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Voorwoord
Wij vinden sporten goed voor de lichamelijke en geestelijke conditie van onze burgers. Toch hebben
we ook in Schinnen te maken met overgewicht mede veroorzaakt door te weinig lichaamsbeweging en
slechte eetgewoonten. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Onze inwoners
kunnen dus nog bewuster omgaan met een gezonde leefstijl waarbinnen bewegen een
vanzelfsprekendheid is. Sport en bewegen versterkt tevens de sociale cohesie in onze kernen.
Het is om bovengenoemde redenen dat wij belang hechten aan integraal sport- en beweegbeleid.
Wij hebben het Huis voor de Sport gevraagd deze beleidsnota voor de gemeente Schinnen op te
stellen. De nota is tot stand gekomen na sessies met diverse partijen zowel intern als extern. Vervolgstap
zal zijn de realisatie van de uitvoeringsnota in het voorjaar van 2011.
Hopelijk draagt deze nota bij aan de realisatie van de belangrijkste doelstelling: meer inwoners aan te
zetten tot bewegen.
Namens het college van B&W,
Wilma Adriaans
Wethouder Sport
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Inleiding
Waar sport en bewegen door velen wordt gezien als een manier van (vrije)tijdsbesteding ziet de
gemeente sport en bewegen vooral ook als middel. De inzet van sport en bewegen als middel heeft
namelijk bijzonder veel positieve effecten. Zo bevorderen sport- en beweegactiviteiten de
volksgezondheid, wordt het verenigingsleven gestimuleerd even als de sociale participatie en dragen
sportvoorzieningen bij aan het behoud van leefbaarheid in een kern. Ook voor de economie is er winst
door de inzet van sport en bewegen, denk aan de spin off van sportevenementen en de invloed op het
vestigingsklimaat. Sport en bewegen als middel draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners en
stimuleert het woon- en leefklimaat in Schinnen. Vanuit dit bredere perspectief gaat de gemeente de
kracht van sport en bewegen als middel optimaal benutten en hopen we aan te tonen dat sport en
bewegen een positieve bijdrage levert aan de toekomstige ontwikkelingen die in Schinnen staan te
gebeuren (o.a. ontgroening, vergrijzing, vrijwilligersproblematiek). Door sport en bewegen te koppelende
aan andere beleidsterreinen (o.a. gezondheidsbeleid, Wmo beleid, jeugdbeleid, recreatie/ toerisme,
accommodatiebeleid) wordt de inzet van sport en bewegen als middel verankerd.
Traject naar Sport- en beweegbeleid
Voordat dit sport- en beweegbeleid tot stand is gekomen is er, door Huis voor de Sport Limburg,
onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken op het gebied van sport en bewegen. Zo is het
huidige sport- en beweeggedrag onder de inwoners van Schinnen onderzocht evenals hun wensen en
behoeften. Ook zijn de sportverenigingen uit Schinnen bevraagd op wensen, behoeften en knelpunten.
De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in bijlage II en III. Daarnaast is er door middel
van interactieve bijeenkomsten met lokale partners en gemeentelijk organen (o.a. sportverenigingen,
onderwijs, Wmo raad, beeldvormende commissie) input verkregen. Door middel van deskresearch zijn
aanknopingspunten binnen andere gemeentelijke beleidsterreinen geïnventariseerd waar het sport- en
beweegbeleid op kan inhaken. De resultaten van deze exercitie zijn terug te vinden in bijlage IV. Tenslotte
zijn sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen met betrekking tot sport en bewegen in
Schinnen in kaart gebracht, dit figuur is terug te vinden in bijlage V.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van deze nota wordt beschreven welke visie de gemeente heeft op sport en bewegen in
Schinnen en het daartoe behorende sport- en beweegbeleid. Deze visie is vervolgens vertaald naar
beleidskaders. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt inhoud gegeven aan de pijlers sportaanbod,
sportvoorzieningen, sportnetwerk- en promotie en subsidies. Deze pijlers vormen het fundament van het
sport- en beweegbeleid.
De betreffende bijlagen bij deze nota zijn terug te vinden in het document Bijlagen Kadernota Sport en
Bewegen 2011-2014. Dit document bevat de al benoemde bijlagen en daarnaast ook een samenvatting
van trends & ontwikkelingen en provinciaal- en landelijk sportbeleid. Deze informatie heeft ertoe
bijgedragen dat het sport- en beweegbeleid een toekomstgericht karakter heeft en inspeelt op de
veranderende wereld van sport en bewegen.

