijwilligerswerk door de Raad vastgesteld, waarbij de
sportverenigingen zijn betrokken. Het is van belang dat verenigingen een visie hebben op het
vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Er is een tendens tot professionalisering en er is zelfs
sprake van een verschuiving richting betaalde krachten: de zogenaamde
verenigingsmanagers.
Doel is het behouden en versterken van het aantal vrijwilligers in Maastricht. Daartoe
behoort onder andere de toename van het aantal verenigingen met een
vrijwilligersbeleid en met geschoolde vrijwilligers.
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4.3.

Sport en bewegen verbinden met economie en werkgelegenheid

Ondernemend
Het binnenhalen van commerciële sportevenementen en voorzieningen draagt bij aan de
versterking van de economische structuur van de stad. Immers grote bedrijven zoeken bewust
naar gemeentes met een goed vestigingsklimaat. Vandaar het belang van bijvoorbeeld
kwalitatief goede fitnesscentra en zwembaden.Commerciële sportvoorzieningen moeten
gestimuleerd worden om zich in Maastricht te vestigen om zodoende structureel onderdeel uit
te maken van het stedelijke aanbod ten behoeve van een goed vestigingsklimaat.
De clustering van activiteiten in multifunctionele sportcomplexen leidt tot accommodaties
waarvoor de benodigde investeringen niet alleen door de overheid opgebracht kunnen
worden. Zogenaamde PPS-constructies zijn dan ook noodzakelijk en kunnen leiden tot
hoogwaardige sport - en leisurevoorzieningen. Door functievermenging (bijvoorbeeld sport,
ontspanning, detailhandel) ontstaan aantrekkelijke voorzieningenstructuren waar de moderne
consument gebruik van maakt.
De gemeente kan in dit verband een stimulerende en regisserende rol vervullen onder andere
door de inbreng van haar eigen infrastructuur (sportvelden, onderwijsvoorzieningen e.d.), door
bestemmingsplannen en door subsidiëringen.
Doel is het verrijken van het huidige aanbod van commerciële sportvoorzieningen
waarbij onderzocht wordt of dit te realiseren is met PPS-constructies.
Nadrukkelijk kiest Maastricht voor het veel meer investeren in de breedtesport dan in de
topsport. In het Coalitieakkoord over sport is echter opgenomen dat er een sporthal dient te
komen waar ook (internationale) topsportevenementen kunnen plaatsvinden. Een topsporthal
heeft (op dit moment) in Maastricht onvoldoende bestaansrecht. Een nieuwe vergrote sporthal
met een flexibele tribunecapaciteit die geschikt is voor “kleinschalige” lokale, regionale en
nationale sportwedstrijden zal wel in de vraagbehoefte voorzien. Ervaringscijfers tonen aan
dat in Nederland geen enkele topsportaccommodatie rendabel is. Ook is er sprake van een
grote concurrentie op de mondiale markt van topsportevenementen. Daarnaast is concurrentie
met het MECC niet zinvol, het MECC voor grotere sportevenementen voldoende capaciteit
biedt. Voorbeelden hiervan zijn de Daviscup en JIM. Een vergrote sporthal zal gezien dit
gegeven vooral ingezet worden bij “kleinschalige” sportevenementen.Buiten bovengenoemde
legitimatie wordt in de concept-plannen “programmering en ruimtelijke verkenning van de
Geusselt” aangegeven dat tot sloop van de oude sporthal dient te worden overgegaan. De
huidige sporthal is veertig jaar oud.
Doel is het realiseren van een nieuwe “vergrote” sporthal met een flexibele
tribunecapaciteit.
Maastricht heeft tot op heden minder activiteiten ontplooid om (top)sportevenementen naar de
stad te halen. Vooral haar uitstekende ligging in euregionaal perspectief en de positieve
werking naar de economie en dus het creëren van werkgelegenheid pleit voor een actieve
benadering om (top)sportevenementen naar de stad te halen. De komende acht jaar dient
actiever daarop te worden ingezet.
De komende jaren wordt gestreefd een nog nader te bepalen aantal
(top)sportevenementen naar Maastricht te halen.
De veiligheid in en rondom de sportcomplexen vraagt om maatregelen zoals meer toezicht.
De inzet van toezichthouders heeft tot nu toe plaatsgevonden door middel van gesubsidieerde
arbeid. Door grootschalige bezuinigen op rijksniveau dreigt er een knelpunt te ontstaan.
Daarnaast vragen grotere en complexere sportaccommodaties in het kader van de veiligheid
professionaliteit op het gebied van toezichthoudersschap. Dit is een probleem dat een
oplossing vraagt. Uiteraard levert dit een bijdrage aan het creëren van de werkgelegenheid.
Doel is een realiseren van kwalitatief goed toezichthoudersschap en de financiering
daarvan.
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4.4.

