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Leidend programma
Omgeving
Onderwerp
Vaststelling nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen”.
Voorstel
1 Onder het voorbehoud van integrale afweging in het kader van de Programmabegroting
2009 in te stemmen met de nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen”, in het bijzonder
met de beslispunten, zoals vermeld in hoofdstuk 7 van de nota.
2 De dekking van dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid in het
kader van de Programmabegroting 2009.

Financiële consequenties
Nee
Ja, ten laste van het reguliere budget
Ja, begrotingswijziging is toegevoegd

Juridische consequenties
Nee
Ja
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Eerdere besluitvorming
In september 2007 heeft de gemeenteraad de visienota Sport en Bewegen in Sittard-Geleen
vastgesteld.
Aanleiding
De raad is toegezegd dat de uitwerking van de visienota “Sport en Bewegen Sittard-Geleen” aan
de raad zou worden voorgelegd. In de nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen” is tevens de
uitwerking van de door de raad vastgestelde Vernieuwingsopdracht Sport verwerkt.
Inleiding
De vastgestelde visienota Sport en Bewegen is vanuit een integrale missie, visie en
doelstellingen opgebouwd aan de hand van de volgende pijlers: sportstimulering, sportaanbod,
sportvoorzieningen, sportnetwerk en subsidies en tarieven. Per pijler is op basis van een korte
beschrijving van de huidige situatie en de belangrijkste trends de gemeentelijke visie
geformuleerd. Deze heeft als basis gediend voor de nadere uitwerking.
Bij de uitwerking van de visienota, welke tot stand is gekomen in samenwerking met Het Huis
voor de Sport, is uitdrukkelijk rekening gehouden met de in het kader van het voorjaarsdebat
2007 door de Raad vastgestelde vernieuwingsopdracht Sport. Ook wordt aandacht besteed aan
de vastgestelde ombuigingsmaatregelen op het terrein van Sport.
De sportnota voorziet deels in continuering van bestaand beleid, deels worden
beleidsvernieuwingen voorgesteld. Voor een overzicht van alle beslispunten wordt verwezen
naar hoofdstuk 7 van de nota: Samenvatting, overzicht beslispunten.
Met betrekking tot het traject dat doorlopen is voor de opstelling van de nota kan het volgende
worden opgemerkt.
In het kader van de voorbereiding van de concept-nota heeft, gelet op de aard van de
voorstellen, afzonderlijk overleg plaatsgevonden met tennisverenigingen, de voetbalverenigingen
en professionele instellingen op het gebied van onderwijs, buurt en sport.
Vervolgens zijn overeenkomstig de inspraakverordening belangstellenden in de gelegenheid
gesteld hun zienswijze op de concept-nota kenbaar te maken. In het kader van de inspraak heeft
tevens een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor belangstellenden. Een samenvatting van
de ingekomen zienswijzen alsmede de gemeentelijke reactie daarop is gebundeld in het als
bijlage toegevoegd inspraakrapport.
Beoogd resultaat
Kaderstelling op het terrein van Sport en Bewegen voor de periode 2008/2011
Argumenten
1. De beslispunten geven de concrete kaders aan waarbinnen het college in overleg met
partners aan de slag kan met de uitvoering.
2. Bij de begrotingsbehandeling 2009 vindt een integrale afweging plaats van nieuw beleid,
alsmede de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.
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Kanttekeningen
nvt
Toelichting financiële consequenties
De financiële consequenties voortvloeiende uit de nota zijn:
In exploitatiesfeer: 145.000 structureel, met name bestemd voor intensivering
verenigingsondersteuning, nieuw beleid t.a.v talentontwikkeling, talentencentra en
speerpuntsporten en een nieuwe stimuleringsregeling voor bijzondere activiteiten
amateursportverenigingen.
In investeringssfeer: meerjarig, vanaf 2010 € 800.000 en voor 2009: 900.000. Opgemerkt zij dat
dit indicatieve bedragen zijn: hierbij is ervan uitgegaan dat sprake zal zijn van opschaling van
voetbalaccommodaties binnen bestaande infrastructuur en dat jaarlijks – vooralsnog voor de
periode 2009 t/m 2011 één kunstgrasveld wordt aangelegd ( € 400.000) en jaarlijks € 400.000
beschikbaar is voor overige aanpassingen van de accommodaties, met name
clubaccommodaties. Aangetekend dient te worden dat voor opschalingproces draagvlak nodig is.
Op voorhand is niet aan te geven hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Afhankelijk van de resultaten
van het proces dienen de ramingen mogelijk nog verder doorgetrokken te worden naar latere
jaren en/of in hoogte aangepast.
Voor 2009 is eenmalig een bedrag opgenomen van € 100.000 voor aanleg van
loop/wandelroutes en een mountainbikeroute.
Met betrekking tot de ombuigingen zoals vastgesteld in 2007, waarin onder de pijler
sportvoorzieningen van de nota is ingegaan, dient opgemerkt te worden dat in de nota ervan is
uitgegaan dat deze alle op basis van een aangepaste planning gehaald kunnen worden:
Oorspronkelijke planning was 2008: 150.000; 2009: 150.000;2010: 500.000; 2011: 700.000.
De oorspronkelijk geplande verkoop van de stadssporthal gaat op basis van de huidige inzichten
vooralsnog niet door. Hiervoor was een besparing ingeboekt (vanaf 2008) van €150.000 a
€250.000. Mogelijk dat de stadssporthal in de toekomst alsnog kan worden afgestoten ,
afhankelijk van de uitkomsten van lopende projecten Fitland en een accommodatie voor de
Sporthogeschool.
Met betrekking tot privatisering van de tennisaccommodaties heeft een overleg plaatsgevonden
met de tennisverenigingen en zijn in de nota de uitgangspunten voor de privatisering
opgenomen. Voor de zwembaden lopen de voorbereidingen om te komen tot een adequate
opdrachtverstrekking voor een onderzoek terzake.
Er wordt van uitgegaan dat in 2010 € 400.000 gerealiseerd kan worden en in 2011
€ 700.000.
Per saldo betekent dit dat t.o.v. de huidige raming in de gemeentebegroting sprake is van een
financieel probleem van € 150.000 voor 2008 en 2009 en van €100.000 voor 2010. Voor 2008
worden nog mogelijkheden gezien om binnen bestaande budgetten het probleem op te vangen.
In de tweede bestuursrapportage wordt een voorstel terzake gedaan.
Samenvattend zijn de financiële consequenties t.o.v. lopende begroting aldus:
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2008

2009
+140.000

2010
+145.000

2011
+145.000

+150.000

+150.000
+900.000

+100.000
+800.000

+800.000

Er is geen begrotingswijziging toegevoegd omdat de voorstellen financiële consequenties
hebben voor de periode vanaf 2009. In het kader van de integrale afweging van nieuw
beleid in de programmabegroting 2009 worden hierover besluiten genomen.
Toelichting juridische consequenties
nvt
Personeel en Organisatie
nvt
Bijlagen
- Nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen”
- Inspraakrapport nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen”
Ter inzage zijn gelegd de ingekomen zienswijzen op de concept-nota.
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De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 8 juli 2008, gemeenteblad 2008,
nummer 071 ,

b e s l u i t :
1. Onder het voorbehoud van integrale afweging in het kader van de
Programmabegroting 2009 in te stemmen met de nota “Sportvernieuwing in SittardGeleen”, in het bijzonder met de beslispunten, zoals vermeld in hoofdstuk 7 van de
nota.
2. De dekking van dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging van nieuw beleid
in het kader van de Programmabegroting 2009.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van
18 september 2008.

De griffier

De voorzitter

drs. F.T.H.A. Coenen

drs. G.J.M. Cox
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Sportvernieuwing in Sittard-Geleen
Uitwerking visienota Sport en Beweging
Kaderstelling voor de periode 2008-2011
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Vooruitblik: Sittard-Geleen anno 2018
In de gemeente Sittard-Geleen is de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat te creëren. Hiervoor heeft de gemeente sterk ingezet op
sportvernieuwing als katalysator. In 2008 is hiervoor een duidelijke koers bepaald vanuit de
bestaande sportinfrastructuur qua voorzieningen en organisaties. De kansen zijn vanuit een
integrale benadering opgepakt waarbij samenwerking is gezocht met partners in buurt,
onderwijs, welzijn, sport en bedrijfsleven.
In elk stadsdeel is een brede school, die zich ontwikkeld heeft tot sportieve Brede School.
Hier worden sportieve en culturele arrangementen georganiseerd in samenwerking met de
GGD, sportverenigingen, cultuurverenigingen, en de welzijnsinstelling. Zo vinden er allerlei
activiteiten plaats op het gebied van gezonde voeding en sport- en cultuuroriëntatie zowel
onder als na school. De vakleerkracht-plus (combinatiefunctie) vervult hierin een belangrijke
schakel en legt de link tussen onderwijs en verenigingen. Ook de scholen in het voortgezet
onderwijs hebben een sportief profiel. Bij het Graaf Huyn College is een handbal
talentencentrum gevestigd. Talenten worden hier begeleid door professionele trainers en
kunnen gebruikmaken van goede faciliteiten zoals een krachthonk en een
handbalkunstgrasveld. Het Trevianum en DaCapo schenken als LOOT-scholen extra
aandacht aan talentherkenning en ontwikkeling. Beide scholen zetten maatschappelijke
stages in bij sportverenigingen ter ondersteuning van het kader.
In Sittard-Geleen zijn verschillende sportieve centra ontstaan. Dit zijn bruisende
sportcomplexen waar zowel overdag alsook ’s avonds allerlei activiteiten worden
georganiseerd voor buurt, onderwijs en het bedrijfsleven. In deze sportieve centra spelen
verenigingsmanagers een centrale rol. Deze professionele verenigingsmanagers zijn van
groot belang om met name buurtsport en schoolsport sterker te koppelen aan de sportieve
centra. Zij coördineren de activiteiten en zoeken samenwerking met diverse partners. Zo
wordt ook intensief samengewerkt met Fontys en CIOS voor de inzet van stageteams.
Ook ouderen krijgen bijzondere aandacht in de gemeente Sittard-Geleen. De vitale ouderen
kunnen op een flexibele manier participeren aan sport- en beweegactiviteiten die door
verschillende aanbieders zoals verenigingen en fitnesscentra zijn ontwikkeld. Voor meer
kwetsbare ouderen wordt het aanbod op maat aangeboden aansluitend aan hun directe
leefomgeving zoals het zorgcentrum. Binnen de zogenaamde ketenaanpak werken
ondermeer huisartsen en fysiotherapeuten samen en kunnen zij rechtstreeks doorverwijzen
naar geschikte sport- en beweegactiviteiten.
Samen met het bedrijfsleven heeft de gemeente de krachten gebundeld. Op sportieve centra
verdeeld over de gemeente vinden speciale beweegactiviteiten plaats voor werknemers op
passende tijden zoals tijdens lunchtijd of direct aansluitend aan de werktijden. Deze
activiteiten worden georganiseerd door sportverenigingen en andere sportaanbieders.
Tegelijkertijd zet het bedrijfsleven zich ook in voor de sport in Sittard-Geleen. Zij bieden
verschillende diensten aan waarmee sportverenigingen geholpen kunnen worden met
dagelijkse zaken zoals financiële en juridische vraagstukken.
Het Middengebied is uitgegroeid tot een concentratiegebied van bovenregionale
voorzieningen op het terrein van zorg, gezondheid sport en leisure.
Hier heeft het tophandbal haar thuisbasis gevonden. De eerste internationale successen zijn
reeds gevierd met talenten van eigen bodem.
De verschillende talentencentra hebben hun krachten gebundeld in een talentenacademie en
bieden topsporters in spé alle kansen om zich te ontwikkelen. Hiertoe wordt intensief
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samengewerkt met Topsport Limburg en het onderwijsveld om de combinatie topsportstudie mogelijk te maken.
Om al deze ambities te realiseren heeft de gemeente Sittard-Geleen de afgelopen jaren fors
geïnvesteerd in sportvernieuwing en vitale sportverenigingen. De breedtesportverenigingen
vormen nu een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente. Ook heeft de
gemeente geïnvesteerd in sportieve omgevingen waarbij kwaliteit en multifunctionaliteit de
kernwoorden zijn. Er zijn nu minder sportvoorzieningen dan in 2008 maar de kwaliteit van de
huidige complexen is van een veel hoger niveau. Samen met partners wordt continue
gewerkt aan vernieuwende sportconcepten.
Het resultaat mag er zijn. Sittard-Geleen is uitgeroepen tot Nederlandse Sportgemeente.
Sittard-Geleen is een gemeente waar het prettig wonen, werken én bewegen is!
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Inleiding
Sittard-Geleen kent een rijke historische sportinfrastructuur: Er is een zeer divers aanbod
van sportverenigingen, zowel op het terrein van breedtesport als topsport. Er zijn
talentencentra voor atletiek, handbal en triatlon. Topsport Limburg en Huis voor de Sport
Limburg zijn er gevestigd. Sportopleidingen op HBO en MBO-niveau zijn er aanwezig. Deze
laatste hebben zich samen met scholen voor voortgezet onderwijs gebundeld onder de vlag
van Talentencentrum Topsport – Onderwijs om de combinatie studie- topsport te
vergemakkelijken. Het nieuwe Orbis ziekenhuis heeft een (top)sportpoli en er zijn
woningcorporaties bereid om te investeren in aantrekkelijke woonvormen. De Westelijke
Mijnstreek heeft met de multinational DSM een bedrijf dat innovatie in sport als een van haar
speerpunten heeft. Ook de aanwezigheid van diverse (top)sportaccommodaties draagt bij
aan de huidige sportinfrastructuur.

Sittard-Geleen sportzone
Sittard-Geleen wil haar sterke positie op het gebied van sport en bewegen in Limburg verder
uitbouwen.
Hiertoe wordt extra ingezet op:
- Sportstimulering;
- vitalisering van de sportverenigingen;
- topsport en talentontwikkeling;
- aanpassing en vernieuwing van de fysieke sportinfrastructuur.
De bijzondere positie van de regio Sittard-Geleen wordt breed onderschreven. In overleg
tussen de gemeenten, verenigd in het stedelijk netwerk Zuid-Limburg en de provincie is
overeenstemming bereikt over het toewijzen van het aandachtsgebied sport aan SittardGeleen, dit onder het motto “Sittard-Geleen Sportzone”.
Gezien de grote concentratie van (top)sportactiviteiten en onderwijsinstellingen wordt ervoor
geopteerd, wanneer er draagvlak is voor een topsportaccommodatie op internationaal niveau
in Limburg, dat die in deze regio gevestigd wordt. De realisering van deze
topsportaccommodatie kan mede mogelijk gemaakt worden door het creëren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen die actief zijn op het gebied van sport en
leisure. Belangrijk is wel dat deze bedrijven aansluiten bij de behoeften van de regio SittardGeleen en de omliggende gemeenten uit Limburg en de Euregio. De sportzone levert dan
ook een bijdrage tot het versterken van de economie in deze regio.
Voor Sittard-Geleen is de sportzone van primair belang om de infrastructuur van sport, in
relatie tot de sport zelf, het onderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen te versterken.
Hiermee kan invulling gegeven worden aan de behoeften van het onderwijs in de Westelijke
Mijnstreek, kan sportstimulering en topsport krachtiger worden ondersteund en nieuwe
werkgelegenheid worden aangetrokken. Tevens kan de gemeente hierdoor haar regiofunctie
als sportgemeente verder vorm en inhoud geven. Hiervoor zal afstemming over aanbod en
sportstimulering plaatsvinden met omliggende gemeenten.
De provincie heeft aangegeven de ambitie te hebben de komende jaren te willen investeren
in een Sportzone Limburg, waarbij de provincie samenwerking stimuleert om de
sportinfrastructuur, de onderwijs- en zorgsector en de economie te versterken. De regio
Sittard-Geleen is hierbij voor de provincie het episch centrum voor de (top)sport in Limburg
met verbindingen naar de andere sterke regio’s in Limburg.
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Leeswijzer
Met het sfeerbeeld aan het begin van deze nota willen we onszelf als gemeente en u als
onze partner, prikkelen. Prikkelen om gezamenlijk te werken aan sportvernieuwing in
Sittard-Geleen. In september 2007 heeft de gemeenteraad als basis hiervoor de
visienota sport en bewegen vastgesteld.
Vanuit een integrale missie, visie en doelstellingen is deze visienota opgebouwd aan de
hand van een aantal pijlers. Deze pijlers moeten niet los van elkaar worden gezien, maar
in samenhang met elkaar. Het gaat om de pijlers sportstimulering, sportaanbod,
sportvoorzieningen, sportnetwerk en subsidies en tarieven. Per pijler is in de visienota op
basis van een korte beschrijving van de huidige situatie en de belangrijkste trends de
gemeentelijke visie geformuleerd. Deze heeft als basis gediend voor de nadere
uitwerking.
Bij de uitwerking van de visienota is uitdrukkelijk rekening gehouden met de in het kader
van het voorjaarsdebat 2007 door de Raad vastgestelde vernieuwingsopdracht sport en
de ombuigingsmaatregelen op het terrein van sport. In de bijlagen zijn de
vernieuwingsopdracht en de ombuigingsmaatregelen opgenomen.
Om de relatie inzichtelijk te maken tussen de visienota en uitwerking in de voorliggende
nota wordt in hoofdstuk 1 eerst de centrale missie, visie en centrale doelstellingen van
de visienota herhaald, vervolgens wordt in de volgende hoofdstukken per pijler gestart
met de visie, zoals verwoord in de visienota en daarna de uitwerking. Afgesloten wordt
met een samenvatting van beslispunten en een financiële toelichting.
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Hoofdstuk 1: Integraal sport- en beweegbeleid
Missie
Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners actief sporten en bewegen.

Visie
Sportstimulering is voor de gemeente belangrijk omdat het een positieve bijdrage levert aan
de gezondheidsbevordering en de sociale cohesie. Bijzondere aandacht is er voor de relatie
school en sport en sport en gezondheid.
Sportverenigingen zijn een belangrijke partner in de uitvoering van ons beleid. De gemeente
streeft naar effectiviteit en efficiency, krachtenbundeling en vitale verenigingen. Ook heeft de
gemeente aandacht voor de commerciële aanbieders.
De gemeente ziet sportvoorzieningen als belangrijke basisvoorwaarde om te kunnen sporten
en bewegen. Hierbij wordt uitgegaan van kwaliteit boven nabijheid maar is wel oog voor
sport- en spelvoorzieningen dichtbij huis en school. Ook heeft de gemeente aandacht voor
de openbare ruimte als mogelijkheid voor sportieve recreatie. Een herijking van het
accommodatiebeleid komt hierbij ook aan de orde.
De gemeente streeft naar samenwerking en samenhang met de verschillende partners in het
sportnetwerk. Hierbij wil de gemeente zelf een proactieve rol spelen waarbij de uitvoering
veel meer wordt overgelaten aan samenwerkingspartners. Schaalvergroting is geen doel op
zich maar een middel om schaalvoordelen te genereren op het vlak van voorzieningen,
professionaliteit, multifunctionaliteit, etc.
Subsidies en tarieven ziet de gemeente als een belangrijk instrument om een bijdrage te
leveren aan onze beleidsdoelen. Het tarieven- en subsidiestelsel moet hierop zijn afgestemd.

Doelstellingen
De bovenstaande visie resulteert in e formulering van de volgende doelstellingen van het
integrale sport- en beweegbeleid:
1. Sport en bewegen mogelijk maken en houden voor alle inwoners en daarmee
zoveel mogelijk mensen stimuleren om te gaan sporten en bewegen.
2. Sport en bewegen inzetten als instrument om maatschappelijke doelen te
realiseren zoals persoonlijke ontwikkeling, gezondheidsbevordering, versterking
van de sociale cohesie en deelname aan lokale sociale netwerken.
3. Het behouden en verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening door een
gericht sportstimuleringsbeleid, passend aanbod van sportactiviteiten en adequate
sportvoorzieningen. Bijzondere aandacht is er voor het vitaal maken of vitaal
houden van verenigingen.
4. Bevorderen van de samenwerking en samenhang zowel binnen de eigen gemeente
alsook met externe samenwerkingspartners.
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Hoofdstuk 2: Sportstimulering
Visie
Als het gaat om sport en bewegen wil de gemeente alle inwoners de gelegenheid geven om
hiermee op laagdrempelige wijze kennis te maken. Het stimuleren van sporten bevordert de
gezondheid en kan een belangrijke bijdrage leveren aan bevordering van de sociale cohesie.
Hierbij is er bijzondere aandacht voor integratie van kwetsbare doelgroepen zoals
allochtonen en minima.
Er wordt samenhang gezocht met de leefomgevingen buurt, onderwijs, zorg en gezondheid,
bedrijfsleven en vrije tijd. Samenwerking en samenhang zijn hierbij kernbegrippen.
Vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht om voor- tussen- en naschoolse opvang te
organiseren. In dit aanbod kunnen sport- en beweegactiviteiten een plek krijgen en kan
worden samengewerkt met lokale sportverenigingen. De gemeente wil hierin wel een
nadrukkelijke regiefunctie vervullen maar vindt dat de kindpartners een eigen
verantwoordelijkheid hebben bij de inhoudelijke uitwerking van het concept Brede School en
de uitvoering daarvan. Vertrekpunt hierbij dient te zijn een optimale benutting van de
bestaande infrastructuur.
De sportfunctie speelt in op de trends om veel aandacht te besteden aan gezondheid, op
zoek te gaan naar belevenissen en meer aandacht te besteden aan sportieve
vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt gestreefd naar een clustering van topsport, recreatieve
sport, sportgerelateerde bedrijven en ontspanning.
Binnen het thema zorg en gezondheid ziet de gemeente ook kansen vanuit de WMO, als het
bijvoorbeeld gaat over achterstanden bij jongeren en het activeren van bepaalde
doelgroepen om weer mee te doen in de maatschappij. Stimulering van een actieve leefstijl
kan georganiseerd worden vanuit de ketenbenadering waarbij de samenwerking van
wezenlijk belang is. Samenwerking tussen professionals in en buiten de zorg (de keten)
zorgt ervoor dat de aandacht voor en begeleiding naar beweegactiviteiten op elkaar is
afgestemd.
Sittard-Geleen wil jong sporttalent meer kansen bieden. Hierbij kiest de gemeente ervoor om
te investeren in een sterke breedtesport in al zijn facetten, onder meer vitale verenigingen
met gekwalificeerd kader die in staat zijn talenten te leveren. Het sportonderwijs krijgt ruim
baan om haar betekenis daarvoor te vergroten. Sport kan ook in Sittard-Geleen een
instrument zijn om schooluitval te voorkomen. De huidige sportinfrastructuur wordt maximaal
benut en waar nodig versterkt o.a. door concentratie van stedelijke sportvoorzieningen.
Nadrukkelijk wordt naar marktpartijen gekeken om deze ontwikkeling te trekken.
Ook het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de gemeente Sittard-Geleen.
Gezonde en fitte werknemers hebben een hogere productiviteit, hebben een lager
ziekteverzuim en bezoeken minder vaak een huisarts. Voor werkgevers biedt het
toegevoegde waarde om het thema sport en bewegen onderdeel te maken van de
bedrijfsvoering.
Behalve een belangrijke vindplaats, bieden bedrijven in Sittard-Geleen ook kennis en kunde
die wellicht ingezet kunnen worden voor de lokale verenigingen. Tevens zien we een
ontwikkeling waarin het bedrijfsleven uit oogpunt van maatschappelijk ondernemen wil
investeren in sport.
De gemeente Sittard-Geleen kiest voor “totaalsport”. Hierbij zoekt de gemeente een
nadrukkelijkere relatie tussen topsport, talenontwikkeling en de breedtesport en sluit hiervoor
aan bij de zogenaamde zuilenaanpak die ook vanuit de Provincie Limburg wordt
gestimuleerd. De sportzuil is de samenhang tussen de breedtesport – recreatiesport,
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wedstrijdsport -en topsport, waarbij tot uitdrukking gebracht wordt dat topsport burgers
stimuleert tot sportdeelname en dat een grotere sportdeelname (breedtesport) meer
sporttalent oplevert dat zich (kan) ontwikkelen tot een topsporter en uiteindelijk deelneemt
aan topsportevenementen. Binnen een sportzuil komen alle facetten van ondersteuning en
stimulering van breedtesport en topsport aan de orde. Sittard-Geleen kiest hierbij voor
speerpuntsporten. De keuze voor deze speerpuntsporten en de wijze waarop deze
speerpuntsporten worden gefaciliteerd door de gemeente vormen nog onderwerp van
uitwerking. Als het specifiek gaat over topsportevenementen zal de gemeente vanuit het
sport- en beweegbeleid wel eerst inzetten op evenementen binnen de speerpuntsporten. Het
aantrekken van evenementen binnen andere sporttakken vindt in de toekomst dan geen
basis vanuit het sport- en beweegbeleid, maar kan wel vanuit de optiek van stadspromotie
gesubsidieerd en gefaciliteerd worden. Vanuit de zuilenaanpak wil de gemeente topsport ook
meer gaan inzetten als voorbeeld voor de breedtesport.

