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Voorwoord
Sport is een belangrijke schakel in de leefbaarheid van onze gemeente. We mogen er trots
op zijn dat bijna iedere sport in de gemeente Cuijk te beoefenen is en dat voor bijna iedere
vereniging een locatie gevonden is om de sport te bedrijven. "Bijna iedere", die woorden
zijn niet voor niets gekozen. Er is er nog best wel iets te wensen zoals een
handbalvereniging of een atletiekbaan.
Daar waar mogelijk proberen wij als gemeente onze inwoners te stimuleren om aan sport te
doen. In een ideale wereld sport op zijn minst de jeugd in de gemeente Cuijk gratis.
Zijn contributies geen belemmering om aan welke sport dan ook deel te nemen. Is er een
duidelijk verband tussen onderwijs, dagbesteding, gezondheid en sport. Is er aandacht voor
het voorkomen van obesitas en het stimuleren van kinderen om buiten te spelen en te
bewegen. Sport een wedstrijdzwemmer niet op tijden dat het zwembad normaliter gesloten
is en zijn we niet afhankelijk van de bespeelbaarheid van velden en zalen om aan sport te
kunnen doen. Kortom iedereen moet de gelegenheid kunnen krijgen om zijn of haar talent
te kunnen ontdekken en te ontwikkelen.
Die ideale situatie zullen we met deze notitie alleen niet behalen. Maar de wetenschap dat
we in de kern Cuijk en haar kerkdorpen een bloeiend verenigingsleven hebben, waar vele
vrijwilligers samen zorg dragen voor de organisatie van trainingen, competities en
evenementen, vormt wel de basis van dit beleidskader. De gemeente Cuijk investeert in
deze vrijwilligers door onder andere het aanbieden van kaderversterkende cursussen.
Dat hieraan behoefte bestaat, blijkt uit de deelname aan deze cursussen en het feit dat de
informatieavond in aanloop naar deze notitie bijzonder goed bezocht werd.
De Cuijkse sportaccommodaties staan er goed voor. Er blijft altijd iets te wensen maar het
feit dat de gemeenteraad in 2011 heeft besloten om in onder andere de
kleedaccommodaties van enkele voetbalverenigingen te investeren geeft aan dat we in Cuijk
sport belangrijk vinden. Daar hoort in 2012 ook een discussie over de bredere haalbaarheid
van kunstgras bij. Ook moeten wij ons langzaam aan gaan bezinnen over de toekomst van
Sportcentrum de Kwel.
Een deelnemer aan de Olympische Spelen, een winnaar van een groot sportevenement,
vaker een Europees of Wereldkampioen huldigen in Cuijk. Hier ligt volgens mij een
belangrijke uitdaging. Hoe verbinden we talent en succes aan doorzettingsvermogen en
enthousiasme? Deze nota geeft daar een aanzet toe.

Wethouder Sport
Michiel van Veen

‘SPORTIEVE INVESTERINGEN OM HET BESTE UIT IEDEREEN TE HALEN.’
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1.0 Introductie

Sporten haalt het beste in je boven!
Sporten is bezig zijn met je lichaam. Voor ontspanning of als beroep met spel- en
wedstrijdelement. Conditie en vaardigheid zijn erbij vereist of worden erdoor
bevorderd. Sporten haalt het beste in je boven!
Sport en bewegen heeft vele voordelen en is onmiskenbaar verbonden aan de samenleving.
Het is goed voor de gezondheid en het vergroot de samenhang in de maatschappij.
(Top)sport is een bron van nationale trots. Heel Nederland staat op zijn kop en reageert als
één volk wanneer een Nederlands team of individuele sporter zich in de kijker speelt op één
van de grotere internationale toernooien. Sport verbroedert.
HEEL NEDERLAND REAGEERT ALS ÉÉN VOLK ALS 'WE' INTERNATIONAAL PRESTEREN.
SPORT VERBROEDERT
Als het gaat om beleid is sport zowel doel als middel. Deze notitie geeft de lezer zicht op de
strategieën en speerpunten van de gemeente Cuijk rond sport en beweging voor de
komende drie jaar. Hiermee willen we nastreven dat de inwoners van Cuijk elkaar gaan
stimuleren, inspireren, motiveren en activeren.
1.1

Opbouw sportstrategie

Hoe is deze notitie opgebouwd? Na deze inleiding volgt er een korte terugblik op de
sportnota 2007 t/m 2010. Hoofdstuk 2 geeft ons inzicht in de trends en ontwikkelingen.
Het daaropvolgende hoofdstuk belicht het hoofddoel, de missie en de kernwaarden.
Hoofdstuk 4 belicht het declaratiefonds. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op hoe we de
komende jaren sport willen gaan aanvliegen. Dit doen we via enkele vastgestelde
strategieën en speerpunten. Daarop volgend staan er in deze notitie zes productkaarten.
Daarin zijn de strategieën en speerpunten verwerkt. Afsluitend licht hoofdstuk 7 de
financiën toe.
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1.2

Terugblik Sportnota 2007 - 2010

De actiepunten uit de Sportnota 2007 – 2010 uiten zich in onderstaande feiten:
Accommodaties


Sportpark De Groenendijkse Kampen is
gerenoveerd.



In juni 2011 heeft de gemeenteraad een nieuwe
nota accommodatiebeleid vastgesteld.



Alle voetbalvelden zijn gekeurd en daar is een
meerjaren onderhoudsplan aan gekoppeld.



Er is en wordt geïnvesteerd in diverse sport- en
gymzalen.

Sport en kinderen


De afgelopen jaren is er heel veel werk verzet
rondom het kind in relatie met sport en
bewegen. Vanuit het project ‘Cuijk Beweegt’ is
er, door gebruik te maken van diverse
subsidiestromen, geïnvesteerd in jeugd.



Het schoolzwemmen is gecontinueerd.



In samenwerking met onder andere
Merletcollege zijn er ook diverse activiteiten en
trajecten ingezet die gericht waren op jongeren.
Deze waren echter niet succesvol.



Via inzet van professioneel jeugd- en
jongerenwerk Radius en sportvereniging
Budaya zijn er diverse activiteiten
georganiseerd.

Sport en ouderen


Incidenteel zijn er activiteiten geweest, zoals
het project ‘Gezond doen’. Verder zijn er
projecten gericht op diabetes onder de Turkse
en Marokkaanse ouderen.
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Subsidiëring en tarievensysteem


De herijking van de huidige subsidieverordeningen en tarievensystemen staan voor
2012 gepland.