het bevorderen van sport en bewegen in de openbare ruimte en
structureel inpassen van sport en bewegen in de toekomstige
planontwikkelingen van de stad

Grensverleggend
In 2030 zijn de binnensportaccommodaties in multifunctioneel verband vooral te vinden in
stedelijke voorzieningen en in de woonmilieus (wijken en buurten). De speelvoorzieningen zijn
flexibel ingezet in woonmilieus met een hoge concentratie aan gezinnen met kinderen. De
ruimtevragende buitensportaccommodaties zijn sterk geclusterd in de stadsranden
gecombineerd met recreatieve voorzieningen als natuurlijke overgang naar de natuur- en
landschapsgebieden. Stedelijke voorzieningen op het gebied van sport en leisure en
gezondheid zijn gekoppeld aan de Geusselt, Randwijck en Dousberg. Mogelijk in de toekomst
in Belvédère. De parken zijn in meer of mindere mate in alle woonmilieus te vinden. De
watersport is sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van Maastricht als stad aan de Maas (de
Maasoevers en het Bassin).
Anno 2003 is duidelijk dat voor het beoefenen van sport, goede basisvoorzieningen nodig zijn.
Om deze goede basisvoorzieningen te realiseren is het noodzakelijk dat alle achterstanden in
onderhoud en beheer van sportaccommodaties de komende jaren worden weggewerkt.
Hiertoe zijn in overleg met de dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken (SBF) in het kader van
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) afspraken gemaakt. De afspraken betreffen het
opstellen van meerjaren beheers- en onderhoudsplan voor de buitenaccommodaties. Tevens
e
is besloten om de 3 fase van de privatiseringsronde definitief geen doorgang te laten vinden.
Het onderhoud van de sportvelden en de openbare ruimte blijft dientengevolge vooralsnog bij
de gemeente.
Met de dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken (SOG) zijn afspraken gemaakt over de
binnensportaccommodaties. Bij de handhaving van de huidige binnensportaccommodaties
blijkt uit het meerjaren onderhoudsplan dat er een financieel knelpunt bestaat.
Doel is te komen tot goede basisvoorzieningen voor het beoefenen van sport en
recreatie.
Ten aanzien van de lokale sportinfrastructuur (zowel bestaande als nieuwe accommodaties)
zal vanuit het principe “liever kwaliteit dan kwantiteit” een kwaliteitsslag worden gemaakt.
Uitgangspunt zal zijn dat investeringen duurzaam zijn, niet alleen op stedelijk niveau, maar
ook op het niveau van wijk en buurt. Dit kan verdunning van het aanbod tot gevolg hebben.
Doel is vanuit het principe “liever kwaliteit dan kwantiteit” een kwaliteitsslag te maken
hierbij rekening houdend met een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de
stad.
Inmiddels is voor het toekomstige sportaccommodatiebeleid een aantal criteria geformuleerd:
sportaccommodaties dienen een rol te spelen in het oplossen/beheersbaar maken
van de sociale problematiek in de betreffende buurt/wijk;
toekomstige investeringen zullen multifunctioneel (voor sport), sober, maar
functioneel en doelmatig gebouwd en ingericht worden.
het algemene belang gaat boven het verenigingsbelang;
aansluiten bij stedelijke beleidsontwikkelingen en waar mogelijk bij groene en
recreatieve structuren in stad en regio, evenwicht in spreiding, toegankelijkheid en
bereikbaarheid;
nieuwbouw van sportaccommodaties door middel van publiek private
samenwerking te realiseren;
mogelijke synergie-effecten, waarbij gekeken wordt of herstructurering en
herinrichting van zowel binnen-als buitensportaccommodaties tot de
mogelijkheden behoren. Een en ander kan het afstoten van accommodaties tot
gevolg hebben;
de opbrengsten uit verkoop of exploitatie komen ten gunste van de sport;
een adequaat vastgoedbeheer op basis van een structureel budget ten behoeve
van investeringen en beheer/onderhoud ontwikkelen.
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Om zicht te hebben op de gebruiker van en de vraagkant van sportaccommodaties zal
onderzoek moeten plaatsvinden. Langdurige onderbezetting van de sportaccommodatie zal
sluiting tot gevolg hebben. Het voornemen tot sluiten kan betekenen dat gedeeld of hernieuwd
gebruik met andere verenigingen tot de mogelijkheden behoort. Van dit uitgangspunt wordt
afgeweken als andere prioritaire maatschappelijke doelen daardoor worden gerealiseerd.
Sportvoorzieningen vragen een groot ruimte beslag (bijvoorbeeld sportvelden). Voor een
compacte stad als Maastricht waarbij elke vierkante meter telt is een goede afweging tussen
de functies wonen, werken en recreatie van groot belang. Het is noodzakelijk dat bij de
ontwikkeling van herstructureringsprogramma’s goed nagedacht wordt over de functie sport,
spelen en leisure. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe invulling van Sportpark West in het
kader van de herstructurering, de Geusselt en mogelijk Belvédère.
Doel is sport onderdeel te maken van het gemeentebreed integraal
accommodatiebeleid.

