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Inleiding
De gemeente Brunssum erkent het belang van sporten en bewegen. Sporten en bewegen
wordt steeds vaker als instrument ingezet om verschillende maatschappelijke doelen te
realiseren.
Daarbij kiest de gemeente Brunssum voor een integrale aanpak waarbij een relatie wordt
gelegd naar onder andere jeugdbeleid en gezondheidsbeleid. Ook streeft de gemeente naar
samenwerking met partners in de buurt en het onderwijs. Sportpunt Parkstad heeft een
belangrijke taak binnen de totale infrastructuur van sporten en bewegen.
Om de doelen, uitgangspunten en beleidsvoornemens binnen het terrein van sport en
bewegen te verankeren in het gemeentelijk beleid, heeft de gemeente opdracht verstrekt aan
het Huis voor de Sport Limburg voor het opstellen van een sport- en beweegnota.
Deze nota biedt een leidraad voor het toekomstig handelen van de gemeente op het terrein
van sport en bewegen. Tevens wordt een visie gegeven over de toekomst.
Uiteraard dienen de uitgangspunten en beleidsvoornemens altijd in de context van de
financiële situatie van de gemeente Brunssum te worden geplaatst.
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Hoofdstuk 1 Sportbeleid
1.1 Algemeen
Binnen de gemeente Brunssum neemt sport een prominente plaats in. Sport wordt ervaren
als ontspannend en het draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Daarnaast kan sport bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Brunssum. Sport
bevordert de onderlinge samenhang binnen de gemeenschap, voorkomt sociaal isolement,
draagt bij aan de ontplooiing en vorming van mensen en sport bevordert de gezondheid.
Sport staat midden in de Brunssumse gemeenschap. Sportverenigingen hebben een
belangrijke sociale functie in de woonkernen en vormen een bindende factor. Sport wordt
niet enkel beschouwd als doel op zich, maar zal in toenemende mate als instrument worden
ingezet bij andere sectoren zoals jeugd, ouderen, gezondheid en onderwijs.

1.2 Visie sportbeleid
Het sportbeleid is erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Brunssum gaan, c.q blijven
sporten en bewegen. Dit vanuit de overtuiging dat sporten en bewegen een positieve
bijdrage levert aan de gezondheid, de ontspanning en de leefbaarheid. De inwoners moeten
in staat worden gesteld om te kunnen sporten en bewegen vanuit hun eigen interesse en
omstandigheid, in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. De
gemeente schept voorwaarden, waarbinnen inwoners en organisaties een eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen.

1.3 Doelstellingen sportbeleid
1. Sporten en bewegen mogelijk maken en houden voor alle inwoners van Brunssum
en daarmee zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te gaan sporten
2. Het verhogen van de kwaliteit van sportbeoefening
3. Het realiseren van maatschappelijke doelen, waarbij sport als instrument wordt
ingezet
4. Het stimuleren van specifieke doelgroepen om te gaan sporten en bewegen
5. Sporten en bewegen inzetten als middel om een positieve uitstraling voor
Brunssum te verkrijgen

1.4 Thema’s sportbeleid
Om de genoemde doelstellingen te realiseren, wordt het sportbeleid vormgegeven aan de
hand van vijf thema’s, te weten:

Thema 1: Sportvoorzieningen
Binnen de gemeente Brunssum vraagt zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de
sportaccommodaties aandacht. Wat behoort tot een basissportvoorziening en wat niet?
Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente en welke de vereniging? Een optimale inzet
van accommodaties is het uitgangspunt, waarbij mogelijkheden van centralisatie en
privatisering besproken worden.
Daarnaast zal de gemeente oog hebben voor sport en bewegen in de openbare ruimte,
waarbij aansluiting gezocht wordt bij de veranderende vraag.
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Thema 2: Sportaanbod
Willen sportverenigingen ook in de toekomst levensvatbaar zijn, dan zullen ze zich meer
extern gericht moeten ontwikkelen en open staan voor veranderende eisen en behoeften van
sporters.
De gemeente Brunssum onderkent het belang van een rijk en gevarieerd verenigingsleven
en wil de verenigingen dan ook op een verantwoorde wijze ondersteunen. Er zal echter een
balans moeten worden gezocht met het voornemen om burgers en dus ook verenigingen
meer eigen verantwoordelijkheid te laten dragen.
Het sportaanbod wordt niet alleen bepaald door het verenigingsleven. Het verenigingsleven
verliest landelijk gezien zelfs jaarlijks terrein ten gunste van de ongeorganiseerde sport. De
sportbehoeften zijn veranderd, niet alleen bij jongeren maar bij alle leeftijdsgroepen. Deze
verandering in sportgedrag zal onderdeel moeten uitmaken van het gemeentelijke
sportbeleid.

Thema 3: Sportstimulering
Het stimuleren van sport kent vele voordelen. Sporten is niet alleen leuk en gezellig, het
draagt ook bij aan een goede gezondheid en aan het ontwikkelen van de sociale
infrastructuur.
Hoewel de sportdeelname nog steeds groeit, zijn er aantoonbare groepen in onze
samenleving die niet of te weinig sporten en bewegen. Het stimuleren van sporten onder
jeugd en ouderen bevordert de gezondheid, de vitaliteit en de leefbaarheid in de kernen. Uit
GGD-onderzoek blijkt dat er ook in Brunssum nog een te grote groep mensen is die te weinig
of helemaal niet sport of beweegt. Het gemeentelijke beleid moet erop gericht zijn om zoveel
mogelijk mensen in Brunssum aan het sporten en bewegen te krijgen en/of te houden.

Thema 4: Sportinfrastructuur
De sport- en beweeginfrastructuur is het netwerk met taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en communicatielijnen van alle organisaties die een rol hebben
binnen het ‘veld’ van sport en bewegen. Welke rol en taken vervult de gemeente Brunssum
en hoe wordt Sportpunt Parkstad gepositioneerd. Hoe verlopen de contacten met het totale
‘sportveld’.

Thema 5: Subsidies en tarieven
Enerzijds zal sport betaalbaar moeten blijven, anderzijds zal ook de gemeente kritisch
moeten kijken naar de mate van kostendekkendheid als het gaat om exploitatie van de
sportaccommodaties en daaraan gekoppeld de huurbijdragen. De subsidies zullen meer als
middel worden beschouwd in plaats van een doel op zich. Verenigingen zullen geprikkeld
moeten worden om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijke sportbeleid.
In deze kadernotitie zal per thema de visie, de beleidsuitgangspunten en de doelstellingen
geformuleerd worden. Vervolgens worden de geformuleerde doelstellingen uitgewerkt, wat
resulteert in beleidsvoornemens.
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Hoofdstuk 2

Sportvoorzieningen

2.1 Algemeen
Traditioneel worden sportvoorzieningen door de gemeentelijke overheid ingezet als
belangrijk instrument om sport onder de burgers te stimuleren. Accommodatiebeleid is
daardoor een van de belangrijke pijlers binnen het sportbeleid. Het accommodatiebeleid stelt
de kaders met betrekking tot het faciliteren van sportverenigingen en biedt de garantie voor
een laagdrempelig sportaanbod aan de burgers.

2.2 Visie
Sportvoorzieningen vormen de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De gemeente draagt
zorg voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties en bevordert een optimale inzet
en multifunctioneel gebruik van diverse buitensportaccommodaties. Een optimale spreiding,
een goede bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke criteria.
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 spel- en sportvoorzieningen dicht bij
huis en school te realiseren.
In algemene zin kan centralisatie van accommodaties een positieve bijdrage leveren aan de
kwaliteit van de accommodaties en daarmee aan de kwaliteit van sportbeoefening.
Bovendien vermindert hierdoor de kwantiteit en daarmee de exploitatielasten voor de
gemeente Brunssum. Clustering van accommodaties zal ook leiden tot clustering van
sportverenigingen; een ontwikkeling die ook voor Brunssumse sportverenigingen mogelijk
noodzakelijk zal zijn. Ontwikkelingen van clustering van accommodaties moeten wel altijd in
het licht van de leefbaarheid in kernen en wijken bekeken worden.
Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te sporten, zullen de accommodaties
betaalbaar moeten blijven. In de visie van de gemeente Brunssum is de sportende
consument overigens wel bereid om mee te betalen aan verbetering van de kwaliteit.
Voorzieningen moeten niet alleen gecreëerd worden voor de georganiseerde sporters. Het
aantal ongeorganiseerde sporters neemt jaarlijks toe. Voorzieningen in de openbare ruimte
zoals fiets- en wandelpaden en skatemogelijkheden moeten ertoe leiden dat ook tegemoet
wordt gekomen aan de behoeften van deze doelgroep.

2.3 Beleidsuitgangspunten
De gemeente draagt zorg voor een adequaat en gevarieerd aanbod van accommodaties en
activiteiten. Dit aanbod moet zijn afgestemd op de vraag en gespreid over de diverse wijken.
Er moet voldoende draagvlak zijn voor het aanbod en er moet sprake zijn van betaalbare
prijzen.
De gemeente investeert alleen in voorzieningen voor sportbeoefeningen in Brunssum die
aangesloten zijn bij NOC*NSF, of voor bezigheidsvormen met een rijke historie. Verder
investeert de gemeente alleen in voorzieningen die strikt noodzakelijk zijn voor de
beoefening van de betreffende tak van sport. Hiervoor geldt de
basissportvoorzieningenregeling (bijlage 5).
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De gemeente wil multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties bevorderen maar dit mag
niet ten koste gaan van gebruik door onderwijs en lokale sportverenigingen.

2.4 Doelstellingen
1.
2.
3.
4.

Het vaststellen van een basissportvoorziening
Het optimaliseren van gebruik en bezetting van de sportaccommodaties
Het streven naar een efficiënter ruimtegebruik
Het verbeteren van de exploitatie en bedrijfsvoering van gemeentelijke
sportaccommodaties

2.4.1 Het vaststellen van een basissportvoorziening
Het is van belang om kaders te stellen welke voorzieningen aangemerkt worden als een
basissportvoorziening. De volgende algemene criteria worden hiervoor gehanteerd:
• de voorziening moet strikt noodzakelijk zijn en gebruikt worden voor actieve
sportbeoefening waarvoor een fysieke inspanning geleverd moet worden;
• de voorziening dient in hoge mate een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het
sportbeleid in het algemeen, aan de sportstimulering in het bijzonder en aan de
leefbaarheid;
• de voorziening is in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet of beperkt
beschikbaar;
• de voorziening heeft maatschappelijk draagvlak, bereikt een acceptabele
bezettingsgraad en geeft invulling aan de lokale sportbehoefte;
• in het geval van sporthallen en gymzalen dienen deze bestemd te zijn voor gebruik door
het onderwijs en door verschillende verenigingen ten behoeve van meerdere
sportvormen.
De gemeente Brunssum draagt bij aan de realisatie en aan het onderhoud van
basissportvoorzieningen als wordt voldaan aan bovenstaande criteria.
Verenigingen kunnen echter zelf ook groot onderhoud uitvoeren. Dit biedt voor de vereniging
financiële voordelen en er ontstaat een grotere betrokkenheid bij de accommodatie.
De werkzaamheden dienen dan wel te passen binnen het meerjarenonderhouds- en
vervangingsplan van de gemeente en binnen de kwalitatieve normen die gelden.
Daar waar het gaat om werkzaamheden op het gebied van gas, water en elektra, blijft de
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering.
Bij het bepalen van de standaardinrichting worden landelijke normeringen gehanteerd. In de
“Uitwerking Basisvoorzieningenregeling” in bijlage 5 is per tak van sport de
verantwoordelijkheid beschreven.
Bij wederzijds voordeel zal een vorm van privatisering van onderdelen van het beheer en
onderhoud van de sportaccommodaties overwogen worden, mede gezien in het licht van
BTW-voordelen. Uitgangspunt hierbij is dat het primaat van beleid bij de gemeente blijft
liggen.
Beleidsvoornemen:
1. De criteria hanteren voor het bepalen van een basissportvoorziening en op basis
daarvan een bijdrage leveren aan het onderhoud en realisatie van de voorziening
2. Het vaststellen van een standaardinrichting van voorzieningen voor zowel
binnensport als buitensport conform landelijke normeringen, mits goedgekeurd
door VNG
3. De “Uitwerking Basisvoorzieningenregeling” hanteren als uitgangspunt
4. Onderzoek naar mogelijkheden privatisering beheer en onderhoud
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2.4.2 Het optimaliseren van gebruik en bezetting van de sportaccommodaties
Des te meer een accommodatie gebruikt wordt, des te hoger is het maatschappelijke
draagvlak en des te waardevoller is een accommodatie voor de Brunssumse gemeenschap.
Sportaccommodaties zijn onregelmatig en met name ook buiten kantooruren in gebruik.
Tijdens de populaire uren (18.00 – 22.00 uur) is er dan ook sprake van een goede bezetting
en ook de basisscholen maken dagelijks gebruik van een aantal binnensportaccommodaties.
Toch staan, met uitzondering van Sporthal Rumpen, diverse accommodaties een groot
aantal uren leeg. Sporthal Rumpen kent een hoge bezetting (gemiddeld 97%). De
buitensport-accommodaties worden vrijwel alleen maar gebruikt door de hoofdgebruiker,
veelal in de avonduren en in de weekenden.
Er zal vooral gestreefd moeten worden naar een optimale benutting van de lege uren en het
onderwijs moet ook gebruik kunnen maken van de buitensportaccommodaties.
Door multifunctioneel gebruik van accommodaties te stimuleren, ontstaat een hogere
bezetting en een betere exploitatie.
Bij het vaststellen van de gebruiksroosters voor de binnensportaccommodaties zijn de
populaire tijden schaars, wat leidt tot concurrentie. Indien hierdoor tegenstellingen ontstaan,
zal het toewijzingsbeleid (bijlage 6) leidend zijn.
Beleidsvoornemen:
5. Optimaal gebruik van sportaccommodaties wordt gestimuleerd o.a. door
multifunctioneel gebruik te stimuleren
6. Het basisonderwijs kan ten behoeve van het bewegingsonderwijs gebruik maken
van de buitensportaccommodaties
7. Het toewijzingsbeleid binnensportaccommodaties zal leidend zijn als er sprake is
van tegenstellingen bij het vaststellen van de gebruiksroosters