Kadernota Sport en Bewegen 2011-2014 Gemeente Schinnen

4

Hoofdstuk 1 Sport en bewegen in Schinnen
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat beschreven welke bovenliggende visie de gemeente heeft als het gaat om sport en
bewegen in Schinnen. Deze visie geeft richting aan de invulling van het sport- en beweegbeleid en vormt
de stip op de horizon bij de uitvoering van het beleid.

1.2 Visie op sport en bewegen
De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen en wil alle inwoners
daartoe stimuleren. De inzet van sport als middel, ter bevordering van onder andere de gezondheid van
de inwoners, de sociale participatie, leefbaarheid in de dorpskernen en het aantrekkelijke woon- en
leefklimaat is hierbij het uitgangspunt. Met uitvoering van dit sport- en beweegbeleid wordt beoogd alle
inwoners van de gemeente Schinnen te bereiken en hen op een laagdrempelige manier in aanraking
laten komen met sport en bewegen. Hoewel er een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid bij de
inwoners ligt, wil de gemeente sport- en beweegactiviteiten zo toegankelijk mogelijk maken. Prioriteit
wordt gegeven aan de doelgroepen jongeren en ouderen. De doelgroep jongeren is een belangrijke groep
aangezien zij aan het begin staan van het leven en hoe eerder sport en bewegen een onderdeel van dit
leven wordt, hoe langer zij sportief actief blijven. De doelgroep ouderen zal de komende jaren fors
toenemen in de gemeente Schinnen. Het fit en vitaal houden van deze doelgroep heeft een belangrijke
meerwaarde voor hun kwaliteit van leven, vandaar dat zij ook speciale aandacht krijgen binnen het sporten beweegbeleid.
Voor een gerichte aanpak van het sportstimuleringsbeleid richt de gemeente zich op drie leefgebieden:
•

Buurt: alle inwoners
Leefbaarheid is voor elke dorpskern in onze gemeente een voorwaarde voor een prettig woon- en
leefklimaat. De inzet van sport en bewegen als middel draagt bij aan het behouden c.q. versterken
van deze leefbaarheid. De buurt fungeert als een belangrijke ontmoetingsplek voor alle inwoners. Met
sport- en beweegactiviteiten in en rondom deze ontmoetingsplek kunnen veel inwoners worden
bereikt. Binnen deze setting horen onder andere de sportverenigingen en overige sportaanbieders
thuis die een grote maatschappelijke waarde hebben.

•

Onderwijs: specifiek jongeren
Door sport- en beweegactiviteiten rondom de vertrouwde omgeving van de school te organiseren,
maken álle kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de basis voor sport en bewegen en
diverse sport- en beweegactiviteiten.

•

Zorg: specifiek ouderen
Binnen de zorgsector staat met name de doelgroep ouderen centraal, maar ook voor de kwetsbare
doelgroepen (o.a. gehandicapten, chronisch zieken) is aandacht binnen deze leefomgeving. Inzet van
sport en bewegen draagt bij deze doelgroep bij aan het in stand houden c.q. verbeteren van de
kwaliteit van leven en heeft bij voorkeur een preventief karakter.

Bovenstaande visie op sport en bewegen leidt tot onderstaand kader.

Kadernota Sport en Bewegen 2011-2014 Gemeente Schinnen

5

1.3 Beleidskader: Sport is een kerntaak voor de gemeente Schinnen.
Sport als middel draagt bij aan gezondheidsbevordering van inwoners, verhoogt de sociale participatie en
leefbaarheid en bevordert een sterk verenigingsleven.

Zoals gezegd is de bevordering van de volksgezondheid één van de voornaamste redenen om sport- en
bewegen te stimuleren. Door uitvoering van het sport- en beweegbeleid streeft de gemeente naar een
bevordering van de gezondheidstoestand van de inwoners in Schinnen. De Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB)1 is hierbij het referentiekader:
• Het aantal inwoners, in de leeftijdscategorie tot 18 jaar, dat in 2014 voldoet aan de NNGB blijft minimaal
gelijk (18,5%) of neemt toe met 5%;
• Het aantal inwoners, in de leeftijdscategorie 18-54 jaar, dat in 2014 voldoet aan de NNGB blijft minimaal
gelijk (31%) of neemt toe met 5%;
• Het aantal inwoners, in de leeftijdscategorie 55+, dat in 2014 voldoet aan de NNGB blijft minimaal gelijk
(30%) of neemt toe met 5%.
In de navolgende hoofdstukken 2 tot en met 5 worden vier pijlers toegelicht; sportaanbod,
sportvoorzieningen, sportnetwerk en -promotie en subsidies. Deze pijlers zijn het fundament van het
sport- en beweegbeleid. Door middel van deze pijlers wordt bovengenoemd beleidskader nader
uitgewerkt.