4.5.

Flankerende instrumenten

Om het beleid handen en voeten te geven zijn er instrumenten nodig. Deze instrumenten
geven sturing aan de verdeling van de middelen en het volgen van de resultaten en effecten
van het beleid.
Uitvoeringsorganisatie
Een duidelijk gepositioneerde uitvoeringsorganisatie die op ondernemende wijze vanuit de
vraagoriëntatie functioneert naar burgers, instellingen en organisaties en zorgdraagt voor de
uitvoering van het sportbeleid is absoluut noodzakelijk. Dat wil zeggen al het sportbeleid en
met name gericht op specifieke doelgroepen. De uitvoeringsorganisatie, is efficiënt, effectief,
flexibel, daadkrachtig en is gericht op bundeling van kwaliteit en deskundigheid en
samenwerking met externe partners.
Doel is te komen tot een uitvoeringsorganisatie voor sport en bewegen naast een
beleidsafdeling.

Subsidie- en tarievenbeleid
Doel is om te komen tot een nieuwe gemeentebrede subsidieverordening voor sport en
recreatie. De nieuwe verordening is één op één afgestemd met de speerpunten van het door
de Raad vastgestelde sportbeleid. In 2004 zal de afdeling sport en recreatie, zoals
afgesproken in de jaarplanning 2004, een raamwerk voor deze nieuwe verordening opleveren.
In deze nieuwe verordening zal de huidige maximale 50% regeling die verouderd is onder de
loep te worden genomen. De uiteindelijk regeling zal als sturingsinstrument ingezet moeten
worden. Verder zal onderzocht moeten worden of de Wet Onroerend Zaak belasting en
topsport hierin kunnen worden meegenomen.
Bij realisatie van het wegwerken van achterstallig onderhoud worden vanaf 2004, per
accommodatie en vooruitlopend op de nieuwe nota tarievenbeleid, de huidige tarieven
gedifferentieerd en stapsgewijs aangepast tenminste met jaarlijkse indexeringen. Doel is om
te komen tot een nota tarievenbeleid.
Monitoring
Een essentiële voorwaarde voor een doelgericht en effectief sportbeleid is het hebben van
informatie over de wijze waarop sport zich ontwikkelt. Op basis hiervan
1. kunnen voorstellen worden ontwikkeld
2. kan bepaald worden op welke wijze middelen worden ingezet
3. kan bekeken worden of de beschikbare sturingsinstrumenten functioneren en het beoogde
maatschappelijke effect wordt bereikt
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Periodiek dient er een analyse per beleidsthema gemaakt te worden, deze analyse wordt in de
meerjarenplanning verwerkt.
Waar komt deze informatie vandaan:
1. uit de strategische beleidsmonitor
2. uit de integrale buurtpeiling / integrale stadspeiling
3. uit de specifieke sportmonitor die informatie oplevert t.b.v. beoordeling of de in de
sportnota genoemde doelstellingen worden gerealiseerd
Na besluitvorming over deze nota, zal er een continu proces worden gestart met betrekking tot
resultaat - en effectmeting en monitoring. Dit zal in de toekomst de sturing op het sportbeleid
verbeteren. Doel is het realiseren van een specifieke beleidsmonitor voor sport die
informatie oplevert t.b.v. beoordeling of de genoemde doelstellingen in de sportnota
worden gerealiseerd.