2.4.3 Het streven naar een efficiënter ruimtegebruik
De vijf voetbalcomplexen in Brunssum liggen goed verspreid. Er is in dit kader dan ook geen
noodzaak om vanuit de gemeente verplaatsing van complexen of fusies van clubs te
stimuleren. De bestaande voetbalvelden worden goed bespeeld. Er is over het algemeen
geen sprake van ondercapaciteit van velden. Slechts incidenteel is sprake van een geringe
overcapaciteit. Bij enkele oefenvelden wordt de bespelingsnorm wel overschreden. Op het
gebied van de kwaliteit van de voetbalcomplexen is de komende periode wel extra aandacht
nodig. Specifiek voor voetbalcomplex De Leeuw geldt dat er wel sprake is van
ondercapaciteit. Vanuit dat gegeven heeft de raad op 8 november 2005 besloten dat het
hoofdveld moet worden omgevormd naar een kunstgrasveld om de capaciteit te verhogen.
In de toekomst kan worden gekeken worden naar de mogelijkheden van toepassing van
deze nieuwe technieken (kunstgras) als er op andere locaties ook sprake zou zijn van
ondercapaciteit.
De tennisfaciliteiten zijn zeer ruim bemeten. Gemeten aan de NOC*NSF normeringen is er
sprake van een overcapaciteit van 7 tennisbanen. De tennisfaciliteiten zijn overwegend
geprivatiseerd. Ook voor de tennisfaciliteiten geldt dat op termijn toepassing van nieuwe
technieken (“all weather”banen) wordt overwogen.
Beleidsvoornemen:
8. Mogelijkheden inventariseren voor het toepassen van nieuwe technieken (bijv.
kunstgras en “all weather” banen)
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2.4.4 Het verbeteren van de exploitatie en bedrijfsvoering van gemeentelijke
sportaccommodaties
De gemeente Brunssum wil kritisch kijken naar de kosten die samenhangen met het
exploiteren van accommodaties door de gemeente. Beheersing van de uitgaven kan ook
geschieden door privatisering, zolang de beschikbaarheid en continuïteit van de
accommodaties maar in voldoende mate is gewaarborgd voor de sportende inwoners van
Brunssum.
De exploitatie van sportaccommodaties kan ook worden verbeterd door een actief
wervingsbeleid en gerichte promotie van de mogelijkheden.
Verder streeft de gemeente naar een kwaliteitsverbetering op het gebied van beheer van de
verschillende sportaccommodaties. Dit kan door het uniformeren van een aantal aspecten
zoals toezicht, onderhoud en hygiënebewaking.
Specifiek voor de Brunnahal geldt dat deze accommodatie een zeer lage bezettingsgraad
kent. Uit een analyse van deze bezetting, is gebleken dat met “kleine” aanpassingen de
gebruikers van de Brunnahal op andere locaties kunnen worden ondergebracht. Alleen voor
het onderwijs is extra aandacht nodig om deze gebruikers elders onder te brengen.
In algemene zin geldt dat bij sluiting van accommodaties adequate oplossingen worden
gezocht voor de verschillende gebruikersgroepen binnen de financiële kaders.
Beleidsvoornemen:
9. Uniforme huurovereenkomsten opstellen voor gebruik van sportaccommodaties
10. Toezicht, onderhoud en hygiënebewaking van sportaccommodaties meer
uniformeren
11. De exploitatie van sportaccommodaties verbeteren door een actief wervingsbeleid
en gerichte promotie
12. Brunnahal op termijn sluiten en voor huidige gebruikers alternatieven bekijken
waarbij met name aandacht is voor de onderwijsgebruikers
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Hoofdstuk 3

Sportaanbod

3.1 Algemeen
Behalve de feitelijke sportvoorzieningen is het beschikbare sportaanbod zeker zo belangrijk.
De kwaliteit, beschikbaarheid en laagdrempeligheid van het aanbod zijn mede bepalend of
mensen gaan sporten en bewegen. Bovendien zal het sportaanbod moeten inspelen op de
veranderende behoeften van de sportconsument.

3.2 Visie
De sportverenigingen hebben een vaste positie verworven in de maatschappij. De
sportvereniging bereikt met haar activiteiten een groot aantal burgers, dat zodoende in
aanraking komt met ontspanningsmogelijkheden, normen en waarden, saamhorigheid en
gezonde tijdsbesteding.
De positie van de sportvereniging is echter aan verandering onderhevig. Onder druk van
veranderende behoeften, een kostenbewustere overheid en een afnemende bereidheid tot
vrijwilligerswerk wordt de traditionele vereniging gedwongen haar rol te heroverwegen.
Kwaliteit is daarbij het motto. Een vereniging die aan deze verandering tegemoet wil komen,
heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om te kunnen blijven bestaan. Vitaal in de zin van:
bereidheid tot verandering, georiënteerd op de maatschappij, klant- en omgevingsgericht en
beschikkend over een kwalitatief hoogwaardige organisatie. De vitale vereniging is dus niet
alleen intern gericht maar met name ook extern.
Steeds meer mensen kiezen ervoor hun sport uit te oefenen zonder lid te worden van een
vereniging of andere sportinstelling. Zij gaan zelfstandig fietsen, trimmen, wandelen etc. in
de openbare ruimte (ongeorganiseerde sport).
Ook modieuze sportbeoefening waarbij sfeer en omgeving belangrijk zijn, wint terrein. Te
denken valt aan fitness, aerobics, spinning etc. Vaak heeft een dergelijke beoefening een
kortstondig tijdelijk karakter (anders georganiseerde sport).

3.3 Beleidsuitgangspunten
De gemeente Brunssum gaat zich primair bezighouden met de georganiseerde sport.
Behalve een voorwaardenscheppende rol zal de gemeente hier ook de regisserende rol
vervullen. Zonder een goed functionerend verenigingsleven is een bijdrage van de sport aan
de leefbaarheid en aan de kwaliteit van het leven voor de inwoners ondenkbaar.
Als uitgangspunt voor de activiteiten die op het gebied van verenigingsondersteuning
opgezet zullen worden, geldt de aanvraag van de gemeente in het kader van de
Breedtesportimpuls (BSI). Verenigingsondersteuning (door Sportpunt Parkstad) is één van
de vier deelprojecten die zijn opgenomen in de BSI-aanvraag.
Voor wat betreft de ongeorganiseerde sport treedt de gemeente Brunssum zowel
stimulerend als voorwaardenscheppend op, door op het gebied van ruimtelijke ordening de
mogelijkheden om te sporten, bewegen en spelen structureel in te bedden.
De anders georganiseerde sport wordt volledig overgelaten aan de commerciële sector.
De gemeente Brunssum wil wel bekendheid geven aan het totale sport- en beweegaanbod
(overzicht bijlage 7).
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3.4 Doelstellingen
1. Het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van vrijwilligers in de sportwereld
2. Het gericht ondersteunen van sportverenigingen
3. Het versterken van de vitaliteit van verenigingen

3.4.1 Het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van vrijwilligers in de
sportwereld
Sinds enige tijd is er een sportvrijwilligersvacaturebank waar vraag naar en aanbod van
vrijwilligers bij elkaar wordt gebracht. De bank hanteert daartoe een database van
vrijwilligers. De nadruk ligt op het aanbieden van kortstondig en meestal gespecialiseerd
werk. Vanuit de vacaturebank kunnen bijvoorbeeld specifieke doelgroepen als pré-Vutters en
oudere jeugdleden benaderd worden: mensen met veel vrije tijd en capaciteit. De diensten
van de sportvrijwilligersvacaturebank worden via Sportpunt Parkstad gecoördineerd.
Tot op heden wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de
sportvrijwilligersvacaturebank. Dit heeft waarschijnlijk enerzijds met een beperkte PR te
maken en anderzijds met de overtuiging van verenigingen dat zij het wel zelf aankunnen.
In de toekomst wordt gestreefd naar bundeling van alle vraag en aanbod voor vrijwilligers in
één centrale vrijwilligersvacaturebank.
Beleidsvoornemen:
13. Optimaliseren gebruik sportvrijwilligersvacaturebank door een verbeterde PR en
gerichte benadering van verenigingen
14. In de toekomst streven naar één centrale vrijwilligersvacaturebank

3.4.2 Het gericht ondersteunen van verenigingen
Uit onderzoek onder de Brunssumse sportverenigingen blijkt dat 20% onvoldoende
deskundigheid heeft op diverse terreinen (financieel, juridisch e.d.).
Door de kennisuitwisseling tussen verenigingen onderling te verbeteren kunnen verenigingen
onderling elkaar versterken. Het jaarlijkse Sportcongres biedt een gelegenheid aan alle
verenigingen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. De invulling van dit congres
kan in de toekomst worden aangepast om de kennisuitwisseling te versterken.
Uit het gehouden onderzoek blijkt ook dat 40% van de sportclubs kampt met
kaderproblemen. De neiging van leden wordt groter om slechts als afnemer betrokken te zijn
bij een vereniging, in plaats van vrijwilliger. Aangezien het voortbestaan van de verenigingen
afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is dit een zeer belangrijk aandachtspunt.
Het is voor de verenigingen dan ook noodzakelijk om gezamenlijk, pro-actief, op de
maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Door het organiseren van gerichte cursussen
zoals sponsorwerving en BHV (bedrijfshulpverlening) wordt getracht de verenigingen de
helpende hand toe te steken. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid om een J-score
uit te voeren met behulp waarvan de jeugdgerichtheid van de sportvereniging in kaart kan
worden gebracht. Aan de hand van deze quickscan kan vervolgens een begeleidingstraject
op maat worden ontwikkeld. Sportpunt Parkstad speelt een belangrijke rol bij het
ondersteunen van verenigingen.
De gemeente Brunssum vindt het belangrijk om sportverenigingen en de vrijwilligers te
ondersteunen maar bovenal ook te waarderen. Hiervoor wil de gemeente het Sportgala weer
jaarlijks organiseren.
Beleidsvoornemen:
15. Optimaliseren van onderlinge kennisuitwisseling door een verbeterde PR en
gerichte benadering van verenigingen
16. Het anders inrichten van het jaarlijkse Sportcongres om de onderlinge
kennisuitwisseling tussen verenigingen te bevorderen
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17. Het aanbieden van gericht cursusaanbod ter ondersteuning van de verenigingen
18. Het uitvoeren van een J-score bij verenigingen
19. Het jaarlijks organiseren van het Sportgala

3.4.3 Het versterken van de vitaliteit van verenigingen
Het feit dat het aantal jongeren afneemt, het aantal ouderen toeneemt en de sportconsument
zich anders is gaan gedragen, heeft consequenties voor de traditionele sportverenigingen.
De kwaliteit van accommodaties, het kader en met name het actief inspelen op de
veranderende omgeving worden van doorslaggevend belang voor het voortbestaan van de
Brunssumse sportverenigingen. Verenigingen zullen in de toekomst meer deel moeten
uitmaken van de maatschappij en moeten inspelen op kansen. Hierbij moeten ze in staat zijn
om in te spelen op ontwikkelingen zullen oog moeten hebben voor kansen. Daarbij zullen zij
moeten inspelen op veranderende behoeften van de sporters. Innovatie, samenwerking,
modernisering, schaalvergroting, kwaliteit en professionalisering zijn hierbij kernbegrippen.
De gemeente Brunssum wil verenigingen ondersteunen die bereid zijn om een
maatschappelijke rol te vervullen en zich ook openstellen voor vernieuwing.
In de visie van de gemeente is sprake van een vitale sportvereniging wanneer de vereniging:
• Een positie binnen de samenleving heeft en hierbij eigen verantwoordelijkheid neemt en
(ook) extern gericht is. Samenwerking met andere verenigingen, onderwijs en
welzijnsorganisaties is hiervan een logisch gevolg.
• Een klantgerichte houding en een breed en flexibel aanbod heeft. Een goede prijskwaliteit verhouding is uitgangspunt.
• Een visie op de eigen positie heeft welke vertaald is in beleidsplannen voor de kortere en
langere termijn.
• Beschikt over voldoende en geschikt kader.
• Beschikt over een eigentijdse multifunctionele accommodatie die aan alle wettelijke eisen
voldoet.
Ondersteuning en begeleiding bij bovengenoemde ontwikkelingen is van belang om de rol en
toegevoegde waarden van verenigingen te waarborgen. De gemeente Brunssum wil zich
hiervoor actief inzetten.
Beleidsvoornemen:
20. Het actief stimuleren en ondersteunen van verenigingen gericht op het versterken
van de vitaliteit conform gestelde criteria
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Hoofdstuk 4

Sportstimulering

4.1 Algemeen
In het hedendaagse sportbeleid mag sportstimulering niet ontbreken. Sport is niet enkel een
doel op zich, maar wordt meer en meer ingezet als instrument om bij te dragen aan
maatschappelijke doelen. Sport is gezond, het verbetert de leefbaarheid en draagt bij aan
het welzijn en welbevinden van de Brunssumse bevolking.

4.2 Visie
Het stimuleren van sporten bevordert de gezondheid, de vitaliteit en de leefbaarheid in de
kernen.
Om sport in te zetten als instrument om bij te dragen aan maatschappelijke doelen is het van
belang om samenhang te realiseren met andere beleidsterreinen zoals onderwijs,
gezondheid, jeugd en ouderen.
Verenigingsondersteuning moet erop gericht zijn om de sport naar de mensen te brengen en
sportstimulering brengt juist de mensen naar de sport. Samen vormen ze dan ook een
belangrijk geheel binnen het sportbeleid in Brunssum.