Kampioenenhuldiging


Kampioenen en vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze gemeente.
Wij waarderen ze zeer. Sporters en vrijwilligers worden in vele gemeentes in het
zonnetje gezet omwille van hun uitzonderlijke prestaties. Natuurlijk doen ook wij
dat al jaren. Sporters worden gewaardeerd door ons vanwege hun prestaties en
daarom organiseren wij jaarlijks de kampioenenhuldiging. De volgende prijzen
worden jaarlijks tijdens dit evenement uitgereikt:
o

Sporttalent

o

Sportvrouw

o

Sportman

o

Sportploeg junioren Jongens

o

Sportploeg junioren Meisjes

o

Sportploeg senioren
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2.0 Trends en ontwikkelingen

Waar zit de beweging?
Net zoals de wereld is ook sport zélf voortdurend in beweging. Wat zijn de trends en
ontwikkelingen? Kortom: waar zit de beweging? We zetten het hier op een rij. Verder
op in dit rapport geven we in de productkaarten aan welk antwoord wij als gemeente
Cuijk hebben op de trends en ontwikkelingen.
2.1

Individualisering neemt toe

Onze maatschappij individualiseert. Dat zie je ook in het sportgedrag. Individuele
bewegingsvormen worden nog altijd populairder (SportersMonitor 2008, 2009, blz. 78).
Lichamelijke activiteiten zoals hardlopen, fietsen, skaten en golf kunnen ongebonden
beoefend worden. Iemand kan immers gaan hardlopen, fietsen of fitnessen wanneer het
hem of haar uitkomt.
2.2

Sportstimulering

Eén van de trends en ontwikkelingen binnen de sportstimulering is het school- en
wijkgericht aanbod (Slenden, 2010, ppt). Onder andere de externe democratisering* heeft hier
voor gezorgd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verlaging van de drempels en de opkomst
van de recreatiesport.
2.3

Meer keuze in vrijetijdsbesteding

De toename in keuzemogelijkheden zorgt voor groei van diverse sporten. Er zijn echter
steeds meer manieren om vrije tijd in te vullen (SportersMonitor, 2008, blz. 77). Daarbij
ondervindt sportbeoefening concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals
de televisie, computer en het internet. Vooral kinderen sporten tegenwoordig minder en
besteden meer tijd aan deze mediavormen. Naarmate de keuzemogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding groter worden, zal de deelname aan sport verder dalen. Het aandeel
niet-sporters stijgt met toenemende leeftijd van 15 procent onder 5- tot 10-jarigen tot 40
procent onder 66- tot 80-jarigen (SportersMonitor, 2008, factsheet Niet-Sporters).

* Onder externe democratisering wordt begrepen dat iedereen ongeacht zijn sociale achtergrond of financiële
middelen moet kunnen sporten.
7

2.4

Vergrijzing

Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe. Door onder andere het toedoen van
de stimuleringsregelingen voor ouderen is de verwachting dat sportdeelname onder deze
groep zal groeien. De vergrijzing en de trend dat ouderen meer gaan sporten betekent
echter niet automatisch een ledenwinst voor de verenigingen. Ouderen beoefenen namelijk
vaak sporten in ongebonden verband zoals wandelen, fietsen en zwemmen (Terra en Quix,
2010, blz. 10).

DE POPULARITEIT VAN ONGEBONDEN SPORTEN NEEMT NOG ALTIJD TOE.
2.5

Vrijwilligers: hoe blijven we ze koesteren?

Het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen daalt (Sport, een leven lang, 2010, blz. 72). Hierdoor
moet steeds meer werk door steeds minder mensen gedaan worden. Vrijwilligers willen
wel korte uitdagende zaken oppakken, maar voor de langdurige taken zoals een functie als
bestuurslid is steeds minder animo (Trendrapport vrijwilligerinzet, 2011, blz. 23). Tegelijkertijd
krijgen sportverenigingen steeds meer regels op hun bord (NOC*NSF, Wet- en regelgeving voor
sportverenigingen, 2007, blz. 6). Ze hebben te maken met bijvoorbeeld Arbowetgeving,

bestuursaansprakelijkheid, paracommercialisering, de Tabakswet, regelgeving rond
legionella en sociale hygiëne. Ook dat maakt het lastiger om vrijwilligers te werven en te
behouden.
2.6

Gezondheid wordt belangrijker, en sport helpt daarbij

Het verbeteren van de gezondheid is een belangrijk speerpunt van de overheid en in deze
notitie. Steeds meer burgers hechten waarde aan een gezonde manier van leven (Beleidsbrief
Sport, 2010, blz. 3). Bewegen en sport hebben een positief effect op de gezondheid. Zo verlaagt

bewegen het risico op het ontstaan van onder meer hart- en vaatziekten en heeft het een
positief effect op psychosociale aandoeningen zoals depressies en angststoornissen. Sport
wordt ook ingezet in de strijd tegen het groeiende probleem van overgewicht en obesitas.
Aan het sociale aspect wordt ook steeds meer waarde gehecht: sporten is 'gewoon' gezellig,
het zorgt voor contacten met anderen en gelijkgestemden.
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2.7

Sport in een multiculturele samenleving

In de Nederlandse samenleving neemt het aantal allochtonen toe. De sportdeelname onder
allochtonen ligt lager dan bij de autochtone bevolking. Allochtonen zijn minder bekend met
het verenigingsleven en met het vervullen van vrijwilligerstaken. Ook hier ligt een uitdaging
voor de sportverenigingen (Samenspel, Studies over etniciteit, integratie en sport, 2010, hfdst. 2).
2.8

Sport, geld en de crisis

Er wordt in de sport op vele vlakken geld verdiend: van training geven tot de verkoop van
sportmaterialen. We hebben te maken met een economische crisis. Commerciële sporten
zoals fitness hebben het zwaar, verenigingen lopen hier en daar contributie mis en
sponsoren zeggen hun sponsorcontract op.
2.9

Aandacht vanuit de overheid

Het kabinet wil de kracht van de sport benutten en de maatschappelijke functie van de
sportsector optimaliseren. In het beleidsprogramma kondigt het kabinet een aantal
doelstellingen aan om in en met de sport te realiseren (Beleidsbrief Sport, 2010). Het gaat
daarbij om de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de
wijk. Maar ook om het vergroten van het effect van sport en beweging op de
volksgezondheid. Om de participatie, emancipatie en integratie van achterblijvende of
kwetsbare groepen in de sport, zowel in eigen land als in ontwikkelingslanden. En ook om
de ontwikkeling van talent en het leveren van topprestaties.
VEEL VERENIGINGEN HEBBEN ALLE ENERGIE NODIG OM HUN REGULIERE AANBOD TE
VERZORGEN
Maar daarvoor moet de sportsector wel zijn toegerust. Veel verenigingen hebben alle
energie nodig om hun reguliere sportaanbod te verzorgen; voor nog meer
(maatschappelijke) taken lijkt geen plaats. Daarom wil het kabinet de komende jaren
investeren in de versterking en in zekere mate ook de professionalisering van
sportverenigingen. Dat kan de inzet van vrijwilligers ondersteunen. Het resultaat moet zijn
dat een deel van de sportverenigingen straks daadwerkelijk en/of beter maatschappelijke
taken kan uitvoeren.
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3.0 Doel, missie, en kernwaarden