Hoofdstuk 5

Maatschappelijke effecten

In 2012 moet de sportdeelname in Maastricht dichter bij het landelijke gemiddelde
komen, maar minimaal 60% zijn.
Om dit te bereiken wil sport een bijdrage leveren aan de volgende maatschappelijke
effecten.
Uit de sociale visie:
verminderen gezondheidsachterstand (kwetsbare groepen)
verhoging sociale zelfredzaamheid
vergroten van de leefbaarheid in de buurten. Verbeteren van de omvang, de kwaliteit
en de openstelling van voorzieningen, met name voor kinderen/jongeren en
ouderen/gehandicapten voor wie bepaalde voorzieningen in de wijk van groot belang
zijn.
bevorderen van de maatschappelijke participatie middels het faciliteren van het
vereniging- en vrijwilligerswerk, met name die van jongeren en actieve ouderen.
Uit de economische visie:
verhogen arbeidsparticipatie
toename van de vitaliteit van de stad
als specifiek speerpunt geldt de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie
Uit de fysieke pijler:
sport- en speelvoorzieningen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijke
woonomgeving en de leefbaarheid (schoon, heel en veilig)

-
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HOOFDSTUK 6

SPORTPROGRAMMA'S

In de vorige vijf hoofstukken is een sportvisie ontwikkeld voor de periode 2004-2012. Deze
visie vormt de uitgangspunten voor de verschillende programma's die in onderstaand
hoofdstuk op belangrijke onderdelen van het beleid worden gepresenteerd. Het betreft
programma's op het gebied van:
de bewegingscultuur van de stad
de sociale participatie door sport en bewegen
de economie en sport en bewegen
sport en bewegen in openbare ruimte en de toekomstige planontwikkeling
flankerende instrumenten.
De sportvisie bestrijkt een periode van acht jaar. Deze termijn is gekozen omdat structurele
tendensen een langere tijd effect zullen hebben. De programma's zullen moeten
corresponderen met de programmabegroting van de gemeente Maastricht.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet alle programma's zich in dezelfde fase bevinden:
voor bepaalde vraagstukken dienen zich relatief snel te realiseren oplossingen aan, voor
andere problemen is de globale beleidsrichting aanwezig maar zal grondig onderzoek moeten
worden gedaan naar met name de (financiële) 'ins and outs'.
Het ligt in de bedoeling dat de sportprogramma's (het voorgenomen beleid op hoofdlijnen) bij
de jaarlijkse behandeling van de programmabegroting bijgesteld, verfijnd en geactualiseerd
worden. De eerste bijstelling vindt plaats tijdens de vaststelling van de begroting van 2005.
Deze bijstelling zal plaatsvinden op grond van de wens van de raad en het college.
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Programma 1