4.3 Beleidsuitgangspunten
De gemeente Brunssum voert een gericht doelgroepenbeleid. Het stimuleren van sport en
bewegen onder de jeugd en de ouderen heeft prioriteit zoals omschreven in het
Breedtesportproject. Ook het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor mensen met
een lichamelijke beperking maakt onderdeel uit van het sportbeleid.
De gemeente Brunssum geeft niet alleen aandacht aan breedtesport maar ook aan topsport.
Dit vanuit de overtuiging dat breedtesport en topsport bij elkaar horen en elkaar versterken.

4.4 Doelstellingen
1. Sportstimulering moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk inwoners van Brunssum
gaan of blijven sporten en bewegen. De prioriteit ligt bij jongeren, ouderen en
mensen met een lichamelijke beperking
2. Topsport is een voorbeeld voor de breedtesport en kan de sportparticipatie
verhogen

4.4.1 Sportstimulering moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk inwoners van
Brunssum gaan of blijven sporten en bewegen.
4.4.1.1 Doelgroepen
De gemeente Brunssum richt zich in haar sportstimuleringsbeleid op de jeugd, ouderen en
mensen met een lichamelijke beperking.
Brunssum kiest voor de jeugd omdat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis moeten maken
met sport om sportbeoefening op latere leeftijd te stimuleren. Daarnaast draagt sport bij aan
de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Kinderen leren winnen en verliezen en ze leren
om zich te houden aan spelregels. In die zin heeft sport een opvoedkundige betekenis.
Daarnaast richt Brunssum zich op de groep senioren. Deze groep wordt door de vergrijzing
steeds groter en het is belangrijk dat deze groep op een gezonde manier oud kan worden.
Dat is niet alleen prettig voor de mensen zelf, maar reduceert mogelijkerwijs ook de kosten
van gezondheidszorg.
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Sporten biedt ook in belangrijke mate een mogelijkheid voor het opdoen van sociale
contacten en voor het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.
De doelgroep mensen met een lichamelijke beperking mag niet ontbreken in het
sportstimuleringsbeleid. Deze groep mensen staat vaak verder van de reguliere sport af en
de drempel om deel te nemen aan de georganiseerde sport is vaak hoog.
De keuze voor bovenstaande doelgroepen houdt niet per definitie in dat andere doelgroepen
buiten de boot vallen. Daar waar specifieke behoefte aan ondersteuning is of ontstaat, zal
geprobeerd worden ook hierin te voorzien.
Beleidsvoornemen:
21. Het sportstimuleringsbeleid richt zich op jeugd, ouderen en mensen met een
lichamelijke beperking

4.4.1.2 Jeugd en Sport
Het is van belang dat tussen diegenen die feitelijk betrokken zijn bij de kinderen en jongeren
(gezin-school-zorg-welzijn) een betere afstemming en samenwerking komt. Dit moet er toe
leiden dat de veranderende jeugd zich weer meer aangetrokken voelt tot sport en bewegen,
en wel zo dat:
•
jongeren een actieve levensstijl kunnen ontwikkelen en volhouden
•
de mening, interesse en behoeften van de jeugd op sportgebied aan bod komt op
school, in de vereniging en daarbuiten
•
de jeugd niet alleen leert sport en bewegen te consumeren, maar ook meehelpt
een en ander gestalte te geven
•
de jeugd kennis kan maken met allerlei vormen van sport en bewegen
•
jongeren zich bewust worden van de relatie tussen bewegen en gezondheid
•
kwetsbare groepen jongeren door middel van sport en bewegen meer integreren
in de samenleving
Via het uitvoeren van enkele concrete projecten geeft de gemeente Brunssum invulling aan
bovenstaande voorwaarden.
In samenwerking met basisscholen, sportverenigingen en de gemeente worden
verschillende sportactiviteiten ontwikkeld. Deze activiteiten vinden plaats onder schooltijd,
gelijk na school en buiten schooltijd. Door het productenaanbod verder te ontwikkelen en te
vernieuwen wordt ingespeeld op de behoeften van de doelgroep. De volgende
sportkennismakingsactiviteiten vinden plaats binnen de gemeente Brunssum:
Sportbuurtwerk
Er worden in de verschillende buurten sportactiviteiten georganiseerd (bijvoorbeeld
pleinensport) in samenwerking met wijkcomités, scholen en sportverenigingen. Doel hiervan
is om enerzijds de leerlingen meer te laten sporten en bewegen en anderzijds de
leefbaarheid van de verschillende buurten verbeteren.
Shake hands
Dit project (in samenwerking met Roda JC) heeft tot doel leerlingen van de groepen 7 en 8
van het basisonderwijs te bewegen tot sporten. Waarden en normen en fairplay staan hierbij
centraal staan en een actieve en gezonde leefstijl wordt gestimuleerd.
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Diverse activiteiten voor de doelgroep 13-19 jaar
Ook voor deze doelgroep worden passende activiteiten aangeboden, o.a. zaalvoetbal,
streetdance, streetvoetbal, streethockey en Fighting Fit. De activiteiten sluiten aan bij de
dagindeling van jongeren, omdat ze plaatsvinden aansluitend aan schooltijden. De
activiteiten worden georganiseerd in de wijk en op scholen.
Beleidsvoornemen:
22. Een verdere invulling geven aan sportstimuleringsprojecten in het kader van de
BSI (Breedtesportimpuls) en BOS-impuls (Buurt-Onderwijs-Sport)

4.4.1.3 Ouderen en Sport
Binnen het breedtesportproject is het deelproject Ouderen en Sport opgenomen. Het doel
van dit deelproject is om op sportieve wijze, niet actieve senioren in de leeftijdscategorie van
55-65 jaar, te stimuleren actief te worden en te blijven.
Binnen de gemeente Brunssum is er sprake van meer vergrijzing dan het landelijke
gemiddelde. De vergrijzing zal in de komende jaren verder toenemen. Het is dan ook niet
vreemd om prioriteit te geven aan sportstimulering van deze doelgroep. Er zal met name
ingezet worden op het GALM-project en andere stimuleringsactiviteiten (o.a. wandelen,
fitness etc.).
GALM-project
Dit project is gericht op de sport- en bewegingsparticipatie van mensen vanaf 55-jarige
leeftijd. GALM staat voor Groninger Actief Leven Model. Inwoners van 55 tot 65 jaar worden
uitgenodigd voor een fitheidstest, waarbij hun conditie wordt gemeten.
Daarna kunnen ze instromen in de zgn. bewust bewegen groepen die speciaal zijn
afgestemd op mensen die al geruime tijd niet of zelfs nooit aan sport hebben gedaan.
Vervolgens kan men kiezen uit vele mogelijkheden zoals sportief wandelen en zwemmen.
Beleidsvoornemen:
23. Het project GALM wordt uitgevoerd voor de doelgroep niet-actieven in de leeftijd
van 55-65 jaar
24. De samenwerking tussen Ouderen, Gezondheid en Sport wordt actief gestimuleerd
25. Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden gemeentelijke
(sport)accommodaties optimaal benut
Overige stimuleringsactiviteiten
Sportpunt Parkstad werkt als uitvoerder van activiteiten in het kader van de breedtesport aan
een verdere productontwikkeling. Zo worden voor de doelgroep ouderen o.a. de volgende
activiteiten georganiseerd:
• Nordic Walking en sportief wandelen
• Zwemactiviteiten
• Fietsactiviteiten
• Streettennis
• Fittness
• Dansen
Beleidsvoornemen:
26. Er wordt gewerkt aan een verdere productontwikkeling voor de doelgroep ouderen
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4.4.1.4 Sport voor mensen met een lichamelijke beperking
Sport levert een bijdrage aan grotere zelfwaardering en zelfstandigheid. Sport biedt plezier
en door middel van sport is een betere integratie in de samenleving mogelijk.
Ook mensen met een beperking sporten voor hun ontspanning en plezier. Mensen met een
lichamelijke -, verstandelijke -, auditieve -, visuele beperking of chronische aandoening
vragen zich vaak af of sporten met hun beperking wel mogelijk is. Voor bijna alle
beperkingen geldt dat sporten uitstekend mogelijk is, mits dit op een aangepaste en
verantwoorde manier gebeurt onder leiding van een deskundig iemand.
Voor mensen met een beperking is het vaak onduidelijk waar zij terechtkunnen voor
passende sportactiviteiten. Het valt voor deze groep dan vaak ook niet mee om sportief
actief te worden, terwijl juist voor deze groep, sport en bewegen erg belangrijk is.
Mede gelet op het bovenstaande is de gemeente Brunssum van mening dat de bevordering
van het aangepast sporten middels de breedtesportimpuls een extra stimulans moet krijgen.
Daarom worden de mogelijkheden van sportbeoefening verbreed voor mensen met een
beperking. Het aanbod zal moeten worden afgestemd op de behoefte die er bestaat. In
samenwerking met Sportpunt Parkstad zullen voor deze doelgroep ook diverse
sportkennismakingsactiviteiten worden georganiseerd.
SCALA-project
Scala is een sportstimuleringsstrategie voor mensen met een Chronische Aandoening en/of
Lichamelijke handicap. Deze methode is vanaf 1997 ontwikkeld door het Instituut voor
Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit te Groningen (RuG-BW) en het
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Vanaf 2001 wordt SCALA op
projectbasis landelijk geïmplementeerd in samenwerking met de Nederlandse Bond voor
Aangepast Sporten (NebasNsg) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).
SCALA legt de nadruk op het plezierig sportief actief bezig zijn en onderscheidt zich door:
• Niet de aandoening maar het functioneel niveau en de leeftijd van de doelgroep te
hanteren als indelingscriterium
• Niet de beperkingen maar de mogelijkheden van de doelgroep te benadrukken
• De activiteiten niet als therapie aan te bieden, maar als vrijetijdsbesteding
• De behoefte van de doelgroep te benadrukken in plaats van het aanbod van bijvoorbeeld
verenigingen en sportscholen
• Er van uit te gaan dat iedereen kan en mag deelnemen aan sport.
Beleidsvoornemen:
27. Het project SCALA wordt uitgevoerd voor de doelgroep chronisch zieken en/of
lichamelijk gehandicapten
28. Sportaccommodaties worden zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk gemaakt
voor mensen met een lichamelijke beperking
29. De gemeente Brunssum vervult een verwijsfunctie met betrekking tot
bewegingsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking
30. In samenwerking met Sportpunt Parkstad zullen diverse
sportkennismakingsactiviteiten worden georganiseerd voor mensen met een
lichamelijke beperking
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4.4.1.5 Sport en onderwijs
Bewegingsonderwijs basisschoolleerlingen
In het deelproject Jeugd en Sport van het Breedtesportproject wordt het belang van
bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen onderschreven. Bewegingsonderwijs is er
primair op gericht om bewegingsarmoede bij de basisschoolleerlingen tegen te gaan.
In Brunssum wordt het vak lichamelijke opvoeding of bewegingsonderwijs gegeven door de
reguliere groepsleerkrachten.
De gemeente Brunssum besteed ook aandacht aan het bewegingsonderwijs en biedt
ondersteuning via Sportpunt Parkstad. Binnen het project Shake Hands is een consulent
actief die scholen kan ondersteunen om het bewegingsonderwijs te stimuleren.
Beleidsvoornemen:
31. Het stimuleren van het bewegingsonderwijs via Sportpunt Parkstad
Schoolzwemmen
De gemeente Brunssum subsidieert nog steeds het zwemonderwijs en het vervoer ten
behoeve daarvan en wil dit ook handhaven. Door dit beleid levert de gemeente niet alleen
een belangrijke bijdrage aan het aanleren van zwemvaardigheid bij kinderen maar is er ook
sprake van een gunstigere exploitatie van het zwembad.
Beleidsvoornemen:
32. Continueren van de huidige subsidiëring van het zwemonderwijs

4.4.2 Topsport is een voorbeeld voor de breedtesport en kan de
sportparticipatie verhogen
Naast aandacht voor de breedtesport onderkent de gemeente Brunssum het belang van
topsport. Dit doet de gemeente vanuit de volgende overtuigingen:
• Topsport en breedtesport horen bij elkaar
• De topsporter is een voorbeeld voor de jeugd
• Topsport stimuleert positieve waarden ten behoeve van de jeugd
• Topsport zorgt voor maatschappelijke cohesie
• Topsport bevordert het imago en de economie
In Brunssum kent men een aantal evenementen die van een grote sportieve, (regionale)
allure en uitstraling zijn. Daartoe behoren de Brunssumse Parelloop, het LTCBtennistoernooi (het enige 4-sterren toernooi in Limburg), het internationale damtoernooi en
de wielerronde van Brunssum.
Beleidsvoornemen:
33. Het behouden van de huidige (top)sportevenementen van Brunssum
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Hoofdstuk 5

Sportinfrastructuur

5.1 Algemeen
De sport- en beweeginfrastructuur is het netwerk met taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en communicatielijnen van alle organisaties die een rol hebben
binnen het ‘veld’ van sport en bewegen.

5.2 Visie
Sporten en bewegen krijgt een steeds prominentere rol in de samenleving. Een goed
functionerende lokale sportinfrastructuur is hierbij van groot belang. De sportverenigingen
vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en hebben behoefte aan ondersteuning
om deze functie goed te kunnen vervullen. Door een goede samenwerking tussen de
partners in het netwerk van sport en bewegen kan worden gewerkt aan continuïteit en
professionaliteit.

