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1. Maximale speelruimte
Dit sportbeleid ‘Maximale speelruimte’ beschrijft de uitgangspunten van de gemeente Vught op
sportief gebied in de periode 2013-2016. Daarnaast is beschreven welke concrete acties er in deze
periode worden ondernomen door de gemeente. Deze zijn gebaseerd op het actuele
bestuursakkoord, het lokaal sociaal beleid en de financiële mogelijkheden.
1.1

Uitgangspunten
1. De gemeente Vught richt zich op georganiseerde breedtesport;
2. De gemeente Vught faciliteert een laagdrempelige toegang tot sportbeoefening voor alle
inwoners van Vught door middel van accommodatie- en subsidiebeleid en investeringen in
de openbare ruimte;
3. De sportdeelname onder jongeren, ouderen en mensen met een beperking wordt
gestimuleerd;
4. De gemeente staat open voor samenwerking met verenigingen, organisaties en gemeenten en
ondersteunt initiatieven uit de samenleving;
5. De gemeente Vught ondersteunt vrijwilligers in het uitvoeren van hun taak;
6. De combinatiefuncties worden onder andere ingezet als middel om de centrale doelstelling
van het lokaal sociaal beleid te realiseren: participatie.

1.2

Ambitie

Samen met inwoners, sportverenigingen en ondernemers willen we werken aan een goed
(breedte)sportklimaat in Vught. Hierbij kiest de gemeente een klantgerichte houding. Dit betekent
dat de gemeente bij ontwikkelingen behulpzaam is en prioriteit geeft aan de tevredenheid van haar
klanten. Initiatieven vanuit burgers en sportverenigingen op het gebied van sport die aansluiten bij
gemeentelijk beleid, worden aangemoedigd en waar mogelijk ondersteund. Er wordt maximale
speelruimte gecreëerd voor hen. Van elk initiatief worden de volledige potentie en de bijzondere
individuele omstandigheden afgewogen. Mensen met een grote(re) afstand tot het verenigingsleven
kunnen naar hartenlust participeren. Daar waar het hen of hun sociale omgeving niet lukt om dit
waar te maken, wordt gezocht naar een vangnet.
De rol van de gemeente is voorwaardenscheppend en ondersteunend. Dit betekent dat de gemeente
voor mogelijkheden zorgt om in Vught in georganiseerd verband op breedtesportniveau te kunnen
sporten. Dit betekent overigens niet dat voor elke (breedte)sport door de gemeente een
accommodatie wordt gerealiseerd of geschikt gemaakt of dat voor elke (breedte)sport trainingsen/of wedstrijdcapaciteit beschikbaar is. De organisatiecapaciteit en financiële positie van een
sportvereniging en de inhoudelijke, ruimtelijke en financiële kaders van de gemeente zijn hierbij
leidend. Ook zal worden bekeken in hoeverre een sport in de regio al wordt aangeboden. Als het
nodig is, helpt de gemeente bij het realiseren van sportaccommodaties die uiteindelijk
kostendekkend worden geëxploiteerd. Deze sportaccommodaties dienen te voldoen aan de door
NOC*NSF en/of Gehandicaptensport Nederland gestelde basiseisen.
Verder wordt met inwoners, sportverenigingen en ondernemers meegedacht over hoe initiatieven
gerealiseerd kunnen worden. Vaak zal dit ook betekenen dat de gemeente er alleen voor zorgt dat
partijen met elkaar in contact komen. Ook vervult de gemeente een brugfunctie om de verbinding
tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en de gemeente te versterken. De
gemeente zorgt ervoor dat er periodiek een bijeenkomst wordt georganiseerd waar
sportverenigingen en de gemeente elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen spreken over
ontwikkelingen. De sportverenigingen zorgen voor de inhoudelijke input voor deze bijeenkomsten.
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1.3