De bewegingscultuur van de stad

Doel is dat 70% van de burgers van Maastricht in 2012 op de hoogte is van de
sportmogelijkheden in de stad.
Voorstel
Sport en recreatie zal in samenwerking met de afdeling voorlichting een communicatieplan
ontwikkelen waar de informatie naar burgers toe wordt uitgewerkt.
Onderdeel van dit plan zal in ieder geval het ontwikkelen van een toegankelijke website zijn.
Daarnaast zal samen met de lokale TV bekeken moeten worden in hoeverre het thema sport
en bewegen voor het voetlicht gebracht kan worden. Dit geldt tevens voor de lokale en/of
regionale pers. Uiteraard blijven de reguliere activiteiten van kracht zoals het informatiebulletin
richting de verenigingen en de sportgids. De reguliere activiteiten dienen onderdeel uit te
maken van de website.
Doel is dat 80% van de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kennis heeft
gemaakt met het brede aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten.
Voorstel
Structurele inbedding van de programma’s voor de jeugd in de schoolse fase t.w.;
* Sport en bewegingsonderwijs (vakwerkplan bewegingsonderwijs, toetslessen,
signaleren en doorverwijzen “Club Extra”),
* Seizoensgebonden en thematische bewegingsactiviteiten,
* Schoolsportkennismaking,
* Gezond in beweging,
* School in beweging (sportoriëntatie en jeugdparticipatie)
Structurele inbedding van de programma’s voor de jeugd in de vrijetijds-fase o.a.;
* Pleinsport
* Sport- en spelinstuiven
* Schoolsportdagen
* Grote activiteiten – Streetsport Tour, Schaatsen basisonderwijs Winterland
* Clinics
* Verlengde schooldag
* Sport- en spelcursus vrijwilligers kinderwerk
Dit is alleen mogelijk bij structurele inbedding van de formatie voor het initiëren,
implementeren en uitvoeren van de bovengenoemde voorstel in een uitvoeringsorgaan Sport
en Bewegen t.w. één bewegingsconsulent, twee counselors, drie sportopbouwwerkers.
Doel is het vergroten van de maatschappelijke betekenis van de sport door middel van
topsport.
Voorstel
Drie speerpunten staan centraal bij het realiseren van dit beleid. Het bieden van faciliteiten
(zie 4.4), het aanbieden van topsportevenementen (zie 4.3) en ondersteuning aan lokale
topsporters en talenten. Voor dit laatste thema wordt aansluiting gezocht bij het netwerk van
relaties dat reeds via het Olympisch Steunpunt is opgebouwd voor begeleiding van talentvolle
sporters. Ook zal bij de nieuwe subsidieverordening overwogen moeten worden om
bovengenoemd thema een plek te geven.
Doel is om een adviesraad te formeren, waarin twee keer per jaar op strategisch niveau
over sportbepaling of beleidsverandering op sportgebied wordt geadviseerd.
Doel is het continueren van het sportspreekuur van de wethouder zodat
sportverenigingen, andere organisaties maar ook particulieren met de wethouder van
gedachten kunnen wisselen over het gemeentelijke sportbeleid in relatie tot hun eigen
organisatie c.q. hun eigen belang.
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PROGRAMMA 2

Sociale participatie door sport en bewegen

Doel is het stimuleren van het instandhouden van de verenigingsstructuur door middel
van schaalvergroting.
Voorstel
De gemeente zal criteria ontwikkelen om te kunnen bepalen welke verenigingen in
aanmerking komen voor ondersteuning. Verenigingen die niet meer levensvatbaar zijn komen
pas in aanmerking voor ondersteuning als er samenwerking met andere verenigingen wordt
gezocht.
Doel is om jongeren van 14 tot 18 jaar, uitdagende sportactiviteiten aan te reiken mede
met het oog op het voorkomen van uitval, baldadigheid en vandalisme.
Voorstel
Bovenstaande doelstelling in te bouwen in de programma’s voor de jeugd in de vrijetijds fase.
Doel is zoveel mogelijk ouderen en met name de kwetsbare ouderen te stimuleren om
te gaan sporten. Daarnaast is het doel het optimaliseren van de huidige
sportinfrastructuur voor ouderen en met name de kwetsbare ouderen.
De Stichting Trajekt en Het Gilde bieden mogelijkheden voor ouderen in het kader van Meer
bewegen voor Ouderen. Naast de voorlichtingsactiviteiten die Trajekt en het Gilde zelf
uitvoeren alsmede de voorlichting aan ouderen via de Ouderenraad en de organisaties die
daaraan gelieerd zijn, zal Sportservice deze mogelijkheden tevens promoten.
Voorstel
Via de ouderenraad zal worden geïnventariseerd of en in welke mate er obstakels zijn, die
ouderen ondervinden bij het mogelijk deelnemen aan sportprogramma's. Ook wordt
onderzoek verricht naar deelname van ouderen aan sport en bewegen. Dit zal uiteindelijk
worden vertaald in programma’s.
Doel is zoveel mogelijk gehandicapten te stimuleren om te gaan sporten en bewegen.
Voorstel
Ten behoeve van de mensen met een handicap zal het huidige beleid worden geï ntensiveerd.
In de nieuwe subsidieregeling zal subsidiering van sport voor mensen met handicap
onderdeel uit maken. Er wordt bekeken in hoeverre een stimuleringspremie mogelijk is voor
organisaties die specifieke activiteiten ontplooien voor deze doelgroep.
Doel is het stimuleren van mensen, die niet deelnemen aan het arbeidsproces om te
gaan sporten.
Voorstel
Ontwikkelen van een programma voor mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Er
zal bekeken worden of bij de uitwerking van dit programma een synergie gevonden kan
worden met verzekeringsmaatschappijen, uitkerende instanties en reintegratiebedrijven.
Doel is het vaststellen van de kadernota “Student en sport”.
Doel is het behouden en versterken van het aantal vrijwilligers in Maastricht. Daartoe
behoort onder andere de toename van het aantal verenigingen met een
vrijwilligersbeleid en met geschoolde vrijwilligers.
Voorstel
De uitwerking van het vrijwilligersbeleid zal verder plaatsvinden in het kader van de nota
vrijwilligersbeleid. Wel zal stimulering van de ontwikkeling van een vrijwilligersvisie door
verenigingen als speerpunt worden opgenomen in de subsidieregeling.
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Programma 3