5.3 Beleidsuitgangspunten
Sportverenigingen zijn een belangrijk onderdeel van de Brunssumse maatschappij. De
gemeente Brunssum ziet het als haar kerntaak om invulling te geven aan het sportbeleid.

5.4

Doelstellingen

1. De gemeente Brunssum ziet het als haar kerntaak om invulling te geven aan het
sportbeleid
2. De lokale partners vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van het sport- en
beweegbeleid
3. Er is sprake van een goede samenwerking tussen de verschillende partners binnen
het lokale netwerk van sport en bewegen

5.4.1 De gemeente Brunssum ziet het als haar kerntaak om invulling te geven
aan het sportbeleid
Binnen deze kerntaak vervult de gemeente de volgende rollen:
Voorwaardenscheppende rol
Deze rol wordt ingevuld in de vorm van investeringen in bestaande en nieuwe
sportaccommodaties, het verstrekken van subsidies en het hanteren van een redelijk
tarievenstelsel. Door het scheppen van deze voorwaarden maakt de gemeente het mogelijk
dat het aanbod van sportvoorzieningen kwalitatief en kwantitatief past bij de omvang van en
de vraag vanuit de bevolking en de ambities van de raad.
Stimulerende rol
De gemeente stimuleert sportdeelname door het verstrekken van subsidies, het
gebruikmaken van subsidies van andere overheden, het ondersteunen van (nieuwe)
initiatieven, het inzetten van sport om maatschappelijke doelen na te streven en door het
communiceren met de bevolking.
Regisserende rol
De gemeente regisseert de uitvoering van het beleid, bevordert en regisseert (lokaal én
regionaal) samenwerking tussen partijen die er op is gericht het aanbod aan voorzieningen
te versterken en/of de maatschappelijke waarde van de sport te benutten en neemt
initiatieven die leiden tot vernieuwing.
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Rol als eigenaar, beheerder en exploitant van accommodaties
In deze hoedanigheid heeft de gemeente de taak om haar inwoners een breed pakket van
basisvoorzieningen te garanderen tegen een betaalbare prijs. Basisvoorzieningen zijn de
binnen- en buitensportaccommodaties en de voorzieningen voor recreatiebeoefening in de
open lucht. Als exploitant zal de gemeente echter ook streven naar efficiency van het aanbod
en naar eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers.

5.4.2 De lokale partners vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van het
sport- en beweegbeleid
5.4.2.1 Sportpunt Parkstad
Eind 2003 werd door het Ministerie van VWS subsidie verstrekt aan de centrumgemeente
Brunssum in het kader van de Breedtesport-impuls (BSI). De BSI-aanvraag was gericht op
de zogenaamde “BOS-gemeenten”; Brunssum, Onderbanken en Simpelveld.
Vanuit de BSI is Sportpunt Parkstad opgericht, in nauwe samenwerking met Pro Regio Sport
in Landgraaf. Sportpunt Parkstad is georganiseerd in een aparte stichting en belast met de
uitvoering van de verschillende BSI-projecten die voornamelijk zijn gericht op jeugd, ouderen
en gehandicapten. Verder kunnen verenigingen en burgers terecht bij Sportpunt Parkstad
voor alle vragen op het gebied van sport. De medewerkers van het loket geven voorlichting
en verwijzen desgevraagd door. Het loket is bereikbaar via fysieke balies, een eigen
telefoonnummer en een eigen website. Verder wordt de sportvrijwilligersvacaturebank door
Sportpunt Parkstad beheerd.
Ieder jaar wordt een werkprogramma vastgesteld en wordt een jaarverslag gemaakt wat
besproken wordt met de betreffende raadscommissie.
De hoofdactiviteiten van Sportpunt Parkstad zijn:
• Verenigingsondersteuning in de brede zin van het woord
• Uitvoering projecten in het kader van de breedtesportimpuls en eventueel BOS-impuls
Beleidsvoornemen:
34. Sportpunt Parkstad geeft uitvoering aan projecten van de BSI en eventueel BOSimpuls en geeft ondersteuningen aan sportverenigingen

5.4.2.2 Brunssumse Sportfederatie
Het verenigingsleven is belangrijk voor de Brunssumse gemeenschap en levert een bijdrage
aan de leefbaarheid. Daarom is het van belang dat de belangen van deze verenigingen
voldoende worden behartigd en dat zij worden betrokken als partner van het beleid.
De Brunssumse Sportfederatie (BSF) zou hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Dit
vraagt in de eerste plaats om een nader onderzoek naar de vraag of BSF deze rol kan en
wil invullen. Vervolgens kan dan worden bekeken op welke wijze deze rol het beste zou
kunnen worden ingevuld, rekening houdend met ontwikkelingen binnen het werkveld van
sport en bewegen.
Beleidsvoornemen:
35. Onderzoek naar de rol van de Brunssumse Sportfederatie en de invulling daarvan
binnen de sportinfrastructuur
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5.4.3 Er is sprake van een goede samenwerking tussen de verschillende
partners binnen het lokale netwerk van sport en bewegen
De gemeente, Sportpunt Parkstad en de lokale sportwereld vervullen allemaal een
belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid. Het is van belang om een
goede communicatie en afstemming te zoeken tussen ieders taken en
verantwoordelijkheden. De gemeente Brunssum bewaakt de afstemming en communicatie
tussen de partners.
Beleidsvoornemen:
36. De gemeente bewaakt de afstemming en communicatie tussen de partners
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Hoofdstuk 6

Subsidies en Tarieven

6.1 Algemeen
De exploitatie van de sportvoorzieningen levert jaarlijks een tekort op. Verenigingen
profiteren hiervan omdat zij een huurprijs betalen die beneden de kostprijs ligt van een
gebruiksuur. In die zin is er dan ook sprake van indirecte subsidiëring.
Subsidiëring binnen de gemeente Brunssum vindt plaats op basis van de
Subsidieverordening Welzijn, Sport en Recreatie binnen de financiële kaders van de
gemeentebegroting.

6.2 Visie
Subsidies en tarieven zijn instrumenten om de beoogde beleidsdoelstellingen van de
gemeente te helpen realiseren.
Door subsidies als stimuleringsmiddel in te zetten, wordt de georganiseerde sport geprikkeld
om bij te dragen aan de gestelde doelen.

6.3 Beleidsuitgangspunten
Voor de gemeente Brunssum is het van belang dat sporten betaalbaar blijft.
Het subsidiestelsel dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen o.a. in het kader van de
rechtmatigheid.
Het subsidie- en tarievenbeleid wordt gezien als een instrument om gemeentelijke
beleidsdoelen te realiseren.

6.4 Doelstellingen
1. Het subsidiestelsel voldoet aan de wettelijke bepalingen
2. Het subsidie- en tarievenbeleid wordt gezien als een instrument om gemeentelijke
beleidsdoelen te realiseren

6.4.1 Het subsidiestelsel voldoet aan de wettelijke bepalingen
Het huidige subsidiebeleid van de gemeente Brunssum kent een aantal criteria om voor
subsidie in aanmerking te komen. De sportvereniging dient:
• langer dan 1 jaar als zodanig werkzaam te zijn en aangesloten bij NOC*NSF
• gevestigd en werkzaam te zijn in Brunssum
• meer dan 25 leden (inwoners der gemeente) te hebben
• meer dan 15 jeugdleden te hebben
• een voldoende aantal gekwalificeerde sportbegeleiders te hebben
Voor de subsidieberekening gelden in de huidige regeling de volgende berekeningsgronden:
• vast bedrag per jeugdlid van 5 t/m 17 jaar
• bijdrage in subsidiabele kostensoorten
• bedrag voor activiteiten
• bijdrage in kosten kadervorming
• basissubsidie
In het kader van o.a. de rechtmatigheid is een technisch, procedurele herziening van het
subsidiebeleid noodzakelijk. Hierbij wordt met name gekeken naar gestelde voorwaarden en
de mogelijkheid tot toetsing daarvan. Per 1 januari 2007 gaat de aangepaste
subsidieverordening van kracht, die inhoudelijk gezien geen grote wijzigingen kent.
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Beleidsvoornemen:
37. Het huidige subsidiebeleid wordt technisch en procedureel aangepast vóór 1
januari 2007

6.4.2 Het subsidie- en tarievenbeleid wordt gezien als een instrument om
gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren
Om sportverenigingen te stimuleren bij te dragen aan de doelstellingen van het sportbeleid,
kan het subsidiebeleid hierop worden afgestemd.
De huidige subsidieregeling draagt voor een deel al bij aan de doelstellingen van het
sportbeleid.
In een toekomstig subsidiebeleid zou de huidige regeling kunnen worden uitgebreid met:
• een normsubsidie voor het aantal leden met een functiebeperking
• een normsubsidie voor het aantal actieve seniorleden
• een projectsubsidie voor een sportevenement die bijdraagt aan de sportpromotie binnen
Brunssum
In het huidige tarievenstelsel gelden verschillende tarieven voor buitensporten en
binnensporten. Het huidige tarievenstelsel is gebaseerd op historische ontwikkelingen, maar
wordt wel permanent getoetst aan de tarieven die in de regio voor vergelijkbare
accommodaties worden gehanteerd. Dit beleid voldoet tot op heden en er is op dit moment
geen reden om dit beleid aan te passen.
Beleidsvoornemen:
38. Bezien wordt of het subsidiebeleid ten aanzien van sport in de toekomst
inhoudelijk dient te worden herijkt
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Hoofdstuk 7 Uitvoeringsprogramma
7.1 Sportvoorzieningen
Thema:
Beleidsvoornemen:

Actie:

Sportvoorzieningen
1. De criteria hanteren voor het bepalen van een
basissportvoorziening en op basis daarvan een bijdrage leveren
aan het onderhoud en realisatie van de voorziening
Geen directe actie; criteria toepassen in voorkomende situaties

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Geen ondersteuning noodzakelijk

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
2. Het vaststellen van een standaardinrichting van voorzieningen
voor zowel binnensport als buitensport conform landelijke
normeringen, mits goedgekeurd door VNG

Actie: Het formeel vaststellen en vervolgens toepassen in voorkomende situaties
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

ISA, NOC*NSF, VNG

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
3. De uitwerking basissportvoorzieningenregeling hanteren als
uitgangspunt

Actie: Het formeel vaststellen en vervolgens toepassen in voorkomende situaties
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Geen ondersteuning noodzakelijk

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportvoorzieningen
4. Onderzoek naar mogelijkheden privatisering beheer en
onderhoud
Uitvoering van raadsbesluit 19-9-2006

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving en financiën en controle

Ondersteuning:

Externe partij

Periode:

Is reeds in gang gezet

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportvoorzieningen
5. Optimaal gebruik van sportaccommodaties wordt gestimuleerd
o.a. door multifunctioneel gebruik te stimuleren
Inventarisatie en optimalisatie bezettingsgraden

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Geen ondersteuning noodzakelijk

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
6. Het basisonderwijs kan ten behoeve van het bewegingsonderwijs
gebruik maken van de buitensportaccommodaties

Actie: Informeren hoofdgebruikers accommodaties en basisscholen
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Geen ondersteuning noodzakelijk

Periode:

Vanaf schooljaar 2007-2008

Thema:
Beleidsvoornemen:

Actie:

Sportvoorzieningen
7. Het toewijzingsbeleid binnensportaccommodaties zal leidend zijn
als er sprake is van tegenstellingen bij het vaststellen van de
gebruiksroosters
Informeren verenigingen

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Geen ondersteuning noodzakelijk

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
8. Mogelijkheden inventariseren voor het toepassen van nieuwe
technieken (bijv. kunstgras en “all weather” banen)

Actie: Bij voetbalcomplex De Leeuw zal kunstgrasveld worden aangelegd. Verder overleg met
LTCB.
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Marktpartij; aannemer gespecialiseerd in
buitensportaccommodaties

Periode:

mei 2007

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
9. Uniforme huurovereenkomsten opstellen voor gebruik van
sportaccommodaties

Actie: Toepassen voor alle sportaccommodaties en gebruikers
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving en juridische zaken

Ondersteuning:

n.v.t.

Periode:

Concepten gereed uiterlijk 1-8-2007

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
10. Toezicht, onderhoud en hygiënebewaking voor
sportaccommodaties meer uniformeren

Actie: Toepassen voor alle sportaccommodaties
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Marktpartij

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
11. De exploitatie van sportaccommodaties verbeteren door een
actief wervingsbeleid en gerichte promotie

Actie: Toepassen voor alle sportaccommodaties
Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Marktpartij

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:
Beleidsvoornemen:

Sportvoorzieningen
12. Brunnahal op termijn sluiten en voor huidige gebruikers
alternatieven bekijken waarbij met name aandacht is voor de
onderwijsgebruikers

Actie: Alternatieven uitwerken
Uitvoerder:

Afdeling SRA /leefomgeving

Ondersteuning:

n.v.t.