Uitwerking visienota
Aan het stimuleringsbeleid wordt via een aantal lijnen invulling gegeven. Het accent ligt op
respectievelijk jeugd, ouderen, overige specifieke aandachtsgroepen, het bedrijfsleven en
de totaalsport. Onderstaand wordt op de verschillende aandachtpunten ingegaan.
Vooraf zij nog opgemerkt dat van rijkswege in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en
bewegen nog een nieuwe stimuleringsregeling is afgekondigd, de zgn. “Impuls Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen”. Het kabinet wil hiermee samen met de gemeenten en de
sportsector gezondheidswinst realiseren, dit door een impuls te geven aan het realiseren van
beweeginterventies en het stimuleren dat deze interventies onderdeel uit gaan maken van
gemeentelijke plannen voor het lokaal gezondheidsbeleid. Door het uitvoeren van
beweegprojecten op lokaal niveau moeten sport en bewegen deel uit gaan maken van het
dagelijks leven. Hierdoor gaan steeds meer mensen bewegen en wordt gezondheidswinst
geboekt.
Om deze winst zo groot mogelijk te maken wordt de uitkering eerst beschikbaar gesteld aan
gemeenten met de grootste gezondheidsachterstanden, verdeeld over twee tranches,
respectievelijk in 2008 en 2010. Sittard-Geleen behoort tot de gemeenten welke in
aanmerking komen voor de tweede tranche. De Impuls beslaat een projectperiode van 4
jaar. Er geldt een kostenverdeling Rijk- gemeente van elk 50%.
In het kader van de integrale afweging van nieuw beleid bij de voorjaarsnota 2009 zal
deelname aan de tweede tranche van de Impuls NASB ( en de benodigde gemeentelijke cofinanciering) ingebracht.
2.1 Accent op de jeugd
Inleiding
In de stadsvisie 2016 van de gemeente Sittard-Geleen wordt de jeugd gezien als de
toekomstige drager van de stad die een participatieve rol krijgt toebedeeld. Die rol is gericht
op ontwikkeling en vernieuwing. Hierbij kiest de gemeente voor ontwikkeling en ontplooiing
van de totale jeugd in plaats van zich vooral te focussen op problemen in de ontwikkeling.
Uitgangspunt hierbij is dat de sociale omgeving (gezin, buurt, school) voor jongeren een
belangrijke ontwikkelingsstimulans moet bieden. Sport en bewegen kan hierin een goede rol
spelen.
BOS en andere sportstimuleringsactiviteiten
Met de participatie in de stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs, Sport ( BOS-impuls) wordt
een belangrijke stimulans gegeven aan sportstimulering. Voor de projectperiode, welke loopt
van 2008 t/m 2011 is een rijksbijdrage van € 250.000 per jaar beschikbaar. Per stadsdeel is
hiervoor een projectplan ontwikkeld. Binnen het activiteitenaanbod is er extra aandacht voor
de aandachtswijken en het bereiken van de allochtone jeugd.
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Het activiteitenaanbod is conform de voorwaarden van de regeling gericht op de
verwezenlijking van een aantal specifieke doelstellingen:
• jongerenparticipatie (De jonge vrijwilliger, WhoZnext);
• weerbaarheid (Ho tot hier en niet verder, Rots en Water);
• overgewicht/gezondheid (Realfit, Slimkids);
• leefbaarheid (kinderwerk, tienerwerk, Verlengde Schooldag BO);
• sport en bewegen (Sportieve school, Sportkaravaan, naschools sportaanbod);
• verenigingsondersteuning/kwaliteitsimpuls (kaderopleiding, verenigingsondersteuning).
Vanaf het begin zal samen met partners worden bekeken in hoeverre succesvolle initiatieven
verankerd kunnen worden. De gemeente legt hierbij nadrukkelijk een relatie naar onderwijs
en vitale sportverenigingen.
De stimuleringsregeling loopt in 2011 af. Tegen die tijd zal van gemeentewege bezien dienen
te worden of en zo ja in welke mate additionele middelen beschikbaar gesteld dienen te
worden voor continuering van het activiteitenaanbod.
Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoering BOS-arrangementen in alle stadsdelen
• Binnen BOS-arrangementen wordt prioriteit gegeven aan de aandachtswijken
Stadbroek, Sanderbout en Lindenheuvel.
Brede School en de combinatiefunctionaris
De Gemeente Sittard-Geleen, het basisonderwijs, de kinderopvang en andere partijen gaan
samenwerken in het uitwerken en toepassen van het concept Brede School met behoud van
ieders verantwoordelijkheid. De basisschool in de wijk wordt voor de doelgroep 0-12 jaar
onderdeel van een netwerk met welzijnsinstellingen en andere sociaal maatschappelijke
organisaties. De school wordt onderdeel van een sociaal netwerk dat actief wordt ingezet om
de sociale dynamiek in de wijk te bevorderen. De brede school versterkt en vernieuwt de
samenwerkingsvormen tussen scholen en instellingen vooral op het gebied van zorg, welzijn,
sport en opvang. Het primair onderwijs is verantwoordelijk voor het aanbod aan
ouders/verzorgers van dagarrangementen binnen de buitenschoolse opvang. In deze
samenwerking zullen zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In dat licht is van
rijkswege de “Impuls brede scholen, sport en cultuur”in het leven geroepen.
Hiermee wordt beoogd:
• een uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport en cultuuraanbod;
• versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie
en de inzet van de verenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de
wijk;
• stimuleren van een dagelijks sport en beweegaanbod op en rond de scholen;
• het vertrouwd raken van de jeugd met kunst en cultuur.
Ook de ontwikkeling van de Brede School in het voortgezet onderwijs wordt door ons
toegejuicht. Combinatiefunctionarissen kunnen in beginsel ook ten behoeve van deze
scholen ingezet worden.
De regeling richt zich onder meer op sterke sportverenigingen, c.q. sportverenigingen die via
de impuls zich ontwikkelen tot een sterke vereniging. Onder sterke sportverenigingen worden
verstaan verenigingen, welke niet alleen in staat zijn de eigen leden te bedienen, maar zich
ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of doelgroepen die in
verhouding minder aan sport deelnemen.
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Het rijk wil de doelstelling van Impuls realiseren via het creëren van combinatiefuncties. Een
combinatiefuncties is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij een werkgever, maar
tewerk wordt gesteld ten behoeve van twee sectoren, bv. vakleerkracht op basisschool en
trainer bij een verenging.
Op grond van de vorenvermelde regeling kan de gemeente maximaal aanspraak maken op
een financiële bijdrage ten behoeve van het creëren van 14 combinatiefuncties. De
middelen hiervoor komen gefaseerd beschikbaar in de periode 2008-2011.
Landelijk wil het kabinet gefaseerd 2500 combinatiefuncties creëren. Het rijk neemt hierbij
plm. 40% van de loonkosten voor haar rekening. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij
zorgdragen voor de verdere co-financiering via bijdragen van partners en /of eigen bijdragen.
Begin 2008 is een traject opgestart om te bezien of er binnen de gemeente draagvlak
aanwezig is bij betrokken partijen ( inhoudelijk en financieel) om te participeren. Op basis
van de uitkomsten hiervan zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over participatie.

Inspanningen 2008-2011:
• Uitwerken en realiseren brede schoolbeleid, met o.a. aandacht voor sport en
bewegen conform nota jeugdbeleid
• Uitwerken en realiseren combinatiefuncties op grond van ‘Impuls brede school,
sport en cultuur’
Vrijetijdsklimaat voor studenten
In 2006 is een onderzoek uitgevoerd onder studenten in Sittard-Geleen over ondermeer hun
vrijetijdswensen (zie bijlage).
Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve beleving van het
vrijetijdsklimaat in Sittard-Geleen door studenten. In het kader van de nota jeugdbeleid is
reeds besloten tot het samen met betrokken en verantwoordelijke partners – scholen en
studentenverenigingen- opstellen van een plan met concrete uitvoeringsgerichte afspraken
met het doel om het woon-, werk en vrije tijdsklimaat van onze studenten te verbeteren.
Samen met partners zal ook de prioritering worden bepaald. Op het gebied van sport ziet de
gemeente met name een makelaarsfunctie voor zich weggelegd.
Inspanningen 2008-2011:
• Opstellen plan ter verbetering van het studentenklimaat

2.2 Accent op ouderen
Inleiding
Ook Sittard-Geleen krijgt te maken met vergrijzing. Voor de categorie 60-79 jarigen groeit het
aantal van 18.195 (2006) naar 26.906 (2030) dus een relatieve groei van 47,9%. Voor de
categorie 80 jaar en ouder groeit het aantal inwoners van 3.715 (2006) naar 6.186 (2030)
dus een relatieve groei van 66,5%. Door deze vergrijzing zullen sportaanbieders zich meer
bewust moeten worden van de wensen van ouderen op het gebied van sport en bewegen.
Naast de bestaande activiteiten zoals Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en Groninger
Actief Leven Model (GALM) zal er ook bij met name sportverenigingen ander aanbod moeten
worden ontwikkeld. Zo kunnen sportverenigingen kansen verzilveren.
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Meer Bewegen voor Ouderen
Onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO) worden diverse beweegactiviteiten
aangeboden die geschikt zijn voor ouderen. Denk aan volksdansen, gymnastiek, countryline, yoga, stijldansen, sport en spel, zwemmen/watergymnastiek en fitness. Deze activiteiten
richten zich op het behouden en bevorderen van het welzijn van ouderen. Deze activiteiten
dragen bij aan het zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren van ouderen. In SittardGeleen wordt MBvO uitgevoerd door Partners in Welzijn. In 2007 waren er in totaal 100
MBvO-groepen met in totaal 1786 deelnemers. De inspanningen zijn er op gericht de
komende jaren het bereik met 5% te verhogen.
Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoeren MbvO-activiteiten
.
GALM
GALM is een afkorting voor Groninger Actief Leven Model. Doelstelling is senioren, met
name ouderen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar, aan het bewegen te krijgen en te houden. Een
GALM-project bestaat uit drie delen. Een eerste gedeelte richt zich op het bereiken van de
doelgroep. Vervolgens wordt een bewegingsprogramma aangeboden om sportieve
activiteiten te stimuleren. In de derde stap staat het continueren van de actievere leefstijl
centraal. In Sittard-Geleen lopen 3- tal projecten
Inspanningen 2008-2011:
• uitvoeren GALM-activiteiten
Verzilver je Club
Dit project is gericht op het seniorvriendelijk maken van sportverenigingen. Subdoelstellingen
zijn de toename van het aantal lidmaatschappen van ouderen bij sportverenigingen en
toename van het aantal ouderen dat vrijwilligerswerk verricht binnen sportverenigingen.
In Sittard-Geleen start in 2008 een pilot met 4 sportverenigingen die participeren aan
Verzilver je Club. Op basis van een evaluatie zal in 2009 worden bezien of project vervolg
kan krijgen bij andere verenigingen.
Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoeren incidentele stimuleringsprojecten zoals ‘verzilver je club’

2.3 Accent op overige specifieke aandachtgroepen
Ketenaanpak actieve leefstijl
De gemeente heeft geparticipeerd in het project ketenaanpak actieve leefstijl Medisch
Centrum Overhoven-Hoogveld. Het primaire doel van het project was het realiseren van een
gedragsverandering bij chronisch zieken, zodat bewegen in het dagelijks leven van de
doelgroep wordt geïntegreerd. Het project is onlangs met succes afgerond en is inmiddels
structureel ingebed in de reguliere werkwijze c.q. dagelijkse praktijkvoering van Medisch
Centrum Overhoven-Hoogveld en uitgebreid naar de huisartsenpraktijk Baandert en
Gezondheidscentrum Rijksweg Noord en Fysiotherapie de Baandert.
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Inspanningen 2008-2011:
• Ketenaanpak actieve leefstijl, gericht op verhoogde risicogroepen

Participatie in provinciale vervoersregeling gehandicapte sporters
De Provincie Limburg heeft als enige provincie in Nederland een vervoersregeling voor
gehandicapte sporters. Door deze regeling kunnen Limburgse verenigingen kilometers
declareren die gemaakt zijn door hun leden met een handicap. De regeling is alleen voor
bovenlokale kilometers, bijvoorbeeld doordat de leden ver moeten reizen om aan trainingen,
wedstrijden en/of evenementen deel te nemen. De verenigingen kunnen alleen een
vergoeding aanvragen voor leden die woonachtig zijn in een gemeente die participeert
binnen de vervoersregeling gehandicapte sporters.
De gemeente Sittard-Geleen neemt sinds 2004 deel aan deze regeling en betaalt hiervoor
€ 0,05 per inwoner. In 2007 zijn er door sportverenigingen in Sittard-Geleen 53.560 kilometer
gedeclareerd. De gemeentelijke bijdrage bedraagt daarmee plm. € 0,09 per kilometer. In
verband met de extramularisering van de gehandicaptenzorgzorg dient er rekening mee te
worden gehouden dat in de toekomst een groter beroep gedaan zal worden op de regeling,
met mogelijk een verzoek van de provincie om de gemeentelijke bijdrage aan te passen.
Inspanningen 2008-2011:
• Participatie in provinciale vervoersregeling gehandicapte sporters.

Reïntegratie uitkeringsgerechtigden en sport
Het gemeentelijk WWB-bestand kenmerkt zich door een hoge gemiddelde leeftijd,
schuldenproblematiek en psychische en fysieke problemen. Actieve sport of fitness kan
onderdeel uitmaken van een reïntegratietraject. Zo worden momenteel in het project
beveiliging 50 bijstandsgerechtigden opgeleid tot beveiliger/bewaker. Naast opleiding en
stage is er een intensief fitnessprogramma (bij een commerciële partij) geregeld. Naar
verwachting zullen in de toekomst veel vaker dit soort “combinatietrajecten” worden ingezet.
Hierbij wordt nadrukkelijk ook de samenwerking met vitale verenigingen gezocht. Er zijn
financiële middelen (steeds gekoppeld aan individuele deelnemers) beschikbaar.
Inspanningen 2008-2011:
• Inzet sportactiviteiten in het kader van reintegratieprojecten.

Bijdrageregeling Maatschappelijke Participatie (in het kader van armoedebeleid)
De gemeente Sittard-Geleen kent regelingen ter bevordering van de maatschappelijke
participatie (Mapar).
Er is sprake van een tweetal regelingen voor schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18:
MAPAR SCHOOLKOSTEN:
De bijzondere bijstand voor schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs bedraagt
€ 150,00 per kind per jaar. De bijzondere bijstand voor schoolkosten voor kinderen in het
voortgezet onderwijs bedraagt € 265,00 per kind per jaar.
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MAPAR MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:
De bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie voor kinderen in zowel het
basisonderwijs als het voortgezet onderwijs bedraagt € 150,00 per kind per jaar.
Voorwaarden om voor deze bijzondere bijstand in aanmerking te komen:
- betrokkene heeft één of meerdere inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en
waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen;
- dit kind of deze kinderen volgen het schooljaar 2008/2009 het basis- dan wel het
voortgezet
onderwijs;
- het inkomen mag niet meer bedragen dan 110% van de voor betrokkene geldende
bijstandsnorm.
- het vermogen mag niet meer bedragen dan het voor betrokkene geldende maximaal vrij te
laten bedrag
Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoering regeling maatschappelijke participatie in het kader van het
armoedebeleid.
Jeugdsportfonds Limburg
Het Jeugdsportfonds Limburg (JSFL) is een fonds dat enkele jaren geleden is opgericht en
het doel heeft om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder
draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Het fonds werkt aanvullend
op de bestaande lokale regelingen. De formule van het JSFL is simpel: het fonds betaalt de
volledige contributie van de erkende sportclub voor een kind dat graag wil sporten, maar van
wie de ouders géén geld hebben om de contributie te betalen. Daarnaast is er een
vergoeding voor de benodigde sportmaterialen beschikbaar. In totaal is er maximaal € 225,per jaar per kind beschikbaar. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door
professionele intermediairs zoals docenten, jongerenwerkers of hulpverleners. De
intermediair houdt contact met de ouders en het kind. Het geld wordt niet aan de ouders,
maar rechtstreeks aan de vereniging en winkelier overgemaakt ( al dan niet via de
intermediair) zodat het geld wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Het JSF kenmerkt zich
door publiekprivate samenwerking: zowel overheden, fondsen als bedrijven sponsoren het
JSF.
Het Jeugdsportfonds Limburg is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Nederland. Het JSFL
dient te werken conform de voorwaarden van het JSFN, waarmee een franchiseovereenkomst is afgesloten. Het JSFL heeft aangegeven dat vanaf 2010 alleen nog kinderen
uit deelnemende gemeenten een beroep op het JSFL kunnen doen. Het provinciale fonds
streeft naar de oprichting van lokale fondsen in de grote gemeenten in Limburg. Gemeenten,
die zelf geen fonds hebben, kunnen gebruik maken van het provinciale fonds. De hoogte van
de gemeentelijke bijdrage is ook afhankelijk van verkregen bijdragen van derden ( fondsen,
bedrijfsleven, bijdrage provincie). Komend jaar zal de gemeente een besluit nemen of en zo
ja op welke wijze vanaf 2010 geparticipeerd wordt in het JSFL. Het besluit zal mede
afhankelijk zijn van het feitelijk bereik. Bij participatie zullen randvoorwaarden ingebouwd
worden, welke erop gericht zijn te voorkomen dat voor hetzelfde doel tweemaal een bijdrage
verkregen kan worden, eenmaal via het JSFL en eenmaal via de lokale regeling
maatschappelijke participatie.
2.4 Accent op bedrijfsleven/werknemers
Inleiding
Vanuit het gemeentelijk beleid richt Sittard-Geleen zich primair op jeugd, ouderen en andere
kwetsbare doelgroepen. Werknemers vormen een grote middengroep die in het kader van
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het sport- en beweegbeleid wel aandacht verdienen vooral vanuit het oogpunt van preventie
van ziekteverzuim e.d. Hierbij wil de gemeente als belangrijke werkgever het voorbeeld
geven en tegelijkertijd ook bedrijven aansporen om dit voorbeeld te volgen. Ook wil de
gemeente de relatie naar het bedrijfsleven versterken en de kennis en kunde die hier
beschikbaar is, inzetten voor sportvernieuwing in algemene zin en verenigingsondersteuning
in het bijzonder.
Sport- en beweegaanbod voor eigen werknemers
Werknemers van de gemeente hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief te
fitnessen bij een lokaal fitnesscentrum. Momenteel worden in het kader van de
modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket de mogelijkheden bezien om sporten door
werknemers verder te stimuleren.
De gemeente Sittard-Geleen neemt ook deel aan de landelijke campagne Fietsen Scoort.
Fietsen Scoort is een project binnen het Nationaal Actieprogramma Sport en Bewegen. Het
project is er onder meer op gericht om meer Nederlanders in beweging te krijgen. Bovendien
draagt de campagne bij aan milieudoelstellingen: minder autokilometers betekent minder
broeikassen. Subdoel voor werkgevers: het terugdringen van de benodigde
parkeercapaciteit. In 2007 hebben 65 werknemers van de gemeente Sittard-Geleen
meegedaan aan deze actie. Zij hebben samen 106.000 km. bij elkaar gefietst.
Inspanningen 2008-2011:
• De gemeente biedt in samenwerking met de commerciële sportaanbieders een
sport en beweegaanbod aan voor eigen werknemers.
• De gemeente continueert deelname aan de landelijke campagne ‘fietsen scoort’.
Sport- en beweegplan vanuit centrum/parkmanagement
De gemeente Sittard-Geleen wil in het kader van duurzame ruimtelijke ontwikkeling
investeren in behoud c.q. versterking van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen.
Parkmanagement op zowel bestaande als nieuwe bedrijventerreinen zodat deze kwalitatief
blijven voldoen aan de wensen van het bedrijfsleven, is daarmee een belangrijk instrument in
het proces ter instandhouding c.q. verbetering van het vestigingsklimaat binnen de stad en
regio. Voor de centra van Sittard en Geleen wordt momenteel een invulling gegeven aan
centrummanagement.
Een sport- en beweegplan voor de werknemers zou onderdeel kunnen zijn van het
centrum/parkmanagement. Voor werkgevers levert dit verschillende voordelen op. Hogere
arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid, beter imago, lager ziekteverzuim, minder
ongewenst verloop en een betere werksfeer. Door dit gezamenlijk op te pakken worden
krachten gebundeld. De gemeente Sittard-Geleen wil vanuit haar rol bij centrum/
parkmanagement de rol van initiator en makelaar vervullen. De werkgevers zijn vervolgens
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
Inspanningen 2008-2011:
• Bedrijven stimuleren sport- en beweegplan aan te bieden voor werknemers,
waarbij aansluiting wordt gezocht bij park/citymanagement.
Sportfoundation
Sportfoundation is een methodiek gericht op het ondersteunen van verenigingen bij diverse
vraagstukken door de inzet van kennis en kunde uit het bedrijfsleven.. Om verenigingen bij
deze vraagstukken te ondersteunen, kan kennis en kunde uit het bedrijfsleven worden
ingezet. Een belastingkantoor zet adviseurs in bij een vereniging om mee te denken over de
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vrijwilligersvergoeding. Een accountantskantoor helpt bij de administratie. Een juridisch
adviseur denkt mee over de gevolgen van fusie voor een vereniging of de privatisering van
de accommodatie en een communicatiebureau denkt mee over de communicatiemiddelen
van een vereniging. Voorbeelden genoeg van kennis en kunde waar verenigingen behoefte
aan hebben en waar het bedrijfsleven over beschikt. De kennis en kunde vanuit bedrijven
kan ook worden ingezet voor sportevenementen. Het matchen van vraag (vanuit
sportverenigingen of andere sportorganisaties) en aanbod (kennis en kunde vanuit
bedrijfsleven) kan worden ondergebracht bij het sportservicepunt van de sportstichting. Dit
vereist wel een versterking van het servicepunt. Tegelijkertijd kan via de sportfoundation
meer structuur worden aangebracht in maatschappelijke sponsoring vanuit het bedrijfsleven
ten behoeve van de sport. Rondom de sportfoundation kan ook een netwerk worden
gecreëerd. Er zijn in andere gemeenten al voorbeelden van een sportfoundation. De invulling
is overal specifiek. Zo is de sportfoundation Venlo vooral gericht op het werven van gelden
voor topsport, breedtesport en speciale doelgroepen. Sportsupport Den Bosch is vooral
gericht op het inzetten van kennis en kunde vanuit het bedrijfsleven. De gemeente SittardGeleen zal op basis van de lokale situatie bekijken hoe de sportfoundation hier een plek kan
krijgen.
Inspanningen 2008-2011:
• Oprichten van sportfoundation

2.5 Accent op totaalsport: ook aandacht voor topsport en talentontwikkeling
Inleiding
Sittard-Geleen kiest voor “totaalsport”. Een samenhangende benadering van
sportstimulering, breedtesport, talentontwikkeling en topsport en evenementen wordt van
belang geacht.
Breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De breedtesport is de
basis voor topsport. Hoe breder de basis, des te meer kans dat uit die basis via
talentontwikkeling topsporters voortkomen. Andersom geldt ook dat van topsport een
stimulerende werking uitgaat naar de breedtesport. Maar de betekenis van topsport is
breder. Topsportsuccessen dragen bij aan het imago van de stad en de ontwikkeling van
een gezamenlijk gedeelde identiteit. Ze geven een gevoel van trots en identificatie met de
gemeente.
De gemeente kent geen geformaliseerd beleid ten aanzien van talentontwikkeling en
topsport. Wel ontvangt een aantal verenigingen extra financiële ondersteuning omdat zij
sport beoefenen op een hoog niveau (zie bijlage). De ondersteuning is echter niet
gebaseerd op onderliggend geformuleerd beleid, maar in hoofdzaak nog op doortrekking
van de situatie van vóór de herindeling.
Beleid ten aanzien van topsportverenigingen
Een aantal sportverenigingen heeft de keuze gemaakt zich behalve op de breedtesport ook
op de topsport te richten. Soms is het topsportteam ondergebracht in een aparte Stichting.
Vanwege voorbeeldfunctie, promotiefunctie etc. enerzijds en de hogere kosten die
samenhangen met topsport anderzijds ( intensievere training, hogere reiskosten, medische
begeleiding) wil de gemeente het bedrijven van topsport extra faciliteren.
De extra facilitering wordt gericht op seniorenteams van sportverenigingen welke uitkomen
op het hoogste landelijk niveau. Conform staand beleid komt de Betaald Voetbalorganisatie
Fortuna Sittard niet voor deze regeling in aanmerking.
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Voor de wijze van facilitering wordt geopteerd voor een eenvoudige en eenduidige maatstaf:
een tegemoetkoming in goedgekeurde huisvestingskosten. Voor een toelichting op de
regeling wordt verwezen naar het hoofdstuk over subsidies en tarieven.
De nieuwe regeling voorziet ook in het verstrekken van een tegemoetkoming in de extra
kosten voortvloeiende uit de deelname aan internationale competities.
De nieuwe regeling levert een besparing op. Deze kan worden ingezet voor extra
ondersteuning van topsportevenementen.
Inspanningen 2008-2011:
• Harmonisatie subsidieregeling topsportverenigingen

