Sportvisie
o'Geldrop-Mierlo, ver'ì,veven met sport"
1. lnleiding
ln 2013 heeft het college van de gemeente Geldrop-Mierlo de sport- en beweegnota "Geldrop-Mierlo
Sterk in Beweging" vastgesteld. ln dit document stonden de uitgangspunten verwoord van het
gemeentelijk sportbeleid zoals wijdit de afgelopen jaren hebben ingezet. Dit visiedocument gold van
2013-2016.ln 2016 hebben wij het sportbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie is in oktober 2016
vastgesteld door het college en ter informatie aan uw raad doorgestuurd. Naar aanleiding van deze
evaluatie heeft de gemeenteraad gevraagd een nieuwe brede sportvisie op te stellen. ln het najaar
van 2017 hebben wij in de Leefkamer een inputsessie gehouden, waarbij de raadsfracties hun ideeén
ten aanzien van de nieuwe sportvisie hebben ingebracht. De raad gaf aan dat de wens bestaat voor
integraal sportbeleid. Hierbij dienen verschillende beleidsterreinen verbonden te worden. De input
vanuit de raad is gebruikt om dit beleidsdocument op te stellen.
Bij het opstellen van dit beleidsdocument hebben wij aansluiting gezocht bij de gemeentelijke
strategische visie. ln de uitwerking van onze gemeentelijke strategische visie speelt sport en bewegen
namelijk een belangrijke rol. Sport is naast zorg en duurzaam ontwikkelen in een innovatieve
omgeving, één van de drie rode draden waarop de gemeente Geldrop-Mierlo zich kan onderscheiden.
Binnen de strategische visie is het onderwerp sport verder uitgewerkt. Hierover is het volgende
opgemerkt:
"Geldrop-Mierlo rs ons thuis. Een thuis dat voortdurend uitnodigt om mee te doen, te bewegen,
gezond te zijn en te blijven, met elkaar of individueel. Zo zijn er tal van recreatieve en
sportmogelijkheden in de openbare ruimte; van speeltuintjes tot beweegtoestellen. Sportverenigingen
maken nu en in de toekomst deel uit van het DNA van onze samenleving. Wij geloven dat sport
mensen bij elkaar brengt. Sportieve evenementen met een regionale en (inter)nationale uitstraling
vinden daarom bijons een warm welkom."

ln het nieuwe coalitieprogramma is veel aandacht voor wijkgericht werken en het leggen van
verbindingen in de lokale gemeenschap. Het onderwerp sport kan hierin een belangrijke rol vervullen
Ook kan sport een belangrijke rol vervullen als preventie-instrument voor de zorg. Mensen die
regelmatig sporten en bewegen maken minder gebruik van zorgvoorzieningen. Mede vanuit deze
optiek willen wij het sporten en bewegen onder onze inwoners stimuleren. Sportverenigingen en de
buurtsportcoaches, maar ook scholen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.
De sportvisie is een uitwerking van de genoemde elementen uit de strategische visie en het nieuwe
coalitieprogramma.
Bij het opstellen van deze visie is, conform onze strategische visie, niet uitgegaan van grote
beleidsvisies of 100% dichtgetimmerde beleidsprogramma's. Welwillen wijde uitgangspunten
verwoorden en onze ambities voor de komende jaren inzichtelijk maken.
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2. Effecten Sportbeleid
Allereerst hebben wij ons de vraag gesteld welke effecten wijvoor ogen hebben met het sportbeleid.
Vanuit de strategische visie, het kernakkoord, gesprekken met de gemeenteraad en partners komen
vier beoogde effecten naar voren. Dit zijn de volgende:
a. Bevorderen gezondheid
Het uiteindelijke doel van het sportbeleid is
het bevorderen van de gezondheid van onze
inwoners. Er bestaat een positieve invloed
van sport en beweging op de gezondheid. Er
is een bewezen positieve invloed op onder
meer algemene bewegingsvaardigheden,
uithoudingsvermogen, spierkracht, hart- en
vaatziekten, verhoogde bloeddruk,
overgewicht en het oplossen van stress. De
positieve effecten zijn het sterkst bij non
competitieve activiteiten die met regelmaat
en voldoende voorbereiding worden
ondernomen. Bij intensief (competitief)
sporten zijn nog steeds positieve effecten te
verwachten, maar neemt ook de kans op
negatieve gezondheidseffecten zoals
blessures toe. Voor het overgrote deel van
de bevolking van Geldrop-Mierlo geldt echter
dat sporten een positief effect heeft op de
gezondheid.
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b. Mensen meer gaan bewegen
De inwoners van onze gemeente maken uiteindelijk zelf de keuze of zij zelf gaan sporten of niet. De
inzet van ons sportbeleid is dat wij de inwoners van Geldrop-Mierlo zo veel mogelijk stimuleren en in
de gelegenheid stellen om te bewegen. Hierbij kunnen wijverschillende instrumenten inzetten. Denk
hierbij aan het bieden van een goed accommodatie- en voorzieningenbeleid en de intensivering van
samenwerking tussen diverse betrokken partners. De buurtsportcoaches hebben hierin een centrale
rol, maar ook scholen en sportverenigingen zijn voor ons belangrijke partners. Het goed inzichtelijk
maken van sportaanbod, in de directe omgeving en daarbuiten, is daarin essentieel. Voor kinderen
gebeurt dit onder meer via Sjors Sportief, via onze buurtsportcoaches gaan we dit ook voor andere
doelgroepen beter in kaart brengen.