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

7.2 Sportaanbod
Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
13. Optimaliseren gebruik sportvrijwilligersvacaturebank door een
verbeterde PR en gerichte benadering van verenigingen
Opstellen plan van aanpak

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Voorlichting

Periode:

2007

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
14. In de toekomst streven naar één centrale
vrijwilligersvacaturebank
Opstellen gezamenlijk plan van aanpak

Uitvoerder:

Welzijnsinstelling en Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Vanuit WMO-structuur

Periode:

2007/2008

Thema:

Sportaanbod

Beleidsvoornemen:

16. Het anders inrichten van het jaarlijkse Sportcongres om de
onderlinge kennisuitwisseling tussen verenigingen te bevorderen

Actie:

Nieuwe vorm bepalen

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

2007
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Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
15. Optimaliseren van kennisuitwisseling door een verbeterde PR
en gerichte benadering van verenigingen
Plan van aanpak maken

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
17. Het aanbieden van een gericht cursusaanbod ter ondersteuning
van verenigingen
Vraag nader analyseren dmv enquete

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
18. Het uitvoeren van een J-score bij verenigingen
Bekendheid geven aan mogelijkheden

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportaanbod
19. Het jaarlijks organiseren van het Sportgala
Inhoud en facilitaire zaken organiseren

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Brunssumse Sportfederatie, Sportpunt Parkstad

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:

Sportaanbod

Beleidsvoornemen:
Actie:

20. Het actief stimuleren en ondersteunen van verenigingen gericht
op het versterken van de vitaliteit conform gestelde criteria
Uitvoering traject verenigingsondersteuning

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

7.3 Sportstimulering
Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportstimulering
21. Het sportstimuleringsbeleid richt zich op jeugd, ouderen en
mensen met een lichamelijke beperking
Uitvoeren BSI en BOS projecten

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad/eventueel externe partij

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Is reeds in gang gezet via de BSI

Thema:
Beleidsvoornemen:

Actie:

Sportstimulering
22. Een verdere invulling geven aan sportstimuleringsprojecten in
het kader van de BSI (Breedtesportimpuls) en BOS-impuls (BuurtOnderwijs-Sport)
Uitvoeren BSI en BOS projecten

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad/eventueel externe partij

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:

Sportstimulering

Beleidsvoornemen:

23. Het project GALM wordt uitgevoerd voor de doelgroep nietactieven in de leeftijd van 55-65 jaar
24. De samenwerking tussen Ouderen, Gezondheid en Sport wordt
actief gestimuleerd
25. Bij de uitvoering van sport- en bewegingsactiviteiten worden
gemeentelijke (sport)accommodaties optimaal benut
26. Er wordt gewerkt aan een verdere productontwikkeling voor de
doelgroep ouderen

Actie:

Uitvoeren BSI-project: Ouderen en Sport

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:

Actie:

Sportstimulering
27. Het project SCALA wordt uitgevoerd voor de doelgroep
chronisch zieken en/of lichamelijk gehandicapten
28. Sportaccommodaties worden zoveel mogelijk bereikbaar en
toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking
29. De gemeente Brunssum vervult een verwijsfunctie met
betrekking tot bewegingsactiviteiten voor mensen met een
lichamelijke beperking
30. In samenwerking met Sportpunt Parkstad zullen diverse
sportkennismakingsactiviteiten worden georganiseerd voor
mensen met een lichamelijke beperking
Opstellen projectplan

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportstimulering
31. Het stimuleren van bewegingsonderwijs via Sportpunt Parkstad
Via projecten BSI en BOS

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad/eventueel externe partij

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Is reeds in gang gezet

Thema:
Beleidsvoornemen:

Actie:

Sportstimulering
32. Continueren van de huidige subsidiëring van het
zwemonderwijs en het vervoer ten behoeve daarvan
Loop via exploitatie Bronspot

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

-

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportstimulering
33. Het behouden van de huidige (top)sportevenementen
Loopt via subsidieverordening Welzijn en Sport

Uitvoerder:

Diverse organisaties

Ondersteuning:

Afdeling SRA/leefomgeving

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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7.4 Sportinfrastructuur
Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Sportinfrastructuur
34. Sportpunt Parkstad geeft uitvoering aan projecten van de BSIen eventueel BOS-impuls en geeft ondersteuning aan verenigingen
Uitvoering via jaarprogramma

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad/ eventueel externe partij

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota

Thema:

Sportinfrastructuur

Beleidsvoornemen:

35. Onderzoek naar de rol van de Brunssumse Sportfederatie en de
invulling daarvan binnen de sportinfrastructuur

Actie:

Overleg met BSF en sportverenigingen

Uitvoerder:

Sportpunt Parkstad

Ondersteuning:

Marktpartij; o.a. Huis voor de Sport

Periode:

2007

Thema:

Sportinfrastructuur

Beleidsvoornemen:

36. De gemeente bewaakt de afstemming en communicatie tussen
de partners

Actie:

Plan van aanpak maken, ook relatie naar beleidsvoornemen 35

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

n.v.t.

Periode:

Per direct, na vaststelling sportnota
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7.5 Subsidies en Tarieven
Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Subsidies en Tarieven
37. Het huidige subsidiebeleid wordt technisch en procedureel
aangepast vóór 1 januari 2007
Nieuwe subsidieverordening van kracht

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving

Ondersteuning:

Juridische zaken

Periode:

Nieuwe verordening per 01-01-2007

Thema:
Beleidsvoornemen:
Actie:

Subsidies en Tarieven
38. Bezien wordt of het subsidiebeleid ten aanzien van sport in de
toekomst inhoudelijk dient te worden herijkt
Nieuwe subsidieverordening van kracht

Uitvoerder:

Afdeling SRA/leefomgeving en Beleid en Strategie

Ondersteuning:

Juridische zaken

Periode:

Gereed eind 2008
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7.6 Jaarplan

Beleidsvoornemen

2007

2008

2009

2010

1. Criteria basissportvoorziening

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

2. Vaststellen standaardinrichting

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

3. Uitwerking basissportvoorzieningeregeling
4. Privatisering beheer en
onderhoud
5. Optimalisering gebruik
sportaccommodaties
6. Gebruik buitensportaccommodaties basisonderwijs

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Start
Schooljaar
2007-2008
Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Onderzoek en
Uitvoering
Concepten
per 01-082007
Toepassen

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Alternatieven
uitwerken
Uitvoeren

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Uitvoeren

Uitvoeren

Uitvoeren

Onderzoek
Toepassen
Toepassen
Toepassen
Uitvoeren
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
Toepassen
Toepassen
Toepassen
Uitvoeren
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
Toepassen
Toepassen
Toepassen
Uitvoeren
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
Toepassen
Toepassen
Toepassen
Uitvoeren
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen
Uitvoeren
Toepassen

Toepassen
Uitvoeren
Toepassen

Toepassen
Uitvoeren
Toepassen

Toepassen
Uitvoeren
Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

7. Toewijzingsbeleid
binnensportaccommodaties
8. Mogelijkheden nieuwe
technieken
9. Uniforme huurovereenkomsten
10.Toezicht, onderhoud,
hygiënebewaking uniformeren
11. Betere exploitatie
sportaccommodaties
12. Brunnahal op termijn sluiten
13. Betere PR
sportvrijwilligersvacaturebank
14. Één vrijwilligersvacaturebank
15. Kennisuitwisseling
16. Inhoud Sportcongres
17. Gericht cursusaanbod
18. Uitvoeren J-score
19. Jaarlijks Sportgala
20. Versterking vitaliteit
sportverenigingen
21. Doelgroepen: jeugd, ouderen,
lichamelijke beperking
22. Verdere invulling BSI en BOS
23. GALM-project
24. Samenwerking Ouderen,
Sport en Gezondheid
25. Gebruik gemeentelijke
(sport)accommodaties
26. Productontwikkeling ouderen
27. SCALA
28. Bereikbaarheid en
toegankelijkheid
sportaccommodaties
29. Verwijsfunctie
bewegingsactiviteiten
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Beleidsvoornemen
30. Diverse
sportkennismakingsactiviteiten
31. Stimuleren
bewegingsonderwijs
32. Continueren zwemonderwijs
33. Behouden
topsportevenementen
34. Uitvoering BSI en eventueel
BOS door Sportpunt Parkstad
35. Rol invullen BSF
36. Afstemming en communicatie
partners
37. Technische en procedurele
herziening subsidiebeleid
38. Mogelijke inhoudelijke
herijking subsidies voor sport

2007

2008

2009

2010

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Toepassen
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Toepassen
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Toepassen
Toepassen

Uitvoeren
BSI/BOS
Uitvoeren
BSI/BOS
Toepassen
Toepassen

Uitvoeren
BSI/eventueel
BOS
Toepassen

Uitvoeren
BSI/eventueel
BOS
Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Toepassen

Onderzoek

Nieuwe
verordening

Toepassen

Uitvoeren
Uitvoeren
BSI/eventueel BSI/eventueel
BOS
BOS
Onderzoek en
Toepassen
toepassen
Toepassen
Toepassen
Nieuwe
verordening
Onderzoek
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Bijlage 1 Brunssum in beeld anno 2006
I

Algemeen

Inleiding
De gemeente Brunssum is een middelgrote gemeente met ongeveer 30.000 inwoners,
gelegen in de Provincie Limburg. De gemeente heeft een regionale functie, wat onder
andere blijkt uit een groot aantal voorzieningen op het gebied van onderwijs, recreatie,
cultuur en gezondheidszorg.
De gemeente Brunssum is onderverdeeld in vijf wijken: Brunssum-West, Brunssum-Noord,
Brunssum-Oost, Brunssum-Zuid en Brunssum-Centrum.
De gemeente Brunssum maakt deel uit van Parkstad Limburg. Parkstad Limburg is opgericht
in 1999 en bestaat uit zeven gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze gemeenten hebben gezamenlijk ongeveer
260.000 inwoners.

Leeftijdsopbouw
0 – 20 jaar %
20 - 55 jaar %
6.178
20,8% 14.123
47,7%

55 jaar e.o.
9.322

%
31,5%

Totaal
29.623

Per 01-01-2006 (Uit: CBS)

Strategische visie 2015 “Een expeditie naar 2015”
In 2002 stelde de gemeenteraad van Brunssum het Visiedocument 2015 ('Een
expeditie naar 2015') vast. In dat document verwoordt Brunssum de visie op het
gemeentelijk woon- en leefklimaat als volgt:
"Brunssum is de tuinstad binnen de samenwerking Parkstad Limburg, met een
aantrekkelijk woonklimaat en een voorzieningenniveau dat is afgestemd op de
behoeften van de inwoners."
Om dit te realiseren zijn er 5 ambities verwoord, te weten:
1. een groene woonomgeving creëren waarin mensen volop kunnen recreëren;
2. een aantrekkelijk woonklimaat;
3. het voorzieningenniveau afgestemd op de behoeften van de inwoners;
4. de sociaal economische structuur versterken;
5. de sociaal culturele structuur versterken;
een en ander door middel van het benutten van de samenwerking Parkstad-Limburg en de
versterking van de bestuurskracht.
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Om de ambities van een aantrekkelijk woonklimaat en een adequaat, op de behoeftes van
de burgers toegesneden, voorzieningenniveau te realiseren, worden onderstaande
algemene beleidsuitgangspunten gehanteerd:
1.
voorkomen en het bestrijden van achterstanden (door een beroep te doen op
eigen verantwoordelijkheid, integratie en participatie);
2.
accent leggen op probleemgericht en preventief beleid;
3.
ontwikkelen van beleid in samenspraak met het maatschappelijk middenveld;
4.
zorg dragen voor samenhang en doelmatigheid;
5.
streven naar integrale aanpak teneinde samenhang tussen meerdere
beleidsterreinen te bewerkstelligen;
6.
van MEER naar BETER; dus accent op behoud, (optimaal) beheer en verbetering
van de aanwezige voorzieningen (en niet op uitbreiding);
7.
rekening houden met de leefbaarheid in de wijken;
8.
streven naar een goede uitstraling van de voorzieningen.

Coalitieakkoord
Brunssum wil een gemeente zijn waar het fijn wonen is, met een woonomgeving die kwaliteit
biedt op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen.
Binnen het coalitieakkoord 2006-2010 onderscheidt de gemeente vijf pijlers:
1. bestuurlijke pijler
2. sociale pijler
3. ruimtelijke pijler
4. economische pijler
5. maatschappelijke pijler
Binnen de laatste pijler valt ook het verenigingsleven en voorzieningen.
Er wordt veel waarde gehecht aan het Brunssumse verenigingsleven waarin vrijwilligers een
belangrijke rol spelen. Deelname van jongeren en senioren aan sport dient te worden
gestimuleerd. Verenigingen die zich extra op jongeren en/of senioren richten kunnen in
aanmerking komen voor extra gelden. Een herijking van het subsidiebeleid is hierbij op zijn
plaats.
Een actief gemeentelijk beleid om vrijwilligers te werven, op te leiden en voor de
verenigingen te behouden is in de toekomst steeds noodzakelijker, aangezien uit onderzoek
gebleken is dat het aantal vrijwilligers al geruime tijd terugloopt en de gemiddelde leeftijd
voortdurend stijgt.
Brunssum dient te beschikken over voldoende goed geoutilleerde buitensport- en
binnensportaccommodaties waarin alle Brunssumse sportverenigingen een plaats krijgen.
Zowel betaalbaarheid, kwaliteit en kwantiteit dienen hierbij afgewogen te worden. Een goed
voorzieningenniveau, voor onder meer sportverenigingen, is hierbij noodzakelijk. Dit vereist
zowel investeringen als goed beheer. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van
sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd (‘de gebruiker betaalt’). Dit
kan in de vorm van een geldbedrag, maar ook in de vorm van zelfwerkzaamheid
(bijvoorbeeld onderhoud).
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II

Sportbeleid vanuit een integrale invalshoek

Inleiding
Sport wordt steeds vaker als middel en instrument ingezet om maatschappelijke doelen te
realiseren. Sport is dan ook niet enkel een doel op zich. Vanuit deze ontwikkeling wordt het
sportbeleid ook op een integrale wijze benaderd. Er zijn raakvlakken met onder andere
jeugdbeleid, ouderenbeleid en gezondheidsbeleid.

Welzijnsbeleid
De gemeente Brunssum kende tot voor kort geen apart welzijnsbeleid. Het beleid op dit
gebied was geïntegreerd in verschillende deelgebieden waaronder jeugdbeleid,
ouderenbeleid, gezondheidsbeleid en het sportbeleid. Met de komst van de WMO kijkt de
gemeente nadrukkelijker naar een integratie van deze verschillende deelgebieden als het
gaat om welzijn. De speerpunten van het welzijnsbeleid zijn ook verankerd in de
subsidieverordening.