Wat gaan we doen

In de periode 2013-2016 worden de projecten uitgevoerd die in onderstaande tabellen zijn genoemd.
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Beleidsprojecten
Meedenken en ondersteunen van initiatieven op het gebied
van sport
(hieronder valt ook het meedenken over mogelijkheden om de denksport
te huisvesten)
Stimuleren van sportmogelijkheden voor jongeren, ouderen
en mensen met een beperking
Formuleren opdracht combinatiefuncties
Ontwikkelen van een beleidskader voor het op afstand zetten
van het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties
(bijzondere aandachtspunten: buitensportaccommodaties, Martinihal en
de gymzaal in Cromvoirt)
Uitvoeringsprojecten
Vanuit brugfunctie faciliteren / organiseren van
themabijeenkomsten voor sportverenigingen en gemeente
Realisatie van het door de provincie Noord-Brabant
gesubsidieerde project Sportcluster Stadhouderspark
(onder andere de inrichting van de indoortrainingsfaciliteit van de
atletiekaccommodatie en de realisatie van buitensporttoestellen)
Realisatie gymzalen en turntrainingsfaciliteit bij nieuwe
clustervoorziening Vught Noord
Uitvoering beleidskader voor het op afstand zetten van het
beheer en de exploitatie van sportaccommodaties

Termijn
Continu

Continu
Gereed derde kwartaal 2013
Gereed vierde kwartaal 2013

Termijn
Halfjaarlijks
Gereed vierde kwartaal 2013

Gereed tweede helft 2014
Gereed laatste kwartaal 2016

1.4. Hoe gaan we dit meten
Over de voortgang van de projecten zal via de planning en control cyclus periodiek gerapporteerd
worden. Via de onderstaande begrote effect- en prestatie indicatoren worden de resultaten van het
beleid inzichtelijk gemaakt. Hieraan worden toegevoegd het aantal ouderen dat sport en het aantal
door de gemeente gefinancierde projecten (uitgangspunten 3 en 4).
Effectindicatoren

Realisatie
Streefcijfers
2010
2011 2012 2013

Oordeel van de burgers over de sportvoorzieningen
(waarstaatjegemeente.nl) 0-meting 2011
Prestatie-indicatoren