c. Sociale participatie en integratie
De rol van sport en beweging binnen het sociaal domein is de afgelopen jaren aan het veranderen.
Sport kan in onze ogen een belangrijke rol spelen in het behouden of creëren van meer sociale
samenhang of het vergroten van de leefbaarheid in een buurt. Hierbij merken wij op dat het enkel
creëren van sportmogelijkheden in een buurt alleen niet voldoende is. Ook is er een stuk begeleiding
en ondersteuning nodig om mensen te stimuleren om mee te doen. Hierbij vervullen de
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Bethanië en hier ondersteuning te bieden is hier al op ingezet. Ook zijn er met behulp van onze
buurtsportcoaches al op verschillende plaatsen beweeggroepen voor ouderen actief. Veelal
zelfstandig, met incidentele coaching van onze buurtsportcoaches. Mensen blijven hierdoor fitter,
maar het creëert ook bekendheid met elkaar en een stuk onderling vertrouwen. Bovendien zijn het
activiteiten in de openbare ruimte, wat ook de drempel voor anderen verlaagd.
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d. Zefiredzaamheid
Een positief effect dat nog niet is benoemd is het feit dat mensen die bewegen langer zelfredzaam
blijven. Mensen die actief blijven komen ook op hogere leeftijd langer onder de mensen en hebben het
gemakkelijker om hun sociale contacten op peil te houden. Daarmee kunnen sporten en bewegen een
belangrijke bijdrage leveren aan het langer zelfredzaam houden van onze inwoners.

3. Uitgangspunten Sportbeleid
Om de beschreven effecten te bereiken hebben wij een aantal uitgangspunten benoemd. Aan de hand
van deze uitgangspunten wordt het sportbeleid verder ingevuld. De volgende uitgangspunten hebben

wijbenoemd:

.

Basisvoorzieningen dienen op orde te zijn

.Sport en bewegen voor iedereen

.Ruimte voor vernieuwing en innovatieve ideeën

ln deze nota zijn deze uitgangspunten uitgewerkt, waarbij ook aandacht is gegeven aan de
ontwikkelingsagenda voor de komende jaren.

34. Basisvoorzien¡ngen dienen op orde te zijn.
De basisvoorzieningen voor sportbeoefeningen dienen in de gemeente op orde te zijn, zodat een
goede sportcultuur in de gemeente gerealiseerd kan worden. Voor een goede sportbeoefening in de
gemeente zijn ten eerste goede sportaccommodaties vereist. Daarnaast vervullen de
sportverenigingen een belangrijke rol. Dit betekent dat binnen ons sportbeleid deze twee zaken
worden aangemerkt als basisvoorziening en voorop dienen te staan.
a. Sportaccommodaties
Het sportbeleid binnen de gemeenten richt zich van oudsher op het beheren en onderhouden van
sportaccommodaties. De gemeente Geldrop-Mierlo besteedt hier samen met haar verenigingen veel
aandacht aan en mede daardoor zijn de gemeentelijke sportvoorzieningen dan ook op een hoog
niveau. Uitgangspunt in ons beleíd is dat wij de sportaccommodaties op het huidige hoge niveau
kunnen handhaven. Het onderhoud van de sportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van
activiteitenplannen. ln deze plannen is het onderhoud van de sportaccommodaties uitgewerkt. Aan de
hand van afschrijvingstermijnen is bepaald wanneer wij zaken vervangen. Waar het kunstgrasvelden
betreft worden er eerst keuringen uitgevoerd alvorens wij overgaan tot het renoveren van velden. De
afgelopen jaren zien wij dat kunstgrasvelden als gevolg van goed onderhoud langer meegaan dan de
afschrijvingstermijn. lnvesteringen kunnen daarmee worden uitgesteld. Dit levert uiteindelijk een
besparing op voor de gemeente.
Tot slot wijzen wij erop dat er naast de gemeentelijke sportaccommodaties ook sportverenigingen in
de gemeente actief zijn die een accommodatie in eigendom hebben. Deze verenigingen ontvangen in
veel gevallen wel subsidie.
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Hier onder werken we voor de verschillende soorten sportaccommodaties uit wat we de komende
jaren gaan doen.