Wat willen we?
Gemeenten maken vaak onderscheid tussen sport als doel en sport als middel. Bij
sport als doel gaat het vooral om zinvolle vrijetijdsbesteding. Bij sport als middel
wordt sport ingezet om doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken. De
gemeente Cuijk hanteert beide benaderingen binnen sport. Sport is daarom ook een
op zichzelf staand beleidsterrein!
Zoals in de introductie aangegeven willen we met deze notitie nastreven dat de inwoners
van Cuijk zelf elkaar gaan stimuleren, inspireren, motiveren en activeren.
3.1

Ons hoofddoel

Het doel is dat in 2015 het percentage inwoners dat sport en/of beweegt volgens de
landelijke norm in onze gemeente, hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat
sport en sportbeleving nog meer een wezenlijk onderdeel moet gaan vormen van het
dagelijks leven van de inwoners van de gemeente Cuijk.
Sportdeelname (participatiegraad) in de gemeente Cuijk. Het betreft hier de participatiegraad (%) van de gehele
bevolking (0 tot 99 jaar). Definitieve sportdeelname volgens Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO): het gaat
om activiteiten die in de afgelopen twaalf maanden zijn verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gemeente Cuijk

Landelijk gemiddelde

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011, Evaluatie
verkiezing Sportgemeente van het jaar 2011.
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3.2

Onze missie

Sportbeoefening vervult vanuit het oogpunt van welzijn een belangrijke rol in de
vrijetijdsbesteding van onze burger. Daarnaast is sport een belangrijk middel om brede
maatschappelijke doelstellingen te bereiken, zoals een grotere sociale verbondenheid.
3.3

Onze kernwaarden

Door het kiezen van kernwaarden dragen wij uit waar wij voor staan en waar wij onze focus
op willen richten. Onze kernwaarden zijn: doelgerichtheid, ambitie, samenwerking, inzet en
betrokkenheid. Kernwaarden die van toepassing zijn op elke sportactiviteit of
sportorganisatie binnen Cuijk.
HET COMBINEREN VAN DIVERSE BELEIDSTERREINEN ZORGT VOOR GOUDEN
RESULTATEN
3.4

Een integrale benadering

Door te kiezen voor een integrale benadering van het beleidsveld Sport kunnen gemeenten
winst behalen. Het combineren van diverse beleidsterreinen zorgt voor gouden resultaten.
Denk hierbij aan Wmo, onderwijs, accommodatie-, ouderen-, vrijwilligers- en
gezondheidsbeleid. Financieel wordt er winst behaald omdat diverse subsidiestromen
worden ingezet op meerdere beleidsterreinen. Maar er is ook ‘winst’ op maatschappelijk
terrein. Door elkaars kennis en kunde te gebruiken kan er meer bereikt worden. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de toekomstige Combinatiefunctionarissen. De komst van deze
functionarissen is mogelijk door subsidiestromen vanuit diverse beleidsterreinen zoals
sport, onderijs en cultuur te gebruiken. Deze combinatiefunctionarissen gaan activiteiten
uitvoeren gericht op meerdere beleidsterreinen.
HET INTEGRAAL SAMENWERKEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU MAAKT DAT ÉÉN PLUS ÉÉN
DRIE IS
De Amerikaan Ottawa Charter heeft daar de afgelopen tientallen jaren al diverse
onderzoeken naar uitgevoerd. In 1986 toonde hij aan dat de beste resultaten worden
behaald als gelijktijdig een integrale reeks van elkaar ondersteunende maatregelen wordt
genomen (Ottawa Charter, 1986). Een doordachte combinatie van actiepunten uit diverse
beleidsterreinen kan dus zeker leiden tot de gewenste uitkomsten op lange termijn.
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Binnen de volgende beleidsterreinen zijn voldoende aanknopingspunten te vinden waarin
sport een bijdrage kan leveren:
WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt onder meer dat mensen met een
beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan
gaan om ouderen, mensen met een functionele beperking en mensen met psychische
problemen. De Wmo streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen in de maatschappij en
zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt
andere accenten. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in
negen prestatievelden. Meer informatie over de prestatievelden is te vinden in de bijlage
B4.0.


Sport kan de leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen (prestatieveld één).



Sport kan problemen in de ontwikkellijn van jeugd en jongeren helpen voorkomen
(prestatieveld twee).



Sport kan maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van specifieke
aandachtsgroepen helpen bevorderen (prestatievelden vijf en zes).



Sport kan een rol spelen in re-integratietrajecten of biedt een alternatieve
‘structuur’ aan mensen die niet meer in het arbeidsproces kunnen terugkeren.

Accommodatiebeleid
De gemeente Cuijk streeft naar het behouden en/of krijgen van kwalitatief goede
sportaccommodaties. Het sportbeleid van de gemeente is van oudsher vooral gericht op
accommodatiebeleid. Daardoor is de laatste decennia een groot en gevarieerd aantal
sportvoorzieningen tot stand gekomen. De gemeente Cuijk heeft een relatief groot
grondoppervlak en de onderlinge afstanden van de kernen zijn vaak aanzienlijk. Daarom is
in het verleden gekozen voor een adequaat basisvoorzieningenniveau per kerkdorp. Het
wandelen en hardlopen zit de laatste jaren in de lift. Het gemis van een atletiekbaan laat
zich soms dan ook voelen. Zo’n baan zou binnen de gemeentegrenzen een welkomende
aanvulling zijn.
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Onderwijs


Leerprestaties worden positief beïnvloed door sport en bewegen.



Door de komst van de Combinatiefunctionarissen steken de gemeente en het
onderwijs samen in op een kwalitatieve impuls ten behoeve van
bewegingsonderwijs. Daarbij komt de aandacht niet alleen te liggen op
sportbeoefening, maar ook op gezondheid.



De gemeente subsidieert het schoolzwemmen.

Ouderen en Gezondheidsbeleid


Met de werkgroep ‘Bewegen en Gezondheid Cuijk’, richt de gemeente, samen met
GGD Voeding, GGD Preventie Genotmiddelen, Thuiszorg Pantein, SchoolGruiten en
de Combinatiefunctionarissen, zich op de gezondheid van de jeugd.



Via de sport ontmoeten meer mensen elkaar en doen zij mee aan maatschappelijke
activiteiten.