De ontwikkelingen op het terrein van handbal vragen specifieke aandacht. Eind 2007 is door
de provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen en Beek, passend binnen de ambities
van “Sittard-Geleen Sportzone” opdracht verstrekt voor het verrichten van een
haalbaarheidsonderzoek naar Tophandbal in Zuid-Limburg. De uitkomst van het onderzoek
was dat tophandbal haalbaar is, onder de voorwaarde van een grote kwaliteitsslag die oude
patronen doorbreekt en geen genoegen neemt met een compromis en een”professionele
organisatie die voldoet aan de internationale eisen die aan tophandbal gesteld worden.
Daarnaast is vanuit tophandbal geredeneerd, het realiseren van een accommodatie die aan
die eisen voldoet noodzakelijk.
In het voorgestelde Limburgs model voor tophandbal speelt het Topteam eredivisie, het
talententeam eerste divisie en spelen de drie betrokken verenigingen – BFC, Sittardia en
V&L – hoofdklasse.
De conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zijn door alle betrokken partijen
onderschreven en in convenant zijn afspraken vastgelegd voor het vervolgtraject. Het
seizoen 2008/2009 wordt door de verenigingen gebruikt als een
overgangs/voorbereidingsjaar, zodat met ingang van 2009/2010 feitelijk gestart kan worden
in de nieuwe structuur.
In vervolg op het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels een kwartiermaker benoemd en is
gestart met de opstelling van een businessplan voor Tophandbal en een werkplan voor het
overgangsjaar 2008/2009. . Het College is in principe bereid Tophandbal Limburg mee voor
te financieren en daarvoor middelen vrij te maken. Dit is afhankelijk van de resultaten van het
businessplan en werkplan, van financieel economisch draagvlak vanuit het bedrijfsleven en
van de onderhandeling met andere partijen. Nadat de resultaten van de onderzoeken
beschikbaar zijn zal de raad een voorstel worden aangeboden.
Een financiële ondersteuning door de overheden geschiedt vanuit de invalshoek regionale
ontwikkelingsprogramma (regiodialoog) gericht op een bijdrage ter verbetering van de
sociaal-economische aantrekkelijkheid van de regio Westelijke Mijnstreek (Sportzone) en zal
additioneel zijn ten opzichte van de hiervoor genoemde subsidie in het kader van de
topsportregeling.
Tophanbal vraagt ook om een topaccommodatie. In het hoofdstuk ‘Sportvoorzieningen”
wordt hierop ingegaan.
Beleid t.a.v. topsporters en topsporttalenten
Door NOC/NSF en Topsport Limburg worden topsporters en topsporttalenten ingedeeld in
een aantal categorieën (zie bijlage).
Individuele topsporters en talenten, woonachtig in de gemeente ontvangen op dit moment
vanuit de gemeente geen financiële ondersteuning. Sporters met A status ontvangen
begeleiding en faciliteiten vanuit NOC/NSF en Topsport Limburg. Derhalve is er geen reden
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om als gemeente voor deze categorie een regeling te treffen. Door Topsport Limburg is
inmiddels ook een faciliteitennetwerk ontwikkeld van diverse diensten ( medische
begeleiding, sportmaterialen, gebruik sportaccommodaties e.d.), waar talenten en
topsporters op basis van hun status gebruik van kunnen maken. Tevens is een talentenfonds
in het leven geroepen om sporttalenten ook meer financieel te kunnen ondersteunen.
In den lande is een beperkt aantal gemeenten dat een subsidieregeling heeft voor
topsporters en topsporttalenten. In Limburg kunnen Venlo en Maastricht als voorbeeld
worden genoemd. In beide gemeenten kunnen topsporters en talenten, afhankelijk van hun
topsportstatus, een jaarlijkse bijdrage ontvangen van de gemeente als tegemoetkoming in de
kosten van het bedrijven van topsport. Het hanteren van de regeling van Venlo en Maastricht
zou voor Sittard-Geleen betekenen – uitgaande van het huidige aantal topsporters en
talenten - dat hiermee een bedrag van plm. € 40.000 op jaarbasis gemoeid is.
Momenteel is de provincie in het kader van de bijstelling van de provinciale sportnota in
overleg met Topsport Limburg bezig met opstelling van een “overall plan” voor gemeenten,
met als strekking dat gemeenten enerzijds investeren in talentvolle sporters binnen hun
gemeente en anderzijds op basis van de aanwezige talenten een bijdrage leveren aan
talentencentra, die een bovenregionaal karakter zullen kennen.
Voorgesteld wordt provinciale voorstellen terzake af te wachten en op basis daarvan een
besluit te nemen over de wijze van ondersteuning topsporters en topsporttalenten,
talentencentra en speerpuntsporten.
Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld hiervoor een bedrag te reserveren van € 50.000
Inspanningen 2008-2011:
• Ondersteuning topsporters en talenten (invulling afhankelijk van provinciaal
beleid)
Acquisitie Topsporttalentencentra
Gelet op de aanwezige infrastructuur streeft de gemeente samen met Topsport Limburg en
de provincie naar de realisatie van Topsport Talenten Centra binnen de gemeente. Inmiddels
zijn er talentencentra voor atletiek, handbal en Triatlon. In dat kader is onlangs door
scholengemeenschap Trevianum, DaCaPo-College, Leeuwenborgh Opleidingen en Fontys
Sporthogeschool een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin spreken zij de intentie tot
samenwerking uit om de combinatie topsport en studeren mogelijk te maken voor elk talent
dat vanuit het basisonderwijs verder leert in het voortgezet, middelbaar en hoger
onderberoepsonderwijs. Het streven is erop gericht dat ook de overige scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio aansluiten bij dit samenwerkingsverband, genaamd TOSS
(Talentencentrum Onderwijs Sport Sittard).
Van gemeentewege zal de vestiging van verdere talentencentra cq topsportcentra worden
gestimuleerd. De wijze van facilitering zal voor zover nodig primair geschieden via
aanbieding van gemeentelijke sportaccommodaties tegen verenigingstarief. Afhankelijk van
de concrete situatie zal bezien worden of en zo ja additionele ondersteuning nodig is en
borging kan plaatsvinden binnen het sportbeleid.
Inspanningen 2008-2011:
• Acquisitie topsporttalentencentra
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Speerpuntsporten
Op Limburgs niveau is een infrastructuur opgezet voor topsport ondersteuning. Kenmerkend
voor de aanpak is dat de ondersteuning zich richt op facilitering van de gehele sportzuil, van
de breedtesportvereniging tot samenwerking sport-onderwijs, talentontwikkeling en
begeleiding van de sporter bij vinden van werk en stages. De aanpak richt zich primair op
een aantal aangewezen speerpuntsporten. In het kader van de actualisering van het
sportbeleid zal de provincie het beleid terzake bijstellen, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen A en B-sporten. De A-sporten zijn de sporten die de grootste bijdrage leveren aan de
doelstellingen van het provinciaal sportbeleid. Te zijner tijd zullen deze sporten op basis van
in de provinciale sportnota te formuleren criteria worden aangewezen.
Voor het verkrijgen van een maximaal rendement van de ondersteuning van de sportzuil is
het noodzakelijk dat de ondersteuning niet versnipperd wordt. Tegen deze achtergrond zal
de gemeente primair aansluiten bij de door de provincie te benoemen A-sporten alsmede bij
de provinciale ondersteuningsstructuur, met dien verstande dat de gemeente Sittard-Geleen
zich richt op speerpuntsporten, waarvan binnen de gemeente een goede infrastructuur –
zowel fysiek als sociaal - aanwezig is. Gelet op dit laatste zullen, ook indien provinciaal
andere keuzes zouden worden gemaakt, in Sittard-Geleen in elk geval handbal, atletiek en –
vanwege de uniciteit van deze sport in het Limburgse -ijshockey als speerpuntsport worden
benoemd. Daarnaast zal ook wielersport worden aangewezen.
Binnen de gemeente is weliswaar geen wielervereniging aanwezig, die op topniveau acteert,
maar er zijn wel stichtingen actief, die al jaren met succes wielerevenementen met
nationale/internationale uitstraling binnenhalen. Dergelijke evenementen vormen een
stimulans voor de grote schare recreatieve wielrenners.
Gelet op het gegeven dat Limburg de wielerprovincie bij uitstek is, alsmede rekening
houdende met de publiciteitswaarde van wielerevenementen en de ambitie van SittardGeleen om zich als sportstad te profileren is wielrennen als speerpuntsport opgenomen.
Hiermee blijft Sittard-Geleen op provinciaal niveau een positie behouden indien zich
mogelijkheden voordoen om aansprekende wielerevenementen naar Limburg te halen.
Inspanningen 2008-2011:
• Ondersteuning speerpuntsporten i.o.m. provinciale ondersteuningorganisaties
(Top)sportevenementen
De speerpuntsporten geven ook richting aan de gemeentelijke prioriteitstelling bij het
faciliteren van (top)sportevenementen. Prioriteit wordt gegeven aan (top)sportevenementen,
vallende binnen de speerpuntsporten. Bij ondersteuning van topsportevenementen wordt
voorrang gegeven aan evenementen met een belangrijke publiciteitswaarde en een groot
publieksbereik. Uitzonderingen daargelaten, bv de organisatie van een Nederlands
kampioenschap, wordt in beginsel niet geïnvesteerd in eenmalige evenementen, omdat het
veelal enkele jaren duurt voordat een evenement tot volledige wasdom komt.
De vrijvallende middelen bij ondersteuning van topsportverenigingen kunnen worden ingezet
voor (top)sportevenementen.
Inspanningen 2008-2011:
• (Top)sportevenementen toespitsen op speerpuntsporten
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Hoofdstuk 3: Sportaanbod
Visie
Sportstimulering is onmogelijk zonder sportaanbieders. De gemeente ziet het als haar taak
om aandacht te besteden aan sportverenigingen als een belangrijke partner voor de
uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Hierdoor wordt de sport naar de mensen
gebracht. Deze verenigingen moeten gefaciliteerd worden om deze rol te kunnen vervullen.
Gelet op de trends en ontwikkelingen lijkt het onontkoombaar dat er wordt geïnvesteerd in
vitale verenigingen die toekomstbestendig zijn. Schaalvergroting en krachtenbundeling zijn
hierbij speerpunten. De verenigingen zullen zich hiervoor moeten omvormen tot een
sportieve onderneming.
Maar de gemeente heeft ook oog voor de populariteit van sporten in commercieel verband
en ziet een belangrijke rol weggelegd voor commerciële partners op het gebied van
sportstimulering. Binnen het sportnetwerk is ook aandacht voor samenwerking met deze
partners.
Verder wil de gemeente ook sterk inzetten op de vrijwilligersproblematiek bij
sportverenigingen en wil men de deelname aan lokale sociale netwerken bevorderen. Eerste
speerpunt hierbij is de jongerenparticipatie in de vorm van invulling van kaderfuncties bij
sportverenigingen waaraan in het kader van het BOS-project al aandacht wordt besteed.
Gezien de aanwezige infrastructuur van verschillende sportgerelateerde
onderwijsinstellingen wordt ook verder gebouwd aan maatschappelijke stages en
leerwerkplekken.
In dit kader wordt aansluiting gezocht bij het nieuwe kabinetsbeleid waarbij onderwijspartners
worden gestimuleerd om achterstandswijken te adopteren of sportactiviteiten te laten
organiseren, zodat ze beter met hun maatschappelijke stages uit de voeten kunnen.
Tweede speerpunt hierbij is het verzilveren van kansen die de toenemende vergrijzing biedt.
Ouderen beschikken vaak over veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk. Dit
maatschappelijk kapitaal willen wij mobiliseren. Hun expertise kan goed worden benut om
het vrijwilligerskader bij sportverenigingen te ontlasten.
Ook kunnen uitkeringsgerechtigden worden ingezet om ervaring op te doen binnen het sporten beweegveld. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten: de uitkeringsgerechtigden krijgen
nieuw perspectief en een zinvolle tijdsbesteding én het vrijwilligersbestand kan worden
uitgebreid.
Tot slot wil de gemeente naast het inrichten van een algemeen verenigingsloket via de opzet
van een lokaal sportservicepunt een handvat bieden voor lokale sportverenigingen. Via het
servicepunt kan kennis en ervaring worden gedeeld, worden vragen gebundeld en wordt de
verenigingsinfrastructuur versterkt.

Uitwerking visienota
De gemeente wil sportverenigingen ondersteunen zodat zij ook in de toekomst hun
belangrijke sociale functie kunnen blijven vervullen. Gelet op de ontwikkelingen waarmee
verenigingen geconfronteerd worden vraagt dit om een extra impuls. Op dit moment is de
verenigingsondersteuning namelijk nog nauwelijks ontwikkeld.
Primair is van belang dat de sportvereniging vitaal is; dat ze intern de zaken goed op orde
heeft. Dan is de kans het grootst dat zij zich met succes kan ontwikkelen tot een brede
sportvereniging, welke zich behalve op de eigen leden ook richt op andere doelgroepen.
De ondersteuning van de sportverenigingen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de
lokale overheid. De sportstichting vervult hierin een primaire rol en kan daarbij expertise
inschakelen van ondermeer de vrijwilligerscentrale, sportbonden en Huis voor de Sport. Bij
de concrete invulling van de ondersteuning zal derhalve een goede afstemming dienen
plaats te vinden tussen betrokken partijen.
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Buiten de directe verenigingsondersteuning zijn de inspanningen ook gericht op het
aanboren van nieuw vrijwilligerskader.
3.1 Verenigingsadvisering
De advisering aan sportverenigingen kan worden opgesplitst in vraagstukken voor korte en
lange termijn. Voor de korte termijn vraagstukken is er een laagdrempelige vraagbaakfunctie,
welke wordt ingevuld door het lokale sportservicepunt, en wordt ondersteuning geboden over
alledaagse verenigingsvraagstukken zoals cursussen BHV, IVA maar ook advies op het
gebied van vrijwilligersvergoeding etc. De lange termijn vraagstukken zijn met name gericht
op het vitaal houden van de vereniging en de verenigingsadvisering op strategisch en
tactisch niveau bv. het aangaan van fusies en samenwerkingsverbanden in het kader van
BOS, combinatiefuncties, brede schoolontwikkeling e.d.
Om invulling te geven aan de verenigingsondersteuning wordt voorgesteld hiervoor op
jaarbasis een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.
Lokaal Sportservicepunt
Sinds kort is het lokaal sportservicepunt operationeel bij de sportstichting. Bij het
kenniscentrum van www.sportismijnleven.nl kunnen verenigingen terecht voor vragen over
wet- en regelgeving, administratie en financiën, beleid, accommodatie en communicatie.
Tevens kunnen zij hier terecht voor relevante publicaties en eventuele doorverwijzing naar
andere organisaties. Het sportservicepunt biedt verenigingen, maar uiteraard ook individuele
burgers informatie over evenementen, activiteiten, andere sportaanbieders en de huur van
gemeentelijke sportaccommodaties.
Inspanningen 2008-2011:
• Instandhouding lokaal sportservicepunt
Vitale sportverenigingen
Samen met de betrokken sportbonden en op verzoek van verenigingen wil de gemeente
inzetten op het vitaal houden van verenigingen. Initiatieven in die richting worden actief
ondersteund. Zo is onlangs een convenant afgesloten met de KNVB.
De KNVB heeft een landelijk meetinstrument ontwikkeld waarmee de vitaliteit onder de
aangesloten voetbalverenigingen kan worden bepaald a.d.h.v. de volgende hoofdnoemers;
financiën; accommodatie; plezier en respect; communicatie; beleid; organisatiestructuur en
maatschappelijke positie.
Op basis van deze criteria en de gegevens die de KNVB ter beschikking heeft, wordt een
categorisering gemaakt van de verenigingen. Aan de hand van de categorisering wordt
bepaald welke verenigingen ondersteuning nodig hebben, de prioritering ervan, de invulling
van de ondersteuning en de taakverdeling tussen KNVB en gemeente.
Inspanningen 2008-2011:
• Intensiveren verenigingsondersteuning gericht op vitale sportverenigingen, o.a.
uitvoering convenant KNVB-gemeente inzake ‘vitale vereniging’
De brede vereniging, de Vereniging van de Toekomst
Zijn verenigingen in staat om de nieuwe maatschappelijke rol in te vullen? En kunnen zij aan
de gestelde verwachtingen voldoen? Om in te kunnen spelen op de nieuwe sportconsument
moet de traditionele vereniging van koers veranderen. Want er worden steeds minder
mensen lid van een sportvereniging, terwijl er aan de andere kant wel meer mensen gaan
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sporten. Verenigingen spelen dus onvoldoende in op wat de moderne sporter zoekt. Door
individualisering willen veel mensen niet meer gebonden zijn aan vaste tijden en afspraken
en kiezen voor een andere manier om te sporten, bijvoorbeeld bij de sportschool. Maar ook
ontwikkelingen zoals vergrijzing, de multiculturele samenleving, de brede schoolontwikkeling
en dagarrangementen zorgen ervoor dat de sportconsument andere wensen en behoeften
heeft. Als het de vereniging lukt hierop in te spelen kan het een belangrijke bijdrage leveren
aan de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. De kern is daarbij voor alle
verenigingen hetzelfde: een vereniging die zich ontwikkelt tot een organisatie die oog heeft
voor de maatschappij en de behoeften van de sporters. Vernieuwing, samenwerking,
schaalvergroting, kwaliteit, klantgerichtheid en professionalisering zijn hierbij kernbegrippen.
De gemeente wil verenigingen ondersteunen om deze vernieuwingsslag te maken.
Benadrukt zij dat de gemeente niet verwacht dat alle verenigingen de omslag maken, cq
kunnen maken richting de “vereniging van de toekomst”.
Inspanningen 2008-2011:
• Stimuleren en faciliteren van totstandkoming van sterke, vitale
toekomstbestendige verenigingen via fusie en samenwerking

3.2 Nieuwe vrijwilligers
Inleiding
Een belangrijk verschijnsel binnen de sport is het tekort aan vrijwilligerskader. Ondanks dat
het vrijwilligerslegioen gegroeid is, is er sprake van een gelijkblijvend vrijwilligerstekort. Deze
paradox vindt zijn oorsprong in de groeiende behoefte aan vrijwilligers (onder andere
vanwege hogere eisen en grotere regeldruk) en de veranderende inzetbaarheid van
vrijwilligers (minder belangstelling voor langdurig verplichtende activiteiten). De gemeente
Sittard-Geleen wil graag helpen om de vrijwilligersproblematiek bij sportverenigingen te
verlichten door het enthousiasmeren van nieuwe vrijwilligers.
Maatschappelijke stages
Het kabinet streeft er naar dat alle leerlingen die vanaf het schooljaar 2007-2008 instromen
in het voortgezet onderwijs tijdens hun opleiding een maatschappelijke stage volgen. Doel
van de stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde
bijdrage leveren aan de samenleving. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Er is
nog geen wettelijke grondslag voor de maatschappelijke stage. Deze grondslag moet bij de
start van het schooljaar 2011/12 zijn geregeld. Leerlingen die vanaf dat moment instromen
zullen gedurende hun opleiding minimaal 72 uur maatschappelijke stage dienen te lopen.
Het kabinet hecht veel waarde aan maatschappelijke stages onder meer om nieuwe
vrijwilligers voor de toekomst te enthousiasmeren. Maatschappelijke stagiaires kunnen ook
(sport)verenigingen prima ontlasten in een aantal taken. Ook voor de gemeente SittardGeleen biedt dit veel kansen. In samenwerking met de scholen in het voortgezet onderwijs
zal hieraan invulling worden gegeven. Via het gemeentefonds komen de komende jaren
gefaseerd extra middelen beschikbaar voor ondersteuning van de maatschappelijke stages,
met name ten behoeve van de bemiddelingsfunctie. De maatschappelijk stage makelaars
kunnen, voorzover leerlingen daar niet zelf in slagen, in nauw overleg met de scholen,
scholieren koppelen aan een geschikte stageplek. De gemeente zal hierbij gebruikmaken
van het reeds bestaande netwerk.
Binnen de gemeentegrenzen zijn ook gevestigd het CIOS van Leeuwenborgh Opleidingen
en Fontys Sporthogeschool. Op dit moment vervullen studenten van deze opleidingen al
stages binnen de sportsector. Mede met het oog op de ontwikkeling van de
maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs en de beoogde realisatie van
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combinatiefuncties is een gestructureerde aanpak wenselijk. In overleg met de
onderwijsinstellingen en de sportsector zal bezien worden hoe hier invulling aan gegeven
kan worden.
Inspanningen 2008-2011:
• Creëren maatschappelijke stages onderwijs
WhozNext en Verzilver je Club
De jongerencampagne WhoZnext, welke in Sittard-Geleen ingebed is in het BOS project, is
erop gericht dat jongeren tussen de 14 en 18 jaar niet alleen deelnemen aan sportieve
activiteiten, maar dat ze ook actief betrokken worden bij de opzet en uitvoering ervan. Als
jongeren meer invloed hebben op het sportaanbod, sluit het beter aan bij hun wensen en is
de kans op ‘afhaken’ kleiner. WhoZnext daagt jongeren tussen de 14 en 18 jaar uit om hun
ideeën op het gebied van sport en bewegen om te zetten in daden. De jongeren worden
ondersteund door een coach die verbonden is aan de vereniging.
Ook met Verzilver je Club, waarop in de paragraaf over sportstimulering is ingegaan, wordt
beoogd het vrijwilligerswerk, maar dan door ouderen te stimuleren.
Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoeren projecten WhozNext en Verzilverje Club
Bevordering participatie uitkeringsgerechtigden
Het beleid van de gemeente is er op gericht de zelfredzaamheid van haar burgers te
bevorderen en te faciliteren. Dit geldt in het bijzonder voor de uitkeringsgerechtigden.
Waar mogelijk worden uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden zonder uitkering naar
regulier werk bemiddeld. Als dit nog onmogelijk is, stimuleren we maatschappelijke
participatie; uitkeringsgerechtigden werken met behoud van uitkering of via een tijdelijke
subsidiebaan bij (een scala van ) maatschappelijke instellingen en bedrijven. Er worden ook
mensen bij sportverenigingen geplaatst. Veelal wordt er werkervaring opgedaan als
klusjesman/vrouw, terreinknecht of kantinewerk. Begeleiding wordt gegeven via
reïntegratiebedrijven dan wel via de afdeling Werk en Inkomen.
Ter versterking van het vrijwilligerswerk in de gemeente loopt er een project Match waarbij
uitkeringsgerechtigden uitgedaagd worden vrijwilligerswerk te verrichten bij organisaties die
met vrijwilligers willen werken.
Momenteel zijn er zo’n 90 personen actief in Match; hiervan verrichten er 15 vrijwilligerswerk
voor sportclubs.
Inspanningen 2008-2011:
• Versterken inzet uitkeringsgerechtigden binnen sportsector

23

Hoofdstuk 4: Sportvoorzieningen
Visie
Sportvoorzieningen vormen een belangrijke basisvoorwaarde om sportstimulering te kunnen
realiseren. De gemeente wil in de toekomst meer balans bereiken tussen de kwaliteit,
kwantiteit en betaalbaarheid van voorzieningen. Vanuit een vraaggerichte benadering en
bezettingsgraden zal worden bepaald wat het basisvoorzieningenniveau is. Dit zal gebeuren
op regionaal, stedelijk en buurt- en dorpsniveau.
Op stedelijk niveau heeft de gemeente de ambitie om een bovenstedelijke
binnensportvoorziening te faciliteren. Primair voor de binnensport op topniveau waarbij de
gemeente aansluiting zoekt bij de eerder benoemde speerpuntsporten. Deze
binnensportvoorziening moet deel uitmaken van een omgeving waarin topsport,
talentontwikkeling en de fysieke infrastructuur met elkaar worden gecombineerd en waar
verbindingen worden gelegd. Deze bovenstedelijke sportvoorziening kan daarnaast
multifunctioneel worden ingezet voor bovenregionale evenementen.
Hierbij zal de relatie gelegd worden naar de financiële mogelijkheden en een integrale
afweging moeten plaatsvinden op basis van een nadere onderbouwing.
Binnen de pijler sportstimulering is al aandacht besteed aan het realiseren en instandhouden
van vitale verenigingen door schaalvergroting en krachtenbundeling. Deze lijn wordt ook
doorgetrokken naar sportvoorzieningen. Op stadsdeel- en buurtniveau kiest de gemeente
voor opschaling van sportvoorzieningen om een balans te brengen tussen efficiency en
effectiviteit. Vanuit de toenemende mobiliteit van inwoners, wordt gekozen voor kwaliteit
boven nabijheid. Clustering van accommodaties kan een positieve bijdrage leveren aan de
kwaliteit van de accommodaties en daarmee aan de kwaliteit van sportbeoefening. De
maatschappelijke waarde van een sportvoorziening is voor de gemeente belangrijk. Een
voorziening die optimaal en multifunctioneel wordt gebruikt, kent een hoge maatschappelijke
waarde en levert een wezenlijke bijdrage aan de omgeving. De clustering wordt primair
gezocht vanuit het bestaande voorzieningenniveau. Clustering van accommodaties kan ook
leiden tot clustering van sportverenigingen. Een ontwikkeling die nadrukkelijk gestimuleerd
wordt omdat die ook voor de sportverenigingen in Sittard-Geleen kansen biedt om aan de
eisen van toekomstbestendigheid te voldoen.
De gemeente is zich wel bewust van de verscheidenheid die er is binnen de totale
gemeente. Waar er ten aanzien van vooral de regio en stad gepleit wordt voor opschaling
van het denken, is de directe leefomgeving in buurten, wijken en dorpen het domein waarin
de beleving van kleinschaligheid doordringt in het beleid van de gemeente. Bij de realisering
van deze opgaven zal gebiedsgericht de samenwerking worden gezocht met bewoners en
partners in het gebied.
De kwaliteit van sportbeoefening wordt mede bepaald door de kwaliteit van de
sportaccommodaties. De kwaliteit heeft dan ook een hogere prioriteit dan de nabijheid. Voor
de allerjongste jeugd (tot 12 jaar) is het wel wenselijk om sport- en spelvoorzieningen dicht
bij huis en school te realiseren. In dit verband biedt de ontwikkeling van Brede Scholen
kansen om een dagarrangement te bieden voor kinderen en de sociale infrastructuur rondom
de school verder vorm te geven. Hier kan sport een belangrijk onderdeel van uitmaken.
Voorzieningen moeten niet alleen gecreëerd worden voor de georganiseerde sporters. Het
aantal ongeorganiseerde sporters (o.a. wandelaars, fietsers, skaters) neemt jaarlijks toe.
Voorzieningen in de openbare ruimte moeten ertoe leiden dat ook tegemoet wordt gekomen
aan de behoeften van deze doelgroep
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Ook in het kader van sportvoorzieningen streeft de gemeente ernaar om maximale eigen
verantwoordelijkheid te leggen bij de externe partners zoals woningbouwcoöperaties,
onderwijs en commerciële partners. Privatisering kan daarvan een logisch gevolg zijn. De
gemeente zal hieraan wel condities koppelen ten aanzien van ondermeer de duurzaamheid,
en de laagdrempeligheid. Sport en bewegen moet immers wel betaalbaar blijven.
Waargenomen kan worden dat de sportende consument wel bereid is om mee te betalen
aan verbetering van de kwaliteit.