Jeugdbeleid
In 2003 is de nota “Jeugd in Beeld” vastgesteld. Het jeugdbeleid van de gemeente Brunssum
richt zich op het stimuleren danwel in stand houden van voorzieningen en omstandigheden,
die de ontwikkeling en groei van jongeren in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid
en deelname aan het maatschappelijk leven positief beïnvloeden.
Binnen het jeugdbeleid wordt ook een nadrukkelijke relatie gelegd naar het gemeentelijk
sportbeleid. Tevens wordt gekeken naar een integrale werkwijze tussen onderwijsveld,
jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidsbeleid en het verenigingsleven. Sportparticipatie
en sportstimulering zijn belangrijke thema’s die ingezet kunnen worden ter uitvoering van
jeugdbeleid.
Sportparticipatie beoogt om meer beleid te maken mét jonge mensen en niet alleen over hun
hoofden heen. Dat kan door deel te nemen aan of het organiseren van sportieve en
recreatieve activiteiten. Hierdoor wordt aan jonge mensen meer ruimte gegeven voor eigen
initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid.
De ongezondere leefstijl van jongeren noodzaakt een aanpak waarbij jongeren vooral met de
intrinsieke aantrekkelijkheid van bewegen kennismaken. Niet al te nadrukkelijk de
gezondheidswaarde onder de aandacht brengen, maar aansluiten op speels bewegen en
spelen. Hoe vroeger de scholieren, nog voor overgewicht een fysiek probleem vormt,
beleven dat sport en bewegen leuk is, hoe meer een ongezonde leefstijl kan worden
voorkomen.

Ouderenbeleid
Limburg vergrijst sterker dan de rest van Nederland. In 2000 lag Limburg een procentpunt
voor op het landelijke gemiddelde. De prognose geeft aan dat Limburg in 2030 ver boven het
landelijk gemiddelde zal komen. Daarnaast zal het aantal ouderen met matige of ernstige
lichamelijke beperking in de periode tot 2030 naar verwachting verdubbelen tot circa 105.000
personen. De vraag naar zorg en dienstverlening zal daarmee toenemen.
In Brunssum wonen relatief weinig jongeren en veel ouderen. Ook ten opzichte van de regio
Oostelijk Zuid-Limburg wonen er in Brunssum relatief veel ouderen. Onderzoek wijst uit dat
de vergrijzing de komende jaren nog verder zal toenemen.
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Het sport- en ouderenbeleid zal integraal moeten worden aangepakt. Doelgroepen moeten
naadloos aansluiten en overgangen dienen laagdrempelig te zijn.
Er zal een actief stimuleringsbeleid gevoerd moeten worden voor seniorenparticipatie binnen
de georganiseerde sport en particuliere aanbieders.

Gezondheidsbeleid
De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2005 t/m 2007 geeft voor de gemeente een aantal
aandachtsgebieden.
Op de eerste plaats moet er aandacht komen voor hart- en vaatziekten aangezien er in
Brunssum meer mensen aan deze ziekten overlijden dan elders in Nederland. Een relatief
grote groep inwoners beweegt weinig, eet weinig groente en fruit en heeft overgewicht.
Verder is er veel sprake van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en beperkingen in
lichamelijke activiteiten binnen de gemeente Brunssum.
Onder jongeren zijn vooral bewegingsarmoede en overgewicht factoren in opkomst die de
gezondheid negatief beïnvloeden.
Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. Het verbetert niet
alleen de gezondheid maar is vooral ook plezierig en ontspannend.

III

Sportvoorzieningen

Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het sportbeleid. Het kent twee
aspecten: de realisatie van voorzieningen en de exploitatie daarvan. Zowel het (niet)
realiseren van bepaalde voorzieningen als de wijze waarop voorzieningen worden
geëxploiteerd (tarieven, beheersvormen) zijn van grote invloed op de wijze waarop burgers
sporten en de kosten die dat met zich meebrengt.

Voorzieningenniveau
De gemeente Brunssum beschikt over de volgende gemeentelijke sportaccommodaties: 5
voetbalcomplexen, 1 tenniscomplex, een overdekt zwembad, 2 sporthallen en 4 gymzalen.
Er is sprake van een toewijzingsbeleid binnensportaccommodaties (bijlage 6) waarin
uitgangspunten zijn opgenomen.

Buitensportaccommodaties
Voetbalaccommodaties
De vijf voetbalcomplexen in Brunssum liggen goed verspreid. Er is in dit kader dan ook geen
noodzaak om vanuit de gemeente verplaatsing van complexen of fusies van clubs te
stimuleren. De bestaande voetbalvelden worden goed bespeeld. Er is over het algemeen
geen sprake van ondercapaciteit van velden. Slechts incidenteel is sprake van een geringe
overcapaciteit. Bij enkele oefenvelden wordt de bespelingsnorm wel overschreden. Op het
gebied van de kwaliteit van de voetbalcomplexen is de komende periode wel extra aandacht
nodig. Hieronder volgt een toelichting per voetbalcomplex:
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• Sportcomplex SV Brunssum
Tengevolge van de realisatie van BMV Oost is een wedstrijdveld gedraaid in 2005/2006.
Gelet op de aantallen leden en teams voorziet dit complex in de huidige vorm aan
de gestelde normeringen.
Sportcomplex SV Langeberg
In 2003 werd het huidige grasoefenterrein vervangen door een zandgrasoefenveld. Verder
werd de speelkwaliteit van het tweede trainingsveld verbeterd door de aanleg van een nieuw
drainagesysteem. Bij de begrotingsbehandeling van 2006 zijn gelden gereserveerd voor
nieuwbouw/verbouw van de gebouwelijke accommodatie op dit complex.
Sportcomplex BSV/Limburgia
Dit complex voldoet na uitvoering van diverse aanpassingen (gebaseerd op raadsbesluiten
van 1998 en 2000) aan de gestelde normeringen en kwaliteitseisen. Door de raad is op 19
september 2006 besloten over te gaan tot verruiming van de parkeervoorziening.
Sportcomplex De Leeuw
Specifiek voor voetbalcomplex De Leeuw geldt dat er wel sprake is van ondercapaciteit.
Vanuit dat gegeven heeft de raad op 8 november 2005 besloten dat het hoofdveld moet
worden omgevormd naar een kunstgrasveld om de capaciteit te verhogen.
Verder heeft de raad op 8 november 2005 ook besloten dat twee extra kleedaccommodaties
en een opslagruimte voor materiaal moeten worden gerealiseerd.
Sportcomplex Treebeek Sport
Hier worden geen activiteiten meer ontplooid. Er wordt onderzocht of dit sportcomplex
(deels) kan worden ingezet om de knelpunten op het gebied van sport en accommodaties op
te lossen.
Tennisaccommodaties.
In de gemeente Brunssum zijn er 3 tennisverenigingen actief en zijn er in totaal 19
tennisbanen. De tennisfaciliteiten in Brunssum zijn zeer ruim bemeten. Gemeten aan de
NOC*NSF normeringen zijn er bij ATIVU 2 van de 7 banen bovenformatief en bij
LTCB 3 van de 9 banen.
Van de drie tenniscomplexen (LTCB, ATIVU en MED) zijn er twee geprivatiseerd. ATIVU is
geprivatiseerd en de banen zijn in erfpacht gegeven aan de tennisclub. De oorspronkelijke
locatie van MED is opgeheven en is geïntegreerd in de Brede Maatschappelijke Voorziening
Oost (BMV).
In alle gevallen is er sprake van gravelbanen hoewel er wel wordt gesproken over eventuele
omvorming van gravelbanen naar “all weather”banen bij het gemeentelijke tenniscomplex
(LTCB).
Golf
De openbare golfbaan Brunssum is uitgebreid. Deze baan voldoet aan de destijds gestelde
verwachtingen en is wijd en zijd befaamd vanwege haar uitstraling en sportieve uitdaging.
Het aantal golfbeoefenaren stijgt met de dag. Er worden besprekingen gevoerd om te
bekijken of deze baan geprivatiseerd kan gaan worden.

Binnensportaccommodaties
Gymzalen
Op dit moment worden 4 gymzalen beheerd en geëxploiteerd door de gemeente. Om te
komen tot een efficiëntere vorm van beheer, moet overwogen worden om op termijn in ieder
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geval enkele gymzalen af te stoten.
Van belang hierbij is de ontwikkeling om in een aantal Brede Maatschappelijke
Voorzieningen (die in de komende jaren in de kernen van Brunssum gebouwd zullen
worden) ook wellicht nieuwe gymzalen te realiseren. De reden hiervoor is een betere
spreiding van gymfaciliteiten en een meer rendabele exploitatie. Hierdoor ontstaat
een hogere kwaliteit aan gymaccommodaties tegen lagere kosten.
Sporthallen
Brunssum beschikt over twee sporthallen, sporthal Rumpen en de Brunnahal.
De Brunnahal is een accommodatie met een lage bezettingsgraad en zal op termijn worden
gesloten. Voor de gebruikers zal naar alternatieve accommodaties worden gezocht.
Zwembad
De gemeente Brunssum kent enkel een overdekt zwembad.
Het overdekte zwembad De Bronspot is in het jaar 2000 geheel gerenoveerd, waarbij alle
bad- en technische faciliteiten werden vernieuwd en een fris en modern doelgroepenbad
ontstond.
Openbare ruimte
De gemeente Brunssum beschikt over een groot aantal wegen, paden, plassen en natuur die
zich uitstekend lenen voor sportieve recreatie zoals wandelen, fietsen, hardlopen, ruitersport
en andere routegebonden vormen van sport en bewegen.

IV

Sportaanbod

Overzicht sport- en beweegaanbod Brunssum
Tak van sport
Atletiek
Badminton
Basketball
Biljart
Boksen
Dart
Denksport
Fietsen
Fitness
Gehandicaptensport
Golf
Gymnastiek
Handbal
Jeu de boules
Judo
Kickboksen
Paardensport
Rolhockey
Schietsport
Sjoelen
Taekwando
Tafeltennis
Tennis
Trimclub
Vissport

Aantal aanbieders
2
7
1
2
2
3
6
1
4
3
1
6
1
2
1
1
1
1
5
1
3
2
3
1
1
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Veldvoetbal
Tak van sport
Volleybal
Wushu
Zaalvoetbal
Zwemmen

4
Aantal aanbieders
9
1
10
4

Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar bijlage 7.

V

Sportstimulering

Sportstimuleringsbeleid
Het sportstimuleringsbeleid binnen de gemeente is gericht op drie doelgroepen:
• Jeugd
• Ouderen
• Mensen met een beperking
In het kader van de Breedtesportimpuls (BSI) en Buurt-Onderwijs-Sport impuls (BOS) heeft
de gemeente subsidie ontvangen. Uitvoering van de projecten vindt plaats door Sportpunt
Parkstad met betrekking tot de BSI. Voor uitvoering van projecten in het kader van de BOSimpuls dient nog besluitvorming plaats te vinden.

Schoolzwemmen
De gemeente Brunssum subsidieert nog steeds het zwemonderwijs en het vervoer ten
behoeve daarvan en wil dit ook handhaven. Het aantal groepen is inmiddels wel verminderd
van 3 naar 2. Door dit beleid levert de gemeente niet alleen een belangrijke bijdrage aan het
aanleren van zwemvaardigheid bij kinderen maar is er ook sprake van een gunstigere
exploitatie van het zwembad.

(Top)sportevenementen
In de gemeente Brunssum vindt een aantal topsportevenementen plaats die een belangrijke
uitstraling hebben binnen de gemeente als het gaat om deelnemersaantallen en
toeschouwers.
Brunssumse Parelloop
Dit evenement trekt jaarlijks 3000 deelnemers uit verschillende categorieën. Het evenement
is aangemerkt als één van de zeven Limburgse Top (Sport) Events.
LTCB-tennistoernooi
Dit toernooi, dat door de KNLTB wordt gewaardeerd met het maximaal aantal van vier
sterren is met afstand het sterkst tennisevenement in Limburg. Op de nationale
toernooikalender neemt het een prominente plaats in.
Voor Sjeng Schalke, Michaella Krajicek en de Limburgse Michelle Gerards betekende het
LTCB-tennistoernooi in Brunssum de opmaat naar een internationaal carrière.
Internationale damtoernooi
Dit is een belangrijk topsportevenement voor Brunssum dat de gemeente internationaal op
de kaart zet.
42
Sport- en beweegnota Brunssum

Wielerronde van Brunssum
Dit evenement heeft een belangrijke plaats binnen de wielerevenementen in Limburg en trekt
jaarlijks veel deelnemers en toeschouwers.
Overig
Daarnaast vinden er in Brunssum nog verschillende clubkampioenschappen e.d. plaats bij
verschillende sportverenigingen. Sporthal Rumpen is een belangrijke evenementenlocatie
waar veel deelnemers en toeschouwers zich verzamelen.

VI

Sportinfrastructuur

Gemeentelijke organisatie
De sector Burgerzaken bestaat uit de volgende afdelingen:
-

Sport, Recreatie, Accommodaties (SRA)
Welzijn en Onderwijs (WO)
Bevolking
Sociale Zaken

Er zijn bij de afdeling SRA 22 mensen (16,5 fte) werkzaam.
Op korte termijn is een herstructurering van de gemeentelijke organisatie voorzien. De
afdeling Sociale Zaken zal extern worden verzelfstandigd.
De afdeling bevolking zal komen te vallen onder de sector gemeentewinkel en de afdelingen
SRA en WO zullen deels opgaan in de sector leefomgeving.