Het ouderenbeleid richt zich vooral op het bevorderen van een gezonde leefstijl,
maatschappelijke betrokkenheid, het ontplooien van sociale activiteiten en het
voorkomen van sociaal isolement. Voorbeeld hiervan is de subsidiering van het
SWOC.

Jeugdbeleid Jong geleerd 2.0
Er wordt duidelijk aansluiting gezocht bij het nieuwe Jeugd Beleid 2.0. Deze beleidsnotitie is
in juni 2011 vastgesteld. We sluiten in ieder geval aan bij de speerpunten:


School(net)werk



Jeugdhulpverlening en veiligheid

Deze aansluiting creëren we door integraal dezelfde doelen na te streven en productkaarten
op elkaar aan te laten sluiten. Onderstaande 2 productkaarten geven een goed voorbeeld
van waar Jong Geleerd 2.0 bij Sport aansluit en vice versa.


Het ontwikkelen en aanbieden van leuke, uitdagende na,- en in schoolse (vrijetijds)
activiteiten voor kinderen / jongeren gericht op het bevorderen van een gezonde,
sportieve, actieve en culturele leefstijl.



Het samenwerkingsverband Jong in de Buurt (ambulant jongerenwerk, politie,
jeugdpreventiewerk en gemeente) vormt een methodische, preventieve en integrale
aanpak van (individuele) vragen met betrekking tot jongeren in de openbare ruimte.
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4.0 Declaratiefonds

Iedereen mag meedoen
De gemeente Cuijk heeft in 1990 het declaratiefonds opgericht. Zij vindt het
belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, kan deelnemen aan
(verschillende) sport en cultuur(vormen).
4.1

Tegemoetkoming

Het declaratiefonds geeft inwoners van de gemeente Cuijk die een minimuminkomen
hebben, een tegemoetkoming in de kosten van verschillende maatschappelijke activiteiten.
De gemeente hoopt dat haar inwoners met behulp van deze bijdrage wel kunnen deelnemen
aan diverse activiteiten.
4.2

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is een particulier initiatief. Deze stichting heeft als missie het voorkomen
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een
beroep doen op stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of
buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat
beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
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5.0 Strategieën en speerpunten

Wat gaan we doen?
In deze notitie is een hoofddoel geformuleerd en er is een aantal kernwaarden
ontwikkeld. Daaruit zijn drie strategieën gerold. Deze strategieën kom in 5.1 aan de
orde. Deze strategieën worden ondersteund door zes speerpunten. Deze zijn
beschreven in productkaarten: waar willen we ons de komende drie jaar op richten
op het gebied van sport en bewegen?
5.1

Strategieën

We onderscheiden drie strategieën.


Strategie 1:

Sport- en beweegstimulering



Strategie 2:

Het creëren van een zo goed mogelijk sport- en beweegaanbod door
de bij sport betrokken organisaties.



Strategie 3:

Het faciliteren van de benodigde randvoorwaarden om te kunnen
bewegen en te sporten.

5.2

Speerpunten

De volgende speerpunten vormen het fundament van deze sportnotitie. Deze speerpunten
met de daaraan gekoppelde acties moeten ervoor zorgen dat de gekozen tactiek en haar
strategieën worden verankerd in ons beleid en in de lokale samenleving.
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Speerpunt 1:

Een aantrekkelijk sportaanbod voor leerlingen, zowel onder als na
schooltijd.



Speerpunt 2:

Vitale en sterke verenigingen.



Speerpunt 3:

Multifunctionele accommodaties met dag- en avondbezetting.



Speerpunt 4:

Aandacht voor zowel 'top'sport als breedtesport waarbij er een
optimale samenwerking is.



Speerpunt 5:

Sportevenementen met regionale, landelijke en
internationale uitstraling.



Speerpunt 6:

Verenigings-, school- en wijkgerichte sportstimulans via kunstgras
en multifunctionele playgrounds.

Hoe we ons ambitieniveau van de speerpunten denken te verwezenlijken is nader
uitgewerkt in productkaarten. In iedere productkaart is beschreven de ambitie, het beoogd
resultaat en hoe we dit denken te gaan bereiken.
In bijlage B 1.0 en B 2.0 worden de strategieën respectievelijk speerpunten verder
uitgewerkt. Bijlage B 3.0 licht het kunstgrasbeleid toe.
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6.0 Productkaarten

Aan de slag
De hiervoor genoemde strategieën en speerpunten zijn verwerkt in zes
productkaarten. In de productkaarten staat waar de komende drie jaar de focus op
wordt gericht als het gaat om de verankering van de gekozen sporttactiek met haar
strategieën.
6.1

Productkaart Bewegingsonderwijs

Onderwerp
Het creëren van een aantrekkelijk sportaanbod voor leerlingen, voor zowel onder als na
schooltijd.
Ambitie
In 2014 kan elke leerling op alle basisscholen dagelijks sporten binnen en/of buiten de
schooluren onder begeleiding van een vakdocent bewegingsonderwijs. Daarbij is er niet
alleen aandacht voor de getalenteerde sporters maar ook voor de minder getalenteerden.
De vakdocent heeft daarnaast een signalerings- en doorverwijsfunctie.
Beoogd resultaat
Een samenhangend aanbod van onderwijs en sport. Kinderen en jongeren moeten de kans
krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en gewoon
plezier te hebben. Sport en beweging hebben bovendien een gunstige invloed op de
schoolprestaties en verminderen schooluitval. Maar ook andere onderwijs- en
opvoedingsdoelen, zoals de overdracht van normen en waarden, het omgaan met regels, het
aanleren van discipline en het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, zijn gediend
met een groter sport- en beweegaanbod. Een actieve leefstijl helpt bovendien om het
‘spook’ van obesitas op afstand te houden, en ziektes te voorkomen.
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Hoe gaan we dat bereiken?
De gemeente Cuijk zet, binnen het perspectief van twee pilotjaren, de
Combinatiefunctionaris in op het versterken van het bewegingsonderwijs binnen het
primair onderwijs en op het versterken van de sportverenigingen. De komende twee jaar
zijn nodig om het project goed weg te kunnen zetten in het werkveld, bekendheid creëren
en vevrolgens positieve resultaten te kunnen boeken. Het doel is om na twee jaar dergelijke
succesvolle resultaten te boeken dat we het aantal Combinatiefunctionarissen waar
mogelijk kunnen uitbreiden.
Jeugdsport beoefening gemeente Cuijk*
Soort
voetbal
turnen
tennis
hockey
volleybal
judo
badminton
zwemsport
ruitersport
korfbal
basketbal
showdans
honkbal
tafeltennis
handboog
jeu de boules
overig
Eindtotaal