Sporthallen
Voor de binnensport zijn er drie gemeentelijke sporthallen. Dit gaat om Sporthal De Weijer in Mierlo en
Sporthal De Kievit en de Coevering in Geldrop. ln deze sporthallen is een groot aantal verenigingen
actief, maar ook de scholen in de gemeente maken hier veel gebruik van. Naast de sporthallen zijn er
ook sportverenigingen met een eigen binnenaccommodatie. Denk hierbij aan de
hand boogverenigingen en tafeltennisvereniging Unicu m.
Wij zien de afgelopen jaren een daling van de verhuur van de sporthallen. Dit hangt samen met het
feit dat sportverenigingen te kampen hebben met een dalend aantal (jeugd)leden. Vooral sporthal De
Coevering heeft te maken met lagere bezetting. Het nieuwbouwtraject van het Strabrecht College
biedt kansen voor sporthal De Coevering. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre het Strabrecht
College gebruik kan maken van De Coevering wanneer de nieuwbouwplannen worden gerealiseerd.
Een sportkantine is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende sporthal. Een goede
kantinevoorziening draagt namelijk bij aan een bruisend verenigingsleven. Dit betekent dat de
sportkantines open moeten zijn wanneer er sportactiviteiten zijn in de sporthallen. Het vraagstuk van
het privatiseren van sportkantines is op dit moment zeer actueel. Aan de ene kant ligt er de vraag om
de sportkantine van De Weijer te privatiseren, tenivijl de eigenaar van Hoog en Droog ons heeft
aangeboden om de sportkantine van De Coevering terug te kopen.
De sportkantine van Sporthal De Coevering was vaak niet geopend wanneer er sprake was van
sportactiviteiten. Omdat deze sportkantine is geprivatiseerd is het voor ons lastig gebleken om
hierover afspraken te maken. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij vanuit de sportverenigingen klachten
hebben gehad over het gebrek aan kantinefaciliteiten. ln de andere sportkantines zien wij de
afgelopen jaren dat de samenwerking met de uitbaters goed verloopt en dat de kantine echt als een
onderdeel van de sporthallen wordt ervaren met een meenvaarde voor de sporters.
Dit maakt dat wij vanuit het oogpunt van sport zeer terughoudend zijn ten opzichte van het
privatiseren van sportkantines. Wijwillen graag grip houden op de bedrijfsvoering van sportkantines
om een goede dienstverlening aan onze sporters te kunnen verlenen.