1.4 Monitoring en evaluatie
Om de doeltreffendheid van het sport- en beweegbeleid te toetsen vindt er monitoring en evaluatie plaats.
In de uitvoeringsnota, welke volgt na vaststelling van de kadernota, zal dit nader worden uitgewerkt.

1

De NNGB is een algemeen advies omtrent bewegen en gezondheid en schrijft 5 of meer dagen per matig intensieve activiteit voor.
Voor jongeren geldt tenminste 60 minuten per dag en voor volwassenen 30 minuten per dag. Bij matige intensieve activiteit gaat het
om alle lichaamsbeweging die tenminste even inspannend is als stevig doorlopen of fietsen.
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Hoofdstuk 2 Sportaanbod
2.1 Inleiding
Sportstimulering is niet mogelijk zonder sport- en beweegactiviteiten. Deze worden georganiseerd bij
sportverenigingen en commerciële aanbieders of vinden plaats in ongeorganiseerd verband. Door al deze
activiteiten worden de inwoners van Schinnen in staat gesteld om te kunnen sporten en bewegen vanuit
hun eigen interesse, in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs2. Een
passend sport- en beweegaanbod is dan noodzakelijk en de gemeente is bereid hierin te faciliteren. In dit
hoofdstuk is beschreven vanuit welk kader de gemeente inhoud geeft aan de pijler sportaanbod.

2.2 Beleidskader: Sportverengingen hebben een toekomstgericht aanbod dat
toegankelijk is voor de inwoners van Schinnen.
Om sport en bewegen onder alle inwoners van Schinnen te stimuleren dient er sport- en beweegaanbod
te zijn dat aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners. Binnen de leefomgevingen buurt,
onderwijs en zorg worden een aantal partners en/of initiatieven onderscheiden waarmee de gemeente
(gezamenlijk) de verantwoordelijkheid wil nemen om te komen tot kwalitatief hoogstaand sport- en
beweegaanbod dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de inwoners van Schinnen.

2.3 Subkaders
Binnen de pijler sportaanbod kennen we de volgende subkaders:
1. Ondersteunen van sportverenigingen bij specifieke vraagstukken en in hun rol naar toekomstgerichte,
vitale vereniging;
2. Uitvoering van het BOS-project Sjenne Bewaeg! en toewerken naar de overgang van BOSregeling
naar impulsregeling brede school, sport en cultuur;
3. Inzet van de rijksregeling ‘brede school, sport en cultuur’ (combinatiefuncties) om sport- en
beweegactiviteiten op te zetten en de relatie tussen onderwijs en sport te versterken;
4. Stimuleren van inzet van maatschappelijke stages in de sport/sportvereniging;
5. Inzet van het NASB gericht op sport- en beweegactiviteiten voor ouderen en kwetsbare doelgroepen;
6. Toewerken naar een regionale infrastructuur waarin sport en bewegen voor gehandicapten en
mensen met gedragsproblematiek wordt gestimuleerd en laagdrempelig is.
In onderstaande paragraaf wordt nader toegelicht vanuit welke gedachten en ambities deze subkaders
zijn ontstaan.

2.4 Toelichting
2.4.1 Buurt
Onder sportaanbieders in de leefomgeving buurt worden voornamelijk de sportverenigingen verstaan. Zij
zijn belangrijke uitvoerders van het sport- en beweegbeleid en hebben een bereik onder een groot deel
van de inwoners van Schinnen. Sportverenigingen hebben als maatschappelijke partner daarnaast ook
een uitvoerende en bindende rol bij initiatieven op het terrein van onderwijs en zorg.