VII Subsidies en Tarieven
Subsidiesystematiek
Op basis van de subsidieverordening welzijn, sport en recreatie wordt aan sportverenigingen
subsidie verstrekt.
Binnen de gemeente Brunssum wordt subsidie verstrekt voor:
• competitiedeelname voor leden
• sportkennismakings-activiteiten waarbij deelname openstaat voor niet-leden
• buurt-sportactiviteiten waarbij deelname openstaat voor niet-leden
Voor wat betreft de subsidiëring van de sportverenigingen is gekozen voor een subsidie voor
jeugdleden. Verder wordt ook veel belang gehecht aan professioneel kader.
Uit onderzoek onder de sportverenigingen in Brunssum blijkt dat 50% hoopt op een
verhoging van het sportbudget.

Tarievensystematiek
Tot op heden worden in Brunssum tarieven gehanteerd die zijn voortgekomen uit historische
ontwikkelingen maar deze tarieven zijn getoetst aan de omliggende regio.
De gehanteerde tarieven liggen, uitgaande van gemiddelden, boven het gemiddelde in de
provincie. De huur voor een voetbalveld inclusief kleedlokaal bedraagt in de provincie
Limburg gemiddeld € 1500,-. Een voetbalveld inclusief kleedlokaal in Brunssum kost de
vereniging ongeveer € 1600,-.
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Een uur gymzaal kost in Brunssum gemiddeld € 12,- voor een vereniging terwijl dit
provinciaal gemiddeld € 7,60 kost.
Brunssum besteedt gemiddeld € 54,76 per inwoner ten behoeve van sport en bewegen.
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Bijlage 2 Rapportage Sport 2006, SCP
Sportbeoefening
•

-

-

•
-

Sportdeelname
Volgens RSO richtlijn sportdeelname (incl. fietsen/wandelen en denksport, excl.
schoolsport, minimaal 12 keer per jaar) stijgt de sportdeelname bij de bevolking van
18-79 jaar van 60% in 2002 naar 64% in 2004.
Het totale ledenaantal van NOC*NSF lidorganisaties stijgt al sinds 1986 gelijkmatig
van 27% van de bevolking tot 30% in 2004.
Met name ouderen sporten aanmerkelijk meer dan in 1979. In 27 jaar is de
sportdeelname van 50-64 jarigen meer dan verdubbeld en van 65-plussers
verviervoudigd.
Percentage dat sport in de vrije tijd (AVO) incl. wandelen/fietsen:
• 6-11 jr.
93
• 12-19 jr.
90
• 20-34 jr.
77
• 35-49 jr.
71
• 50-64 jr.
55
• 65-79 jr.
33
Lager opgeleiden doen gemiddeld aanmerkelijk minder vaak aan sport dan
middelbaar/hoger opgeleiden.
Er is nauwelijks verschil tussen deelname van mannen en vrouwen.
De sportdeelname onder allochtonen blijft achter bij autochtonen (resp. 59% en
69%).
Jongvolwassenen (6-24 jr.) met een (lichamelijke) beperking blijken niet minder aan
sport te doen dan zonder beperking. In de groep 25-79 jarigen met beperking blijkt
het aandeel van mensen dat beweegt slechts de helft te zijn van het aandeel zonder
beperking.
37% van de bevolking sport liever niet alleen, 64% vindt het een dure hobby, 22%
vindt dat de gemeente weinig informatie geeft over waar je kunt sporten.
26% van de bevolking ondernam in 2005 een sportieve vakantie.
Takken van sport (volgens AVO onderzoek)
58% van de bevolking tussen 6-79 jr. deed in 2003 een solosport. 20% sportte in
teamverband.
Het meest beoefend worden zwemmen, toerfietsen/wielrennen, fitness en wandelen.
Mannen doen meer teamsport en vrouwen meer solosport.
53% van de sportende bevolking (excl. wandelen/fietsen) is lid van een
sportvereniging. Dit aandeel is het grootst onder jongeren. In 1990 was dit nog 60%.

Betrokkenheid: meningen, toeschouwers, vrijwilligers
•
•
•
•
•

Er zijn ongeveer evenveel mensen die prestatie in de sport belangrijk vinden als die
het overgewaardeerd vinden.
40% geeft aan via het sporten goede vrienden te hebben gemaakt.
Nederlanders keken in 2005 gemiddeld 106 uur naar sport op tv. Dat is hetzelfde als
in 2000. Het meest uitgezonden worden voetbal, tennis, wielrennen en autosport.
13% van de bevolking 18-79 jr. deed in 2004 vrijwilligerswerk in de sport. Dat aandeel
is sinds 1990 min of meer stabiel. Sport is de meest populaire vrijwilligerssector.
Bestuurders van sportverenigingen zijn met voornamelijk mannen (74% in 2001 en in
2005). Ze zijn met name autochtoon en tussen de 35 en 49 jaar oud.
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Sportinfrastructuur
•
•
•
-

Bonden en organisaties
Er waren in 2005 72 sportbonden, 12 provinciale sportraden en 94 lokale
sportservicepunten.
De KNVB, KNLTB en KNGU zijn (traditioneel) in 2004 het grootst. In opkomst zijn de
Golffederatie, de Hippische Sportfederatie en de Hockey Bond.
Accommodaties
Het aantal buitensportaccommodaties daalt licht maar het aantal
binnensportaccommodaties stijgt.
De meeste clubs huren hun accommodatie. Alleen bij golf en met name tennis zijn
meer accommodaties in eigendom.
Knelpunten bij verenigingen (volgens verenigingsmonitor NOC*NSF)
75% van de clubs had in 2005 knelpunten. In 2003 was dit 85%. Deze gaan met
name over kader- en ledenproblematiek.
Meer dan de helft van de verenigingen had in 2005 minimaal één bestuurs- of
vrijwilligersvacature. Dat geldt ook voor de jaren daarvoor.

Economie van de sport
•
•
•
•
•

Particuliere huishoudens besteedden in 2003 3,4 mld. euro aan sport. Dat is in tien
jaar tijd verdubbeld.
Het rijk besteedde in 2003 72 mln. aan sport. In 1999 was dit 27 mln. Provincies
gaven in 2003 10 mln. uit en gemeenten 1158 mln., met name aan accommodaties.
Ook dit zijn stijgende bedragen.
Het grootste deel van de baten van clubs zijn contributie, les- en entreegelden. Het
meeste geld gaat op aan huisvesting.
Sportclubs hadden in 2003 13.130 mensen in loondienst (excl. watersport en betaald
voetbal), met name in de training, verzorging en instructie. Per sporttak verschilt de
aard van de inzet. Sinds 1987 is dit aantal meer dan verdubbeld.
Bij accommodatie-exploitanten verdrievoudigde het totaal aantal mensen in
loondienst na 1988.

Sport, ruimte en tijd
•
•
•
•

De ruimte voor sport en recreatie in Nederland was in 2000 even groot als in 1996.
Aantal hectare bodemgebruik voor sportterreinen Limburg in 1996: 2561; in 2000:
2614. De relatieve stijging is groter dan de bevolkingsaanwas. Sommige provincies
kenden een daling.
60% van de verplaatsingen naar sportgelegenheden was in 2004 korter dan vijf
kilometer. In verhouding tot andere vrijetijdsbestedingen vinden relatief weinig
verplaatsingen > 30 km plaats.
Accommodatiegebonden sport vindt door de week met name rond 19:00 plaats; nietaccommodatie gebonden sport ’s morgens en met name rond het middaguur.
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Sport, bewegen en gezondheid
• In 2004 voldeed 50,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan de beweegnorm1
•

•
•

NNGB tegen 44,2% in 2000. Inactief was in 2004 8,2% tegen 9,2% in 2000.
In de categorie 35-54 jaar voldeed het grootste percentage aan de norm (55%), het
minste in de categorie 75-plussers (40%). Geslacht en opleidingsniveau maken
weinig verschil. Scholieren en studenten (18+) blijven achter bij werkenden en
huisvrouwen/-mannen (41 resp. 52%).
Jeugdigen (12-17 jaar) voldoen vaker aan de (strengere) fitnorm waardoor de
combinorm (voldoen aan NNGB of fitnorm) iets hoger uitvalt dan bij de 18-plussers.
Gemiddeld 20% van de sporters loopt een blessure op, met name mannen. In de
groep 12-17 jarigen is dit 42%. De meeste blessures worden in het veldvoetbal
opgelopen.

N.B.
De norm voor gezond bewegen bij jongeren (4-18 jaar) houdt in dat zij dagelijks een uur
(matig) intensief lichamelijk actief zijn, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week
een positief effect hebben op de lichamelijke fitheid.
De norm voor gezond bewegen bij ouderen (55-plussers) houdt in dat men ten minste 5
dagen per week gedurende een half uur per dag matig intensief beweegt.

Sport en onderwijs
•
•
•

•

In het basisonderwijs is het aantal minuten sport en bewegingsonderwijs in 2003
ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2001 (104 minuten). In het speciaal
basisonderwijs is het gedaald van 122 naar 114 minuten.
In het vmbo werd in het schooljaar 2004/5 156 minuten per week gesport en op
havo/vwo 144 minuten.
Landelijk zijn er 600 brede scholen in het basisonderwijs (2005). Dat is één op de tien
scholen. Sport maakt in een kleine 60% van de gemeenten enigszins of in grotere
mate deel uit van het aanbod op de brede school. In ruim 40% van de gemeenten
spelen sportverenigingen geen rol in de brede school.
Het aantal deelnemers aan de mbo-CIOS opleiding sport en bewegen is sinds 1995
meer dan verdrievoudigd. De arbeidsmarktpositie is desondanks niet opvallend
slecht.

Topsport
•
•

Per inwoner werd in 2004 2,51 euro in topsport geïnvesteerd. In 1997 was dit 1,28
euro.
In marktaandeel van behaalde punten tijdens Olympische spelen en wk’s neemt
Nederland een 18e positie op de wereldranglijst in (2004). Dat is een daling ten
opzichte van 2000.

1
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Bijlage 3 Provinciale Sportbeleid
Sportnota Provincie Limburg 2006-2008, sport verlegt grenzen in Limburg
Doelen provinciaal sportbeleid
-

Ondersteuning van de sportverenigingen (vrijwilligersorganisaties)
Ontplooiingskansen bieden aan jong talent
Het tegengaan van de ontgroening. Het bijdragen aan een goed woon-, werk- en
leefklimaat waardoor jongeren gestimuleerd worden om in Limburg te blijven wonen of
om jongeren van buiten de provincie aan te trekken.
Zoveel mogelijk Limburgers (gaan) sporten en bewegen
Het verbeteren van de gezondheid van alle burgers, specifiek kwetsbare groepen en
jongeren
Versterken van de sociale cohesie, stimuleren participatie, integratie en ontmoeting
Het verbeteren van de afstemming tussen voorzieningen- en sportaanbod op de
veranderende vraag
Het versterken van de leefbaarheid in kernen en buurten
Het leveren van een positieve bijdrage aan economie, toerisme, onderwijs en het imago
van Limburg.

Breedtesport








-

Provinciale breedtesportimpuls: gericht op actieve en passieve sportdeelname van
burgers die relatief weinig bewegen of die groepen uit de samenleving die extra aandacht
verdienen zoals jeugd, mensen met een functiebeperking, ouderen en minderheden.
Daarnaast wordt aangestuurd op innovatie van een meer op de vraag gericht
sportaanbod.
Trendy sporten dichtbij huis en overal: gericht op het verzorgen van een betere
aansluiting tussen school, naschoolse/buitenschoolse vrijetijdsbesteding en de
thuissituatie. Samenwerking met sportverenigingen is hierbij belangrijk uitgangspunt.
Gestreefd wordt om per jaar een aantal buurtsportpilots op te zetten.
Jongeren actief en sportief: gericht op het stimuleren van met name inactieve jeugd om
deel te nemen aan sportieve- en recreatieve activiteiten. Daarnaast dient men zoveel
mogelijk een structurele sportdeelname na te streven en het is hierbij relevant om samen
te werken met gemeenten en de georganiseerde sportvereniging.
Iedereen heeft recht op sport: gericht op die doelgroepen die hoge drempels ervaren om
aan sportbeoefening te doen. Deze drempels kunnen van lichamelijke aard (een
functiebeperking) financiële aard of sociaal-maatschappelijke aard zijn. Binnen dit
actiepunt wordt ingezet op:
verbetering van de sportinfrastructuur voor sporten met een beperking
vervoersregeling voor sporters met een beperking
sportdeelname kansarmen en allochtonen

Topsportplan



Topsport als stimulans voor de breedtesport in Limburg: gericht op een versterking van
de intrinsieke waarde van topsport en het versterken van de effecten richting economie,
toerisme, onderwijs en Limburg imago.
Infrastructuur voor topsportondersteuning: gericht op het ontwikkelen van een Limburgs
plan per sporttak waarbij de voorbeeldfunctie van topsport actief wordt ingezet om de
breedtesport te stimuleren. Deze aanpak per sporttak noemt men de sportzuil. Eerste
prioriteit wordt gegeven aan de Limburgse speerpuntsporten. Dit zijn: atletiek, handbal,
tafeltennis, turnen, triatlon, volleybal, wielrennen en zwemmen.
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Ondersteuning jong talent en topsporters: gericht op het stimuleren en ondersteunen van
het faciliteitennetwerk en het talentenfonds. Jonge talenten en topsporters zullen hun
voorbeeldfunctie actief moeten inzetten om inactieve mensen te stimuleren tot
sportdeelname.
Topsportevenementen

Sportondersteuning
Huis voor de Sport Limburg. Deze provinciale kennis- en adviesorganisatie voor sport en
bewegen kent de volgende belangrijkste doelstellingen:
- het realiseren van maatschappelijke doelen, waarbij sport als instrument wordt ingezet
- het bevorderen van stimuleringsactiviteiten voor specifieke doelgroepen
- het vergroten van de participatie en toegankelijkheid voor sport en bewegen
- sport als doel op zich, ter ontspanning en vermaak.
Er zijn vier pijlers benoemd die de basis vormen om deze doelstellingen te realiseren:
1. sportvoorzieningen
2. sportaanbod
3. sportstimulering
4. sportinfrastructuur
 Vrijwilligers in de sport: gericht op het verbeteren van de ondersteuningsmogelijkheden
voor vrijwilligersorganisaties
 Data- en expertisebank sport. Doel hiervan is:
- burgers en verenigingen meer informatie geven over het sportaanbod in Limburg
- een kennisbank voor het Huis voor de Sport Limburg bij de uitvoering van hun provinciale
steunfunctie
- een kennisbank voor de Provincie en gemeenten voor de ontwikkeling van beleid
- een instrument om resultaten van het provinciale sportbeleid te meten
 Stichting Service Medical: deze stichting zal een provinciale steunfunctie voor de sport
gaan vervullen.