2008
1138
279
237
229
232
172
112
79
39
16
40
26
22
13
7

2009
1149
289
284
245
211
164
119
77
41
19
32
30
19
25
6
3

2641

2713

2010
1095
348
256
249
225
158
128
90
33
21
23
22
18
16
6
5
0
2693

2011
1128
283
263
251
224
153
118
87
40
22
21
20
18
15
6
6
0
2655

* Jeugdsport subsidieaanvragen 2008, 2009, 2010 en 2011. Jeugdleden in de leeftijd 5 t/m 17 jaar.
* Dubbeltelling mogelijk

Inwoners gemeente Cuijk leeftijd 5 t/m 17 jaar*
Totaal aantal
inwoners
Totaal aantal
jeugdleden*

2008

2009

2010

2011

4155

4140

4141

4130

2641

2713

2693

2655

* Peildatum 01 januari van het betreffende jaar.
* Totaal aantal jeugdleden, waarvan de gemeente in het desbetreffende jaar een aanvraag jeugdsportsubsidie
van heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.
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6.2

Productkaart Vitale en sterke sportverenigingen

Onderwerp
Het versterken van de huidige sportverenigingen om het bestaande fundament van de sport
te verbeteren.
Ambitie
In 2014 moet de kwaliteit binnen het Cuijks sportaanbod en de sportverenigingen
structureel verbeterd zijn. Deze verbetering moet blijken uit een toename van het aantal
leden, meer maatschappelijke verantwoording en het behoud en/of toename van het aantal
vrijwilligers.
Beoogd resultaat
Ook in Cuijk is het aantal vrijwilligers binnen sportverenigingen een groot knelpunt.
Hiermee is de kwantiteit en kwaliteit van het kader de kwetsbare achilleshiel van de sport.
Voor de komende jaren wil de gemeente bereiken dat sportverenigingen voldoende
vrijwilligers hebben. De ontwikkeling binnen de maatschappij en de kwetsbaarheid van
vrijwilligers betekenen dat de er continu naar middelen moet worden gezocht om
verenigingen en hun kader te ondersteunen. De gemeente heeft een aantal doelen gesteld
voor vrijwilligerswerk in de sport. De belangrijkste zijn:


Verbeteren van de kwaliteit van vrijwilligerswerk.



Professionalisering van het vrijwilligerswerk.



Behouden van de maatschappelijke functie van sportverenigingen.



Meer waardering voor vrijwilligerswerk bereiken.

Hoe gaan we dat bereiken?
Er komt een inhoudelijke en procedurele herijking van de huidige subsidieregelingen voor
sportorganisaties (sport, welzijn en cultuur). Dit kan leiden tot een eenduidig, eigentijds en
transparant subsidiestelsel dat vervolgens ten goede komt aan het versterken van de
vereniging. Daarnaast zal er in het kader van integrale benadering en versterking van de
sportverenigingen vanuit het vrijwilligersbeleid meer aandacht gegeven gaan worden aan
het behalen van de bovengenoemde doelen.
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6.3

Productkaart Multifunctionele accommodaties

Onderwerp
Het verkrijgen van een sportaccommodatie waarbij er ook overdag activiteiten zijn, evenals
het aansluiten bij gaande ontwikkelingen.
Ambitie
In 2014 een plan van aanpak ontwikkelen waarin de mogelijkheden beschreven staan om
vanuit sport een intensief en multifunctioneel gebruik van binnen- en
buitensportvoorzieningen te bereiken.
Beoogd resultaat
Het clusteren van diverse voorzieningen in multifunctionele accommodaties kent veel
voordelen voor de gemeente, de participerende organisaties en de bezoekers.
Zoals ruimtewinst, een breder aanbod van activiteiten, efficiënter gebruik hiervan en de
financiële voordelen. Om multifunctionele accommodaties succesvol te maken is een
doordacht plan nodig waarbij de uitwerking van de samenwerking tussen diverse partijen
en beleidsgebieden centraal staat.
Hoe gaan we dit bereiken?
Door tweejaarlijks de gebruikersintensiteit van onze sportaccommodaties te onderzoeken.
Daarna wordt gezamenlijk met de betrokkenen besproken welke vervolgstappen er
genomen moeten worden om de gebruikersintensiteit te kunnen vergroten, mocht dat
nodig en/of gewenst zijn.
Ook zal er frequenter aandacht zijn (samen met externen, bijvoorbeeld Janssen & Fritsen)
voor de kwaliteit en het onderhouden van de sportmaterialen van onze gym- en sportzalen.
In 2018 loopt het contract met Laco teneinde voor wat betreft de privatiseringovereenkomst voor sportaccommodatie de Kwel. De discussie over de toekomst van dit
sportcentrum zal in 2012 gestart moeten worden. Het is zaak tijdig dit overleg te starten en
de kaders te bepalen om de aansluiting te kunnen maken met deze productkaart.
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6.4

Productkaart Top- en breedtesport

Onderwerp
Bij goede samenwerking tussen topsport en breedtesport snijdt het mes aan twee kanten.
Breedtesport heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Denk onder meer aan het
bevorderen van gezondheid, vaardigheden en interetnische contacten. Topsport kan een
belangrijke functie vervullen in het kader van gemeentepromotie. Sport is niet alleen het
neerzetten van een prestatie, maar heeft een veel ruimere betekenis voor ons allemaal!
Ambitie
Met ingang van 2018 kan de gemeente Cuijk een sport(st)er huldigingen die op een
internationaal topsportevenement, EK, WK of Olympische Spelen, een medaille heeft
gewonnen. Hij of zij heeft de basis van de sport bij een Cuijkse vereniging mogen aanleren.
Aantal door NOC*NSF erkende A-, HP- of B- topsporters woonachtig in gemeente (per 10.000 inwoners). De
topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status of HP-status (High Potential) en
topsporters met de B-status. Je kunt alleen de A-, HP- of B-status verkrijgen als je internationaal uitkomt en
presteert in een Categorie 1-topsportprogramma.