Sportparken
Voor de buitensport beschikt de gemeente over een aantal sportparken. Op deze sportparken zijn veel
verenigingen in verschillende sporten actief. Hierbij zijn uiteraard de traditionele veldsporten zoals
tennis, voetbal en hockey vertegenwoordigd, maar ook hebben wij een wielerbaan en verschillende
kynologenclubs. De meeste verenigingen huren de velden van de gemeente. De clubgebouwen en de
kleedkamers zijn echter in veel gevallen geprivatiseerd. Dit betekent dat de meeste verenigingen zelf
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de onderhoudskosten van hun clubgebouw.
Op dit moment zien wij de volgende ontwikkelingen op het terrein van de sportparken:
Ook deze verenigingen hebben te maken met een teruglopend aantal (jeugd)leden. De mate waarin
dit gebeurt, verschilt erg per sport. Bij hockey en voetbal is dit op dit moment nog redelijk beperkt,
echter bij tennis is dit veel meer het geval. Voor de komende jaren voorzien wij op dit punt nog geen
grote problemen. Wanneer deze daling zich structureel voortzet dan zullen wij hierover met tJe
betreffende verenigingen het gesprek moeten aangaan en moeten bekijken welke gevolgen dit heeft
voor deze verenigingen en onze buitensport accommodaties. Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat er
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Een andere belangrijke ontwikkeling is de renovatie van onze kunstgrasvelden als gevolg van het
rubbergranulaat. ln de periode 2017-2020 gaan wijde toplagen van onze kunstgrasvelden vervangen
in verband met de aanwezigheid van rubbergranulaat. ln het najaar van 2017 is de toplaag van het
veld van Mifano vervangen. ln het voorjaar van 2018 is de toplaag van het Cruyff-court vervangen. ln
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de zomer van 2018 is op sportpark de Kievit van twee velden de toplaag vervangen. ln de zomer van
2019 zullen de laatste 2 velden op sportpark De Kievit worden vervangen.
Op sportpark Oudven in Mierlo constateren wij dat het clubgebouw van Hockeyclub Mierlo niet meer
voldoet aan alle eisen. Ten eerste dient er groot onderhoud te worden uitgevoerd. Daarnaast is het
aantal (jeugd)leden afgelopen jaren toegenomen. ln overleg met HC Mierlo wordt momenteel
onderzocht hoe wij het clubgebouw weer up{o-date kunnen krijgen. De komende jaren werken we dit
verder uit naar concrete plannen en gaan we hiermee aan de slag.
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We zien dat veel mensen aandacht hebben voor sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde
manier van leven. Steeds meer mensen doen dit individueel en niet meer in verenigingsverband.
Daardoor zien we de vraag naar openbare accommodaties in de buitenlucht, waar mensen kunnen
sporten en bewegen toenemen. Ook deze sporters willen we de komende jaren faciliteren.
De afgelopen jaren zijn we hier al mee gestart. Als voorbeeld noemen wij het Cruyff-court, de
calisthenics{oestellen en het beachvolleybalveld in Mierlo. Deze voorzieningen zijn openbaar
toegankelijk en niet aan verenigingen gebonden. Op deze wijze willen wij de individuele sporter
faciliteren. De buurtsportcoaches en scholen maken ook gebruik van deze voorzieningen bij het
organiseren van sportactiviteiten. Naar de toekomst toe willen wij in de buitenruimte nog meer
sportfaciliteiten realiseren. Hierbij denken wij zeer breed. Voor kinderen kan dit gaan om
speelvoorzieningen, maar ook fiets- en wandelroutes willen wij verder ontwikkelen. Op deze manier
bevordert de leefomgeving zoveel mogelijk een gezonde levensstijl en het kan bovendien helpen om
toerisme te stimuleren.

Zwemvoorzieningen
De gemeente heeft verschillende zwemvoorzieningen. ln de kern Geldrop is het zwembad de Smelen
het belangrijkste zwembad. De gemeente ondersteunt dit zwembad via een subsidie. Op dit moment
loopt een traject waarbij de toekomst van zwembad De Smelen centraal staat. ln dit traject staat de
vraag centraal hoe wij een toekomstbestendige zwemvoorziening in de gemeente Geldrop-Mierlo
kunnen behouden. Naast De Smelen kent de gemeente ook enkele particuliere zwemvoorzieningen,
waarvan het zwembad op hetWolfsven de bekendste is. Deze zwembaden zijn particulier en hebben
geen financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
Verd u u rzami ng accom modaties

Voor Geldrop-Mierlo is duurzaamheid een belangrijk thema. Daarom zetten we ook in op
verduurzaming van onze sportaccommodaties. Via het verstrekken van subsidie stimuleren wij
verenigingen met eigen accommodaties om te verduurzamen. Ook bekijken wij continu in hoeverre wij
de bestaande sporthallen kunnen verduurzamen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot dubbel glas
en de aanleg van zonnepanelen bij sporthal de Weijer. Op onze sportvelden zijn de afgelopen jaren al
veel verlichtingsinstallaties vervangen door Ledverlichting. Binnen de plannen voor het vernieuwen
van onze zwemvoorziening streven wij ook naar een duurzame zwemvoorziening waarbijwij kijken of
deze all-electric gerealiseerd kan worden.