2

Om financiële drempels om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten te verlagen kunnen inwoners van Schinnen gebruik
maken van de categoriale regeling ‘bijdrageregeling sociale-, culturele en sportieve activiteiten.’
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Sportverenigingen
De sportverenigingen en de vele vrijwilligers nemen als uitvoerder van het sport- en beweegbeleid een
belangrijke rol in bij het stimuleren van sport en bewegen. Sportverenigingen voorzien in een aanbod en
kunnen in samenwerking met buurtorganisaties, onderwijsinstellingen en eerstelijnorganisaties voorzien
in sport- en beweegactiviteiten voor diverse doelgroepen. Vanuit dit oogpunt verdienen sportverenigingen
aandacht en zal de gemeente hen, zoals ook beschreven in het gemeentelijke Wmo beleid3, gericht
ondersteunen. Deze ondersteuning kenmerkt zich op twee manieren:
• Brede ondersteuning
Sportverenigingen hebben steeds meer moeite met het invullen van diverse vraagstukken. Dit komt onder
andere door de toenemende wet- en regelgeving en de toenemende kwaliteitseisen vanuit sportbonden
en kritische sportconsumenten. Daarnaast is ook in Schinnen de vrijwilligersproblematiek bij
sportverenigingen steeds meer zichtbaar4. Met name het werven en waarderen van vrijwilligers verdient
aandacht binnen sportverenigingen. Maar ook het opleiden en up to date houden van vrijwilligers is
belangrijk, zodat zij kennis hebben van de laatste ontwikkelingen binnen hun sporttak. De gemeente
ondersteunt sportverenigingen bij het oplossen van bovenstaande vraagstukken en zorgt op deze wijze
voor sterke verenigingen.
• Vereniging van de Toekomst5
Vitale sportverenigingen zijn belangrijke uitvoeringspartners van het sport- en beweegbeleid. Een vitale
vereniging anticipeert op veranderende wensen en behoeften van de sportconsument, is
maatschappelijke georiënteerd en heeft een kwalitatief hoogwaardige organisatie. Een vitale vereniging is
niet alleen intern gericht, maar ook extern en staat open voor multifunctionele inzet van
sportvoorzieningen (zie ook paragraaf 3.4.2). De realiteit is dat niet iedere sportvereniging in Schinnen de
potentie heeft om uit te groeien tot een vitale sportvereniging. Sportverenigingen die willen én kunnen
en/of sportverenigingen die willen maar (nog) niet kunnen, worden in dit proces ondersteund.
In het kader van multifunctioneel gebruik van voorzieningen en inhoudelijke samenwerking tussen
(sport)verenigingen en organisaties neemt de gemeente ook niet-sportverenigingen en organisaties graag
mee in dit ondersteuningtraject (zie ook paragraaf 3.4.2).
Overige sportaanbieders
Het sportaanbod in Schinnen wordt niet alleen vormgegeven door de traditionele sportverenigingen, maar
ook door commerciële aanbieders. De gemeente vindt het belangrijk dat commerciële sportaanbieders de
mogelijkheid hebben om zich te vestigingen in Schinnen. Voor veel inwoners vormen commerciële
sportaanbieders de uitvalsbasis voor het beoefenen van sportieve activiteiten met, indien nodig,
specifieke aandacht voor sporten/bewegen met een medische indicatie. De gemeente ondersteunt de
samenwerking tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders daar waar het een versterkend
karakter heeft.
2.4.2 Onderwijs
De leefomgeving onderwijs richt zich specifiek op de doelgroep jongeren. In het onderwijs wordt immers
de basis voor een leven lang sport en bewegen gelegd. Door middel van een aantal initiatieven streeft de
gemeente ernaar de relatie tussen onderwijs, sport en bewegen te behouden c.q. te versterken:
• Buurt, onderwijs sport6
In 2008 is de gemeente gestart met het organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten in het kader van de
BOS-impuls, onder de naam Sjenne Bewaeg!. Door inzet van deze rijksregeling wordt er een relatie
gelegd tussen het basisonderwijs en sport- en beweegactiviteiten en wordt het sport- en beweeggedrag
van jongeren gestimuleerd. Daarnaast worden jongeren zich bewust van het belang van een gezonde
leefstijl en is er een doorstroom van jongeren naar een sportvereniging. De BOS regeling vervalt vanaf
2012, de gemeente zal 2011 gebruiken als een overbruggingsjaar voor de BOS-regeling naar de
Impulsregeling Brede school, sport en cultuur (combinatiefuncties).
3