5
4
3
2
1
0
Gemeente Cuijk

Landelijk gemiddelde

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011, Evaluatie
verkiezing Sportgemeente van het jaar 2011. *
* In de gemeente Cuijk geboren sporters, maar inmiddels elders woonachtig en mogelijke paraolympiërs zijn
niet meegenomen door het NOC*NSF.
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Beoogd resultaat
Het is van groot belang om te blijven investeren in sportaccommodaties zoals het zwembad,
de voetbalvelden, hockeyvelden en sportzalen (sporthallen en gymzalen). Ook zal er
geïnvesteerd moeten worden in begeleiders die ervoor zorgen dat mensen gemotiveerd
worden en blijvend deelnemen aan de sport.
Als het gaat om de kinderen van wie de ouders financiële drempels ervaren vanwege hun
minimale inkomen, moet er meer bekendheid worden gegeven aan de clubs en/of ouders
over de mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten. Hierin moet de integrale benadering
gezocht worden met het declaratiefonds. Alle kinderen in de gemeente Cuijk moeten
kunnen sporten en bewegen wanneer ze dat willen. Samenwerking tussen bijvoorbeeld
clubs, verengingen en scholen zal tot meer sportiviteit leiden. Kinderen en volwassenen
kunnen op deze manier met sport kennis maken en ontdekken wat hun sportieve talenten
zijn.
Hoe gaan we dit bereiken?
Door te kiezen voor investeren in breedtesport, talentontwikkeling te ondersteunen en (de
organisatie van) sportevenementen steun te bieden, kunnen we het beoogde resultaat
bereiken. Acties vanuit andere productkaarten zullen leiden tot een positieve ontwikkeling
en hun (in)directe bijdrage leveren aan de productkaart Top- en breedtesport.
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6.5

Productkaart Sportevenementen

Onderwerp
Het organiseren van sportevenementen door stichtingen en/of verenigingen stimuleren en
ondersteunen.
Ambitie
Eind 2014 zijn er vijf jaarlijkse terugkerende sportevenementen die kunnen uitgroeien tot
een top- en breedtesportevenement met regionale en/of landelijke uitstraling.
Beoogd resultaat
De belangstelling voor diverse sportevenementen draagt in belangrijke mate bij aan de
‘sportpositionering’ en ‘sportuitstraling’ van onze gemeente. Binnen onze gemeente kennen
we op het ogenblik meerdere sportevenementen die tot ver buiten onze gemeentegrenzen
bekend zijn. Voorbeelden hiervan is onder andere Copa del Agatha en De 10km van Cuijk.
Ook de productkaart Sportevenementen heeft duidelijke raakvlakken met andere kaarten
en beleidsterreinen.
Hoe gaan we dit bereiken?
Het opstellen van een beleidsregel binnen de subsidieverordening gericht op incidentele
sportevenementen welke een bijdrage leveren aan ‘sportpositionering’ en ‘sportuitstraling’
van onze gemeente in de breedste zin van het woord, waarbij het bedrijfsleven betrokken
wordt.
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6.6

Productkaart Kunstgras en multifunctionele playgrounds

Onderwerp
Het aanleggen van kunstgras (mini)sportvelden en playgrounds ter bevordering van
sportbeoefening en -stimulering.
Ambitie
In 2014 heeft elk sportpark
binnen de gemeentegrenzen
minimaal één kunstgrasveld of de
intentie uitgesproken om er één
aan te gaan leggen. In 2014 willen
we onderzoeken of het mogelijk is
om playgrounds in te passen
binnen het huidige
speelplekkenplan.
Beoogd resultaat
Kunstgras sportvelden zijn vaak voor meerdere doeleinden te gebruiken en vaker te
belasten dan natuurgrasvelden. Daarnaast stimuleert het aanleggen van playgrounds
kinderen om weer/meer buiten te gaan spelen. Het buiten spelen is voor kinderen van grote
betekenis voor hun motorische en sociale ontwikkeling en zelf kennis.
Hoe gaan we dat bereiken?
In 2012 zal er een business case worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze
business case geeft antwoord op de vraag in hoeverre het financiële resultaat over de gehele
levensduur van het project voldoende is om de investeringskosten grotendeels te dekken.
Daarbij houden we rekening met de maatschappelijke waarde.
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7.0 Financiën

Hoe betalen we het?
Voor de projecten en acties binnen dit beleidsplan (met uitzondering van de al
verstrekte goedkeuring voor Combinatiefunctionarissen) kunnen te verwachte
investeringen nog niet worden berekend. Wel is het huidige budget bekend waar we
voorlopig mee moeten gaan werken.
De productkaarten worden nog verder uitgewerkt in concrete actieplannen. Voor iedere
begrotingsbehandeling zullen de deelprojecten/uitvoeringsplannen gescheiden aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. We streven ernaar binnen de huidige begroting te
werken.
Uitgaven aan sport per inwoner. Het sportbudget is het bedrag dat vermeld is bij functie 530* in de
gemeentebegroting.
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Gemeente Cuijk

Landelijk gemiddelde

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011, Evaluatie
verkiezing Sportgemeente van het jaar 2011.
* Functie 530: Sport Algemeen (subsidies en projecten), buitensportaccommodaties en
binnensportaccommodaties. Activiteiten die gefinancierd worden vanuit gezondheid, jeugd of andere
beleidsvelden zijn er niet in opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de combinatiefunctie.
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BIJLAGE

B 1.0
B 1.1

Strategieën

Strategie 1:

Sport- en beweegstimulering

In het hoofddoel is nadrukkelijk opgenomen dat het sport- en beweegbeleid zich richt op
alle inwoners. Echter, niet voor elke inwoner zal de stimulans gelijk moeten of kunnen zijn.
Er wordt uitgegaan van maatwerk en een gedifferentieerde aanpak. In het beleid zijn
daarom de doelgroepen en in te zetten instrumenten specifiek benoemd.

B 1.2 Strategie 2:

Het creëren van een zo goed mogelijk sport- en beweegaanbod door
de bij sport betrokken organisaties

Als gemeente zien we een belangrijke rol weggelegd voor de aanbieders van sport en
bewegen. Het gaat daarbij om zowel de directe aanbieders (verenigingen en commerciële
leveranciers) als de indirecte aanbieders (zoals scholen). De gemeente wil ondersteuning
bieden, maar wil ook dat de aanbieders hun eigen verantwoordelijkheid nemen om gezond
en sterk te blijven. De ondersteuning zal zich vooral richten op samenwerking, inspelen op
veranderende sportbehoeften en deskundigheidsbevordering.

B 1.3 Strategie 3:

Het faciliteren van de benodigde randvoorwaarden om te kunnen
bewegen en te sporten.

Goede en voldoende sportaccommodaties zijn cruciaal voor een aantrekkelijk sport- en
beweegaanbod. De gemeente stelt zichzelf ten doel om deze randvoorwaarden te scheppen.
Thema’s hierbij zijn onder meer: kwaliteit, tarieven, beheer en onderhoud en toepassen van
normen door het NOC*NSF vastgesteld.
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B 2.0
B 2.1

Speerpunten

Een aantrekkelijk sportaanbod voor leerlingen, zowel onder als na schooltijd

Het doel van bewegingsonderwijs is om kinderen vanuit een veilig en vertrouwd
pedagogisch klimaat een breed aanbod te geven aan beweging- en spelvormen.
Hierbij moeten alle jongeren bereikt worden, dus ook degenen die motorisch
zwakker of juist sterker zijn. Van groot belang is dat alle kinderen plezier hebben in
de lessen. Wanneer ze de lessen plezierig vinden, zullen ze eerder willen sporten
buiten school om, door bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub.
Plezier
Bovendien bepaalt plezier de mate waarin de kinderen straks als volwassenen deel zullen
nemen aan sportactiviteiten. Om dit doel te kunnen bereiken zal er bewegingsonderwijs op
maat moeten worden gegeven, met gevarieerde en uitdagende activiteiten.
Afstemming
Ook moet er afstemming zijn tussen het bewegingsonderwijs op school en het sportaanbod
erbuiten. Al deze zaken vragen om een vakspecialist die weet hoe hij of zij met leerlijnen en
verschillen tussen de kinderen (minder getalenteerden en talenten) om moet gaan.
Speerpunten binnen het primair onderwijs


Verbetering van gym- en bewegingsonderwijs door aanstellen van gediplomeerde
vakdocenten.