Uitwerking visienota
Sittard-Geleen kent een uitgebreide infrastructuur op het gebied van sport en bewegen. Dit
komt ook tot uiting in de fysieke infrastructuur: de voorzieningen.
Zowel maatschappelijke en demografische ontwikkelingen als initiatieven van belangrijke
partners van de gemeente, met name op het terrein van onderwijs, zullen vragen om een
vernieuwde infrastructuur die toekomstbestendig is en de positie van Sittard-Geleen als
sportstad verder versterkt. De voorzieningen zullen moeten uitnodigen tot sport en bewegen
en derhalve afgestemd moeten zijn op de behoefte van de verschillende doelgroepen, niet
alleen op ongeorganiseerde en georganiseerde sporters. Ook voor burgers, zowel jeugd als
ouderen, waarvoor spel en beweging meer centraal staat, is aandacht.
Met een dergelijke onderscheidende infrastructuur kan de regio, maar Sittard-Geleen in het
bijzonder zich profileren als een sportieve stad, hetgeen van belang is voor het imago van de
gemeente als een aantrekkelijke stad om in te wonen en werken.
Onderstaand wordt ingegaan op voorzieningen, waarvoor substantiële wijzigingen zijn
voorzien.
4.1 Voorzieningen met een stedelijke/regionale functie
Fitland
Door Fitland worden momenteel plannen uitgewerkt om op het voormalige terrein van het
Euregionaal Sport- en congrescentrum Sittard een grote multifunctionele accommodatie te
realiseren, bestaande uit onder meer een multifunctionele sporthal, fitnessfaciliteiten,
dojoruimten, klimmuur, instructiezwembad, voorzieningen voor wandelsport,
schoonheidssalon, relaxruimten alsmede vergaderruimten, restaurant en bar brasserie. In
een aanpalend, zogenoemd pedagogisch gebouw wordt een aantal onderwijsopleidingen
ondergebracht, waaronder de opleiding Cios Sport & Bewegen van Leeuwenborgh
opleidingen en de sportopleidingen van DaCapo. De Cios-studenten kunnen gebruik maken
van de vorenvermelde sportfaciliteiten.
Bovenregionale binnensportvoorziening
In de visienota is de ambitie uitgesproken om een bovenregionale binnensportvoorziening te
faciliteren, primair voor de topsport. In overleg tussen de gemeenten, verenigd in het
stedelijk netwerk Zuid-Limburg en de provincie is afgesproken dat deze de ambitie van de
gemeente Sittard-Geleen ondersteunen en geen concurrerende initiatieven zullen
ontplooien.
1. Inmiddels is sprake van een tweetal initiatieven, welke mogelijk inpasbaar zijn binnen
dit kader. Fontys Hogeschool wenst haar sportopleiding in Sittard verder uit te
bouwen. Nu de verkoop van de Stadssporthal geen doorgang vindt, is in overleg
tussen de gemeente en Fontys afgesproken, dat de gemeente zich zal inzetten om
Fontys te faciliteren in het realiseren van een op de eisen van de Sporthogeschool
afgestemde multifunctionele onderwijs- en sportvoorziening. De inspanning is erop
gericht dat in 2010 de voorziening gereed is
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2. In hoofdstuk 2 is ingegaan op de ontwikkelingen rond tophandbal. Onderdeel van het
vervolgonderzoek vormt ook het accommodatieaspect. Indien blijkt dat bij alle
belangrijke stakeholders draagvlak aanwezig is voor een duurzame
tophandbalstructuur zal worden bezien of een accommodatie voor tophandbal al dan
niet gecombineerd kan worden met de te realiseren Fontys sportaccommodatie.
In het kader van de afbouw van het Fortunastadion worden door de betrokken private
partijen de mogelijkheden bezien om in dit gebied nog additionele voorzieningen op het
gebied van sport en leisure te concentreren.
De realisatie van het nieuwe ziekenhuis en aanverwante voorzieningen in het Middengebied,
gecombineerd met de vorenvermelde initiatieven, bieden een uitstekende voedingsbodem
voor een verdere uitbouw van het middengebied tot een concentratiepunt van voorzieningen
op het gebied van zorg, gezondheid, sport en leisure met een (boven-) regionale uitstraling.
Samen met betrokken partijen zullen de mogelijkheden verder verkend worden.
Inspanningen 2008-2011:
• Facilitering particulier initiatief voor uitbouw commerciële sport- en
leisurevoorzieningen als onderdeel van een samenhangende ontwikkeling dat
inhoud geeft aan het thema gezondheid, zorg, sport en leisure
• (Onderzoek) facilitering bovenregionale binnensportvoorziening, primair proberen
te realiseren via integratie binnen bestaande initiatieven (Initiatief Fontys plus
businessplan tophandbal in Westelijke Mijnstreek)
• Actief mogelijkheden verkennen voor verdere uitbouw van Middengebied tot
concentratiepunt voor voorzieningen op het gebied van zorg/gezondheid/sport en
leisure

4.2 Voorzieningen met een functie voor de wijken
Onderscheid wordt gemaakt tussen de binnen- en buitensportvoorzieningen.
Binnensportvoorzieningen
De gemeentelijke binnensportvoorzieningen betreffen voor het overgrote deel de sport- en
gymzalen. Deze hebben primair een functie voor het onderwijs. Daarnaast is sprake van
medegebruik door derden, in belangrijke mate door sportverenigingen en door recreatieve
sportgroepen.
Het huidige voorzieningenniveau blijft gehandhaafd, zolang de voorzieningen nodig zijn voor
onderwijsgebruik. Als bijlage is toegevoegd een overzicht van de bezettingen van de
accommodaties, die in beheer zijn van de sportstichting. Geconstateerd kan worden dat voor
een aantal accommodaties het niet- onderwijsgebruik beperkt van omvang is. Met het oog op
een zo efficiënt mogelijke inzet van de middelen wordt met de sportstichting de afspraak
gemaakt om vanaf komend jaar het avondgebruik zoveel mogelijk te concentreren. Tevens
zullen de inspanningen zich richten op meer multifunctioneel gebruik van de bestaande
binnensportvoorzieningen. Met de uitvoering van de BOS-activiteiten kan hiermee rekening
worden gehouden. Uiteraard dient hierbij in redelijkheid rekening te worden gehouden met
de belangen van de betreffende gebruikers. Voor de volledigheid is als bijlage tevens
toegevoegd een overzicht van de bezetting van de relevante niet-gemeentelijke
binnensportaccommodaties.
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Inspanningen 2008-2011:
• Uitvoering vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en daarvan
afgeleide onderwijshuisvestingsprogramma’s
• Efficiente inzet gym-/sportzalen tbv avondgebruik
Buitensportcomplexen
De buitensportcomplexen binnen de gemeente bestaan over het overgrote deel uit tennis- en
voetbalaccommodaties. Op de tennisaccommodaties wordt ingegaan in de paragraaf
ombuigingen. Hier wordt ingegaan op de voetbalaccommodaties.
In de gemeente zijn momenteel 19 voetbalaccommodaties gelegen, waarvan 18
gemeentelijk eigendom zijn en een in eigendom is van Het Anker. Van deze laatste
accommodatie wordt gebruik gemaakt door VV Buchten.
Zoals aangegeven wordt gestreefd naar een opschaling van voorzieningen, waarbij kwaliteit
boven nabijheid gaat en waarbij gestreefd wordt naar verbreding van de functie van de
accommodatie. De mate waarin dit laatste praktisch gerealiseerd kan worden hangt mede af
van de aanwezigheid van relevante voorzieningen in de directe omgeving. De beoogde
opschaling ligt in het verlengde van het streven naar vitale verenigingen en verenigingen die
hun activiteiten verbreden richting onderwijs, naschoolse opvang, wijk en/of doelgroepen die
in verhouding minder aan sport deelnemen.
Rekening houdende met vorenstaande zien de uitgangspunten voor de ontwikkelingsrichting
van de opschaling er als volgt uit:
1. Denkrichting t.a.v. functie
Er wordt een differentiatie aangebracht in functies van sportcomplexen en verenigingen.
Hierbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden die de bestaande infrastructuur bieden:
• brede vitale (voetbal-)verenigingen op sportieve centra. Onder sportieve centra
worden verstaan concentraties/combinaties van voorzieningen op het gebied van
sport, onderwijs en buurt. Het doel is dat het sportief centrum een bruisend hart
wordt, waar zowel overdag, alsook ’s avonds een verschillend aanbod aan
sportactiviteiten t.bv. de omgeving. De aanwezige fysieke infrastructuur is
leidend bij de concrete invulling van het sportief centrum. Dit impliceert dat de
verschillende sportieve centra zowel in omvang als aanbod van elkaar zullen
verschillen. Het streven is dat de verenigingen op deze complexen zich
ontwikkelen tot brede verenigingen, dit wil zeggen verenigingen, die zich behalve
op de eigen leden ook op buurt, onderwijs, BSO, BOS senioren e.d. richten. De
verenigingsondersteuning zal hierop gericht worden. Voor zover mogelijk zullen
ook combinatiefuncties hieraan worden gekoppeld.
•

vitale voetbalverenigingen op voetbalcomplexen. Het beschikken over een
(nagenoeg) volledige jeugdafdeling wordt van belang geacht voor de beoordeling
of sprake is van een vitale vereniging. Verenigingsondersteuning zal meer gericht
worden op de vereniging zelf. Verenigingen zijn primair gericht op voetbal.
hetgeen niet betekent dat een oriëntatie op andere sectoren/doelgroepen niet
gewaardeerd wordt. Echter gelet op de aanwezige infrastructuur zijn de
mogelijkheden beperkter.

2. Denkrichting t.a.v spreiding
• uitgangspunt vormt een optimale benutting van bestaande complexen, waarbij
toekomstbestendigheid, niet alleen van het complex, maar ook van de
verenigingen leidend is. Maatwerk is mogelijk bij de concrete uitwerking.
27

In de bijlagen is, met hantering van de vermelde uitgangspunten, een mogelijke uitkomst
weergegeven van het nog af te ronden overleg met de voetbalverenigingen over de
opschaling van de accommodaties binnen de gemeente.
Wij vertrouwen erop dat in overleg met de voetbalverenigingen tot een breed gedragen
voorstel gekomen kan worden. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan zullen, om de balans te
behouden tussen effectiviteit en efficiency, nadere criteria geformuleerd worden om te
bepalen of voor een vereniging nog een accommodatie in stand gehouden dient te worden,
cq de wijze waarop van gemeentewege wordt bijgedragen in de kosten van instandhouding
van de accommodatie.
De aanwezigheid van een jeugdafdeling zal hierin elk geval zwaar meewegen.
De voorgestane opschaling zal gefaciliteerd worden enerzijds via ondersteuning van de
verenigingen in het opschalingsproces en anderzijds middels investeringen in de kwaliteit
van de in stand te houden accommodaties. Voor zover nodig zullen clubaccommodaties
worden aangepast. In het kader van de gewenste kwaliteitsslag zal ook gefaseerd
overgegaan worden tot de aanleg van kunstgrasvelden op die complexen, waarvan helder is
dat zij ook op langere termijn de functie van sportcomplex blijven behouden. Voorgesteld
wordt per jaar één complex van een kunstgrasveld te voorzien. Prioriteit wordt gegeven aan
die complexen, waar sprake is van opschaling. Voorgesteld wordt in de komende jaren
telkens een bedrag van € 400.000 te reserveren voor de aanleg van een kunstgrasveld
alsmede een bedrag van € 400.000 voor overige aanpassingen van de
(club)accommodaties. Op basis van de concrete uitkomsten van overleg zullen concrete
investeringsvoorstellen kunnen worden gedaan.
Nog aangetekend dient te worden dat op dit moment de voetbalverenigingen over het
algemeen de complexen waarop zij spelen, beschouwen als hun accommodatie. Dit is
verklaarbaar uit enerzijds het sterke monofunctionele gebruik tot dusverre en anderzijds
eigen werkzaamheid van verenigingen t.a.v. beheer, klein onderhoud en in een aantal
gevallen ook financiële inbreng bij te totstandkoming van de voorziening. De gewenste
ontwikkeling zal ertoe leiden dat de complexen, in het bijzonder de “sportieve centra” , maar
ook de andere complexen, zij het in mindere mate, ook een functie gaan verkrijgen voor
andere doelgroepen dan de voetbalverenigingen. Dit zal primair betrekking hebben op de
velden, maar naar verwachting ook voor de clubaccommodaties (kleedaccommodaties en
kantines). De positie van de vereniging op de complexen zal daarmee enigszins wijzigen,
van alleengebruiker naar hoofdgebruiker cq medegebruiker. Uitgangspunt is en blijft
natuurlijk wel dat op tijdstippen dat het complex benodigd is voor voetbaltraining en wedstrijden het primaat ligt bij het voetbal.
Inspanningen 2008-2011:
• In overleg met verenigingen formuleren opschalingsplan en vervolgens gefaseerde
uitvoering

4.3 Voorzieningen in de openbare ruimte
Vooraf zij in algemene zin opgemerkt dat in regionaal verband gewerkt wordt aan de
uitwerking van een l Actieplan Vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek. Sport en gezond
bewegen wordt in dit kader gezien als een van de items waarop wellicht interessante
product-marktcombinaties gevormd kunnen worden. Bij de concretisering zal afstemming en
aansluiting gezocht worden bij lokale initiatieven. Voor een belangrijk gedeelte gaat het
hierbij om versterking van aantrekkelijkheid van de openbare ruimte ten behoeve van
recreatief cq toeristisch medegebruik.
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Openbare sport- en spelvoorzieningen
In de onlangs vastgestelde nota jeugdbeleid zijn de kaders vastgelegd voor sport- en speel
voorzieningen in de openbare ruimte voor zowel de jongere kinderen als de oudere jeugd.
Deze voorzieningen vormen een wezenlijke bijdrage in de doelstelling om jeugd- en jongeren
meer te laten bewegen.
Indien in het kader van de opschaling van de buitensportaccommodaties voorzieningen in
bestaande kernen/wijken verdwijnen zal bezien worden in hoeverre het noodzakelijk is ter
plaatste nog een beperkte openbare sport/spelvoorziening te realiseren.
Inspanningen 2008-2011:
• Continueren en op niveau brengen voorzieningenniveau, conform nota jeugdbeleid
Voorzieningen voor fietsers en wandelaars/lopers
In het kader van het oplossen van bereikbaarheidsproblemen zijn tussen de
Tripoolgemeenten, de provincie en het Rijk afspraken gemaakt over het treffen van een
aantal maatregelen. Onderdeel van dit pakket vormt ook de stimulering van het fietsgebruik.
Impliciet levert dit ook een bijdrage aan realisatie van de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen. In het kader van de stimulering van het fietsgebruik zal in 2008 een start gemaakt
worden met de verbetering van het fietsroutenetwerk in onze stad. Daarbij moet gedacht
worden aan de realisatie van:
• vrij liggende fietspaden langs de hoofdwegenstructuur;
• fietscoördinatie op kruispunten met belangrijke fietsroutes;
• stallingvoorzieningen bij belangrijke attractiepunten en o.v.-haltes.
Bij alle grootschalige groen-landschapsprojecten in het buitengebied is recreatieve
ontsluiting al een belangrijk thema. Daarbij wordt aansluiting gezocht op reeds bestaande
voorzieningen. Onder meer via de VVV worden de fiets- en wandelroutes onder de aandacht
gebracht.
In Sittard-Geleen ontbreken mountain-bike routes. Met de aanleg/aanwijzing daarvan kan
ook aantasting/vernieling van de natuur worden voorkomen. Om meer mensen in beweging
te krijgen zullen in de toekomst in de eigen leefomgeving, bv een per stadsdeel, veilige
loop-/wandelroutes worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt voor dit doel een
investeringsbedrag op te nemen van € 100.000
Inspanningen 2008-2011:
• Continuering huidig beleid, waarbij recreatieve ontsluiting al expliciet
aandachtspunt is
• Invulling geven aan verbeteren fietsroutenetwerk, conform afspraak ikv
mobiliteitsbeleid
• Aanleg loop/wandelroute in elk stadsdeel plus een mountainbike route

4.4 Ombuigingen in de infrastructuur
In het voorjaarsdebat 2007 zijn door Raad besluiten genomen in het kader van
structureel sluitend maken van de gemeentebegroting.
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Op het terrein van sport is een drietal taakstellingen opgenomen welke geleidelijk oplopen,
maar uiteindelijk vanaf 2011 structureel een besparing dienen op te leveren van € 700.000
op jaarbasis. De voorgenomen ombuigingen hebben alle betrekking op de fysieke
sportinfrastructuur en omvatten:
a. de verkoop van de stadssporthal;
b. concentratie stedelijke functie zwembaden;
c. de privatisering van de tennisaccommodaties.
Ad a. De beoogde verkoop van de stadssporthal aan Fontys vindt geen doorgang. De
hiermee beoogde besparing van € 150.000 á € 250.000 is derhalve op dit moment niet
realiseerbaar. Mede op basis van de uitkomsten van de lopende trajecten rond nieuwbouw
accommodatie Fontys, haalbaarheidsonderzoek tophandbal en eventuele mogelijkheden die
de nieuwe Fitlandvoorziening biedt, zal bezien moeten worden of op termijn deze alsnog
afgestoten kan worden.
Ad b. Met 3 binnenzwembaden en twee buitenzwembaden is de gemeente
vergelijkenderwijs ruim bedeeld met openbaar zwemwater. Indien in de beschouwing wordt
meegenomen dat in de buurgemeente Beek ook een zwembad aanwezig is en dat de
gemeente Stein voornemens is tot een opwaardering van de bestaande
zwembadvoorziening is de conclusie gerechtvaardigd dat een herbezinning op het aanbod
noodzakelijk is. Feitelijke ontwikkelingen in het vraagpatroon zullen hierbij in de beschouwing
worden meegenomen.
Complicerende factor in het onderzoek vormt de lopende verplichting voortvloeiende uit de
privatisering van de voorzieningen in Born en Geleen. In het voorjaar van 2008 zal een
traject worden opgestart gericht op realisatie van kostenreductie. Op voorhand wordt hierbij
geen enkele optie uitgesloten. Randvoorwaarde is en blijft wel dat beschikbaarheid van
zwemuren voor de watersportverenigingen en specifieke doelgroepen gewaarborgd blijft.
Tevens zal ook de betaalbaarheid gegarandeerd moeten zijn.
Ad c. de privatisering van de tennisaccommodaties. In de in 2007 aangescherpte stadsvisie
is verwoord dat de gemeente zich sterker wil gaan focussen op de regierol en de uitvoering
wil overlaten aan derden. In het verlengde hiervan en met het oog op de noodzaak te komen
tot een financieel sluitende meerjarenbegroting is voorzien in privatisering van de
gemeentelijke tennisaccommodaties. Van de tien - door de gemeente - gesubsidieerde
tennisaccommodaties, zijn er zeven in eigendom van de gemeente. Van de overige zijn er 2
in eigendom van de vereniging zelf ( GTR en Keerweide) en een in eigendom van Het Anker.
Voorgesteld wordt te privatiseren door middel van het afstoten van accommodaties op basis
van erfpacht, waarbij de exploitant i.c. de tennisvereniging het eigendom verwerft behoudens
de eigendom van de grond. De erfpachtovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten,
met dien verstande dat de erfpachtbijeenkomst eindigt op het moment dat de accommodatie
haar functie van tennisaccommodatie verliest.
Voor een volledig overzicht van uitgangspunten voor privatisering wordt verwezen naar de
bijlagen.
Inspanningen 2008-2011:
• Voornemen verkoop stadssporthal vooralsnog opschorten. Definitieve
besluitvorming zodra uitkomsten lopende trajecten inzake nieuwbouw Fitland en
binnensportvoorziening bekend zijn.
• Op basis van nadere analyse voorstellen doen naar vermindering gemeentelijke
bijdrage zwembaden. Randvoorwaarde is en blijft wel dat beschikbaarheid van
zwemuren voor de watersportverenigingen en specifieke doelgroepen
gewaarborgd blijft. Tevens zal ook de betaalbaarheid gegarandeerd moeten zijn.
• Privatiseren gemeentelijke tennisaccommodaties op basis van
erfpachtconstructie.
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Hoofdstuk 5: Sportnetwerk
Visie
Dit nieuwe sport- en beweegbeleid vraagt om een andere rol van de gemeente. Het benutten
van nieuwe mogelijkheden impliceert dat de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden moet
nemen. De gemeentelijke organisatie zal ook moeten aansluiten bij de geformuleerde
ambities. De gemeente zal meer als aanjager gaan fungeren en kiest hierbij voor een
proactieve aanpak.
Deze nieuwe rol van de gemeente vraagt ook om een herijking van de rol van direct
aanpalende partners zoals de Sportstichting en de sportraad.
In de relatie met de Sportstichting kiest de gemeente voor een transparante rolverdeling en
verzakelijking van de relatie waarbij de gemeente fungeert als opdrachtgever en de
sportstichting als opdrachtnemer. In het verlengde van deze ontwikkelingen streeft de
gemeente ernaar dat de sportraad gaat fungeren als adviesorgaan van de gemeente en een
nadrukkelijkere rol gaat spelen bij de beleidsontwikkeling.
Voor de implementatie van de visienota gaat de gemeente Sittard-Geleen heel nadrukkelijk
de dialoog en de samenwerking aan met alle partners in het sport- en beweegveld. Niet
alleen met sportverenigingen, maar ook met commerciële partners, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven. De gemeente streeft voor de toekomst ook naar een structurele overlegvorm
met deze partners.

