Bijlage bij raadsbesluit nota sportbeleid 2008-2012 “Samenwerken aan een sportief en gezond
Bladel”

Beleidsvoornemens
1.

Onderwijsinstellingen, professionele kinderopvang, sportverenigingen en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor een sportieve en bewegingsstimulerende invulling van de naschoolse opvang en stellen hiertoe een actieprogramma op

2.

Actualisatie van het speelruimtebeleid als integraal onderdeel van het sportbeleid

3.

De onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de gemeente Bladel stellen gezamenlijk een
uitvoeringsprogramma op voor een intensivering van de kennismakingsmogelijkheden met de
sport in het kader van sportstimulering waarbij bij voorkeur wordt aangesloten bij de Nationale
Sportweek

4.

Door meerdere lokale sportverenigingen en ouderenorganisaties wordt een bijdrage geleverd
aan de samenstelling van een sporttakoverstijgend sport- en beweegaanbod voor ouderen. De
gemeente Bladel ondersteunt en financiert een dergelijk programma aanbod

5.

Vanuit een integrale beleidscontext (o.a. Wmo en sportbeleid) wordt in samenwerking met de
sportverenigingen toegewerkt naar een structureel sport- en beweegaanbod voor mensen met
een beperking. Hiertoe wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande initiatieven en mogelijkheden bij sportverenigingen in de gemeente Bladel alsook bij sportverenigingen in omliggende
gemeenten

6.

De gemeente Bladel wenst de samenwerking met de lokale sportverenigingen te intensiveren
om (beter) gebruik te kunnen maken van landelijke (subsidie)regelingen en het lokaal organiserend vermogen in samenwerking met andersoortige instellingen zoals onderwijs en welzijnsinstellingen. Hiertoe wordt primair aansluiting gezocht bij reeds bestaande overlegmomenten en
samenkomsten of verenigingenbijeenkomsten voor alle binnensportverenigingen en buitensportverenigingen per sportpark

7.

De gemeente Bladel gaat de gewenste verruiming van de binnensportcapaciteit nader uitwerken en realiseren

8.

Om de kwaliteit van het onderhoud en vervanging ten aanzien van binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Bladel ook voor de langere termijn te kunnen blijven garanderen
worden de bestaande meerjaren onderhoudsprogramma’s geëvalueerd en indien noodzakelijk
geactualiseerd

9.

De gemeentelijke ondersteuning in het kader van sport richt zich op basissporten. Niet basissporten kunnen op incidentele en gerichte basis maar niet op structurele basis een beroep
doen op ondersteuning door de gemeente. Ten aanzien van de basissporten blijft de gemeentelijke ondersteuning beperkt tot de basissportvoorziening

10.

De gemeente Bladel continueert het algemene jeugdsportsubsidiebeleid in zijn huidige vorm

11.

De gemeente Bladel staakt de sportstimuleringssubsidie gezien de geringe doelmatigheid en
de wens om op een andere wijze invulling te geven aan sportstimulering

12.

De gemeente Bladel continueert het huidige tariefstelsel met inachtneming van een prijsindexatie

13.

Middels een jaarlijkse interne evaluatie wordt de geleverde prestatie in het kader van het sportbeleid inzichtelijk gemaakt

14.

Gedurende de looptijd van het sportbeleid zal tweemaal een enquete onder sportverenigingen
worden gehouden om de effecten van het sportbeleid op sportverenigingen te meten

15.

Voor het meten van de effecten van het voorliggende sportbeleid op het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Bladel, worden enkele vragen hieromtrent toegevoegd aan regulier
bevolkingsonderzoek

Prioritering actiepunten

beleidsvoornemen

1

uitvoering

In samenspraak met direct betrokkenen wordt gekomen tot een verruiming van de beweeg en sport mogelijkheden tijdens de naschoolse
opvang
gemeente
Onderwijsinstellingen, professionele kinderopvang, sportverenigingen
en de gemeente
1e helft 2010
eenmalig € 25.000 en structureel € 2.500

trekker
actoren
prioriteit
kosten

beleidsvoornemen

3

uitvoering

uitvoering

trekker
actoren
prioriteit
kosten

Kennismaking met de sport
De onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de gemeente Bladel
stellen gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op voor een intensivering van de kennismakingsmogelijkheden met de sport in het kader van
sportstimulering waarbij bij voorkeur wordt aangesloten bij de Nationale
Sportweek
In samenspraak met direct betrokkenen wordt gekomen tot een verruiming van de sportclinincs, introductiedagen, schooltoernooien en andere activiteiten die bijdragen aan de kennismaking met de sport bij
schoolgaande jeugd
gemeente
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en gemeente
2e helft 2010
structureel € 5.000

trekker
actoren
prioriteit
kosten

beleidsvoornemen

Sporten & bewegen tijdens de naschoolse opvang
Onderwijsinstellingen, professionele kinderopvang, sportverenigingen
en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor een sportieve en
bewegingsstimulerende invulling van de naschoolse opvang en stellen
hiertoe een actieprogramma op