Gediplomeerde vakdocenten die zich bezighouden met ‘train the teacher’.



Minder actieve kinderen stimuleren tot bewegen.



‘Talentjes’ stimuleren tot het maximale.



Combinatie met functie bij sportvereniging (technisch of verenigingsmanagement).



Signaleringsfunctie en doorverwijsfunctie voor dreigend overgewicht of obesitas.

Speerpunten binnen het voortgezet onderwijs


Sportstimulans op scholen via een divers aanbod, aansluitend op het schoolrooster.
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B 2.2

Vitale en sterke verenigingen

De sportvereniging is het cement van onze sportieve samenleving. Sportverenigingen
zijn essentieel voor de uitoefening van betaalbare sportactiviteiten, maar hebben
naast fysieke (actieve leefstijl) en mentale aspecten (sportstimulering) ook sociaalmaatschappelijke effecten. Denk hierbij aan de overdracht van waarden en normen,
sociale binding en sociale integratie.
Belang
Het belang van en de problematiek binnen de sportverenigingen worden in Cuijk erkend.
De gemeente Cuijk staat voor sterke en vitale sportverenigingen, die hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan het gemeentelijke sportbeleid.
Om sportverenigingen hun maatschappelijke rol te laten vervullen is hun vitaliteit van
belang. Immers: hoe vitaler sportverenigingen zijn, des te gezonder haar leefomgeving.
Ambitie
Om deze ambitie verder vorm te kunnen geven zijn er enkele aandachtspunten:


Het stimuleren van kaderversterking.



Evalueren en heroverwegen van de huidige subsidiesystematiek.



Onderlinge samenwerking van sportvereningen stimuleren.



Verder uitdiepen van de rol van Actieradius.



Specifieke doelgroepen als minder actieven, ‘talentjes’ en mensen met een
bewegingsbeperking onderdeel laten zijn van de ‘normale’ vereniging.
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B 2.3

Multifunctionele accommodaties met dag- en avondbezetting

De gemeente Cuijk streeft naar een intensief en multifunctioneel gebruik van binnenen buiten(sport)voorzieningen, omdat dit het draagvlak voor een accommodatie
vergroot. Bovendien levert dit een hogere bezetting en een betere exploitatie op.
De huidige kwaliteit van de sportaccommodaties is over het algemeen goed. De
afgelopen jaren en het komende jaar is en wordt er vooral geïnvesteerd in de
accommodaties van de voetbalverenigingen.
Beleidsnota
Deze ambitie sluit aan bij diverse beleidsuitspraken van de in juni 2011 vastgestelde
Beleidsnota Gemeentelijke Accommodaties Cuijk, onder andere de volgende drie te weten:


De gemeente zet in op multifunctionaliteit van de accommodaties om voorzieningen
dicht bij wijk en dorp te houden.



Een binnensportvoorziening rekent de gemeente voor onderwijs en sportieve
recreatie tot een basisvoorziening voor wijk en dorp, maar wel op basis van
draagkracht en draagvlak.



Voor de buitensport vormen kwantitatief en kwalitatief toegesneden voorzieningen
in de gemeente het uitgangspunt: toekomstig zoeken wij verdere verbetering van
(training)voorzieningen.

Om deze ambitie te realiseren zetten wij in op de volgende aanpak:


Bezetting van de accommodaties volgens Australisch/Amerikaans concept. Sport en
onderwijs nog meer verbinden. Denk hierbij aan de samenwerking met bijvoorbeeld
het Merletcollege.



Dag- en avondbezetting waarbij er een duidelijk relatie is met sport en/of bevolking.



Mogelijk sportpark/verenigingsmanagement.



Aandacht voor gebieden met veel potentie, zoals de Heeswijkse Kampen en de
Kraaijenbergse Plassen.
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B 2.4

Aandacht voor zowel ‘top’sport als breedtesport waarbij er een optimale
samenwerking is

Behalve aandacht voor breedtesport en sportstimulering verdient ook topsport en/of
talentontwikkeling aandacht. Topsport levert ons niet alleen medailles op, maar ook
een ‘wij-gevoel’ van regionale tot nationale trots. Het geeft mensen niet alleen plezier
en een gevoel van saamhorigheid, maar het inspireert ook tot het verleggen van de
eigen grenzen.
Topsport kan ook een positieve uitstraling hebben richting de breedtesport.
Na aansprekende (internationale) resultaten van een nationaal team of een sporter zijn met
name kinderen merkbaar meer bereid ook voor die sport te kiezen. Sport is en wordt
gedragen door emotie, promotie, stimulering en ontwikkeling.
Breed
Sprekend over topsport binnen onze gemeentelijke grenzen moet men zien binnen de
breedste zin van het woord. Denk dus aan prestatiesport versus recreatiesport en/of aan
talentontwikkeling en -stimulering.
Als gemeente Cuijk stellen we voor om:


Primair te kiezen voor investeren in breedtesport.



Te onderzoeken hoe we talentontwikkeling kunnen ondersteunen in faciliterende
zin.



De organisatie van topsportevenementen te ondersteunen.