Uitwerking visienota
Gemeentebreed wordt dit jaar bezien of het wenselijk is te komen tot nadere structurering
van de rol en positie van de adviescommissies/raden, die de gemeente op een groot aantal
beleidsterreinen van advies dienen. In dit onderzoek zal ook aandacht zijn voor de advisering
op het terrein van sport.
Opzet overlegplatform
Meer dan ooit wil de gemeente dwarsverbanden leggen vanuit sport naar andere
beleidsterreinen en andere partners. Sportvernieuwing moet immers een katalysator worden
voor Sittard-Geleen als aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Een goede regie vanuit de
gemeente is hierbij van groot belang. Tevens moet worden voorkomen dat er teveel
overlegsituaties worden gecreëerd zonder toegevoegde waarde. Om voor afstemming en
verbinding te zorgen wordt een regiegroep geformeerd. Deze regiegroep komt tweemaal per
jaar bij elkaar en zet de grote lijnen uit voor sportontwikkelingen en zorgt voor afstemming. In
deze regiegroep zijn de belangrijkste partners vertegenwoordigd op het gebied van
welzijn/gezondheid, onderwijs, sport, en eventueel bedrijfsleven. De gemeente SittardGeleen is voorzitter van deze regiegroep. Vervolgens zijn er op uitvoerend niveau andere
overlegstructuren die enerzijds de regiegroep kunnen voeden en anderzijds zorgdragen voor
de uitvoering.
Inspanningen 2008-2011:
• Instellen overlegplatform sport, bestaande uit vertegenwoordigers uit onderwijsveld,
zorg en welzijn, sportsector en zo mogelijk bedrijfsleven.
Positie Sportraad
De sportraad vervult als vertegenwoordiger van de gebruikers van de gemeentelijke
sportaccommodaties een adviesfunctie richting sportstichting. De adviezen hebben primair
betrekking op beheerskwesties.
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Daarnaast vervult de sportraad via een afvaardiging met 2 personen in het vorenvermelde
overlegplatform een adviesfunctie richting gemeente inzake beleidsaangelegenheden.
Inspanningen 2008-2011:
• Sportraad vervult enerzijds een adviesfunctie richting sportstichting ten aanzien van
beheerskwesties en anderzijds, via haar vertegenwoordiging in het overlegplatform,
een adviesfunctie richting gemeente inzake beleidsaangelegenheden.
Aansturing sportstichting wordt transparant
Het overleg tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad van Toezicht
van de Sportstichting, dat tot doel heeft te komen tot een verzakelijking van de relatie tussen
de Sportstichting en de gemeente en het vormgeven van een transparante opdrachtgeveropdrachtnemer relatie loopt nog. Op dit moment kunnen nog geen conclusies worden
getrokken.
Inspanningen 2008-2011:
• Relatie gemeente-sportstichting op basis van opdrachtgever-opdrachtnemerschap
verder verzakelijken
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Hoofdstuk 6: Subsidies en tarieven
Visie
De gemeente wil subsidies en tarieven meer inzetten als sturingsinstrument om een bijdrage
te leveren aan de gemeentelijke doelen. Uitgangspunt hierbij blijft een transparante structuur
en eenvoudige administratieve procedure voor zowel de gemeente alsook de aanvragers.
De herijking kan leiden tot accentverschuivingen.

Uitwerking visienota
6.1 Subsidies
Subsidieregeling breedtesportverenigingen
Voor de amateursportverenigingen is in 2005 het subsidiebeleid geharmoniseerd. Dit heeft
geresulteerd in een eenvoudig en eenduidig systeem, waarbij verenigingen in aanmerking
komen voor een basisbedrag – afhankelijk van de omvang van de vereniging - plus een
bedrag per jeugdlid alsmede een bedrag per gehandicapt lid. Binnensportverenigingen
komen daarnaast in aanmerking voor een subsidie in goedgekeurde accommodatiekosten.
De huidige regelingen wordt gehandhaafd.
Inspanningen 2008-2011:
• Subsidieregels breedtesport worden gehandhaafd.
Stimuleringsregeling bijzondere activiteiten breedtesportverenigingen
Het gemeentelijk beleid is erop gericht verenigingen te stimuleren zich niet alleen te richten
op de eigen leden, maar ook op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of
doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen.
Sportverenigingen, welke in aanmerking komen voor de subsidieregelingen voor de
amateursport (binnen- en buitensport) kunnen in aanmerking komen voor een
stimuleringssubsidie voor specifieke activiteiten/projecten. Het gaat hierbij om sport- en
beweegactiviteiten/-projecten:
• die vernieuwend zijn.
Dit betekent dat reguliere jaarlijks terugkerende activiteiten niet voor subsidiëring in
aanmerking komen. Vernieuwing kan zitten in de aanbodsvorm, het
activiteitenprogramma, de doelgroepkeuze- en benadering etc.
• die een breder bereik hebben dan de eigen leden.
Denk aan activiteiten voor de buurt, onderwijs maar ook voor ouderencentra etc. Prioriteit
geven wij hierbij aan activiteiten die zicht richten op onze “accentdoelgroepen”: jeugd,
ouderen en specifieke achterstandsgroepen.
• die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen binnen de gemeente Sittard-Geleen.
Dit betekent dat de organisatie een professioneel plan van aanpak danwel draaiboek
moet kunnen overhandigen welk ter voorbeeld kan fungeren voor andere organisaties in
Sittard-Geleen.
• waarbij wordt samengewerkt met een andere tak van sport of met andere partners.
Voor de regeling wordt een subsidieplafond ingesteld.
Inspanningen 2008-2011:
• Invoering stimuleringsregeling bijzondere activiteiten breedtesportverenigingen
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Subsidieregeling topsportverenigingen/-stichtingen
Het subsidiebeleid voor de topsportverenigingen binnen de gemeente is nog niet
geharmoniseerd. De volgende regeling – welke niet van toepassing is op een betaald voetbal
organisatie - wordt voorgesteld met ingangsdatum 1 januari 2009:
• Seniorenteams van binnen de gemeente gevestigde sportverenigingen cq
topsportstichtingen, die spelen in de hoogste landelijke competitie van een bij het
NOC/NSF aangesloten bond kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in
goedgekeurde huisvestingskosten.
•

Het subsidie bedraagt 100% van de goedgekeurde huisvestingskosten toe te
rekenen aan de selectie van het eerste team tot een maximum van de goedgekeurde
huisvestingskosten van 400 uur accommodatiegebruik op jaarbasis.

•

Aan subsidieverlening zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de vereniging dient te beschikken over een vastgesteld jeugdplan
- minimaal 20% van de selectie komt voort uit de eigen jeugdopleiding, cq uit de
jeugdopleiding van verenigingen, waarmee een samenwerkingsverband is
aangegaan;, welke minimaal 3 jaar de eigen jeugdopleiding hebben gevolgd.
- de vereniging verzorgt op jaarbasis minimaal 5 presentaties/clinics/
demonstraties/trainingen ten behoeve van onderwijs, verenigingen of
sportstimuleringsprojecten.

•

Seniorenteams, welke degraderen naar het een na hoogste niveau, kunnen in het
jaar van degradatie nog aanspraak maken op een subsidie van 50% van het
reguliere topsportsubsidie, dit onder de voorwaarde dat men voorafgaande aan de
degradatie 3 jaar op het hoogste niveau heeft gespeeld.

•

Seniorenteams, welke op grond van de uitslag van de nationale competities
deelnemen aan door de Europese bond georganiseerde internationale competities
kunnen vanaf de tweede ronde van deze internationale competitie een bijdrage
ontvangen in de kosten van deelname. De bijdrage is gelijk aan 50% van de
goedgekeurde reiskosten van de uitwedstrijd tot een maximum van € 2000 per ronde.

Deze regeling heeft substantiële financiële consequenties voor de huidige verenigingen.
Tegen deze achtergrond is in de nieuwe regeling een overgangsbepaling opgenomen voor
verenigingen, welke er op grond van de nieuwe regeling meer dan € 5000 op jaarbasis op
achteruitgaan. Deze verenigingen kunnen in 2009 bovenop het subsidie voortvloeiende uit
de nieuwe regeling nog een bijdrage ontvangen gelijk aan 2/3 van het verschil tussen het
huidige subsidie en het subsidiebedrag op grond van de nieuwe regeling, voor 2010 geldt
een toeslag van 1/3 van het verschil. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de
financiële consequenties voor de verenigingen.
Inspanningen 2008-2011:
• Harmonisatie subsidies topsportverenigingen met overgangsregeling

6.2 Tarieven
Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
Ook het tarievensysteem voor de sportverenigingen is in 2005 geharmoniseerd.. Bij de
harmonisatie van het subsidie- en tarievenbeleid is destijds de budgettaire neutraliteit voor
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de gemeente als uitgangspunt gehanteerd. Binnen dat kader is gestreefd naar een
tarievensysteem dat zo veel mogelijk aansluit bij hetgeen gebruikelijk is in het Limburgse en
ook de betaalbaarheid/toegankelijkheid waarborgt. Er wordt momenteel geen noodzaak
gezien om te komen tot een aanpassing van het tarievenstelsel. Op een aspect is een
aanvulling noodzakelijk. Vanwege de introductie van kunstgrasvelden op de
voetbalcomplexen dient hiervoor een tarief te worden vastgesteld. Dit wordt bepaald op
€ 6.000 per kunstgrasveld.
Niet uitgesloten wordt dat het traject voor de verzakelijking van de relatie tussen
sportstichting en gemeente, waarvan het beheer, onderhoud en exploitatie van de
sportvoorzieningen een zeer belangrijk onderdeel vormt, consequenties zal hebben voor het
tarievensysteem. Voor zover dat het geval zal zijn zal hierbij bezien worden of dit noopt tot
een bijstelling van het subsidiebeleid.
Inspanningen 2008-2011:
• Continuering bestaand tarievensysteem
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Hoofdstuk 7: Samenvatting / Overzicht beslispunten
In de visienota Sport en Bewegen Sittard-Geleen is de ontwikkelingsrichting aangegeven
voor het toekomstig gemeentelijk beleid op het gebied van Sport en Bewegen. De
ontwikkelingsrichting is uitgewerkt in de voorliggende nota “Sittard-Geleen in beweging”.
De voorstellen voorzien deels in een continuering van het bestaande beleid, deels in
duidelijke accentverschuivingen en intensiveringen. Een gedeelte van deze
beleidsvernieuwing is op korte termijn te effectueren, voor andere onderdelen - met name
aanpassingen in de fysieke infrastructuur –dienen intensieve en langdurige processen
doorlopen te worden.
Vorenstaande heeft als consequentie dat er grote mate van variëteit zit in het
abstractieniveau van de onderscheiden voorstellen.

Sportstimulering
Accent op jeugd
1. Uitvoeren BOS-projecten 2008-2011, conform vastgesteld projectplan
2. Conform besluit inzake nota jeugdbeleid
• realiseren van combinatiefuncties voor versterking van de brede school, sport en
cultuur en de onderlinge samenhang daartussen
• samen met betrokken partners een plan opstellen ter verbetering, van woon-, werken vrije tijdsklimaat van studenten
Accent op ouderen en overige aandachtgroepen
3. Continueren activiteiten gericht op ouderen en overige specifieke aandachtgroepen
Accent op bedrijfsleven/werknemers
4. Het faciliteren en stimuleren van sporten en bewegen van de gemeentelijke werknemers,
alsmede het - in de rol van initiator en makelaar - bevorderen dat het lokale bedrijfsleven
een sport- en beweegplan aanbiedt aan werknemers.
5. Het oprichten van een Sportfoundation.
Accent op totaalsport: topsport en talentontwikkeling
6. Het faciliteren van topsportverenigingen middels een geharmoniseerd subsidiebeleid.
7. In afwachting van nieuw provinciaal beleid besluitvorming over de wijze van
ondersteuning van topsporters, sporttalenten en talentencentra aanhouden.
8. Actief acquisitie voeren t.a.v. de vestiging van talentencentra/topsportcentra.
9. Atletiek, handbal, wielrennen en ijshockey vooralsnog aanwijzen als speerpuntsporten,
deze eventueel aanvullen op basis van nadere besluitvorming ter zake door de provincie.
10. Faciliteren topsportevenementen primair beperken tot speerpuntsporten.

Sportaanbod
Verenigingsondersteuning
11. Continueren lokaal sportservicepunt
12. Intensiveren verenigingsondersteuning, gericht op vitalisering en taak/
doelgroepverbreding
Nieuwe vrijwilligers
13. Opstellen plan, in samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de sportsector voor
gestructureerde inzet van stages binnen de sportwereld.
14. Versterken inzet van uitkeringsgerechtigden binnen de sportsector.
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Sportvoorzieningen
Voorzieningen met stedelijke/bovenregionale functie
15. Het voornemen tot het faciliteren van een bovenregionale binnensportsportvoorziening
primair proberen te integreren binnen lopende initiatieven: enerzijds het voornemen van
Fontys om een nieuwe accommodatie te realiseren voor haar Sportopleiding en
anderzijds de opstelling van het businessplan voor een structuur voor tophandbal in de
Westelijke Mijnstreek.
16. Actief de mogelijkheden verkennen voor de verdere uitbouw van het Middengebied tot
een concentratiepunt van voorzieningen op het gebied van zorg, gezondheid, sport en
leisure met een (boven-) regionale uitstraling.
Voorzieningen met een functie voor de wijken/buurten
17. Het huidige niveau van gemeentelijke binnensportvoorzieningen ( met name sport
gymzalen) handhaven, zolang voorzieningen nodig zijn voor onderwijsgebruik. Met het
oog op een efficiënte inzet van de accommodaties wordt het avondgebruik zoveel
mogelijk geconcentreerd.
18. Ontwikkelingsrichting voor het opschalen van huidige voetbalaccommodaties bepalen op
basis van de volgende denkrichting met betrekking tot functie en spreiding:
T.a.v. functie:
• brede vitale (voetbal-) verenigingen op sportieve centra
• vitale voetbalverenigingen op voetbalcomplexen
T.a.v. spreiding:
• uitgangspunt vormt een optimale benutting van bestaande complexen, waarbij
toekomstbestendigheid, niet alleen van het complex, maar ook van de
verenigingen leidend is. Maatwerk is mogelijk bij de concrete uitwerking.
Voorzieningen in de openbare ruimte
19. Het realiseren van openbare sport- en speelvoorzieningen, conform nota jeugdbeleid
20. Verbetering fietsroutenetwerk in de stad conform afspraken in het kader van
mobiliteitsbeleid
21. Continueren aandacht voor recreatieve ontsluiting bij aanleg/inrichting grootschalige
groen/landschapsprojecten
22. Investeren in aanleg van loop/wandelroute per staddeel en in aanleg van mountainbike
route.
Ombuigingen in infrastructuur
23. De geraamde ombuiging in verband met geplande verkoop van de stadssporthal
voorlopig opschorten. Definitieve besluitvorming over toekomst Stadsporthal plegen op
basis van uitkomsten van de lopende trajecten inzake nieuwbouw Fitland en
bovenregionale binnensportvoorziening.
24. Randvoorwaarden bij op te starten onderzoek inzake zwembaden zijn garanties voor
beschikbaarheid van zwemuren voor watersportverenigingen en specifieke doelgroepen
alsmede garanties voor betaalbaarheid
25. Instemmen met privatiseren van tennisaccommodaties op basis van erfpacht aan de
tennisverenigingen, met in acht name van de uitgangspunten genoemd in de nota
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Sportnetwerk
26. Er wordt een regiegroep sportvernieuwing ingesteld, onder voorzitterschap van de
gemeente en participatie van vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld,
welzijn/gezondheid, de sportsector en zo mogelijk het bedrijfsleven, met als taak het
zorgdragen voor afstemming en verbinding tussen de verschillende sectoren.
27. Sportraad vervult enerzijds een adviesfunctie richting sportstichting ten aanzien van
beheerskwesties en anderzijds, via haar vertegenwoordiging in het overlegplatform,
een adviesfunctie richting gemeente inzake beleidsaangelegenheden.
28. Relatie gemeente –sportstichting op basis van opdrachtgever-opdrachtnemerschap
verder verzakelijken.

Subsidies en tarieven
29. De huidige subsidieregelingen voor de breedtesport handhaven.
30. Instemmen van een stimuleringsregeling voor bijzondere activiteiten
breedtesportverenigingen, conform voorstel verwoord in nota.
31. Het huidige tarievensysteem voor de sportaccommodaties vooralsnog handhaven en het
tarief voor kunstgrasvoetbalvelden bepalen op € 6.000 per jaar.
32. Instemmen met subsidieregeling voor topsportverenigingen, conform voorstel zoals
verwoord in nota.
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Hoofdstuk 8: Financiële toelichting
Momenteel ( gemeentebegroting 2008) bedragen de gemeentelijke lasten voor het product
sport in totaal € 7.860.000,-De implementatie van de nota zal gefaseerd plaatsvinden. De uitvoering ervan kan deels
plaatsvinden via substitutie van middelen, deels zijn extra middelen nodig.
Onderstaand wordt hiervan een indicatie gegeven. Voor zover bekostiging loopt via andere
trajecten, bv uitvoering nota jeugdbeleid, blijft dit in onderstaand overzicht buiten
beschouwing. Onderscheid wordt gemaakt in enerzijds uitgaven in de exploitatiesfeer,
anderzijds in investeringen en tenslotte ombuigingen in het kader van de besluitvorming over
de voorjaarsnota 2007.
2008

2009

2010

2011

+250.000
-/-250.000

+250.000
-/-250.000
-/- 8.000
+8.000
+50.000

+250.000
-/-250.000
+5.000
-/-22.000
+22.000
+50.000

+250.000
-/-250.000
+5.000
-/-37.000
+37.000
+50.000

+50.000
+40.000

+50.000
+40.000

+50.000
+40.000

+140.000

+145.000

+145.000

+800.000
+100.000

+800.000

+800.000

+900.000

+800.000

+800.000

0

0
-/-100.000
-/-300.000

PM
-/-200.000
-/-300.000
-/-200.000

-/-400.000

-/-700.000

1. exploitatie
BOSproject
BOSproject (rijksbijdrage)
Sportfoundation
Nieuwe topsportregeling seniorenteams
(top)sportevenementen
Intensivering totaalsport (reservering
ondersteuning topsporters en talenten,
talentencentra en speerpuntsporten)
Intensivering verenigingsondersteuning
stimuleringsregeling bijzondere
activiteiten amateursportverenigingen
Totaal exploitatie

0

2. investeringen
Faciliteren bovenregionale
binnensportvoorziening
Opschaling buitensportaccommodaties
Realisatie loop/wandelroutes en
mountainbikeroute
Totaal investeringen

PM

3. Ombuigingen
Verkoop stadssporthal
Privatisering tennisaccommodaties
Zwembaden
Overig ( bij niet doorgaan verkoop
sporthal)
Totaal ombuigingen

In het kader van de integrale afweging zal de Raad via de vaststelling van de
programmabegroting 2009 besluiten nemen over beschikbaarstelling van middelen vanaf
2009 voor uitvoering van de nota.
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Bijlagen sportnota
1. Relatieschema sportnota: doelstellingen-inspanningen-bestaand cq nieuw beleid.
2a. Gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties en accommodaties in beheer bij Sportstichting (gegevens 2006/2007)
2b. Gebruik niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties
3. Mogelijke uitkomst opschaling van huidige voetbalaccommodaties.
4. Financiële consequenties “nieuwe” subsidieregeling topsportverenigingen
5. Vastgestelde vernieuwingsopdracht Sport in het kader van de voorjaarsnota 2007
6. Vastgestelde ombuigingsmaatregel Sport in het kader van voorjaarsnota 2007
7. Samenvatting resultaten “sport”studentenonderzoek 2006.
8. Indeling NOC/NSF van topsporters en talenten naar status.
9. Uitgangspunten privatisering tennisaccommodaties
10. Begrippenlijst
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Bijlage 1: Relatieschema sportnota: doelstellingen-inspanningen-bestaand cq nieuw beleid
Sportstimulering
ER-doelen
Meer mensen
sporten en
bewegen

Smart Doelen 2008-2011
A .Accent op jeugd
*Aantal jeugdigen dat sport stijgt met 5%.
*Overlast rondhangende jeugd vermindert
met 10%.
* Het aantal jeugdigen met overgewicht
stabiliseert op huidig niveau.

B. Accent op ouderen
* Het aantal ouderen dat deelneemt aan
sport- en beweegactiviteiten stijgt met
5%.
C. Accent op overige specifieke
achterstandsgroepen- cq -situaties.
* Gerichte stimuleringsactiviteiten voor
bijzionder risicogroepen.

D. Accent op bedrijfsleven/werknemers
*Het bedrijfsleven levert een bijdrage aan
het sport-en beweegklimaat.

Inspanningen

1. Uitvoering BOS-arrangementen in alle stadsdelen.
2. Uitwerken en realisatie brede schoolbeleid, met o.a. aandacht
voor sport en bewegen conform nota jeugdbeleid.
3. Uitwerken en realisatie “combinatiefuncties op grond van “Impuls
brede school, sport en cultuur”.
4. Opstellen plan ter verbetering van het studentenklimaat.

Bestaand/nieuw

1. bestaand (vanaf
2008)
2 nieuw, maakt
onderdeel uit van
nota jeugdbeleid
3. zie 2.
4. zie 2.

1. Uitvoering MbvO-activiteiten,
2. Uitvoering Galm-activiteiten.
3. Uitvoering incidentele stimuleringsprojecten,zoals “verzilver je
club

1. bestaand
2. bestaand
3. bestaand en nieuw

1. ketenaanpak actieve leefstijl, gericht op verhoogde risicogroepen..
2. Participatie in provinciale vervoersregeling gehandicapte sporters.
3. Uitvoeringregeling maatschappelijke participatie in het kader van
armoedebeleid.
4. Inzet sportactiviteiten in het kader van reïntegratie trajecten.
5. Binnen BOS projecten wordt prioriteit gegeven aan de
aandachtswijken Stadbroek, Sanderbout en Lindenheuvel.

1. bestaand
2. bestaand
3. bestaand en nieuw
(intensivering)
4. bestaand en nieuw
5. bestaand

1. De gemeente biedt in samenwerking met de commerciële
sportaanbieders een sport en beweegaanbod aan voor eigen
werknemers.
2. De gemeente continueert deelname aan de landelijke campagne
“fietsen scoort”.
3. Bedrijven stimuleren sport-en beweegplan aan te bieden voor
weknemers, waarbij aansluiting wordt gezocht bij
park/citymanagement..

1. bestaand en nieuw
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2 bestaand
3. nieuw, start 2009

E. Accent op totaalsport
* De relatie topsport, breedtesport en
talentontwikkeling is sterk.

4. Sportfoundation wordt opgericht,

4. nieuw, start 2010

1. Harmonisatie subsidieregeling topsportverenigingen.
2. Ondersteuning topsporters en talenten ( invulling afh, van
provinciaal beleid).
3. Acquisitie topsporttalentencentra.
4. Ondersteuning speerpuntsporten i.o.m. provinciale
ondersteuningorganisaties.
5. (Top)sportevenementen toepspitsen op speerpuntsporten.

1. nieuw
2. nieuw
3. bestaand en nieuw
4. nieuw
5. bestaand en nieuw

Sportaanbod
ER-doelen
Sportaanbieders spelen
beter in op
maatschappelijke en
demografische
ontwikkelingen

Smart Doelen 2008-2011
* Het aantal inwoners dat lid is van een
sportvereniging is tenminste gelijk aan
2007 (20%).
* Vitale sportverenigingen zijn partner bij
uitvoering van sport- en beweegbeleid.
* Er is minimaal een sportieve
onderneming per stadsdeel, waarbij
sprake is van samenwerking en
clustering van partners en/of sporttakken.

Inspanningen

1. Instandhouding lokaal sportservicepunt.
2. Intensiveren verenigingsondersteuning gericht op vitale
sportverenigingen, o.a. uitvoering convenant KNVB- gemeente
inzake “vitale vereniging”.
3. Stimuleren en faciliteren van totstandkoming van sterke, vitale
toekomstbestendige verenigingen via fusie en samenwerking.
4. Creëren maatschappelijke stages onderwijs en uitvoering
projecten zoals WhozNext teams, Verzilver je club e.d.
5. Versterken inzet uitkeringsgerechtigden binnen sportsector.