7,8
Realisatie
2010
2011
- Aantal door de gemeente gesubsidieerde sportprojecten
- Ledenaantallen van gesubsidieerde sportverenigingen
7.827
- Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) van gesubsidieerde sportverenigingen
3.411
- Aantal ouderen (55+) die lid zijn van gesubsidieerde sportverenigingen
- Leden met een beperking die lid zijn van een gesubsidieerde
sportvereniging
97
- Aantal vrijwilligers actief bij gesubsidieerde sportverenigingen
*Berekenmethode wordt nader ingevuld
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Streefcijfers
2012 2013
5
7.500 7.500
3.400 3.450
*
100 100
1.600 1.600
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Bijlage
Begripsbepaling en kaders
Sport
Sport is een menselijke activiteit die plaatsvindt in georganiseerd of ongeorganiseerd verband.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ruimtelijke voorzieningen of de vrije natuur. Dit gebruik volgt
uit voorschriften en regels die vaak door (inter)nationale sportbonden zijn opgesteld. Deze
voorschriften en regels zijn bekend bij de sporters en kunnen gedurende de tijd en plaats variëren.
Sport kent vaak een competitie- of wedstrijdelement. Dit betekent echter niet dat elke sporter
deelneemt aan competities of wedstrijden. Daarnaast zijn thema’s als gezondheid, fit blijven en
meedoen onlosmakelijk verbonden met sport.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten sport: fysieke sport en denksport. Fysieke sport
maakt gebruik van elementen als kracht, snelheid, behendigheid en conditie. Denksport maakt
gebruik van inzicht en denkvermogen. In dit sportbeleid wordt zowel fysieke sport als denksport
bedoeld met sport.
Niveaus van sportbeoefening
• Breedtesport
Onder breedtesport valt alle recreatieve sportbeoefening in georganiseerd of
ongeorganiseerd verband. Breedtesport is ook de competitieve sportbeoefening op lokaal,
regionaal of landelijk niveau. Veelal onder verantwoordelijkheid van de landelijke
sportorganisatie. De gemeente richt zich op het bevorderen van deelname aan breedtesport.
• Topsport
Topsport is het op professioneel en hoog niveau beoefenen van een bepaalde sport die door
NOC*NSF en/of Gehandicaptensport Nederland erkend is. Topsporters
vertegenwoordigen Nederland tijdens interlands, finales of eindrondes van Europese
kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische spelen of vergelijkbare
toernooien. Dit kan zowel in teamverband als individueel zijn. Voor sommige topsporters is
het beoefenen van sport voldoende om in hun levensonderhoud te voorzien. De gemeente
vindt dat subsidies niet zijn bedoeld om bij te dragen aan de salarissen van topsporters.
Wijze van sportbeoefening
Sport wordt op verschillende manieren beoefend:
• In georganiseerd verband, als men binnen een vereniging sport die is aangesloten bij de
betreffende sportbond. De sportbond dient op zijn beurt erkend te zijn bij NOC*NSF
en/of Gehandicaptensport Nederland;
• In ongeorganiseerd verband, als men niet binnen een vereniging sport. De bewegingsactiviteiten worden dan wel in bepaalde mate volgens de regels van de verenigingssport
uitgevoerd;
• Op anders georganiseerde wijze. Hiervan is sprake als een sport wordt beoefend die niet
door NOC*NSF en/of Gehandicaptensport Nederland is erkend.
De gemeente richt zich op georganiseerde sport. Indien mogelijk wordt bij de inrichting van de
openbare ruimte rekening gehouden met sport.
Sportstimulering
Iedere Vughtenaar moet op zijn of haar eigen niveau breedtesport kunnen beoefenen. Als het voor
Vughtenaren vanwege hun financiële situatie niet mogelijk is om op basaal niveau breedtesport te
beoefenen, wordt gezorgd voor een vangnet zoals bedoeld in de Bijdrageregeling ‘Meedoen’. Voor
sommige groepen is extra stimulering belangrijk: jongeren, ouderen, mensen met een beperking en
vrijwilligers in de sport.
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De promotionele waarde van sport
De gemeente waardeert het zeer als inwoners, verenigingen of ondernemers (top)sportevenementen
organiseren. Aan hen wordt maximaal medewerking verleend als het gaat om het verlenen van
vergunningen en het verhuren van accommodaties.
Sportaccommodaties
• Binnensportaccommodaties worden waar mogelijk multifunctioneel gebruikt. Er wordt
tenminste één accommodatie in Vught aangeboden waarin wedstrijden van de meest
voorkomende binnensporten kunnen worden gehouden. Daarnaast zijn er
trainingsaccommodaties beschikbaar in Vught. Het streven is om
binnensportaccommodaties op het peil van NOC*NSF en/of Gehandicaptensport
Nederland normen te brengen en te houden.
• Buitensportaccommodaties zijn veelal ingericht voor één specifieke sport (atletiek, voetbal,
tennis, hockey). Met sportverenigingen wordt meegedacht over de mogelijkheden om
sportaccommodaties breder te gebruiken. Het streven is om buitensportaccommodaties op
het peil van NOC*NSF en/of Gehandicaptensport Nederland normen te brengen en te
houden.
• Het realiseren van binnen- en buitensportaccommodaties is in beginsel niet de taak van de
gemeente. Waar mogelijk worden particuliere initiatieven ondersteund of wordt
samengewerkt om initiatieven te realiseren. Bij de totstandkoming van gymzalen heeft de
gemeente wel een taak conform de onderwijs wet- en regelgeving.
• Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties is geen exclusieve taak van de
gemeente. Waar mogelijk wordt het beheer en/of de exploitatie weggelegd bij de gebruiker.
Het streven is om de sportaccommodaties kostendekkend te kunnen beheren en exploiteren.
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