Prestatieveld 4: Mantelzorg en vrijwilligers.
Zie ook bijlage III Resultaten verenigingsonderzoek.
Voor meer informatie over Vereniging van de Toekomst zie bijlage I.
6
Voor meer informatie over Buurt Onderwijs Sport (BOS) regeling zie bijlage I.
4
5
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• Impulsregeling Brede school, sport en cultuur7
De rijksregeling Brede school, sport en cultuur maakt het mogelijk om de zogenoemde
‘combinatiefunctionarissen’ in te zetten als coördinator en/of uitvoerder van sportieve en culturele
activiteiten die een verbinding hebben met het onderwijs. De gemeente neemt vanaf 2010 deel aan de
Impulsregeling en zet (een) combinatiefunctionaris(sen) in voor de sport. Door de inzet van (een)
combinatiefunctionaris(sen) op onderwijs-sport wordt er vervolg gegeven aan de BOS-regeling (zoals
bovenstaand beschreven). Daarmee wordt onder andere het sport- en beweeggedrag van jongeren
gestimuleerd, is er meer sportaanbod op (brede)scholen en worden sportverenigingen ondersteund c.q.
versterkt.
• Maatschappelijke stages8
Om jongeren te leren iets voor een ander te doen en kennis te laten maken met de samenleving is
landelijk de maatschappelijke stage ingevoerd. De gemeente wil deze verbinden aan de sport en aan
sportverenigingen zodat jongeren kennis maken met vrijwilligerswerk en sportverenigingen kunnen
ondersteunen. Daarnaast is de kans groot dat jongeren na hun maatschappelijke stage bij een
sportvereniging gaan sporten of als vrijwilliger actief blijven. Het voorgezet onderwijs in de omgeving van
Schinnen is hierbij een belangrijke partner. Met dit voornemen sluit de gemeente aan op de in het
gemeentelijke Wmo beleid gestelde uitgangspunten in het kader van leefbaarheid en sociale samenhang
(prestatieveld 1) en preventieve ondersteuning van jeugd (prestatieveld 2).
2.4.3 Zorg
Binnen de leefomgeving zorg is specifieke aandacht voor ouderen, maar ook voor kwetsbare doelgroepen
(o.a. gehandicapten, chronisch zieken). Sport- en beweegactiviteiten dienen ook voor deze doelgroepen
toegankelijk te zijn en aan te sluiten op wensen en behoeften. Het toenemende aantal ouderen in
Schinnen vraagt om een serieuze aanpak wat betreft het bevorderen van een actieve leefstijl waar
gezondheid en sociale participatie centraal staan. Deelname aan sport- en beweegactiviteiten kan deze
kwetsbare groepen ook helpen om meer te participeren in de maatschappij, wat bijdraagt aan een betere
kwaliteit van leven. Een aantal initiatieven levert een bijdrage in het stimuleren van sport en bewegen
onder voorgenoemde doelgroepen en sluit aan op de uitgangspunten gesteld bij prestatievelden 1 en 59
van het gemeentelijke Wmo beleid.
• Nationaal Actieplan Sport en Bewegen10
Door deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) faciliteert de gemeente in sporten beweegactiviteiten specifiek voor de (inactieve) ouderen en kwetsbare doelgroepen (o.a. mensen met
overgewicht, chronisch zieken). Doel is om deze doelgroepen te stimuleren meer te gaan bewegen en
een actievere levensstijl te ontwikkelen c.q. te behouden. Voor de sportverenigingen is een belangrijke rol
weggelegd als uitvoerder van deze activiteiten, wat aansluit op het toekomstgerichte karakter van
sportverenigingen (zie paragraaf 2.4.2). Ook de huidige ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ (MBvO) en
‘Groninger Actief Leven Model’ (GALM) initiatieven zullen gedeeltelijk in het kader van het NASB worden
uitgevoerd. De NASB middelen zullen overigens ook worden ingezet als activiteitenbudget voor de
combinatiefuncties.
• Gehandicaptensport
Voor mensen met een handicap is sporten en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente wil de
drempels voor deze doelgroep verlagen en gerichte activiteiten opzetten. Voor een deel doet zij dit door
deelname aan de Provinciale Vervoersregeling11 van de Provincie Limburg, die het declareren van
vervoerskosten voor verenigingen mogelijk maakt. Maar ook op andere onderdelen is drempelverlaging
voor gehandicaptensport noodzakelijk. Aangezien het aantal gehandicapten in Schinnen redelijk beperkt
is streeft de gemeente hierbij naar een regionale aanpak met de overige Westelijke Mijnstreekgemeenten
(Beek, Sittard-Geleen en Stein). Door in te zetten op een regionale aanpak wordt
gehandicaptensportaanbod in de Westelijke Mijnstreek mogelijk gemaakt en worden randvoorwaardelijke
7

Voor meer informatie over de impulsregeling brede school, sport en cultuur zie bijlage I.
Voor meer informatie over de maatschappelijke stages zie bijlage I.
9
Prestatieveld 1: Leefbaarheid en sociale samenhang, prestatieveld 5: Bevorderen van deelname maatschappelijk verkeer en het
zelfstandig functioneren.
10
Het NASB is een regeling van de Rijksoverheid gericht op het stimuleren van inactieve mensen om meer te sporten en/of te
bewegen, voor meer informatie over deze regeling zie bijlage I.
11
Voor meer informatie over de Provinciale Vervoersregeling zie bijlage I.
8
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aspecten, zoals vervoer, efficiënt en goed georganiseerd. De ontwikkelingen rondom Sportlandgoed de
Haamen in de gemeente Beek met een speciaal Gehandicaptensportcentrum hebben hierbij een grote
meerwaarde. Het succesvolle project ‘Iedereen Kan Sporten’12 dat in Noord- en Midden- Limburg wordt
uitgevoerd is een voorbeeld hoe gehandicaptensport regionaal kan worden opgepakt.