4

Sporten en bewegen voor ouderen
Door meerdere lokale sportverenigingen en ouderenorganisaties wordt
een bijdrage geleverd aan de samenstelling van een sporttakoverstijgend sport- en beweegaanbod voor ouderen. De gemeente Bladel
ondersteunt en financiert een dergelijk programma aanbod
In samenspraak met de sportverenigingen en ouderenorganisaties
wordt een gericht sport en beweegaanbod voor ouderen gerealiseerd
en gepromoot waaraan verschillende sportverenigingen, mede op basis van hun geschiktheid daartoe, een bijdrage leveren
gemeente
sportverenigingen, ouderenorganisaties en gemeente
1e helft 2009
Structureel € 7.500

beleidsvoornemen

5

uitvoering

In samenspraak met de sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties wordt een gericht sport en beweegaanbod voor mensen met een
beperking gerealiseerd en gepromoot waaraan verschillende sportverenigingen, mede op basis van hun geschiktheid en ervaring, een bijdrage leveren
gemeente
sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, verenigingen
die zich richten op mensen met een beperking en de gemente
2e helft 2009
Structureel € 5.000

trekker
actoren
prioriteit
kosten

beleidsvoornemen

6

uitvoering

prioriteit
kosten

uitvoering

trekker
actoren
prioriteit
kosten

Samenwerking
De gemeente Bladel wenst de samenwerking met de lokale sportverenigingen te intensiveren om (beter) gebruik te kunnen maken van landelijke (subsidie)regelingen en het lokaal organiserend vermogen in
samenwerking met andersoortige instellingen zoals onderwijs en welzijnsinstellingen. Hiertoe wordt primair aansluiting gezocht bij reeds
bestaande overlegmomenten en samenkomsten of verenigingenbijeenkomsten voor alle binnensportverenigingen en buitensportverenigingen per sportpark
een intensivering van de samenwerking om als partners meer te kunnen realiseren
gemeente
sportverenigingen, gemeente, onderwijs- en zorginstellingen, welzijnsorganisaties en overige instellingen die een betrokkenheid bij de sport
kennen
2009
-

trekker
actoren

beleidsvoornemen

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Vanuit een integrale beleidscontext (o.a. Wmo en sportbeleid) wordt in
samenwerking met de sportverenigingen toegewerkt naar een structureel sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Hiertoe
wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande initiatieven en mogelijkheden bij sportverenigingen in de gemeente Bladel alsook bij sportverenigingen in omliggende gemeenten

7

binnensportcapaciteit
De gemeente Bladel gaat de gewenste verruiming van de binnensportcapaciteit nader uitwerken en realiseren
Op basis van een nader op te stellen Programma van Wensen, een
investeringsraming, een exploitatieprognose alsmede de beheer- en
organisatiestructuur wordt de wenselijk geachte vernieuwing en verruiming van de binnensportcapaciteit verder uitgewerkt
gemeente
sportverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeente
2e helft 2008
PM

beleidsvoornemen

8

uitvoering

Evaluatie en zo nodig actualisatie van meerjaren onderhoudsprogramma’s
gemeente
Externe deskundige en de gemeente Bladel
2012
PM

trekker
actoren
prioriteit
kosten

beleidsvoornemen

uitvoering
trekker
prioriteit
kosten

meerjaren onderhoud
Om de kwaliteit van het onderhoud en vervanging ten aanzien van
binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Bladel ook voor
de langere termijn te kunnen blijven garanderen worden de bestaande
meerjaren onderhoudsprogramma’s geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd

13

effect & prestatie
Middels een jaarlijkse interne evaluatie wordt de geleverde prestatie in
het kader van het sportbeleid inzichtelijk gemaakt

14

Gedurende de looptijd van het sportbeleid zal tweemaal een enquete
onder sportverenigingen worden gehouden om de effecten van het
sportbeleid op sportverenigingen te meten

15

Voor het meten van de effecten van het voorliggende sportbeleid op
het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Bladel, worden enkele vragen hieromtrent toegevoegd aan regulier bevolkingsonderzoek
actieve evaluatie van de geleverde prestatie en resultaten van het
sportbeleid
gemeente
2e helft 2009
Structureel € 2.500