Te onderzoeken hoe we komen tot regionale afstemming op het gebied van
topsport.
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B 2.5

Cuijkse sportevenementen met regionale, landelijke en internationale

uitstraling
Sportevenementen stellen inwoners in staat elkaar in een aansprekende omgeving te
ontmoeten. Ze bieden inwoners de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met sport en kunnen een belangrijke bron van ontspanning of
recreatie zijn.
Daarnaast dragen sportevenementen bij aan de profilering van onze gemeente als een
sportieve, levendige gemeente. Een gemeente met een aantrekkelijk sportklimaat voor in de
eerste plaats onze eigen inwoners en daarnaast voor partijen op sportgebied zoals
sportbonden en sponsoren.
Investeren
Op dit moment heeft Cuijk geen uitgewerkte subsidieregeling op basis waarvan subsidie
verstrekt kan worden voor het organiseren van evenementen. Naast dat we zelf willen
investeren de organisatie van sportevenementen, verwachten we van het bedrijfsleven ook
een bijdrage.. Gelukkig hebben we in Cuijk een bedrijfsleven dat hierin al behoorlijk actief
is.
Koesteren
Verder koesteren we hier al enkele evenementen die ook buiten de Cuijkse
gemeentegrenzen naam hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan 'De 10 van Cuijk aan de
Maas', 'Copa del Agatha', en het 'SIOL Aviko Toernooi'.
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B 2.6

Verenigings-, school- en wijkgerichte sportstimulans via kunstgras en

multifunctionele playgrounds
Eén van de trends en ontwikkelingen binnen de sportstimulering is het verenigings-,
school- en wijkgericht aanbieden van kunstgras en playgrounds. Het aanleggen van
playgrounds is essentieel om mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen, zeker met
de huidige crisis, waarin (betaald) sporten onder druk staat en we sneller geneigd
zijn om het lidmaatschap van een sportvereniging of sportschool te laten varen.
Vanuit een onderzoek uit de Verenigde Staten wordt gerichte aandacht bepleit voor de
mogelijkheden voor kinderen om buiten te kunnen spelen en sporten. Men wijst op de
noodzaak voor het aanleggen van playgrounds, juist in een tijd waar door
professionalisering, commercialisering van sport en spel en door de financiële situatie voor
kinderen steeds minder gelegenheid bestaat om vrij te sporten.
Straat
Verkeersonveiligheid, een weinig aantrekkelijke buitenruimte en het soms negatieve
'opvoedende' klimaat op straat, worden in de literatuur als belangrijkste redenen genoemd
voor de achterstand in motorische ontwikkeling en terugloop van sociale banden.
Vermindering van contacten levert in de toekomst meer eenzaamheid op. Het buitenspelen
voor kinderen is van grote betekenis voor hun motorische, sociale en zelfs cognitieve
ontwikkeling. In diezelfde geest wijst onderzoek ook op de vormende en educatieve kant:
sport en spel op playgrounds kan cruciale ervaringen opleveren voor kinderen.
ÉÉN VAN DE WEINIGE ACTIVITEITEN DIE KINDEREN NOG ONDERSCHEIDT VAN
VOLWASSENEN - BUITENSPELEN - STAAT ONDER DRUK.
Variatie
Bedoelt onderzoek noemt in dat kader drie essentiële kenmerken van een goede
playground: ‘a safe place to play’, ‘skilled leadership’ en ‘a well-selected program of
activities’. Een playground kan op verschillende plekken worden aangelegd: in een park, op
een schoolplein, een vrije ruimte of in de buurt van woningen. Dat levert een variatie aan
playgrounds op, die steeds een ander karakter en een uiteenlopende aantrekkingskracht
hebben.
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B3.0 Kunstgrasbeleid
Naar aanleiding van de ervaringen bij hockeyvereniging Civicum en
voetbalvereniging JVC Cuijk, het meerjaren onderhoudsplan, de in deze nota
genoemde ambities en de belangrijkste drie voordelen van het aanleggen van een
kunstgrasveld (die we hieronder benoemen) is besloten om aan de hand van een
business case een kunstgrasbeleid te schrijven.
De drie voordelen op een rij:
Verhoging gebruiksintensiteit
Met de aanleg van een kunstgrasveld is het mogelijk de capaciteit van meerdere
natuurgrasvelden op te vangen. Kunstgras is in principe onbeperkt te gebruiken en
daardoor wordt het mogelijk op hetzelfde veld meer te trainen en wedstrijden te spelen.
Andere, natuurgrasvelden, worden hierdoor minder belast en beter bespeelbaar.
KUNSTGRAS IS ONBEPERKT TE GEBRUIKEN EN DAARDOOR WORDT HET MOGELIJK OP
HETZELFDE VELD MEER TE TRAINEN EN WEDSTRIJDEN TE SPELEN
Bedrijfszekerheid
Onafhankelijk van de weersgesteldheid kunnen trainingen en wedstrijden op kunstgras
nagenoeg altijd doorgaan. De kwaliteit van natuurgrasvelden is daarentegen sterk
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Multifunctioneel gebruik
Onder meer schoolactiviteiten en bepaalde evenementen en manifestaties (uiteraard onder
vooraf gestelde condities). Denk hierbij aan toernooien, schoolkampen en regionale
kampioenschappen.
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B 4.0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Uitleg van prestatievelden 1, 2, 5 en 6 van de Wmo.
Prestatieveld 1: Sociale samenhang en leefbaarheid
Het prestatieveld 'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten', is ruim en breed geformuleerd. Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een
prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken
van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten.
Naast de inzet op het gebied van wonen, welzijn en zorg dragen ook kunst, cultuur, sport, recreatie
en andere vormen van vrijetijdsbesteding bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid. Ook de
inrichting van de omgeving (ruimtelijke ordening, verkeer en speelterreinen) en mobiliteit zijn van
belang.
Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning jeugdigen en hun ouders
Dit prestatieveld gaat over op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Het heeft betrekking op jeugdigen – en in
voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van een verhoogd risico als het gaat om
ontwikkelingsachterstand, schooluitval. of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op
de jeugdzorg niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op
de taken die in andere wetgeving zijn vastgelegd, zoals de Wet collectieve preventie volksgezondheid
en de Leerplichtwet.
De gerichte preventie moet bestaan uit informatie en advies, het signaleren van problemen, toegang
tot hulpaanbod, licht pedagogische hulp en de coördinatie van zorg.
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Prestatieveld 5: Bevorderen van participatie van mensen met een beperking
Dit prestatieveld richt zich op “ het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer
en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. Het is een uitdaging voor de
gemeente om algemeen beleid te voeren en daarbij rekening te houden met mensen met een
beperking. De toegankelijkheid van voorzieningen staat hierbij centraal.
Het gaat om toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte, het gebruik van
mobiliteitsvoorzieningen, aangepaste woningen en sociale en recreatieve activiteiten voor speciale
doelgroepen, of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.”
Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking
Het zesde prestatieveld gaat over het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of
een chronisch psychisch of psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en/of bevorderen
van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. We hebben het
hier over de zogenaamde compensatieplicht die de gemeente heeft om individuele voorzieningen te
treffen voor mensen die door hun beperking niet goed mee kunnen doen aan de samenleving.
Het opheffen of compenseren van de beperking moet het individu in staat stellen wel mee te doen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, speciale woonvoorzieningen, rolstoelen,
begeleiding bij zelfstandig wonen, regieondersteuning bij het dagelijkse leven, dagbesteding,
maaltijdvoorziening, sociale alarmering, vervoersvoorzieningen en klussendiensten.
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