12

Voor meer informatie over Iedereen Kan Sporten zie bijlage I.
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Hoofdstuk 3 Sportvoorzieningen
3.1 Inleiding
Sportvoorzieningen zijn bepalend voor de mate waarin inwoners van Schinnen sporten en bewegen. De
gemeente vervult hierbij een facilitaire rol door zorg te dragen voor voldoende binnen- en
buitensportaccommodaties. Door de toenemende populariteit van sportieve recreatie is ook de openbare
ruimte een belangrijke sportvoorziening. Er zal echter steeds meer gezocht moeten worden naar een
balans tussen kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid van sportvoorzieningen. In dit hoofdstuk is
beschreven vanuit welk kader de gemeente inhoud geeft aan de pijler sportvoorzieningen.

3.2 Beleidskader: Kwaliteit boven nabijheid van sportvoorzieningen.
Vanwege diverse ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening, krimp en bezuinigingen, is het
noodzakelijk om gericht beleid te voeren als het gaat om binnen- en buitensportaccommodaties.
‘Kwaliteit boven nabijheid’ is hierbij ons uitgangspunt. Liever een aantal kwalitatief goede
sportvoorzieningen dan meerdere sportvoorzieningen die niet voldoende in gebruik worden genomen of
in mindere mate voldoen aan onderhoudseisen en de wensen en behoeften van gebruikers.

3.3 Subkaders
Binnen de pijler sportvoorzieningen kennen we de volgende subkaders:
7. Inzicht verkrijgen in het voorzieningenniveau waartoe sportvoorzieningen behoren:
basissportvoorziening, kernoverstijgende (sport)voorziening en gemeentegrensoverstijgende
sportvoorziening, de uitkomsten zijn onderdeel van het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid;
8. Inzicht verkrijgen in bezettingsgraden en financiële gegevens van sportvoorzieningen, de uitkomsten
zijn onderdeel van het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid;
9. Inzicht verkrijgen in de onderhoudstoestand, toegankelijkheid en veiligheid van sportvoorzieningen,
de uitkomsten zijn onderdeel van het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid;
10. Multifunctioneel gebruik van accommodaties stimuleren door hier proactief beleid op te voeren en dit
in het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid op te nemen;
11. Multidisciplinaire samenwerking tussen partijen stimuleren, onder andere door het betrekken van
verenigingen c.q. organisaties in een Vereniging van de Toekomst traject;
12. Bekendheid van beschikbare openbare ruimte voor het beoefenen van sport- en beweegactiviteiten
stimuleren c.q. vergroten;
13. Voldoende vrije speelruimte in de kernen mogelijk maken en dit als onderdeel terug laten komen in
het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid.
In onderstaande paragraaf wordt nader toegelicht vanuit welke gedachten en ambities deze subkaders
zijn ontstaan.
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3.4 Toelichting
3.4.1 Differentiatie in sportvoorzieningen
Om nu en in de toekomst keuzes te kunnen maken over renovatie, nieuwbouw en het mogelijk afbreken
van sportvoorzieningen maken we onderscheid in drie voorzieningenniveaus waaraan we de noodzaak
van sportvoorzieningen toetsen.
• Basissportvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen die voorzien in de basisbehoefte om te sporten/bewegen c.q. recreatief te spelen in
de buurt/wijk/kern. Kenmerkend voor deze voorzieningen is de ontmoetingsfunctie waardoor de
leefbaarheid in de kern behouden blijft c.q. wordt versterkt. Denk bij basissportvoorzieningen onder
andere een gymzaal, een grasveld, een gemeenschapshuis, basketbal- en skateplein.
• Kernoverstijgende sportvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen die niet voor iedere dorpskern noodzakelijk zijn en voorzien in de
accommodatiebehoefte voor meerdere dorpskernen. Denk hierbij aan onder andere de sportboulevard
Oirsbeek, tennisbanen en voetbalvelden.
• Gemeentegrensoverstijgende sportvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen die naast de accommodatiebehoefte van de inwoners van Schinnen ook voorzien in
de behoeften van inwoners van omliggende gemeenten. Waar in Schinnen wordt voorzien in een turnhal,
wordt in een omliggende gemeente voorzien in zwemwater en atletiekbanen.
3.4.2 Multifunctioneel gebruik
Voortbordurend op het beleidskader ‘kwaliteit boven nabijheid’ streeft de gemeente naar een zo hoog
mogelijke maatschappelijke waarde en rendement van sportvoorzieningen in Schinnen. Multifunctioneel
gebruik van sportvoorzieningen heeft dan ook de toekomst. Op alle drie de accommodatieniveaus
stimuleert de gemeente samenwerking tussen sportverenigingen, het onderwijs en overige gebruikers en
streeft zij naar goed beheer van de sportvoorzieningen. Het multifunctioneel inzetten van
sportvoorzieningen betekent dat de betreffende gebruikers doordrongen moeten worden van het feit dat
zij geen alleenrecht hebben op een voorziening.
De gemeente streeft met bovenstaande ambitie niet alleen naar multifunctionele samenwerking tussen
partners, maar ook naar multidisciplinaire samenwerking. Inhoudelijke samenwerking tussen twee of
meerdere partijen (bijvoorbeeld een sportvereniging die wekelijks een beweegactiviteit organiseert voor
de Katholieke Bond Ouderen) heeft de voorkeur. In dit kader zal de gemeente (sport)verenigingen en
overige organisaties ondersteunen door middel van een Vereniging van de Toekomst traject(zie ook
paragraaf 2.4.2).
3.4.3 Openbare ruimte
Ongeorganiseerde sport- en beweegactiviteiten (zoals wandelen, hardlopen, fietsen) worden in Schinnen
steeds meer beoefend, vandaar dat de gemeente ook hier aandacht voor heeft in het sport- en
beweegbeleid. De openbare ruimte vormt een belangrijke uitvalsbasis voor de ongeorganiseerde sport.
Door de aanwezigheid van huidige wandel- en fietsvoorzieningen meer bekend te maken en deze
voorzieningen goed te onderhouden wordt de ongeorganiseerde sport door de gemeente gefaciliteerd.
Toegankelijkheid en veiligheid staan hierbij uiteraard ook centraal. Dit sluit aan bij het gemeentelijke
jeugdbeleid13 en hiermee worden voldoende vrije speelgelegenheden in de kernen (waar vooral de
doelgroep jongeren op een recreatieve manier sport- en beweegactiviteiten kunnen ondernemen)
nagestreefd.