Bestaand/nieuw

1. bestaand
2. nieuw
3. nieuw
4. nieuw
5. bestaand en nieuw

Voorzieningen
ER-doelen
Toekomst
bestendiger
maken voorzieningen

Smart Doelen 2008-2011
1. Opschaling en multifunctioneler
gebruik voetbalaccommodaties.
conform uitgangspunten sportnota
2.Omvang wijkgerichte sport-gymzalen
koppelen aan behoefte
onderwijshuisvesting.
3. Privatisering tennisaccommodaties
conform uitgangspunten sportnota.

Inspanningen

Bestaand/nieuw

1. In overleg met verenigingen formuleren opschalingsplan en
vervolgens gefaseerde uitvoering.

1..nieuw

2a. Uitvoering vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
en daarvan afgeleide onderwijshuisvestingsprogramma’s.
2b. Efficiënte inzet inzet gym-/sportzalen tbv avondgebruik..
3. In overleg met tennisverenigingen uitwerking geven aan
privatiseringstraject.

2a. bestaand
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2b. nieuw
3. nieuw

4. Voornemen vooralsnog opschorten. Definitieve besluitvorming
zodra uitkomsten lopende trajecten inzake nieuwbouw Fitland en
binnensportvoorziening bekend zijn.
5. Op basis van nadere analyse voorstellen doen naar vermindering
gemeentelijke bijdrage. Randvoorwaarde is en blijft wel dat
beschikbaarheid van zwemuren voor de watersportverenigingen en
specifieke doelgroepen gewaarborgd blijft. Tevens zal ook de
betaalbaarheid gegarandeerd moeten zijn.

4. nieuw

1. Adequaat niveau van sport- en
speelvoorzieningen jeugd.
2. Grootschalige groen/landschapsparken zijn geschikt voor recreatieve
sportbeoefening.
3. Verbeteren stedelijk fietsroutenetwerk
en aanleg loop/wandelroutes en
mountainbike- route.

1. Continueren en op niveau brengen voorzieningen niveau, conform
nota jeugdbeleid.
2. Continuering huidig beleid, waarbij recreatieve ontsluiting al
expliciet aandachtspunt is.

1. bestaand en nieuw

3a. Invulling geven aan verbeteren fietsroutenetwerk, conform
afspraak in het kader van mobiliteitsbeleid.
3b en c. Aanleg loop/wandelroute in elk stadsdeel plus een
mountainbike route.

3a bestaand

Realisatie sportzone Middengebied.

1. Facilitering particulier initiatief voor uitbouw commerciële sport- en
leasure-voorzieningen als onderdeel van een samenhangende
ontwikkeling dat inhoud geeft aan het thema gezondheid, zorg,
sport en leisure.
2 .(Onderzoek) facilitering bovenregionale binnensportvoorziening,
primair proberen te realiseren via integratie binnen bestaande
initiatieven ( Initiatief Fontys plus businessplan tophandbal in de
Westelijke Mijnstreek)
3. Actief mogelijkheden verkennen voor verdere uitbouw van
Middengebied tot concentratiepunt voor voorzieningen op het gebied
van zorg/gezondheid/sport en leisure

1. bestaand

4. Verkoop stadssporthal.
5. Concentratie stedelijke functie
zwembaden.

Openbare ruimte
aantrekkelijker
maken voor sport
en bewegen

Versterking
Middengebied als
concentratiepunt
op het gebied
van zorg, sport
en ontspanning

43

5. nieuw

2. bestaand

3b en c: nieuw

2bestaand ( onlangs
opgestart)
3. nieuw

Sportnetwerk
ER-doelen
Meer samenwerking met alle
partners, waardoor
meerwaarde ontstaat.

Smart Doelen 2008-2011
Gemeente neemt pro-actieve positie in,
brengt partijen bij elkaar en vervult
regisseurs- en voorwaardenscheppende
functie.

Inspanningen
1. Instellen overlegplatform sport, bestaande uit vertegenwoordigers
uit onderwijsveld, zorg en welzijn, sportsector, en zo mogelijk
bedrijfsleven.
2. Sportraad vervult enerzijds een adviesfunctie richting
sportstichting ten aanzien van beheerskwesties en anderzijds, via
haar vertegenwoordiging in het overlegplatform, een adviesfunctie
richting gemeente inzake beleidsaangelegenheden.
3. Relatie gemeente –sportstichting op basis van opdrachtgeveropdrachtnemerschap verder verzakelijken.

Bestaand/nieuw
1. nieuw (2009)
2. nieuw

3.nieuw

Subsidies en tarieven
ER-doelen
Subsidie- en
tarievensysteem ondersteunt doelstellingen
sportbeleid

Smart Doelen 2008-2011
1.Subsidies breedtesport herijkt met in
acht name van uitgangspunten vermeld in
sportnota.
2.Subsidies topsportverenigingen
geharmoniseerd met in acht name van
uitgangspunt zoals vermeld in sportnota.

Inspanningen

Bestaand/nieuw

1a. Subsidieregels breedtesport worden gehandhaafd
1b. Invoering stimuleringsregeling bijzondere activiteiten
breedtesportverenigingen.
2. Harmonisatie subsidies topsportverenigingen met
overgangsregeling.

1a bestaand
1b. nieuw, invoering
2009
2. nieuw, invoering
2009

3. Continueren bestaande systeem.

3. bestaand

3.Tarievensysteem vooralsnog
handhaven.
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Bijlage 2a: Gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties en accommodaties in beheer bij Sportstichting
(gegevens 2006/2007)
Sportaccommodatie
Sporthallen
Stadssporthal
Kleesjhal
Munstergeleen
Sportcentrum
Sportzalen
De Kemper
Brouwerstraat
Gymzalen
Leyenbroek
Sanderbout
Valkstraat 2
Valkstraat 4
Pattonstraat
Limbricht
Einighausen
Born
Broeksittard
Dahliastraat
Dominicanenwal
Gounodstraat
Grevenbicht
Obbicht
Overhoven
Sjtadssjool
Vermeerstraat
Van Galenstraat
Bron: Informatie Sportstichting

Uren onderwijs

Uren overig

Totaaluren

Beoordeling

1.032

2.126

3.158

Zeer goed

1.942
1.000
1.809

1.616
1.858
913

3.558
2.858
2.722

Zeer goed
Goed
Goed

1623
940

1306
1059

2929
1999

Goed
Goed

1.229
986
1.126
1.514
1.067
1.140
338
1.013
453
848
944
672
839
348
876
1.113
952
962

492
105
467
271
661
733
457
747
541
442
365
365
647
729
547
637
526
652

1.721
1.091
1.593
1.785
1.728
1.873
795
1.760
994
1.290
1.309
1.037
1.486
1.077
1.423
1.750
1.478
1.614

Voldoende
Matig
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Goed
Slecht
Voldoende
Slecht
Matig
Matig
Slecht
Voldoende
Matig
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
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Bijlage 2 b: Bezetting particuliere sportaccommodaties
sportacc.

Adres accommodatie

Glanerbrook

Sporthal 1
Sporthal 2

Het Anker
St. Triade

Focus
Sporthal Carperion
Sportcentrum Geleen
Dacapo College

Trevianum
Gr. Huyn College

Uren onderwijsgebruik
(cijfers 2006,dan wel
schooljaar 2006/2007

480
806
500
800
1.020
1.020
nvt
nvt
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.520
1.600
1.250
1.350
1.150
1.820

Gymzaal Kluis
Gymzaal Geentstraat
Gymzaal Hegstraat
Molenweg 65
Watersley 3

Rijksweg Zuid 70
Landweringstraat 2
Kleine Steeg 13
Pres.kennedysingel 20
Broeksittarderwg 45
Burg. Gijzelstraat 1a
Gr.v.Loonstraat 39
Valkstraat 4
Einighauserweg 25
Jos Klijnenlaan Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Sporthal

Uren overig gebruik
(cijfers 2006, dan wel
schoojaar 2006/2007
1.330
1.450
1.547
640
500
160
nvt
nvt
760
1.280
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
680

Bij instellingen die het aantal uren per week hebben doorgegeven is in bovenstaand overzicht op jaarbasis uitgegaan van 40 weken.
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700

Bijlage 3: Mogelijke uitkomst opschaling van huidige voetbalaccommodaties
De demografische ontwikkeling, wijzigende sportvoorkeuren en de behoefte aan vitale verenigingen zullen consequenties hebben voor de sportvoorzieningen.
Om accommodaties op peil te houden/brengen zal herstructurering nodig zijn. Hierover is de gemeente in gesprek met de verenigingen. De uitkomst wordt
primair neergelegd bij verenigingen. Op verzoek van de verenigingen is van gemeentewege een overzicht opgesteld van hoe de einduitkomst van een
opschalingstraject er uit zou kunnen komen te zien. Dit kan dienen als vertrekpunt van een open discussie met de verenigingen.
In stand te
Functie acc.
Op termijn op te Opmerkingen/toelichting
houden/aan te
heffen acc.
passen acc.
Stadsdeel 1
Buchten
Sportief Centrum
Holtum en Born
De combinatie van voorzieningen op sportcomplex het Anker met de nieuwbouw basisschool
Buchten/Holtum biedt goede basis voor een gedifferentieerd aanbod.
Grevenbicht
Voetbalacc
Obbicht
NB. Andersom kan ook.
Limbricht
Voetbalacc
Einighausen en
Guttecoven
Stadsdeel 2
Lindenheuvel
Voetbalacc
Heidebloem
Stadsdeel 3
Munstergeleen
Sportief centrum
Met de te realiseren nieuwbouw van basisschool op (deel van) huidige complex ontstaat, mede gelet
(beperkt)
op aangelegd kunstgrasveld, goede basis voor de invulling van een sportief centrum.
Geleen-zuid
Sportief centrum
Complex grenst aan Graaf Huyn College, dat ook reeds gebruik maakt van complex, daarnaast
liggen basisscholen in de buurt, ligt skate voorziening bij complex, is er een tafeltennisaccommodatie
en wordt een handbalveld aangelegd.
Stadsdeel 4
Ophoven
Voetbalacc
Sanderbout
Limbrichterveld
Sportief centrum
Complex grenst aan Trevianum, dat momenteel al gebruik maakt van complex, daarnaast worden
Sporthallen Trevianum gebruikt door diverse verenigingen.
Stadsdeel 5
Overhoven
Voetbalacc.
Broeksittard
Sportief centrum
Stadbroek
In directe omgeving van complex zijn basisscholen gelegen, is gemeenschapshuis aanwezig en
(beperkt)
wordt cruyffcourt aangelegd.
Centrum Boys
Voetbalacc
Voortvloeiende uit de afbouw van het regionaal woonwagencentrum heeft de gemeente zich verplicht
tot realisatie/renovatie van voorziening. Tegen deze achtergrond wordt de accommodatie voor
Centrum Boys voorlopig buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde zal wel zijn dat voldaan dient te
worden aan een nader te bepalen minimale omvang en dat ledenbestand in belangrijke mate bestaat
uit woonwagenbewoners.
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Bijlage 4: Financiële consequenties “nieuwe” subsidieregeling topsportverenigingen
Huidig subsidie
Max. subsidie op basis van
in €
nieuwe grondslag
21.184 400 uur à 37,50
15.000
21.184 400 uur à 37,50
15.000
45.000 400 uur à 75
30.000

Compensatiebijdrage 2009

Compensatiebijdrage 2010

Flexpoint V&L
4.122
2.061
Open Line V&L
4.122
2.061
Stichting Yshockey
10.000
5.000
Sittard-Geleen
TTV Remax*
1.230
1.230
0
0
HV Sittardia
21.259 400 uur à 37,50
15.000
4.172
2.086
Hellas Glana
10.000
0
6.666
3.333
Reservering
0
6000
internationale
competities
Totaal
119.857
82.230
29.082
14.541
* TTV Remax huurt vaste ruimte: subsidie is gebaseerd op een vergoeding van de huurkosten, welke toegerekend kunnen worden aan het
eerste team.
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Bijlage 5: Vastgestelde vernieuwingsopdracht sport in het kader van de voorjaarsnota 2007
SPORTVERNIEUWING.

Beschreven worden de mogelijkheden om het bestaande stedelijke sportaanbod om te vormen tot een vernieuwend sportprogramma, dat talent
meer kansen biedt.
Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden/uitgangspunten:
• De thematisering van de stadscentra, zoals beschreven in de stadsvisie is randvoorwaarde voor de uitwerking van het programma.
• Het programma beschouwt kansen voor talent als een prikkel voor de ontwikkeling van de breedtesport en zal er mede op gericht
zijn, die prikkel effectief te maken.
• Het onderzoek gaat uit van het opschalen van accommodaties voor breedtesport op stadsdeel c.q. wijkniveau, primair binnen het
bestaand areaal.
• Een ombuigingstaakstelling 2007 van € 700.000 is eveneens randvoorwaardelijk voor het plan.
• Het onderzoek houdt er rekening mee, dat ten aanzien van het beheer van de sportcomplexen Glanerbrook en Het Anker langjarige
contracten zijn gesloten met marktpartijen. In het onderzoek wordt bezien of de betreffende exploitanten in het kader van de
zorgvernieuwing een aanvaardbaar alternatief kan worden geboden.
• Het programma legt de verbinding naar de concentratie van stedelijke functies.
•
Het programma-aanbod houdt rekening met het programma-aanbod elders in de regio; onderlinge afstemming is gericht op
complementariteit.
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Bijlage 6: Vastgestelde ombuigingsmaatregel sport in het kader van voorjaarsnota 2007
Algemene gegevens. Maatregelnummer 34
Omschrijving maatregel algemene taakstelling sport met bijzondere aandacht voor zwembaden en een kwaliteitsimpuls in de sport (bedrag
inclusief verkoop stadssporthal).
Verantwoordelijk afdelingshoofd Cor van Kaam
Verantwoordelijk programma manager Jos Laugs
Financieel resultaat.
2008 2009 2010 2011
Baten (hogereopbrengsten)
Lasten (lagerekosten)
Frictiekosten
Saldo
0,15 0,15 0,50 0,70
Onderbouwing van opgenomen bedragen.
Baten :
Lasten :
verkoop Stadssporthal; Concentratie stedelijke functie zwembaden; Privatisering tennisbanen
Frictiekosten : wachtgeld personeel; compensatie verenigingen sporthal; compensatiekosten zwembad
Wat.
Resultaat van de ombuigingsmaatregel KPI
Efficiënter gebruik voorzieningen; Verschraling voorzieningenaanbod; Inhaken op marktontwikkelingen
Acties.
Te ondernemen actie Gevolgen maatregel naar buiten toe(burgers, bedrijven,instellingen)
Gevolgen maatregel naar binnen toe(organisatie,processen,personeel)
Fasering in de tijd
1.Er dient eerst een grondige analyse gemaakt te worden van de financiële 0-situatie a.h.v. jaarrekeningen 2005 en 2006 van de sportstichting.
2. Nagegaan dient te worden wat de exacte financiële effecten zijn van de verkoop van de stadssporthal. Uitwerking maatregelen vergt veel
extra werkdruk.
Niet uit te sluiten is dat externe ondersteuning bij verkoop ingehuurd moet worden. Start na zomervakantie
3. In samenhang met de vernieuwingsopdracht sport onderzoeken hoe de concentratie van de zwembadfunctie kan worden gerealiseerd.
4. Concentratie zwembadfunctie uitwerken in overleg met marktpartijen, waarmee contracten zijn afgesloten (SPS, Glanerbrook, Het Anker).
Van belang is dat marktpartijen perspectief geboden wordt ten aanzien van hun exploitatiekansen in de toekomst.
5. Overleg met SPS inzake effecten bezuinigingen en eventuele alternatieven.
6. Overleg met tennisverenigingen inzake privatisering.
Kanttekeningen / opmerkingen (naar behoefte). De grootste speler in het sportgebeuren is de Sportstichting Sittard-Geleen. Deze Stichting
beheert, onderhoudt en exploiteert een groot aantal sportvoorzieningen in onze stad. Per jaar kost de sportstichting ca. 5.000.000,--. Bij de
uitwerking zal de samenhang met de vernieuwingsopdracht sport worden uitgewerkt.
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Bijlage 7: Samenvatting resultaten “sport”studentenonderzoek 2006
•
•

•
•
•
•
•

Drie vijfde van de Sittardse studenten maakt geen gebruik van de sportvoorzieningen van deze stad. Redenen hiervoor kunnen gevonden
worden in het te ver weg wonen of het sporten in hun eigen woonplaats
De studenten die wel sporten in Sittard, zijn redelijk tevreden over de sportvoorzieningen. Rond de 60% geeft aan tevreden te zijn over de
kwaliteit van de faciliteiten. Ook over de beschikbaarheid is meer dan 60% tevreden. De kosten en de contributie zijn punten waarover de
studenten minder te spreken zijn.
Meer dan de helft van de studenten heeft aangegeven graag een eigen sportvoorziening te hebben, dus speciaal gericht op studenten.
40% van de studenten zou graag speciale studentensportactiviteiten zien, een derde wil graag een sportkaart of sportprogramma. Ook een
sporttoernooi en een sportevenement zijn gewenst.
Rond de 60% is tevreden over de toegankelijkheid van de verenigingen.
Meer dan twee derde van de ondervraagde studenten beoefent een sport. Fitness en aerobics zijn hierbij het populairste.
Ongeveer 70% van de studenten heeft aangegeven een actieve sportbeoefenaar te zijn. Ongeveer 20% sport bij een vereniging, 32% sport
alleen en de overige 16% sport zowel alleen als in een vereniging.
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Bijlage 8: Indeling NOC/NSF van topsporters en talenten naar status
Status

Omschrijving

A

Topsporters (senioren), die geëindigd zijn bij de eerste acht van het laatstgehouden WK of Olympische Spelen van een
gekwalificeerde topsportdiscipline en die zich blijven voorbereiden op en deelnemen aan komende grote internationale
evenementen.
Leden (senioren) van nationale bondsselecties die internationaal vertegenwoordigend zijn uitgekomen op EK, WK of
gelijkwaardige internationale evenementen (vooraf bepaald door sportbond en NOC*NSF)
De oudste leeftijdsgroep (direct onder de nationale seniorenselectie) die internationaal vertegenwoordigend uitkomt op EJK, WJK
of EJOD.

B
Jong
Oranje
S1

S2

T1
T2

Sporters (senioren) die minstens tot de besten van Nederland behoren. Maatstaven: sporters die lid zijn van de landelijke
bondsselectie / sporters die op individuele basis uitkomen op Worldcups en Universiades en waarvan verwacht mag worden dat
ze binnen twee jaar doorstromen naar de landelijke seniorenselectie van de bond.
Talentvolle sporters (senioren) die minstens tot het hoogst landelijke niveau behoren. Maatstaven: sporters die uitkomen in de
hoogste landelijke senioren competitie / sporters die afkomstig zijn uit nationale jeugdselecties waarvan verwacht mag worden
dat ze binnen twee jaar doorstromen naar de nationale seniorenselectie.
Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogst landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Maatstaf: Sporters die lid
zijn van nationale jeugdselecties.
Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau tot de beteren behoren. Maatstaven: sporters die uitkomen
op het hoogste niveau van de landelijke jeugdcompetitie / sporters die lid zijn van een regionale selectie van de bond / sporters
die lid zijn van districtsselecties.

( In Limburg kunnen Venlo en Maastricht als voorbeeld worden genoemd van gemeenten met een stimuleringsregeling voor topsporters en
talenten. Zij ondersteunen topsporters en topsporttalenten met een T1 -, S2-, S1-, Jong Oranje- en B-status met resp. € 250, €500, € 750 en
€ 1000 per persoon per jaar ( maximaal 3 jaar), althans voorzover het subsidieplafond niet wordt overschreden)
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Bijlage 9: Uitgangspunten privatisering tennisaccommodaties
Voor de privatisering zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
1. privatisering door middel van het afstoten van accommodaties op basis van erfpacht, waarbij de exploitant i.c. de tennisvereniging het
eigendom verwerft behoudens de eigendom van de grond. De erfpachtovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten, met dien
verstande dat de erfpachtbijeenkomst eindigt op het moment dat de accommodatie haar functie van tennisaccommodatie verliest.
2. De gemeente vraagt een niet-commerciële erfpachtcanon per jaar.
3. De tennisverenigingen dragen na de overdracht zorg voor de gehele exploitatie beheer en onderhoud van het tennispark. In beginsel
wordt de begrenzing gevormd door de afrastering, een en ander zal nader worden worden vasrtgelegd op kadastrale tekeningen.
4. De gemeente zal na de overdracht geen gebruiksvergoedingen meer in rekening brengen.
5. De vereniging aanvaardt de accommodatie in de staat waarin het zich bij de aanvang van de overdracht bevindt en verbindt zich bij
beëindiging de accommodatie in dezelfde staat weer op te leveren
6. Daar waar sprake is van aanwijsbaar achterstallig groot onderhoud zullen in overleg met de vereniging op basis van maatwerk
afspraken worden gemaakt.
7. De vereniging mag de accommodatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming daarvan. Bij voorgenomen
afwijkend gebruik dient hiervoor vooraf toestemming te worden gevraagd.
8. Verenigingen ontvangen een jaarlijkse tegemoetkoming in onderhoudskosten, welke gerelateerd wordt aan het aantal benodigde banen
afgezet tegen het aantal leden afkomstig uit Sittard-Geleen.
9. De kosten samenhangende met het opstellen van akte, eigendomsoverdracht e.d. komen voor rekening van de gemeente.
10. De gemeente is bereid borg te staan voor 50% van door de vereniging af te sluiten leningen voor investeringen in de
tennisaccommodatie, onder de voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport garant staat voor de overige 50%. De gemeente
conformeert zich hierbij aan het advies en de voorwaarden van de SWS.
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Bijlage 10 Begrippenlijst
Begrip
Uitleg
Alliantie School en
In de Alliantie School en Sport samen sterker werken het ministerie van OCW en VWS en NOC*NSF samen om jongeren
Sport
levenslang aan het sporten en bewegen te krijgen. De alliantie streeft ernaar dat in 2010 op 90% van de scholen sporten
voor elke leerling mogelijk is. Daarnaast maakt een plan om de samenwerking tussen scholen en sportorganisaties te
verankeren deel uit van de alliantie.

Brede School

In een brede school werken verschillende partijen samen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen.
Naast het onderwijs zijn kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en de bibliotheek enkele mogelijke partners. Mogelijk wordt
ook extra aandacht besteed aan de afstemming van de verschillende opvangmogelijkheden.

GALM
Groninger Actief
Leven Model

Met GALM wordt geprobeerd sportief niet-actieve 55-65 jarigen aan het sporten/ bewegen te krijgen en houden. GALM
projecten duren 18 maanden, in deze tijd wordt de doelgroep benaderd, wordt er een bewegingsstimuleringsprogramma
aangeboden en wordt gedragsbehoud bevorderd

De Jonge Vrijwilliger

In het project De Jonge Vrijwilliger kunnen jongeren zich aanmelden voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Verenigingen
kunnen een beroep doen op deze jonge vrijwilligers bijvoorbeeld bij het organiseren van een sportactiviteit of het maken
van een website. Het vrijwilligerswerk dat de jongeren doen, kan onderdeel uitmaken van hun opleiding.

MBvO
Meer Bewegen voor
Ouderen

MBvO zijn sportactiviteiten, waarbij 55-plussers de doelgroep vormen. De activiteiten zijn aangepast op de wensen en
mogelijkheden van deze groep. Naast het bewegen, staan ook gezelligheid, plezier en contact met anderen centraal.

NASB
Nationaal Actieplan
Sport en Bewegen

Met het NASB wil het Ministerie van VWS de belemmeringen om te gaan sporten weghalen. Doel is om de bevolking
gezonder en fitter te krijgen. Het NASB kent hierbij vijf aandachtsgebieden: wijk, school, werk, zorg en sport.
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Begrip
NISB
Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen

Uitleg
Het NISB is een kennis- en innovatie-instituut. Zij houdt zich onder andere bezig met onderzoek op het gebied van
sport en bewegen. Ze doet aan deskundigheids-bevordering en ondersteuning van professionals. Het NISB werkt
hierbij samen met partners uit de sport- en beweegsector, onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven.

NIGZ
Het NIGZ biedt gemeenten, lokale gezondheidsorganisaties en bedrijven ondersteuning bij het ontwikkelen en
Nationaal Instituut voor
uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Ook heeft het NIGZ een functie in het informeren van de bevolking.
Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie
1
Nederlandse Norm
De NNGB per leeftijdsgroep:
gezond Bewegen
1) Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal
twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en
coördinatie).
2) Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur
alle dagen van de week.
3) 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van
de week.
Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen.
Realfit

De cursus Realfit (13 t/m 18) richt zich op jongeren met overgewicht. De cursus bestaat uit bewegen, gezonde
voeding, gedragstherapie, oudertherapie en metingen en duurt 12 weken.

Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma. Binnen dit programma wordt aandacht besteed aan fysieke, mentale
en sociale vaardigheden. De thema’s solidariteit, innerlijke kracht en richting hebben een belangrijke plaats in het
programma.

Slimkids

De cursus richt zich op kinderen (9-12) met overgewicht. Met Slim Kids wordt gewerkt aan het verbeteren van de BMI
door het constant houden van het lichaamsgewicht bij lengtegroei. In de cursus staat gezonde, goede voeding
centraal. Er wordt geleerd bewust om te gaan met eten en er wordt een gezond voedingspatroon geleerd.
Bewegingslessen maken ook deel uit van het programma

Sportieve school

Bij de sportieve school kunnen leerlingen van het basisonderwijs kennismaken met diverse sporten. Het uiteindelijke
doel van het project is kinderen aan te zetten blijvend regelmatig te sporten en bewegen en uitval op latere leeftijd te
voorkomen. De kennismakingslessen vinden deels plaats op de basisscholen en deels bij de lokale vereniging.

WhozNext

Bij whoZnext praten en beslissen jongeren mee over sportvoorzieningen en activiteiten. Jongeren organiseren
sportactiviteiten voor leeftijdgenoten. Door jongeren actief te betrekken bij de organisatie sluiten de activiteiten beter
aan op de leefwereld van jongeren. Dit maakt de kans kleiner dar zij afhaken bij sportactiviteiten. Daarnaast doen
jongeren die deelnemen aan een whoZnext team allerlei ervaring en kennis op. De teams staan onder begeleiding van
55
bijvoorbeeld een docent of sportbuurtwerker.
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Inspraakrapport nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen”

Sittard-Geleen, juli 2008

Inleiding.
In het kader van de inspraak op de concept-nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen” zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken. De besturen van de gesubsidieerde sportinstellingen, de schoolbesturen, de welzijnsinstelling, de GGD en het
vrijwilligersplatform zijn via een brief met achterliggende stukken geïnformeerd over de concept-nota, de mogelijkheid tot het indienen van een
zienswijze en de mogelijkheid tot het bijwonen van een informatiebijeenkomst. Daarnaast is de mogelijkheid tot inspraak gepubliceerd in de
Trompetter en op de gemeentelijke website. De inspraakperiode heeft gelopen van 6 mei tot 25 juni.
In het voorliggende rapport is een samenvatting gegeven van de ingekomen zienswijzen en zijn deze voorzien van een gemeentelijke reactie.
Ook is in het rapport een kort verslag opgenomen van de in het kader van de inspraak gehouden informatiebijeenkomst voor belangstellenden.
De inspraakreacties hebben aanleiding gegeven de concept-nota op een aantal punten te corrigeren, aan te vullen of te nuanceren.
Ook hadden reacties betrekking op suggesties voor de nadere uitwerking. In het vervolgtraject zullen deze worden opgepakt.
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Naam instelling
DaCapo College

Het Anker

Zienswijze
In “Vooruitblik”( pag 2) wordt DaCapo gemist.

(pag. 10) Op basis van de huidige tekst komt
alleen het primair onderwijs in aanmerking voor
brede school ontwikkeling en
combinatiefunctionarissen. Gepleit wordt voor
uitbreiding naar het V.O.
( pag 24) In de tekst over Fitland is niet
opgenomen dat hier naast de CIOS-opleidingen
ook de sportopleidingen van het DaCapo
worden gerealiseerd.
Het Anker onderschrijft missie, visie en
doelstellingen van de nota en geeft aan actief
bezig te zijn met de uitvoering van cq het treffen
van voorbereidingen voor vele van de in de nota
genoemde aandachtpunten
Het Anker geeft aan bereid te zijn medewerking
te verlenen aan een onderzoek gericht op
reductie van gemeentelijke kosten t.b.v. de
zwembaden, waarbij zij aantekent dat dit dient
te gebeuren binnen de kaders van de
bestaande “raamovereenkomst”en
“exploitatieovereenkomst”. Tevens geeft het
Anker aan mogelijkheden te zien tot een
kostenreductie.
Mede onder verwijzing naar de
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Reactie College
In Vooruitblik is een sfeerbeeld op hoofdlijnen weergegeven.
Niet beoogd is een volledig beeld te geven. Naar aanleiding
van de reactie is DaCapo als Loot-school toegevoegd.
Akkoord, tekst is aangepast.

Akkoord, tekst is aangepast

Deze informatie wordt betrokken bij het te doorlopen traject
inzake de zwembaden.

Afgezien van de voorgenomen privatisering van de

‘raamovereenkomst’ geeft Het Anker aan ook
andere sport- en recreatievoorzieningen te
willen exploiteren voor de gemeente.

Het Anker acht de beëindiging van de
subsidiering van het schoolzwemmen in strijd
met de strekking van de sportnota en geeft aan
voor een bedrag van €15.000 hieraan - in
samenwerking met de basisscholen in Born invulling te willen geven.
Het Anker zegt verbaasd te zijn dat de
gemeente stopt met de financiering van het
MBVO zwemmen via PIW.
Zij is van mening dat indien de gemeente beleid
voert, dit ook financieel vertaald dient te
worden.

Het Anker informeert van welke regelingen, die
in de nota zijn opgenomen, zij – als
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gemeentelijke tenniscomplexen ( aan de tennisverenigingen)
heeft de gemeente momenteel geen concrete plannen om de
exploitatie van gemeentelijke sportcomplexen door een andere
partij dan de sportstichting te laten uitvoeren. Indien in de
toekomst zich wel een dergelijke situatie zou voordoen – bv.
naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek naar de
zwembaden - dan zal rekening gehouden worden met de door
Het Anker alsmede met overigens ook door andere partijen
geuite interesse.
Medio 2007 heeft de gemeenteraad in het kader van de
ombuigingen besloten tot beëindiging van de subsidiering van
het schoolzwemmen. Wij zien geen reden om hierop terug te
komen.

In 2004 is afgesproken dat de activiteiten in het kader van
meer bewegen voor ouderen kostendekkend zouden worden
gemaakt. De coördinatiekosten blijven voor rekening van de
gemeente. Dit betekende dat de eigen bijdrage voor de
“zwemgroep” in het Anker geleidelijk zou worden verhoogd van
oorspronkelijk € 1,25 naar € 3,50 (gedurende de periode
1augustus 2007 tot 1 augustus 2009. Deze regeling is na
overleg met het Anker en PIW tot stand gekomen.
Wij zijn van mening dat een dergelijke eigen bijdrage redelijk
en gepast is en dat dit niet hoeft te leiden tot een minder
gebruik van deze voorziening. Begin 2008 is voor de doelgroep
nog een informatiebijeenkomst gehouden, waarbij hen
gewezen is op aanwezige financiële regelingen voor personen
met lage inkomens.
Geen van de in de nota genoemde regelingen is specifiek
bestemd voor het Anker. Wel zal in het kader van de uitvoering

PIW Groep

samenwerkende partij – gebruik kan maken.

van de nota samengewerkt worden met cq. gebruik gemaakt
worden van de diensten van Het Anker als sportaanbieder/
exploitant van een sport- en recreatiecomplex. De mate waarin
is afhankelijk van de concrete uitwerking van projecten.

Nota straalt ambitie uit. De reactie is met name
gericht op de aandachtsgebieden waarop PIW
ook actief is: jongeren ouderen en vrijwilligers
Er wordt gewezen op het belang om tieners die
afhaken bij sportverenigingen weer aan het
sporten te krijgen. PIW kan hierin een bijdrage
leveren
Uitgaande van de gedachte hoe eerder hoe
beter” pleit PIW ervoor de peuters in de
peuterspeelzalen kennis te laten maken met
een aanbod aan sportactiviteiten. Momenteel
zijn er geen middelen om in een dergelijk
aanbod te voorzien Tevens pleit PIW ervoor te
voorzien in een aanbod peutergym.
PIW geeft de gemeente in overweging de
voorwaarden te creëren om het project “Peuter
in Balans”, dat in samenwerking met Fontys
Hogeschool in enkele peuterspeelzalen wordt
uitgevoerd te kunnen continueren. Fontys heeft
nl aangeven dat haar aanbod niet meer onder
de huidige condities kan worden aangeboden
PIW verwacht dat als gevolg van het beleid om
ouderen langer aan het arbeidproces te laten
deelnemen het moeilijker zal worden om deze
mensen na hun pensioen weer aan het sporten
te krijgen: op oudere leeftijd zal de motivatie

kennisgeving
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Met het lopende BOS-project alsmede via de nog te creëren
combinatiefuncties zal hierop ingespeeld worden. PIW vervult
evenals andere partijen in dit kader een rol.
In de prioriteitenafweging is gekozen niet in te zetten op deze
jongste leeftijdsgroep

Op basis van een nog door PIW in te dienen evaluatie van dit
preventieproject dat gericht is op ouder en kind en waar
gezonde voeding, beweging en opvoeding centraal staan, zal
bezien worden of het in het kader van gezondheidsbeleid
nodig/wenselijk is hiervoor extra gemeentelijke inzet te plegen.

Kennisgeving. De effecten van dit beleid worden geleidelijk
voelbaar. De voorliggende nota heeft betrekking op de periode
2008/2011.

minder zijn.
PIW stelt voor bij het opzetten van een
sportaanbod voor ouderen gebruik te maken
van aanwezige kennis bij professionele partijen
als GGD, PIW en Sportstichting.
PIW vraagt specifiek aandacht voor de groep
kwetsbare ouderen. In de optiek van PIW
mogen financiën geen belemmering vormen
voor deelname aan activiteiten.
PIW wijst op de expertise van de
vrijwilligerscentrale en de rol die zij kan spelen
ten behoeve van de verenigingen.

Sportraad Sittard-Geleen

PIW onderschrijft de keuze voor totaalsport,
maar wijst op een mogelijke valkuil: er zullen
momenten zijn waarop keuzes gemaakt moeten
worden en daarbij zullen de belangen van de
breedtesport niet uit het oog verloren mogen
gaan.
PIW adviseert in de opzet van het sportbeleid
extra aandacht te besteden aan die
groeperingen die vroegtijdig bij verenigingen
afhaken
De sportraad geeft aan problemen te hebben
met de strekking van de nota. Uit een
mondelinge toelichting van de voorzitter is
gebleken dat dit betrekking heeft op de vrees
van de sportraad dat als gevolg van de nog
door te voeren ombuiging op de sportsector
verenigingen meer activiteiten/ werkzaamheden
moeten gaan uitvoeren, welke nu nog door de
exploitanten/beheerders worden uitgevoerd.
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Akkoord, dit gebeurt nu ook al.

De gemeentelijke regelingen voor minima achten wij
toereikend om te kunnen participeren in de samenleving.

Het Lokaal Sportservicepunt vervult een front-officefunctie. De
vrijwilligerscentrale heeft evenals andere organisaties, bv. het
Huis voor de Sport een back-officefunctie. In de tekst van de
nota zal deze aanvulling worden opgenomen.
Mee eens, kennisgeving

In het beleid wordt hier extra aandacht aanbesteed, enerzijds
via het BOS-project en in de toekomst ook via de inzet van
combinatiefunctionarissen.
Buiten de voorgenomen privatisering van de tenniscomplexen
zijn in de nota geen voornemens opgenomen om eventueel
taken vanuit de exploitanten over te hevelen naar
verenigingen.
Indien in de toekomst sprake zal zijn van overheveling van
taken dan zal hierover vooraf overleg plaatsvinden met
betrokken verenigingen.
Ten aanzien van de BOS-regeling is in de nota aangegeven
dat tegen het eind van de looptijd van de regeling op basis van

Tevens is aangegeven dat er via de BOSregeling nu extra mogelijkheden zijn om
additionele activiteiten uit te voeren. Men is
bevreesd dat na afloop van de regeling de
hiermee samenhangende kosten uit eigen
middelen moeten worden betaald.
De keuze van de speerpuntsporten wordt door
de Sportraad niet begrepen, in het bijzonder de
keuze voor wielrennen.

De sportraad vindt het verbazingwekkend dat in
de bijlage bij de nota wordt aangegeven dat aan
de subsidieregeling voor de breedtesport wordt
gemorreld terwijl op andere plaatsen wordt
aangegeven dat deze ongemoeid wordt gelaten.
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een evaluatie bezien dient te worden of en zo ja in welke mate
er extra middelen beschikbaar gesteld dienen te worden voor
continuering van het aanbod.

De speerpuntsporten zijn aangewezen in het kader van de
topsportondersteuning. De ondersteuning is hierbij gericht op
de gehele sportzuil. Zodra de provincie de zgn. A-sporten
heeft aangewezen kan het aantal speerpuntsporten nog
worden uitgebreid. Vooruitlopend hierop is, gelet op de
aanwezige infrastructuur in Sittard-Geleen, handbal en
ijshockey aangewezen. Weliswaar is er binnen de gemeente
geen wielervereniging aanwezig is die op topniveau acteert,
maar er zijn wel stichtingen actief die al jaren succesvol zijn in
het binnenhalen van wielerevenementen met
nationale/internatonale uitstraling. Dergelijke evenementen
vormen een stimulans voor de grote schare recreatieve
wielrenners. Gelet op het gegeven dat Limburg de
wielerprovincie bij uitstek is, alsmede rekening houdende met
de publiciteitswaarde van wielerevenementen en de ambitie
van Sittard-Geleen om zich als sportstad te profileren is
wielrennen als speerpuntsport opgenomen. Hiermee blijft
Sittard-Geleen op provinciaal niveau een positie behouden
indien zich mogelijkheden voordoen om aansprekende
wielerevenementen naar Limburg te halen. In de nota zal de
keuze voor wielrennen nader worden toegelicht.
Tijdens de gehouden informatiebijeenkomst in het kader van
de inspraak, waarbij ook een vertegenwoordiging van de
sportraad aanwezig was, is aangegeven dat de huidige
subsidieregeling gehandhaafd wordt en dat het gestelde
terzake in de bijlage in de definitieve nota gecorrigeerd zal

worden. Deze aanpassing is doorgevoerd.

Voorzitter sectie
watersport van de
Sportraad Sittard-Geleen.

Hellas -Glana

Tevens geeft de Sportraad aan de positie van
de breedtesport onderbelicht te vinden.
De sportraad gaat ervan uit dat de invoering van
de verzakelijking van de relatie tussen de
gemeente en de sportstichting budgettair via
een andere post wordt verrekend dan via het
sportbudget.
De sportraad gaat ervan uit dat de nadere
uitwerking van de sportnota in samenwerking
met de klanten, zijnde de georganiseerde sport
zal plaatsvinden.
De voorzitter van de sectie watersport maakt
zich zorgen over de consequenties van het
onderzoek inzake de concentratie van de
zwembadfunctie alsmede over door
zwembadexploitanten opgelegde beperkingen
aan verenigingen om bepaalde activiteiten uit te
voeren en verzoekt om een overleg terzake.
Hellas-Glana is van mening dat met de
voorliggende nota een aantal algemeen
maatschappelijke taken van de gemeente naar
de verenigingen wordt gebracht. Dit betekent
een verdere verzwaring van de belasting van
het vrijwilligerskader.
Hellas-Glana is van mening dat de passage in
de nota over sportstimulering van medewerkers
van de gemeente niet in de nota thuishoort en
dat de financiering van dit onderdeel uit
hetsportbudget onrechtmatig is.
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Wij delen de opvatting van de sportraad niet dat de
breedtesport onderbelicht is gebleven in de voorliggende nota.
Aan het verzakelijkingstraject ligt primair een inhoudelijke
argumentatie ten grondslag. De financiële effecten van het
verzakelijkingstraject zullen in de gemeentebegroting hun
vertaling krijgen in het sportbudget.
Ja, met dien verstande dat per onderdeel bezien wordt wat de
relevante partijen zijn om de uitwerking ter hand te nemen.

De verenigingen van de sectie watersport worden na de
zomervakantie uitgenodigd voor een overleg.

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord
terzake op de zienswijze van de Sportraad.

Wij vinden het passend om in de nota op te nemen wat de
gemeente als werkgever op dit terrein doet voor haar
medewerkers, al was het alleen maar vanwege de
voorbeeldfunctie voor andere werkgevers. De kosten die
hiermee gemoeid zijn komen niet ten laste van het
sportbudget. (Dit betekent overigens niet, indien het wel zou

Hellas-Glana ziet niet de meerwaarde van een
lokaal sportservicepunt. Sportbonden voorzien
er al in.

De toelichting bij “vereniging van de toekomst”
wordt door Hellas-Glana eenzijdig van aard
bevonden. Er is bv ook een toename van
alleenstaanden die aansluiting zoeken bij
groepen.

Hellas-Glana wil in de nota sterker benadrukt
zien dat de huidige subsidieregeling (inclusief
de bijdrage in de goedgekeurde
accommodatiekosten) gehandhaafd blijft.

Hellas-Glana geeft aan dat zij momenteel
€ 10.000 aan topsportsubsidie ontvangt en
verzoekt om dit bedrag ( evenals de
bijbehorende compensatiebijdragen) te
corrigeren.
Hellas-Glana verzoekt om een overleg met de
zwemverenigingen
Onderwatersportvereniging In het licht van de aangekondigde herbezinning
‘t Anker
op het aanbod aan zwemwater pleit de
onderwatersportvereniging er op voorhand
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gebeuren, dat dit onrechtmatig zou zijn.)
Het lokaal sportservicepunt heeft niet alleen een functie voor
verenigingen. Het heeft ook een functie voor de inwoners van
Sittard-Geleen. Overigens dient geconstateerd te worden dat
lang niet altijd de sportbonden kunnen voorzien in de door de
verenigingen gewenste ondersteuningsbehoefte. Tegen deze
achtergrond is er extra geld uitgetrokken voor
verenigingsadvisering.
In de toelichting wordt de hoofdstroom in de maatschappelijke
ontwikkeling aangegeven. Per saldo resulteert dit erin dat veel
sportconsumenten in de toekomst andere wensen en
behoeften hebben dan in het verleden. Dit impliceert niet dat er
voor traditionele verenigingen geen plaats meer zou zijn, zeker
niet. Maar willen verenigingen inspelen op de
maatschappelijke ontwikkelingen dan zullen zij hun beleid
hierop moeten aanpassen.
In de nota is aangegeven dat het huidige subsidie- en tarievensysteem gehandhaafd wordt. In de nota is een uitzondering
gemaakt voor het geval dat als gevolg van de verzakelijking
van de relatie tussen de gemeente en sportstichting het
tarievensysteem moet worden aangepast. Dit kan mogelijk ook
consequenties kan hebben voor het subsidiesysteem.
Akkoord, wijziging wordt doorgevoerd.

Akkoord, zie reactie op zienswijze van de voorzitter van de
sectie watersport van de sportraad.
Zie reactie op zienswijze van voorzitter sectie watersport van
de sportraad.

Task Force Privatisering
Tennisaccommodaties
Sittard-Geleen (TFPT).

reeds voor dat er geen wijziging komt in tijdstip
en locatie van de trainingsavond omdat dit het
voortbestaan van de vereniging zal bedreigen.
De TFPT kan zich niet vinden in de keuze van
de speerpuntsporten. In de reactie klinkt de
suggestie door dat de sporten met de meeste
sportbeoefenaars in elk geval zouden moeten
worden aangewezen. Tevens geeft men aan
problemen te hebben met het aanwijzen van
speerpuntsporten, waarvan de topsporters
betaald worden.
De TFPT is van mening dat een evenement als
de Eneco-tour als evenement en niet als
wielrenspeerpunt/sportactiviteit beschouwd
dient te worden en derhalve ook niet ten laste
van de sportbegroting gebracht mag worden.
De TFPT geeft aan dat het huidige beleid
inzake subsidies en accommodatiebijdragen
kan rekenen op breed draagvlak binnen de
tennisverenigingen.
De TFPT geeft ook aan dat de voorgenomen
ombuiging er niet toe mag leiden dat het
voortbestaan van tennisverenigingen wordt
bedreigd. Tevens wordt aangegeven dat
betwijfeld wordt of privatisering de beoogde
besparing zal opleveren
De TFPT geeft aan dat als gevolg van de
privatisering meer taken door vrijwilligers zullen
moeten worden uitgevoerd, terwijl we leven in
een tijd waarin leden steeds minder bereid zijn
deel uit te maken van een vast
vrijwilligerskader van een vereniging.
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Zie reactie terzake op zienswijze van de Sportraad.

Wij beschouwen het als een wielerevenement. Opgemerkt zij
dat de kosten ervan niet ten laste komen van de reguliere
sportbegroting.

Kennisgeving.

Wij constateren dat in veel andere gemeenten met succes
tenniscomplexen zijn overgedragen aan tennisverenigingen.
Wij zien niet in waarom dat in Sittard-Geleen niet zou kunnen.

Wij onderkennen het spanningsveld. Binnen onze
mogelijkheden willen we hierin ondersteuning geven.

Verenigingen zullen in de toekomst hiermee
veel moeite hebben.
De TFPT is van mening dat in de nota sprake is
van een aantal tegenstrijdigheden:
- De nota spreekt over stimulering en
kwaliteitsverbetering van sport, maar
maakt ook duidelijk dat er bezuinigd
moet worden.

-

-

De gemeente wil iedereen in staat
stellen om te sporten, anderzijds zullen
verenigingen als gevolg van privatisering
hun contributies moeten verhogen met
het gevaar dat leden hun lidmaatschap
opzeggen en clubs gaan lijden onder
leegloop.
Hoe valt “kwaliteit boven nabijheid” te
rijmen met ”oog houden voor sport en
spelvoorzieningen dicht bij huis”.

De TFPT is van mening dat als de gemeente
meer de regierol gaat vervullen en de uitvoering
aan derden overlaat de gemeente haar
zeggenschap verliest en weinig tot geen invloed
meer kan uitoefenen op het sportbeleid en
mogelijkheden heeft om zich als sportgemeente
te profileren.
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-

-

-

de nota voorziet enerzijds in een stuk
beleidsvernieuwing om in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor worden ook
middelen beschikbaar gesteld. Om de
beleidsvernieuwing mogelijk te maken zal ook gekeken
moeten worden naar mogelijkheden om te besparen.
Het ongelimiteerd stapelen van beleid is ongewenst.
Wij constateren dat in vele gemeenten
tenniscomplexen met succes zijn geprivatiseerd,
waarom zou dat hier niet kunnen.

Kwaliteit boven nabijheid heeft betrekking op
sportcomplexen. Het oog houden voor sport en
spelvoorzieningen dicht bij huis heeft betrekking op
primair de openbare sport- en spelvoorzieningen. Met
name in die situaties waar sportcomplexen worden
afgestoten zal hiervoor extra aandacht zijn.
Wij delen deze opvatting niet. Wij zijn verheugd dat ook derden
bv. onderwijs investeren in de sportinfrastructuur Hun aanbod
is mede bepalend voor het imago van de stad als sportstad.
Voor de gemeente is vooral van belang dat zij nieuwe
initiatieven initieert en zonodig faciliteert en zorgt voor
afstemming tussen de verschillende actoren opdat er
maximaal rendement wordt gehaald ten gunste van de
sportconsument.

VV Sanderbout

VV Sanderbout.

K.V. Gazelle, GVCG,
Vv S.V.E., K.V. Vitesse

De TFPT is van mening dat de gemeente
voetbal kennelijk als een maatschappelijk
belangrijkere sport ziet dan het tennis gelet op
de voorgenomen investeringen in het voetbal.
VV Sanderbout stelt dat in de nota geen sprake
is van een integrale benadering, zelfs van een
aanzet tot integraal beleid is geen sprake Als
voorbeeld hoe het zou kunnen wordt verwezen
naar Rotterdam, waar nu gekeken wordt naar
de omgekeerde tendens van hetgeen in de nu
voorliggende nota wordt aangezet: het
concentreren van sportvoorzieningen. Tevens
wordt in dit verband verwezen naar een advies
van het Sociaal Platform Rotterdam, getiteld “de
kracht van sport in de wijk”.
De vereniging geeft aan dat haar huidige
accommodatie verouderd en onvoldoende
geschikt is voor een bredere inzet en dat zij een
aanvraag bij het college heeft ingediend voor
vervanging.