De economie en sport

Doel is het verrijken van het huidige aanbod van commerciële sportvoorzieningen
waarbij onderzocht wordt of dit te realiseren is met PPS constructies.
Voorstel
Sport en Recreatie zal een bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur
van de stad. Immers grote bedrijven zoeken bewust naar gemeentes met een goed
vestigingsklimaat. Vandaar het belang van bijvoorbeeld kwalitatief goede fitnesscentra en
zwembaden.Commerciële sportvoorzieningen moeten gestimuleerd worden om zich in
Maastricht te vestigen om zodoende structureel onderdeel uit te maken van het stedelijke
aanbod ten behoeve van een goed vestigingsklimaat.
Doel is het realiseren van een nieuwe "vergrote" sporthal met een flexibele
tribunecapaciteit.

De komende jaren wordt gestreefd een nog nader te bepalen aantal
(top)sportevenementen naar Maastricht te halen.
Voorstel
Samen met de dienst Sociale en Economische Zaken (SEZ) zal een nog nader te bepalen
aantal (top)sportevenementen worden uitgezet. Dit zullen zowel klein - als grootschalige
evenementen zijn, die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van de stad. Deze
evenementen zullen in een meerjarenplanning worden opgenomen. Met daarin helder de rol
die de gemeente speelt.
Doel is een realiseren van kwalitatief goed toezichthoudersschap en de financiering
daarvan.
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Programma 4
Sport en bewegen in de openbare ruimte en de
toekomstige planontwikkeling van de stad
Doel is te komen tot goede basisvoorzieningen voor het beoefenen van sport en
recreatie.
Voorstel
komen tot een beheers- en onderhoudsplan voor de buitenaccommodaties met een
financiële onderbouwing (SBF)
komen tot een beheersplan voor de binnenaccommodaties met een financiële
onderbouwing (SOG)
komen tot een meerjaren investeringsplan
komen tot een beleidsvisie Recreatie
de beleidsvisie Speelruimte koppelen aan financiële kader
wegwerken achterstanden en beheer in onderhoud
Doel is vanuit het principe “liever kwaliteit dan kwantiteit” een kwaliteitsslag te maken
hierbij rekening houdend met een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de
stad.
Voorstel
Ten aanzien van de lokale sportinfrastructuur (zowel bestaande als nieuwe accommodaties)
zal vanuit het principe “liever kwaliteit dan kwantiteit” een kwaliteitsslag worden gemaakt.
Uitgangspunt zal zijn dat de investeringen die worden gepleegd duurzaam zijn. Niet alleen op
stedelijk niveau, maar ook op het niveau van wijk en buurt. Dit kan verdunning van het aanbod
tot gevolg hebben.
Doel is het scheppen van een pakket aan voorzieningen en maatregelen gericht op de
inrichting van wijken en het creëren van draagkracht bij bewoners op zodanige wijze
dat de jeugd en jongeren ruimte krijgen om zich lichamelijk, geestelijk en sociaal
optimaal te ontwikkelen zonder dat hiermee de leefbaarheid voor andere bewoners,
vanuit maatschappelijk oogpunt wordt aangetast.
Voorstel
Implementeren van de visie speelruimte.