Samenvatting
Wijwillen de basisvoorzieningen op het gebied van sport goed op orde hebben. Op dit moment
hebben wij sportaccommodaties van een hoge kwaliteit. Uitgangspunt is dat wij het huidige
hoogwaardige niveau kunnen handhaven en waar mogelijk verduurzamen.
Wij zien de komende periode de volgende uitdagingen:

.
o
o
o

Het realiseren van een duurzame, toekomstbestendige zwemvoorziening
Het moderniseren van het clubgebouw van HC Mierlo.
Ontwikkelen van meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte.
Verduurzaming van de sportaccommodaties
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b. Sportverenigingen
Naast de sportaccommodaties spelen de sportverenigingen een cruciale rol binnen het sportbeleid. Zii
worden dan ook aangemerkt als basisvoorziening. Voor de gemeente is het daarom van groot belang
dat sportverenigingen goed functioneren. Sportverenigingen kunnen de gemeente helpen bij het
realiseren van maatschappelijke doelen. Het stimuleren van sport en bewegen heeft bíjvoorbeeld een
positieve uitwerking op de gezondheid van mensen. Daarnaast vervullen sportverenigingen ook een
belangrijke sociale rol in de gemeenschap. Een sportvereniging creëert voor de leden een belangrijk
sociaal netwerk dat verder gaat dan alleen sporten. Dit netwerk kan ook worden gebruikt ten behoeve
van bijvoorbeeld de integratie van statushouders. De gemeente wil daarom de verenigingen graag
faciliteren, waarbij echter wel voorop staat dat sportverenigingen in eerste instantie zelf
verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering en levensvatbaarheid. De gemeente ondersteunt
sportverenigingen op verschillende manieren. Op dit moment zien wij dat veel verenigingen het
moeilijk hebben. Dit hangt onder andere samen met teruglopende ledenaantallen en het feit dat het
lastig is om vrijwilligers te vinden. Het is niet ondenkbaar dat er in de komende periode van vijf tot tien
jaar een aantal verenigingen als gevolg hiervan zullen stoppen. Uitgangspunt in ons sportbeleid is dat
wij dit zo veel mogelijk willen voorkomen. De bestaande structuur van sportverenigingen willen wij op
het huidige niveau handhaven.

Wanneer er sportverenigingen komen die willen stoppen dan zullen wij in eerste instantie altijd het
gesprek aan gaan en meedenken in hoeverre er mogelijkheden zijn om deze verenigingen in stand te
houden. Vervolgens zalworden bekeken in hoeverre wij dergelijke verenigingen ook extra
ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van extra middelen. Hierbij zullen wij
uiteindelijk moeten bepalen hoe belangrijk wij het voortbestaan van een bepaalde vereniging vinden
voor de gemeente. Bij het vaststellen van het subsidiebeleid heeft de raad maatschappelijke effecten
vastgesteld die als leidraad gebruikt worden bij het bepalen van de subsidies. Deze maatschappelijke
effecten kunnen ook gebruikt worden als leidraad voor eventuele extra verenigingsondersteuning.

Subsidíe
Het belangrijkste instrument dat de gemeente heeft om sportverenigingen te ondersteunen is het
instrument van de subsidie. Op dit moment kennen wij een subsidiestelsel waarbij de hoogte van de
subsidie is gebaseerd op activiteiten. Daarnaast krijgen verenigingen extra ondersteuning wanneer zij
activiteiten voor bepaalde doelgroepen ondersteunen. Denk hierbij aan jongeren of mensen met een
beperking. Op dit moment zijn wij bezig met het vernieuwen van het subsidiebeleid. Binnen deze
discussie staat de systematiek van het subsidiestelsel niet ter discussie. Wij denken namelijk dat het
huidige systeem waarbijsubsidies gebaseerd worden op activiteiten goed werkt. Wel kunnen wij
bekijken in hoeverre de te subsidiëren activiteiten aangepast dienen te worden.
ln 2018 wordt zal het nieuwe subsidiebeleid worden ontwikkeld. Binnen dit traject is ook aan de
verenigingen gevraagd om deel te nemen aan het traject van burgerparticipatie. Ook de nieuwe
Sportraad wordt benaderd om hierin mee te denken.