Onder verwijzing naar door de gemeenteraad
in een verordening vastgesteld beleid, dat erin
zou voorzien dat (sport) accommodaties na 40
jaar zijn afgeschreven en voor vernieuwing in
aanmerking komen, verzoekt VV Sanderbout
voor vernieuwing van de accommodatie.
De verenigingen motiveren in hun gezamenlijke
zienswijze waarom zij zich niet kunnen vinden in
de in de bijlage bij de sportnota genoemde
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Wij achten een vergelijking tussen voetbal en tennis niet
opgaan. Elke sport moet op zijn eigen merites worden
beoordeeld.
Wij delen de visie van VV Sanderbout niet. In de voorliggende
nota worden vele relaties gelegd tussen sport en aanverwante
beleidsterreinen. De gemaakte vergelijking met Rotterdam
achten wij niet opgaan: In het aangehaalde advies wordt
veelvuldig verwezen naar de deelgemeente Feyenoord met
74000 inwoners, waarvan 64% allochtoon is. In deze
deelgemeente was geen enkele voetbalvereniging meer
aanwezig. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat, mede gelet
op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, de
huidige voetbalinfrastructuur in Sittard-Geleen niet
toekomstbestendig is,
Vooraf zij opgemerkt dat noodzakelijk onderhoud wordt
uitgevoerd.
Najaar 2007 heeft de raad in een motie uitgesproken dat de
accommodatie in Ophoven de toekomstige
buitensportaccommodatie voor Sittard-Zuid dient te worden.
Wij hebben ons kunnen vinden in de strekking van deze motie
en zullen dan ook geen medewerking verlenen aan het
verzoek van de vereniging.
Voor de inhoudelijke reactie wordt verwezen naar de
beantwoording hiervoor. Voor wat betreft het formele aspect zij
hieraan toegevoegd dat de gemeente Sittard-Geleen geen
verordening kent met de strekking zoals door VV Sanderbout
is aangegeven.
Vooraf zij nogmaals benadrukt dat het in de bijlage
weergegeven overzicht “Mogelijke uitkomst opschaling van
huidige voetbalaccommodaties” niet meer is dan een door de

Atletiekvereniging Unitas

mogelijke uitkomst van een opschalingsproces
van de buitensportaccommodaties in deze
kernen (concentratie van de voorzieningen voor
Limbricht, Guttecoven en Einighausen op het
complex in Limbricht). Samengevat geven zij
aan dat hiervoor geen draagvlak bestaat omdat
de fysieke, maar zeker ook de “sociale” afstand
te groot is. Verenigingen opteren voor een
tweesporenbeleid; enerzijds samenwerking met
als doel iedere eigen vereniging in stand te
houden op hun vertrouwde accommodatie en
anderzijds het samen met de gemeente
verrichten van een haalbaarheidonderzoek naar
de mogelijkheden om een nieuw sportcomplex
te realiseren nabij de in aanbouw zijnde brede
school voor Einighausen/Guttecoven. Deze
locatie is centraal gelegen en biedt ook goede
kansen om invulling te geven aan de
doelstelling van de BOS. De verenigingen
vinden dan ook dat het uitgangspunt van
“opschaling vanuit het bestaande
voorzieningenniveau voor
Einighausen/Guttecoven ter discussie dient te
worden gesteld. Overigens zijn de verenigingen
wel van mening dat er iets moet gebeuren om
de verenigingen en complexen vitaal en
levensvatbaar te houden.
(Algemeen). Unitas geeft aan dat zij het een
gemiste kans vinden dat sportverenigingen in
het voortraject niet betrokken zijn bij diverse
nota ’s over de gewenste ontwikkelrichting op
sportvlak.
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gemeente - op verzoek van de voetbalverenigingen- opgesteld
overzicht van hoe het eindplaatje van een opschalingtraject er
uit zou kunnen zien, rekening houdende met eerder
vastgestelde uitgangspunten. Met andere woorden het kan
dienen als vertrekpunt voor een open discussie met de
verenigingen. De status van het overzicht zal in de toelichting
bij de bijlage nog verder verduidelijkt worden.
Wij constateren dat bij de verenigingen het draagvlak ontbreekt
voor een concentratie van de voorzieningen in Limbricht. Wij
accepteren deze keuze.
Wij zullen met de verenigingen in overleg treden binnen de
door de raad vastgestelde uitgangspunten.

Met tennisverenigingen en voetbalverenigingen heeft gelet op
de specifieke voorstellen voor deze sporttakken in het
voortraject overleg plaatsgevonden. Ook met een
vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en het welzijnswerk
heeft vooroverleg plaatsgevonden.

Unitas geeft aan in de nota een voorstel te
missen voor de wijze waarop de gemeente
verenigingen meer van dienst kan zijn.

Unitas kan zich helemaal vinden in de het
sfeerbeeld zoals beschreven in de “vooruitblik:
Sittard-Geleen anno 2018”. Zij is echter van
mening dat het voorgestelde beleid daartoe niet
zal kunnen leiden, met name omdat niet is
aangegeven op welke wijze de gemeente
concreet wil komen tot het vitaliseren en
professionaliseren van verengingen

(BOS, brede school en combi.functionaris)
Unitas stelt dat vitalisering bij uitstek kan door
middel van het aanstellen van professioneel
kader.

Het creëren van een aanbod voor specifieke
doelgroepen (bv ouderen) vergt in de optiek van
Unitas niet alleen extra accommodatiekosten,
doch ook professioneel kader omdat vrijwillig
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Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt voor de vormgeving
van een algemeen gemeentelijk verenigingsloket. In de
sportnota is hier niet verder op ingegaan omdat dit loket niet
alleen een functie krijgt voor sportverenigingen maar voor alle
verenigingen.
In de vooruitblik is een sfeerbeeld weergegeven van onze
ambitie. De komende tien jaar is er veel werk aan de winkel
om die ambitie waar te kunnen maken. Het is ook een
groeiproces. We staan nu aan de start. Wij hebben de
overtuiging dat met de voornemens zoals vermeld in de nota,
in samenwerking met de relevante partners, een beloftevolle
stap wordt gemaakt richting 2018. Met name via de
combinatiefunctionarissen zullen een aantal verenigingen
kunnen worden ondersteund om een professionaliseringsslag
te maken. Het moge echter duidelijk zijn dat ook verenigingen
zullen moeten investeren in de professionalisering. Het zal een
gemeenschappelijke inspanning vergen. Overigens willen we
benadrukken dat in onze beleving ook in de toekomst een
zeer belangrijke functie blijft weggelegd voor de “traditionele”
sportverenigingen. Ook een “traditionele” vereniging kan zeer
vitaal zijn. Professionalisering is hiervoor geen noodzakelijke
voorwaarde.
Professionele ondersteuning van verenigingen via de inzet van
combinatiefunctionarissen zal met name gericht zijn op
verenigingen welke een verbinding leggen naar de omgeving (
onderwijs, buurt, specifieke doelgroepen). Vanwege het
beperkte aantal combinatiefuncties, dat beschikbaar komt
zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Nader onderzocht dient te worden op welke wijze hiervoor een
oplossing gevonden kan worden. Mogelijk kan een dergelijk
aanbod in samenwerking met bv. studenten van CIOS/Fontys
vorm worden gegeven.

kader overdag niet beschikbaar is.
(Accent op bedrijfsleven)
Unitas pleit ervoor dat de gemeente zowel in
haar rol van werkgever als in haar rol van
intermediair richting andere werkgevers zich
niet alleen richt op commerciële
sportaanbieders, maar ook op verenigingen.
(accent op totaalsport)
Unitas is van mening dat er geen sprake is van
extra facilitering van de topsport. Tevens vindt
men dat ten onrechte voorbij wordt gegaan aan
individueel gerichte sporten.
Ook wordt opgemerkt dat het inzetten van
besparingen op de subsidie voor
topsportverenigingen voor
topsportevenementen niets bijdraagt aan
vitalisering van sportverenigingen.
Verder is Unitas van mening dat in de
prioritering in beginsel geen onderscheid
gemaakt zou moeten worden tussen eenmalige
en regelmatig terugkerende evenementen en
zou als voorwaarde voor het geven van een
bijdrage aan een evenement moeten worden
opgenomen dat dit evenement een bijdrage
levert aan de vitalisering, professionalisering en
ondersteuning van de plaatselijke
sportverenigingen.
(Verenigingsadvisering)
Unitas ziet niets in de noodzaak om extra geld
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Wij zullen met deze wens bij de uitwerking rekening houden.
In eerste instantie is evenwel bepalend de vraag van
werknemers/werkgevers.

De “extra” facilitering heeft betrekking op het geven van
additionele ondersteuning van topsportverenigingen ten
opzichte van breedtesportverenigingen. Ook voor individuele
topsporters en talenten is voorzien in een ondersteuning. Deze
moet nog nader worden uitgewerkt, mede op basis van het
provinciale beleid terzake.
Met het ondersteunen van (top)sportevenementen wordt niet
primair beoogd een bijdrage te leveren aan de vitalisering van
verenigingen. Overigens worden de besparingen op de
subsidies voor topsportverengingen niet enkel ingezet voor
topsportevenementen. Ook breedtesportevenementen komen
hiervoor in aanmerking.
Wij delen de opvatting van Unitas in deze niet.

De opmerking van Unitas bevreemdt ons. Van het Huis voor

uit te trekken voor verenigingsadvisering. Er zijn
al meer dan voldoende instanties op dit gebied
werkzaam.
(Sportvoorzieningen)
Unitas geeft aan dat facilitering van particulier
initiatief voor de uitbouw van commerciële sporten leisure voorzieningen nadrukkelijk bezien
moet worden in relatie tot het bestaande
sportaanbod van verengingen om te voorkomen
dat dit ten nadele uitvalt van de
sportverenigingen.
(sportnetwerk).
De rol van de sportverenigingen in het
overlegplatform sport is te beperkt.
(Subsidies en tarieven)
In strijd met het gestelde in hoofdnota is in de
bijlage aangegeven dat op de subsidie op
jeugdigen wordt bezuinigd.
(Subsidie topsportverengingen)
Geconstateerd wordt dat met het voorliggende
voorstel de verenigingen die op dit moment een
topsportsubsidie ontvangen er allemaal op
achteruitgaan. Dit leidt tot een belemmering in
de ontwikkeling van de vereniging.
(Unitas specifiek)
Unitas mist in de nota plannen met betrekking
tot de verdere ontwikkeling van de
atletiekaccommodatie.

(BOS-impuls en combinatiefunctionarissen)
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de Sport hebben we een verzoek ontvangen om bekostiging
van een ondersteuningsverzoek vanuit Unitas. Op dit moment
zijn daarvoor niet de middelen beschikbaar.
Wij zijn met Unitas van mening dat dit een punt van aandacht
is. Echter in algemene zin gaan wij ervan uit dat commerciële
partijen, die genoodzaakt zijn tot het vragen van commerciële
tarieven niet op kunnen concurreren tegen het gesubsidieerde
sportaanbod.

Nader overleg met de sportraad heeft erin geresulteerd dat
twee vertegenwoordigers van de sportraad gaan participeren
in het overlegplatform. De nota is op dit punt aangepast.
Het gestelde in de bijlage klopt niet. In de definitieve nota is dit
gecorrigeerd. Het huidige subsidiesysteem wordt dus
gehandhaafd.
Wij zijn van mening dat het voorliggende voorstel evenwichtig
en verantwoord is.

Momenteel zijn er bij de gemeente nog geen concrete
ideeën/wensen terzake ingediend.
In het kader van de uitwerking van de nota zal in overleg met
Unitas en andere partners bezien worden of en zoja of er
draagvlak en noodzaak is voor verdere uitbouw van de
accommodatie tot een centrum voor de atletiek.
Het BOS project wordt gelet op de beschikbare capaciteit

Unitas geeft aan bij beide ontwikkelingen
betrokken te willen worden.

Sportstichting SittardGeleen

De sportstichting geeft aan dat ze zich
momenteel heroriënteert op haar positie en
taken en dat de politieke ambities van de
gemeente hierbij leidend zijn. Daarbij realiseert
de sportstichting zich dat de sportstichting één
van de vele spelers op het veld is.
Samenwerking vormt voor de sportstichting
hierbij de brug naar de toekomst.
De sportstichting geeft aan zich op hoofdlijnen
te kunnen vinden in de ambitie zoals verwoord
in de inleiding. De lat wordt wel hoog gelegd en
de sportstichting is van mening dat dit
(droom)beeld alleen kan worden gerealiseerd
met vereende krachten, waarbij de gemeente
een regisserende en stimulerende rol dient te
vervullen. De sportstichting pleit in dit verband
voor de instelling van een task-force
sportvernieuwing.

In algemene zin pleit de sportstichting ervoor in
de nota nog meer aandacht te geven voor
vernieuwing
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gefaseerd opgestart. Zodra aan de orde zal contact met Unitas
worden opgenomen over samenwerkingsmogelijkheden. Wat
betreft de combinatiefunctionarissen zal rond de
zomervakantie de kaderstelling worden afgerond, waarna na
de zomervakantie hierover overleg kan worden opgestart met
het werkveld
Wij kunnen ons geheel vinden in de door de sportstichting
gekozen insteek.

In de vooruitblik is een sfeerbeeld weergegeven van onze
ambitie. De komende tien jaar is er veel werk aan de winkel
om die ambitie waar te kunnen maken. Het is ook een
groeiproces. We staan nu aan de start. Wij hebben de
overtuiging dat met de voornemens zoals vermeld in de nota,
in samenwerking met de relevante partners, een beloftevolle
stap wordt gemaakt richting 2018. Wij zijn van mening dat het
overlegplatform cq de regiegroep zoals opgenomen in de nota
de rol kan vervullen van task-force zoals door de sportstichting
bedoeld. Op specifieke onderdelen kunnen als afgeleide
hiervan voorbereidings-cq uitwerkingsgroepen worden
geformeerd.
De nu voorliggende nota heeft betrekking op de periode
2008/2011. De inspanning zal in deze periode enerzijds gericht
zijn op het orde brengen van de basis, parallel daaraan worden
al een flink aantal vernieuwingen doorgevoerd. Wij zijn van
mening dat al alle zeilen bijgezet moeten worden om de
ambities zoals verwoord in de nota te kunnen realiseren. Dit

De sportstichting geeft in het verlengde van hun
opmerking over de opbouw van de visienota
aan dat men voorstander was geweest voor een
andere opbouw van de sportnota,
De sportstichting pleit voor differentiatie en
nuancering bij de uitwerking.
De sportstichting is van mening dat als gekeken
wordt naar de verhouding breedtesporttopsport er verhoudingsgewijs veel aandacht
uitgaat naar topsport.

De sportstichting pleit voor het inpassen van
incidentele omstandigheden en pragmatische
keuzes in een structurele benadering.

Fitland Sittard BV

Met betrekking tot de regiefunctie van de
gemeente merkt de sportstichting enerzijds op
dat de gemeente ervoor moet waken dat als
gevolg van investeringen van derden we op
termijn geconfronteerd worden met leegstand
en onrendabel gebruik van accommodaties.
Anderzijds wijst ze ook op de noodzaak van een
adequate interne afstemming tussen de diverse
gemeentelijke disciplines.
Fitland heeft met instemming kennisgenomen
van de nota, geeft aan geïnteresseerd te zijn in
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laat onverlet dat daar waar kansen zich voordoen en deze
passen binnen het geschetste perspectief hierop, waar
mogelijk ingespeeld zal worden.
Kennisgeving. De sportnota bevat een nadere uitwerking van
de visienota. In het verlengde hiervan is gekozen voor dezelfde
opbouw.
Wij onderschrijven de noodzaak daartoe. De nota biedt
daartoe ook alle ruimte.
Wij delen deze opvatting niet. Wel erkennen wij dat door de
redactie van de paragraaf “totaalsport” dit beeld mogelijk wordt
opgeroepen. Echter in het gemeentelijk beleid tot dusverre was
de aandacht nagenoeg uitsluitend gefocust op de
breedtesport. In de voorliggende nota wordt voor het eerst
expliciet aandacht besteedt aan talentontwikkeling en topsport
en wordt ook extra ingezet op sportstimulering. De redactie
van de betreffende paragraaf zal enigszins worden aangepast.
Met de voorliggende nota wordt wat ons betreft voorzien in het
beleidskader voor de komende jaren. Hiermee is het kader
gecreëerd, waarbinnen nader keuzes in de uitwerking kunnen
worden gemaakt.
Wij onderschrijven de strekking van de opmerking van de
sportstichting. Hierbij is in die zin een relativerende opmerking
op zijn plaats dat de gemeentelijke overheid bij het maken van
keuzes verschillende belangen tegen elkaar dient af te wegen.
Dit kan ertoe leiden dat medewerking verleend of onthouden
wordt aan initiatieven, die als sec gekeken zou worden vanuit
de optiek van sport, anders zouden uitvallen.

kennisgeving, daar waar samenwerkingsmogelijkheden zich
voordoen zal hierop ingespeeld worden.

mogelijkheden om een synergie te
bewerkstelligen tussen onderwijs, breedtesport
en privatisering en is van mening dat gelet op
de plannen die momenteel in ontwikkeling zijn
Fitland en de gemeente Sittard-Geleen in de
toekomst veel voor elkaar kunnen betekenen.

Kort verslag van de informatiebijeenkomst in het kader van de nota “sportvernieuwing in Sittard-Geleen” d.d. 4 juni 2008 in de
Hanenhof te Geleen.
Aanwezig: plm 25 belangstellenden.
1. Opening.
Dhr Guyt heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat vorig jaar door de Raad de visienota “Sport en Bewegen in Sittard-Geleen” is
vastgesteld. In de nota “Sportvernieuwing in Sittard-Geleen” is deze nader uitgewerkt. Momenteel loopt hiervoor de inspraakprocedure. In het
kader van de inspraak wordt deze informatiebijeenkomst gehouden. Dhr. Rademakers zal een toelichting op de nota geven, waarna de
mogelijkheid bestaat tot het stellen van vragen cq het geven van reacties op de concept-nota. Aansluitend zal dhr. Dieteren nog een korte
toelichting geven over een nieuwe subsidieregeling, waartoe het college afgelopen week besloten heeft. Op grond van deze regeling kunnen
sportclubs een tegemoetkoming krijgen in de kosten van investeringen in energiebesparende maatregelen in sportaccommodaties.
Onder verwijzing naar een krantenartikel begin deze week geeft dhr. Guyt aan dat Raad van Toezicht van de Sportstichting besloten heeft de
directeur te vervangen door een interim- directeur. De reden hiervoor was een verschil van inzicht over de te volgen koers in de toekomst.
2. Toelichting sportnota.
Dhr. Rademakers geeft een toelichting op de nota.
3. Vragen/reacties op sportnota.
* In de uitgangspunten voor privatisering van de tennisaccommodaties wordt aangegeven dat uitgegaan wordt van een niet-commerciële
erfpachtcanon. Bij de sporthallen wordt een commerciële huur gevraagd, zelfs een hogere huur dan een private organisatie binnen de
gemeente vraagt.
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Antwoord: Het verenigingstarief voor gemeentelijke sporthallen van € 36 is geen commercieel tarief. Het is bij lange na niet kostendekkend.
* Zijn er mogelijkheden om ook andere accommodaties te privatiseren?
Antwoord: In algemene zin zij opgemerkt dat er geen principieel bezwaar tegen privatisering bestaat. Wel zal aan een aantal voorwaarden
voldaan moeten worden, zoals waarborgen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid.
*Bij tennis wordt gekozen voor privatisering, bij voetbal wordt geopteerd voor een andere insteek, waarom dit verschil?
Antwoord: De gemeente streeft ernaar dat zaken die door het particulier initiatief opgepakt kunnen worden ook door het particulier initiatief
uitgevoerd worden. Blijkens ervaringen elders zou het mogelijk moeten zijn om tennisaccommodaties te privatiseren. In Sittard-Geleen loopt nu
dit traject. In het traject zal moeten blijken of het verantwoord en uitvoerbaar is, waarbij uiteraard ook het financiële aspect een rol speelt.
* In de nota is geen aandacht voor de Impuls “Nationaal Actieplan Sport en Bewegen”.
Antwoord: Op het moment van voorbereiding van de nota was niet bekend dat de gemeente hiervoor in aanmerking kwam. Uit nadere
informatie is gebleken dat Sittard-Geleen tot de gemeenten behoort welke in aanmerking zouden kunnen komen voor een tijdelijke bijdrage
( waarbij gemeentelijke co-financiering noodzakelijk is) in de tweede tranche van deze regeling, welke loopt van 2010- 2014. Aangezien een
aantal gemeenten, welke onder de eerste tranche vallen ( welke een looptijd heeft van 2008-2012), hebben besloten hiervan af te zien, zijn
afgelopen week gemeenten uit de tweede tranche benaderd om nu al te gaan participeren. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft nog niet
plaatsgevonden. Ambtelijk wordt het bestuur in overweging gegeven om niet in de eerste tranche te participeren, onder meer vanwege het
gegeven dat er nu reeds een aantal intensiveringtrajecten loopt en/of in voorbereiding is. In de definitieve nota zal alsnog ingegaan worden op
de NASB.
*Bij de pijler sportstimulering blijkt dat het voorstel in hoofdzaak een continuering van het huidige aanbod inhoudt; er is nauwelijks sprake van
intensivering.
Antwoord: Klopt, hierbij zij wel de kanttekening gemaakt dat onder “bestaand”is opgenomen het aanbod in het kader van de BOS-regeling,
welke dit jaar is ingegaan. Op grond van deze regeling wordt een investering van € 250.000 per jaar gedaan. Ook voor ouderen heeft in het
kader het GSB ( grote stedenbeleid) de afgelopen jaren een intensivering plaatsgevonden. Deze wordt gecontinueerd. Daarnaast is voor
sportverenigingen ( pijler subsidies en tarieven) voorzien in een nieuwe stimuleringsregeling bijzondere activiteiten. Met deze regeling wordt
beoogd dat de verenigingen zich ook gaan richten op andere doelgroepen, waaronder ouderen.
* In de nota is aangegeven dat op grond van de ‘bijdrageregeling maatschappelijke participatie” een tegemoetkoming verkregen kan worden in
o.m. de kosten van lidmaatschap van sportverenigingen voor kinderen. Geldt dit ook voor lidmaatschap van andere sportaanbieders, zoals
fitness?
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Antwoord: Uit navraag bij de afdeling Werk en Inkomen is gebleken dat de tekst aangepast dient te worden. Er is sprake van een tweetal
regelingen voor schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18:
MAPAR SCHOOLKOSTEN:
De bijzondere bijstand voor schoolkosten voor kinderen in het basisonderwijs bedraagt
€ 150,00 per kind per jaar. De bijzondere bijstand voor schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs bedraagt € 265,00 per kind per
jaar.
MAPAR MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:
De bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie voor kinderen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs bedraagt €
150,00 per kind per jaar.
Voorwaarden om voor deze bijzondere bijstand in aanmerking te komen:
- betrokkene heeft één of meerdere inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en
waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen;
- dit kind of deze kinderen volgen het schooljaar 2008/2009 het basis- dan wel het voortgezet
onderwijs;
- het inkomen mag niet meer bedragen dan 110% van de voor betrokkene geldende
bijstandsnorm.
- het vermogen mag niet meer bedragen dan het voor betrokkene geldende maximaal vrij te laten bedrag
In de definitieve nota zal de tekst worden aangepast.
Het antwoord op de concrete vraag is dus dat het mogelijk is om hieruit kosten van andere sportaanbieders te bekostigen.
*Kan de gemeente exacter aangeven wat men voorheeft met de voetbalaccommodaties. Wat voorligt, is dat een voorstel in de zin van een
mogelijke uitkomst of is dit het streefbeeld?
Antwoord: Op verzoek van de verenigingen heeft de gemeente een overzicht gepresenteerd van hoe een eindplaatje er uit zou kunnen zien.
De gemeente kan zich dus vinden in die mogelijke uitkomst, zoals verwoord in de bijlage. Het is echter primair aan de verenigingen om met
voorstellen te komen. Geconstateerd wordt dat op dit moment ook feitelijk gesprekken plaatsvinden tussen verschillende verenigingen.
Erkend wordt dat het verdwijnen van de voetbalclub/voetbalaccommodatie een verlies zal zijn voor een kern, maar als er niets gebeurt worden
reeds bestaande problemen alleen maar groter. Dus wat is het alternatief.
* wat is de argumentatie om wielrenen tot de speerpuntsporten te rekenen?
Antwoord: We hebben binnen de gemeente een wielerbaan, stichtingen die actief zijn met het organiseren van aansprekende evenementen (
Olympia’s tour/ Eneco-tour) en daarbij zorgen deze evenementen ook voor veel publiciteit.
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* Op welke wijze wordt bij de combinatiefuncties de relatie gelegd met de sportverenigingen?
Antwoord: Momenteel wordt bezien op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de combinatiefuncties binnen de gemeente. Naar
verwachting zal rond de zomervakantie hierover duidelijkheid gegeven kunnen worden.
4. Subsidieregeling
De heer Dieteren geeft aan dat de komende weken intern bezien wordt op welke wijze verenigingen geïnformeerd en ondersteund zullen
worden bij de aanvraag van subsidie. Hij wijst erop dat het van belang is dat geïnteresseerde clubs snel reageren, want het budget is beperkt
en er geldt “wie het eerste komt, wie het eerste maalt”.
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