Doel is sport integraal onderdeel te maken van het gemeentebreed integraal
accommodatiebeleid.
Voorstel
Dit te realiseren met de uitgangspunten zoals benoemd in bijlage 2.
Doel is het realiseren c.q. de haalbaarheid te toetsen van diverse projecten
1. Sportpark West
Realiseren multifunctionele sportaccommodatie in sportpark west ten behoeve van
sportverenigingen R.K.V.V.L. Polaris, Honk - en softbalclub Maastricht, American Football
Club en de Eerste Maastrichtse Rugby Club.
2. Sportclub Caberg
Participeren in ontwikkeling multifunctionele sportaccommodatie Sportclub Caberg
3. VV Vinkenslag
Realiseren van een nieuw sportcomplex ten behoeve van de voetbalclub v.v. Vinkenslag
op WZL terrein (collegenota plan Vinkenslag 5 april 2001)
4. Jekerdal
Laatste fase van de realisering van een hoogwaardige stedelijke sportvoorziening in
Jekerdal waarbij sprake is van een bundeling van sportaccommodaties (tennis, voetbal en
atletiek)
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5. R.K.S.V. Leonidas
Realiseren planontwikkeling nieuwe kleedaccommodatie ter verbetering van de huidige
sportaccommodatie.
6 Watersportvereniging Maasvogels en Randwijck
Participeren in haalbaarheidsstudie hoogwaardige (multi)functionele sportaccommodatie.
Ter versteviging van de sportinfrastructuur gezamenlijk met Randwijck.
7. M.S.V. Saurus
Participeren in de haalbaarheidsstudie van een nieuw kleed/club gebouw
8. Jachthaven Sint Pieter
Uitbaggeren jachthaven i.v.m. slib. Naar aanleiding van onderzoek door Grondmij wordt
dit verplaatst naar 2007
9. Watersportvereniging Treech
Realisering nieuwe kleed/club accommodatie ter versteviging van de sportinfrastructuur
10. Malberg
Realisering multifunctionele sportaccommodatie in Malberg ten behoeve van de
sportverenigingen, basisschool Malberg en het verenigingsleven Malberg
11. IBC
Realisering nieuwe sportaccommodatie voor fusieverenigingen Itteren en VNB
12. Geusselt
Realisering van een multifunctionele sportcomplex met een mixture van kantoor-, sporten leisurevoorzieningen en woningbouw. (Collegebesluit 2 oktober 2000.32370).
Bovendien zal er een herstructurering plaatsvinden van de huidige sport- en
recreatievoorzieningen
13. Randwijck/Campus
Participatie in overlegstructuur met SOG over haalbaarheid van een multifunctioneel
sportcomplex met een mixture van huisvestingsvormen voor diverse doelgroepen,
kantoor- en sportvoorzieningen (Collegebesluit 2001.12806)
14. VV Scharn
Realisering nieuw sportaccommodatie aan de Oude Molenweg, opheffen dislocatie
Akersteenweg
15. Terassenpark
Ontwikkelen recreatieve structuur.
16. VV Heer
Realisering nieuwe c.q. aangepaste sportaccommodatie aan de Laan in de Drink en
opheffen dislocatie Demertdwarsstraat t.b.v. bouw BTC
17. Amby
Vernieuwing binnen en buiten sportaccommodatie Amby in relatie tot de brede school.
18. Skaten
Participeren in een haalbaarheidsstudie om te bekijken of het skate-beleid herzien moet
worden. Er wordt een voorstel uitgewerkt om een skate-voorziening op de Griend te gaan
realiseren.
19. Fietscross
Na aanleiding van een verzoek zal bekeken worden of het mogelijk is om nabij
industrieterrein Scharn-Noord een fietscrossbaan aan te leggen.
20. Semi openbare speelruimte
Benutten schoolpleinen als openbare speelplek waardoor er efficiencyverbetering
optreedt. Efficiencyverbetering d.m.v.
1. wegwerken ontstane situatie uit het verleden: Hetzij de openbaarheid van het
schoolplein opheffen (bij voldoende speelplekken in de wijk) of formaliseren met
behulp van een contract (aantal locaties: 6)
2. realiseren van één speelplek op die plaatsen waar een openbare speelplek naast een
schoolplein ligt (aantal locaties: minimaal 2). In Limmel combinatie van BO
Merkenveld en speelplek Sereptaplein, Malberg etc.
21. JOP
Realiseren van twee JOP’s waarvan één tijdelijk voorzieningen en een omzetting van één
tijdelijke in een permanente voorziening
22. Spelen in Villapark/West
Realiseren van 1 speelplek voor kinderen van 6-12 jaar in Villapark / St. Pieter in
samenspraak met bewoners
23. Speelstraat
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In samenspraak met buurtbewoners stimuleren en mogelijk maken van spelen op straat
d.m.v. vooraf geregelde en afgesproken afsluiting van (een deel van) de straat.
24. Herstructurering aantal speelplekken in de Heeg, Wijckerpoort en WVV
Vermindering aantal speelplekken in de Heeg welke ten goede komen aan WVV en
Wyckerpoort.
25. Manege
Uitwerken van de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek “mogelijkheden en
randvoorwaarden manege Maastricht” door ZKA en Royal Haskoning van maart 2003.
26. Dousberg
Participeren in de doorontwikkeling recreatiegebied Dousberg
27. Malberg-Malpertuis-Caberg
In het kader van BOP Malberg een bijdrage leveren in ontwikkeling van een
sportaccommodatie als onderdeel van het wijkcombinatiegebouw.
28. Belvédère
Participeren in de ontwikkeling