Vrijwilligers
Vanuit de verenigingen wordt aangegeven dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden. Het
betreft hier in het bijzonder de structurele functies, zoals bestuursfuncties, trainers of coaches. De
verenigingen zijn zoals gezegd in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering
Verenigingen kunnen hierbijwel worden gefaciliteerd. Dit gebeurt op verschillende manieren.

o

Steunpuntvrijwilligers
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vrijwilligersaangelegenheden en het bevorderen en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in
Geldrop-Mierlo. Waar in het verleden de focus lag op het werven en begeleiden van de vrijwilliger
zien wij de laatste twee jaar een verschuiving naar een meer vraag gestuurde aanpak. Het
Steunpunt zoekt contact met de verenigingen en stelt de vragen van verenigingen juist meer
centraal. Dit vinden wij een gunstige ontwikkeling en proberen deze te ondersteunen.
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Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
De gemeente kent een regeling voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Vanuit deze
regeling worden bijvoorbeeld trainerscursussen en scheidsrechters cursussen betaald. Deze
regeling valt binnen de subsidieregelingen. Deze regeling wordt ook betrokken bij het herijken van
het subsidiebeleid.
ln de komende jaren zal het probleem van de vrijwilligers groter worden. Er is namelijk sprake van
vergrijzing onder vrijwilligers. Als gevolg van het feit dat mensen later met pensioen gaan zien wij dat
een groep potentiële vrijwilligers verdwijnt. Hierbij is het van belang dat het ook hier in eerste instantie
de verantwoordelijkheid van de vereniging is om voor voldoende vrijwilligers te zorgen. Wel zien wij
het als taak om mee te denken in oplossingen voor dit probleem, immers een goed verenigingsleven
vinden wij van groot belang en dit kan niet in stand worden gehouden zonder vrijwilligers. Samen met
het Steunpunt vrijwilligers en Senzer willen wij bekijken in hoeverre het mogelijk is om
bijstandsgerechtigden in te zetten voor vrijwilligersfuncties. Ook tijdens diverse inspraakmomenten
rondom subsidiebeleid en cultuur is door verschillende maatschappelijke organisaties aangegeven dat
een betere ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gewenst is. ln de verdere
uitwerking van het subsidiebeleid zal hier aandacht voor zijn.

Ledenaantallen
Een ontwikkeling die zorgen baart is het teruglopende ledenaantal bij een groot aantal
sportverenigingen. ln 2017 is een nieuwe subsidieperiode van start gegaan. ln dit kader zijn de
subsidieaanvragen van de sportverenigingen opnieuw beoordeeld. Uit de aanvragen blijkt dat de
meeste sportverenigingen te kampen hebben met dalende ledenaantallen. Op dit moment leidt dit bij
de meeste verenigingen nog niet tot onoverkomelijke problemen, maar als deze lijn zich doorzet zien
wij naar de toekomst toe wel problemen ontstaan. ln het bijzonder zien wij in de tennissport een forse
daling van het ledenaantal. Omdat wij twee grote tennisparken verhuren houden wij deze ontwikkeling
goed in de gaten. De oorzaak van deze daling kan worden gezocht in de opkomst van de individuele
sporter. Veel mensen melden zich niet meer aan bij een vereniging, maar gaan sporten bij een
sportschool, of gaan sporten uitoefenen waar zij geen verenigingen bij nodig hebben. Dit zien wij veel
bij hardlopen of wielrennen. Een tweede oorzaak van de daling is dat er minder kinderen zijn. Wij zien
in de demografische cijfers dat er aljaren minder kinderen worden geboren. Dit heeft tot gevolg dat er
ook minder kinderen lid worden van sportverenigingen.
Wijwillen de verenigingen graag ondersteunen bij het werven van nieuwe leden. Hierbij kijken wij naar
verschillende doelgroepen. Via de lijn van sporten op school en Sjors sportief willen wij de jeugd
kennis laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen. Een vergelijkbaar project voor
ouderen is het Project Max Vitaal. Hierbijworden ouderen gestimuleerd om meer te gaan sporten en
kunnen zij ook kennis maken met sportverenigingen. Deze projecten willen wij de komende jaren
blijven ondersteunen. Daarnaast spelen Buurtsportcoaches een belangrijke rol in het stimuleren van
sport en beweging. Dit kan in veel gevallen ook de opstap zijn naar een lidmaatschap bij een
sportvereniging.