13

Overzichtsnota Integraal Jeugdbeleid Gemeente Schinnen.
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Hoofdstuk 4 Sportnetwerk en -promotie
4.1 Inleiding
Een goed functionerend sportnetwerk is erg belangrijk om de waarde van sport en bewegen als middel te
benutten. Het sportnetwerk wordt gevormd door verschillende partijen die actief zijn in het sport- en
beweegveld. In dit hoofdstuk is beschreven vanuit welk kader de gemeente inhoud geeft aan de pijler
sportnetwerk- en promotie.

4.2 Beleidskader: Goede samenwerking tussen partners uit de wereld van sport
en bewegen draagt bij aan continuïteit en professionaliteit van het sport- en
beweegklimaat.
Enerzijds om het sport- en beweegbeleid te kunnen evalueren en indien nodig tijdig te kunnen bijstellen
en anderzijds om samenwerking met en tussen partijen te stimuleren zoekt de gemeente interactie met
lokale en regionale partners binnen de sport en beweegwereld. Onder andere de sportverenigingen, het
onderwijs, de sociaal maatschappelijke adviesraad en de overige drie Westelijke Mijnstreek gemeenten
behoren tot deze partners.

4.3 Subkaders
Binnen de pijler sportnetwerk- en promotie kennen we de volgende subkaders:
14. Bestaande waardevolle regionale samenwerkingsverbanden in stand houden c.q. versterken en
nieuwe waardevolle regionale samenwerkingsverbanden aangaan;
15. Inzetten van communicatiemiddelen om sport en bewegen toegankelijker te maken en inwoners te
informeren over het sport- en beweegbeleid.
In onderstaande paragraaf wordt nader toegelicht vanuit welke gedachten en ambities deze subkaders
zijn ontstaan.

4.4 Toelichting
4.4.1 Regionaal denken en samenwerken
Het investeren in een regionaal netwerk is van belang aangezien op deze manier kennis wordt gedeeld
met andere gemeenten, samenwerking op specifieke onderwerpen mogelijk is (bijvoorbeeld
gehandicaptensport en combinatiefuncties) en andere gemeenten geholpen kunnen worden met
vraagstukken. Bestaande waardevolle samenwerkingsverbanden worden in stand gehouden c.q.
versterkt, zoals het regioplan Sport14 van waaruit wordt samengewerkt met NASB middelen. Maar ook
binnen waardevolle samenwerkingsverbanden op nieuwe gebieden, die in het verlengde liggen van
toekomstige ontwikkelingen in de regio Westelijke Mijnstreek (o.a. de Sportzone en Iedereen Kan
Sporten15) is de gemeente gesprekspartner.