NB. Bovenstaande is een opsomming van een veelvoud aan projecten, waarbij de gemeente
mede afhankelijk is van een eigen ontwikkeling en participatie van derden.

26

Programma 5

Flankerende instrumenten

Doel is te komen tot een uitvoeringsorganisatie voor sport en bewegen naast een
beleidsafdeling.

Doel is om te komen tot een nieuwe gemeentebrede subsidieverordening voor sport en
recreatie.
Voorstel
In 2004 zal de afdeling sport en recreatie, zoals afgesproken, een raamwerk voor deze
nieuwe verordening opleveren.
In deze nieuwe verordening zal de huidige maximale 50% regeling die verouderd is onder de
loep te worden genomen. De maximale 50% regeling zal uiteindelijk gericht als
sturingsinstrument ingezet moeten gaan worden. In bijlage 2 zijn de criteria opgenomen.
Verder zal onderzocht moeten worden of de Wet Onroerend Zaak belasting en topsport hierin
kunnen landen.

Doel is om te komen tot een nota tarievenbeleid.

Doel is het realiseren van een specifieke beleidsmonitor voor sport die informatie
oplevert t.b.v. beoordeling of de genoemde doelstellingen in de sportnota worden
gerealiseerd

Nieuwe ambities vragen om aanvullende inzet
Wanneer door het College en de Raad nieuwe ambities worden uitgesproken zal er gekeken
moeten worden naar de inrichting van de dienst O.C.W.S. en in het bijzonder de afdeling
S&R. Het afdelingsplan 2004 is al meer dan beschikbaar belegd met opdrachten. Hier blijkt
een capacitair probleem. Nieuwe ambities vragen om aanvullende inzet.
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Bijlage 1. Stellingen
Antwoordformulier stellingen discussienota Sport
Stelling 1:
Sportbeoefening in Maastricht blijft achter bij de rest van Nederland!
Stimulering van deelname is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente en
sportverenigingen.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 2:
Als we niets doen, gaan sportverenigingen binnen 15 jaar ten onder aan
individualisering en de vele andere mogelijkheden om je vrije tijd te besteden.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 3:
Van de Gemeente verwacht je vooral stimulansen om jongeren, gehandicapten en ouderen te
laten sporten. Gezonde mensen tussen 23 en 65 jaar regelen het immers wel voor zichzelf.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 4:
In wijken waar het sociaal wat stroever loopt moet de Gemeente sport extra
ondersteunen.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 5:
Maastricht moet zich vooral ontwikkelen als stad waar voor ieder wat op sportgebied te
beleven is, in plaats van een erg groot deel van het beschikbare geld te richten op
topsporters.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 6:
In Maastricht moet gekozen worden voor kwalitatief goede sportaccommodaties, ook als dat
inkrimping van het aantal accommodaties tot gevolg heeft.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 7:
De Gemeente stelt nog uitsluitend sportaccommodaties en –services tegen kostprijs
beschikbaar.
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
Stelling 8:
De Gemeente moet selectief zijn in haar toewijzing van subsidies, door op minder plaatsen
substantiëler initiatieven te ondersteunen. (minder versnippering)
Mee eens / Mee oneens (omcirkel hetgeen van toepassing is)
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