Sportaccommodaties
Dit is primair gezien geen taak voor de provincie, maar de provincie kan in bepaalde gevallen
wel financiële ondersteuning geven. Een sportaccommodatie dient onderdeel uit te maken
van:
- BOS-project
- De infrastructuur op het gebied van sportaccommodaties van speerpuntsporten in
Limburg.
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Bijlage 4 Landelijke Sportbeleid
Uitvoeringsprogramma Samen voor sport, Bewegen, Meedoen, Presteren
(2006-2010).
Het uitvoeringsprogramma kent 3 pijlers: Bewegen, Meedoen en Presteren.

Bewegen

• Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB).
Doel: meer mensen sporten en bewegen voldoende en minder mensen zijn inactief.
Hiervoor wordt ingezet op de volgende aandachtsgebieden:
- Wijk: community aanpak.
- School: bekostiging diverse projecten Alliantie School en Sport.
- Werk: beweegbeleid bij bedrijven bevorderen
- Zorg: bewegen en sporten op recept
- Sport: meer bewegen in de sport

Meedoen

• Alliantie School en Sport Samen Sterker:
Doel: meer sport- en beweegmogelijkheden op en rond school door samenwerking tussen
scholen en sportorganisaties.
• Gemeenten aan zet:
Doel: samenwerking en samenhang op beleidsmatig en operationeel niveau. Uitwerking in
o.a. BOS-regeling en Regeling huisvesting brede scholen en sportaccommodaties.
• Nieuwe sportmogelijkheden:
Doel: sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod dat aansluit op de vraag van de
huidige en nieuwe leden.
• Meedoen allochtone jeugd door sport:
Doel: ontmoeting, binding, opvoeding en integratie van allochtone jeugd- en hun ouders- in
en door sport.
• Waarden en normen bij de sportverenigingen
Doel: door een preventief en repressief beleid wangedrag binnen sportverenigingen
tegengaan.
• Masterplan arbitrage
Doel: in de georganiseerde sport functioneren meer gekwalificeerde scheidsrechters, met
minder imagoproblemen.
• Sportkader
Doel: kwaliteitsbevordering van het sportkader in de georganiseerde sport.

Presteren

• Talentontwikkeling
Doel: meer jeugdige sporters maken carrière in de sport, van erkend talent naar
internationaal topsporter.
• Coaches aan de top
Doel: voldoende kwalitatief hoogwaardige coaches voor de geselecteerde
topsportonderdelen.
• Topsportevenementen
Doel: een bijdrage leveren aan ontwikkeling van topsport, de economie, Holland promotie,
nationale trots en sportstimulering en vrijwilligerswerk.
• Innovatie
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Bijlage 5 Uitwerking Basissportvoorzieningenregeling
I. Voetbal
Voetbal: gebouwen
Omschrijving

Basis/afschrijvingstermijn Non

Kleedkamers casco
Inrichting
kleedkamers

X/40 jaar
X (eerste inrichting)

X

Technische
X/40 jaar
installatieruimte
Technische installatie X/20 jaar

Hetgeen
gebruikelijk is
Conform norm;
inrichting voor
huurder
Conform norm;
geen inrichting
Inrichting voor
huurder

Scheidsrechterlokalen X/40 jaar
Bergruimte voor
spelmaterialen
Kantine
Keuken
Koeling
Bestuurskamer
Massageruimte
Toiletten
Krachthonk
Jeugdhonk
Alarminstallatie

Opmerkingen Dagelijks
onderhoud
Conform norm Huurder
Eerste
Huurder
inrichting
conform norm
Conform norm Huurder

X/40 jaar
X (max. 80 m2)
X
X
X
X
X
X
X
X

Huurder
(beperkt)
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
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Voetbal: velden
Omschrijving

Basis/afschrijvingstermijn Non

Opmerkingen

Onderhoud

1. Wedstrijdveld

X/ 40 jaar

Mits conform
VNG norm
NOC*NSF

Na 20 jaar
renovatie

- doelen
- jeugddoelen

X
X (2 doeltjes per 8 E/F
team)

- doelnetten
- cornervlaggen
- ballenvangers
- veldafscheiding
- verhard pad langs
wedstrijdveld
- verlichting

- dug-outs
- tribune
- omroepinstallatie
- kassahuisje
- vlaggenmasten
2. Trainingsveld
- doelen
- doelnetten
- verplaatsbare
doelen en doeltjes

X
X

Huurder
Huurder
Huurder
Huurder
Huurder

X/20 jaar
X/30 jaar
X
X

Geen
gemeentelijke
bemoeienis met
verlichting op
wedstrijdvelden

X
X
X

Huurder

Huurder
Huurder
Huurder

X (1 per complex)
X
X/ 40 jaar

Mits conform
VNG norm
NOC*NSF

Huurder
Na 20 jaar
renovatie

X

X: bij zandgrasveld 2 per
oefenveld, in alle andere
gevallen niet
- oefenveldverlichting X/30 jaar
- vervanging lampen

- kopgalg
- trapmuur
- veldafscheiding
3. Infrastructuur
- parkeerplaatsen
- fietsenstalling
- complexafrastering
- toegangsweg en
toegangspaden
- verlichting toegang
- bewegwijzering

Huurder
Huurder

X
X

X

Huurder
Huurder

Enkel kosten
lampen voor
club, de rest
voor gemeente

Huurder

X
X
X

Huurder
Huurder
Huurder

X

Huurder

X
X
X
X
X
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II. Tennis
Tennis: gebouw
Omschrijving

Basis/afschrijvingstermijn Non

Kleedkamers

X/ 40 jaar

Bergruimte voor
spelmaterialen
Technische
installatieruimte
Technische
installatie

X/ 40 jaar

Opmerkingen

Onderhoud
Geen
inrichting
Geen
inrichting

X/ 40 jaar
X/20 jaar

Kantine
Keuken
Koeling
Beregeningsruimte X
Bestuurskamer

X
X
X

Verwarming
niet
subsidiabel
Huurder
Huurder
Huurder

X

Huurder

Tennis: banen
Omschrijving

Basis/afschrijvingstermijn Non

Opmerkingen Onderhoud

Banen

X

Mits conform
vastgestelde
norm

Netten
Baanafrastering
Belijning

X (eerste inrichting)
X
X

Oefenmuur
Beregeningsinstallatie
Empirestoel
Telbord c.q.
reserveringsborden
Complexafrastering
Paden langs
tennisbanen
Groenvoorziening
binnen complex

X
X

X

Huurder
Bij eerste
aanleg en
renovatie

X
X

Huurder
Huurder

X
X
X (aanleg)

Huurder
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Bijlage 6 Toewijzingsbeleid binnensportaccommodaties.
Meer en meer wordt de behoefte gevoeld om te komen tot een uniform toewijzingsbeleid
voor de binnensportaccommodaties. Enerzijds om de nodige prioritering aan te geven tussen
verenigingen onderling en anderzijds om op deze wijze tot een betere indeling te komen
waardoor het beheer efficiënter gestalte kan worden gegeven.
Hiervoor zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.
Binnensportverenigingen die:
• voor de lichamelijke sportbeoefening van hun specifieke sporttak gebruik dienen te
maken van binnensportaccommodaties en die
• statutair gevestigd en werkzaam zijn binnen de gemeente Brunssum alsook
• aangesloten zijn bij een overkoepelende landelijke of gewestelijke organisatie, die
vervolgens weer is aangesloten bij NOC*NSF en die
• beschikken over een ledenaantal waarvan minimaal 75%, naar de toestand van 1
januari van het betreffend kalenderjaar, woonachtig zijn in de gemeente Brunssum
verdienen de voorkeur bij toewijzen van uren.
Voorts gelden bij gelijke claims op bepaalde uren door meerdere gebruikers die voldoen aan
het bovenstaande, de navolgende uitgangspunten:
• permanente verhuur gaat voor incidentele verhuur
• competitieve sportbeoefening prevaleert boven niet-competitieve sportbeoefening,
mits alsdan een optimale bezetting van de sporthal gegarandeerd is;
• de verhouding senioren/junioren in relatie tot het gevraagde tijdstip
• oudste rechten.
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Bijlage 7 Overzicht sport- en beweegaanbod Brunssum
Gemeentelijke relatie
Tak van sport
Naam vereniging/ instelling
Huur Subsidie
Erfpacht
Atletiek
Stichting Parelloop
nee
ja
Atletiek
Atletiek Vereniging Oranje Nassau
nee
ja
Badminton
Algemene Sportvereniging Jong Leven
ja
ja
Badminton
Badmintonclub Brunssum
ja
ja
Badminton
Badmintonclub Marebos
ja
nee
Badminton
De Rackets
ja
nee
Badminton
Groep Mevr. Smeets
ja
nee
Badminton
Groep van de Meer
ja
nee
Badminton
Badmintongroep gemeente Brunssum
ja
nee
Basketbal
Tracks Parkstad
ja
ja
Biljart
Biljartvereniging Concordia - In 't Ven
nee
nee
Biljart
De Treffers BV
nee
nee
Boksen
Bv Limburgia
ja
ja
Boksen
Nin Boksclub Brunssum
ja
nee
Dart
Dartclub The Royal Pub
nee
nee
Dart
Dartvereniging De Daltons
nee
nee
Dart
South Limburg Darts League
nee
nee
Denksport
Bridgeclub Bronsbeek
nee
nee
Denksport
Bridgeschool Leyten
nee
nee
Denksport
Bridgeclub No-smoking
nee
nee
Denksport
Damvereniging De Ridder
nee
ja
Denksport
Damvereniging DIOS
nee
ja
Denksport
Schaakvereniging Brunssum
nee
ja
Diverse
Stichting Ouderen Welzijn
ja
ja
Fietsen
Tour Wielerclub De Tweewielers
nee
nee
Fitness
Leo's arena
nee
nee
Fitness
Be Fit fitness
nee
nee
Fitness
Haafland sport
nee
nee
Fitness etc.
Theo Hoen Wellnesscentrum
nee
nee
Gehandicaptensport Brunssumse Sportvereniging voor Gehandicapten ja
ja
Gehandicaptensport Stichting Basissport Limburg afdeling Brunssum ja
ja
Gehandicaptensport Sportvereniging Gehandicapten De Mijnstreek
nee
ja
Golfen
Golfclub Brunssummerheide
nee
ja
Gymnastiek
Christelijke Sportvereniging Treebeek
ja
ja
Gymnastiek
Gymnastiekvereniging DOC
ja
ja
Gymnastiek
De Volhouders
ja
nee
Gymnastiek
Groep Dirks
ja
nee
Gymnastiek
Gymnastiekvereniging Fidelitas
ja
ja
Handbal
Handbalvereniging Brunssum
ja
ja
Jeu de boules
Jeu de Boelvereniging '88
ja
nee
Jeu de boules
K.W.K. Club. Jeu de Boules
nee
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Tak van sport
Judo
Kickboksen
Paardensport
Rolhockey
Schietsport
Schietsport
Schietsport
Schietsport
Schietsport
Sjoelen
Taekwondo
Taekwondo
Taekwondo
Tafeltennis
Tafeltennis
Tennis
Tennis
Tennis
Trimclub
Vissen
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Wushu
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal

Naam vereniging/ instelling
Judoclub Brunssum
Unicorn
Stichting Ruitersport Gaudemus Equis
Rolhockey Brunssum
Handboogvereniging Robin Hood
Schietvereniging De Prins
Schietvereniging Juliana
Schietvereniging Oud Römpe
Schietvereniging Treebeek
Sjoelvereniging "De Schuivers '80".
Taekwondo Vereniging Yul-Kok
Taekwondo Pal Gwe Brunssum
Pencak Organisasi Pancasila Mawar
Tafeltennisvereniging Bruno '78
Tafeltennisverenging Brunssum
L.T.C.B.
Tennisvereniging ATIVU
Tennisvereniging Meppen en Doorzetten
Trimclub Brunssum
Hengelsportvereniging Brunssum
BSV Limburgia
RKVV De Leeuw
SV Brunssum
SV Langeberg
Big Fun volleybal club
De Stunters
Volleybal club Sucundo Tiempo
Volleybal Combinatie Heerlen
Volleybalclub Meppes
Volleybalclub S.O.A.P.
Volleybalvereniging de Nettenmeppers
Volleybalvereniging Rumpen
Volleybalgroep gemeente Brunssum
Wushu instituut Hoyer
Fc. Perzik
Graus Bouw
Heidehoppers
Hypoboys
Old Boys
Soons
Tissingh
Z.v.v. Koutenveld
Z.v.v. Portz
Groep Marell

Tak van sport
Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen

Naam vereniging/ instelling
Brunssumse Watervrienden
Zwem en Polo Vereniging Brunssum
Zwemvereniging Hartpatiënten Brunssum
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Gemeentelijke relatie
Huur Subsidie
Erfpacht
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
Gemeentelijke relatie
Huur Subsidie
Erfpacht
ja
ja
ja
ja
ja
ja
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Diverse
Diverse

Brunssumse Sport Federatie
Overleg orgaan voetbal

nee
nee

ja
ja
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