14
15

Voor meer informatie over het Regioplan Sport zie bijlage I.
Zie ook paragraaf 2.2.3 en bijlage I.
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4.4.2 Informatieverstrekking
Om de toegankelijkheid van sport- en beweegactiviteiten te bevorderen en de inwoners van Schinnen op
de hoogte te stellen van het sport- en beweegbeleid is de gemeente voornemens om de communicatie op
het gebied van sport en bewegen op een meer actievere wijze in te vullen. Het gebruik van diverse
communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een website) maken het mogelijk alle inwoners te informeren over
een aantal zaken die onderdeel zijn van het sport- en beweegbeleid, zoals:
• Het aanwezige sport- en beweegaanbod in Schinnen;
• Mogelijkheden voor verenigingsondersteuning;
• Activiteiten van de combinatiefunctionaris;
• Mogelijkheden voor Maatschappelijke stages in de sport;
• Activiteiten in het kader van het NASB;
• Activiteiten in het kader van Iedereen Kan Sporten;
• Omgang met sportvoorzieningen;
• De klankbordgroep;
• Omgang met subsidieverstrekking.
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Hoofdstuk 5 Subsidies
5.1 Inleiding
Subsidies vormen het sluitstuk op de voorgaande pijlers. Subsidie is een instrument dat kan bijdragen
aan de realisatie van de beoogde beleidsuitgangspunten. Subsidies zijn echter geen doel op zich, maar
worden ingezet ter ondersteuning om de ambities van het sport- en beweegbeleid te realiseren. Vanuit
deze benadering geeft de gemeente richting aan de subsidieverstrekking binnen de wereld van sport en
bewegen. In dit hoofdstuk is beschreven vanuit welk kader de gemeente inhoud geeft aan de pijler
subsidies.

5.2 Beleidskader: Ondersteuning door subsidieverstrekking.
Het verstrekken van subsidies is gericht op het ondersteunen van de uitvoerders van het sport- en
beweegbeleid.

5.3 Subkaders
Binnen de pijler subsidies kennen we de volgende subkaders:
16. Hanteren van huidige subsidieregels tot en met 2011;
17. Ontwikkelen van een nieuw subsidiebeleid;
18. Een vereenvoudiging van subsidieregels en subsidieaanvragen;
In onderstaande paragraaf wordt nader toegelicht vanuit welke gedachten en ambities deze subkaders
zijn ontstaan.

5.4 Toelichting
5.4.1 Huidige subsidieregels
Met het sport- en beweegbeleid wil de gemeente verschillende ambities realiseren. Partners die uitvoering
geven aan dit beleid en zodoende sport en bewegen stimuleren bij jongeren, ouderen en kwetsbare
doelgroepen (prioritaire doelgroepen) worden hierbij in bepaalde mate ondersteund.
In 2012 zal een herbezinning op de subsidieregels met betrekking tot sport plaatsvinden. Tot die tijd
zullen de huidige subsidieregels leidend zijn voor de mate waarin uitvoerders van het sport- en
beweegbeleid worden gesubsidieerd. Echter, vooruitkijkend op de herbezinning in 2012 worden
onderstaand een aantal suggesties gedaan die leidend kunnen zijn voor de nieuwe subsidieregels:
• Verenigingen met een aanbod voor jongeren, ouderen en/of de kwetsbare doelgroepen (de prioritaire
doelgroepen) komen in aanmerking voor subsidie;
• Verenigingen met een aanbod gericht op het vervullen van een maatschappelijke rol en samenwerken
met andere partners ontvangen subsidies;
• Verenigingen die zich beperken tot het aanbieden van hun traditionele aanbod krijgen een
basissubsidie, verenigingen die een breder aanbod hebben en hierdoor een hoge maatschappelijke
waarde hebben, krijgen een aanvullende subsidie;
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• Verenigingen die een breder aanbod hebben dan het traditionele aanbod en een hoge
maatschappelijke waarde krijgen subsidie;
• Alleen jeugdleden uit de gemeente Schinnen worden gesubsidieerd;
• Niet alleen jeugdleden uit de gemeente Schinnen worden gesubsidieerd, ook leden uit aangrenzende
gemeenten worden gesubsidieerd. Dit enkel wanneer de leefbaarheid van een kern in het gedrang
komt;
• Zoveel mogelijk deregulering vormt een belangrijk uitgangspunt;
• Subsidieverstrekking gebeurt voor een periode van vier jaar. Verstrekking en controle vinden plaats op
basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
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