Samenvatting
Ten aanzien van het verenigingsleven speelt een aantal zaken:
Teruglopende ledenaantallen: Wijconstateren ten eerste teruglopende ledenaantallen bijeen
groot aantal sportverenigingen. Wanneer het voortbestaan van de sportverenigingen hierdoor in
het geding komt dan zullen wij altijd het gesprek aan gaan en meedenken in hoeverre er
mogelijkheden zijn voor de vereniging en in hoeverre wij dergelijke verenigingen ook extra
ondersteuning kunnen bieden.
Vrijwilligers: Voor de verenigingen wordt het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Wijwillen in
samenspraak met het Steunpunt vrijwilligerswerk en Senzer bekijken of er oplossingen zijn te
bedenken door bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden in te zetten.
Subsidies: ln 2018 wordt een nieuw subsidiebeleid opgesteld. Verenigingen zullen hierbijworden

o

o
.

betrokken.
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38. Sporten en bewegen voor iedereen
ln de gemeente vinden wij het belangrijk dat sport toegankelijk is voor alle inwoners van GeldropMierlo. Deze toegankelijkheid kan in eerste instantie heel praktisch worden benaderd. Bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van veel sportvoorzieningen in de openbaarheid en door te zorgen voor goede
sportaccommodaties. Hier zijn wij in de vorige paragraaf uitgebreid op ingegaan. ln deze paragraaf
gaan wij in op de toegankelijkheid van sport voor onze inwoners. Hierbij maken wij onderscheid tussen
verschillende doelgroepen.
a. Jongeren
Een belangrijke doelgroep van ons sportbeleid zijn de jongeren. Wij zien al jaren de ontwikkeling dat
jongeren in de leeftijd 12tol2}jaar minder vaak gaan sporten. Uit onderzoek van het Mulier lnstituut
blijkt dat in 2016 iets meer dan 70 procent van de tieners elke week aan sport deed. ln 2001 was dat
nog bijna 80 procent. Verschillende verklaringen worden gegeven voor deze afname. Mogelijk heeft
het te maken met de opkomst van sociale media, maar ook zijn er andere oorzaken aan te wijzen.
Het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de veranderde samenstelling van de jeugd in
Nederland. Meisjes van allochtone afkomst doen vaak minder aan sport. Ook bijbanen hebben een
negatieve invloed op sportdeelname.
Als gemeente willen wij onder andere via sportvoorzieningen in de openbare ruimte de jongeren in
beweging brengen en houden. Voorbeelden hiervan die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zijn het
Cruyff-court en de calisthenicsparken. Deze zijn ook nadrukkelijk op verzoek van (en in samenwerking
met!) de jongeren zelf tot stand gekomen. Wij zien dat deze voorzieningen goed gebruikt worden en
dat jongeren hiervoor openstaan.
JOGG

Wijwillen binnen dit kader ook het JOGG noemen. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht.
Het is een lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen
zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te
maken. Daarbij hoort (het stimuleren van) een actieve en gezonde leefstijl van jongeren en hun
omgeving. Met elkaar gaan we werken aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. ledereen
die is aangesloten bij JOGG-Geldrop-Mierlo zel zich hiervoor in. Dit varieert van sportclub tot
supermarkt tot huisarts. De gemeente heeft een JOGG-regisseur die deze activiteiten aanstuurt. De
kracht zit in de gezamenlijke aanpak en het herhalen van dezelfde boodschap. Op school, op straat, in
de supermarkt, maar ook thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te
leven. Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moeten de gewoonste zaak van de
wereld worden.
Ook het verenigingsleven kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Vanuit het JOGG stimuleren
wij sportverenigingen om mee te doen aan het project "De gezonde sportkantine". Ook hebben wij bij
verschillende sportverenigingen een watertappunt gerealiseerd. Ook het cretåren van openbare
sportgelegenheden, zoals het beachvolleybalveld, is via het JOGG gelopen.
Wij zetten de komende jaren dit programma voort. Daarnaast willen wij samen met het ziekenhuis en
andere zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten, de samenwerking zoeken om obesitas onder de
jeugd te bestrijden.
Koppeling met onderwijs
Via het onderwijs liggen ook kansen om jongeren kennis te laten maken met sporten en bewegen. ln
Geldrop-Mierio ondersteunen wij verschillende programma's. Sportaanbod van verenigingen iijdens
de gymles, sportaanbod aansluitend aan schooltijd en ook Sjors Sportief zijn gericht op het aanbieden
van breedtesport aan jongeren via het onderwijs. Naar de toekomst toe wordt het aantal uren dat wij
beschikbaar hebben voor Buurtsportcoaches naar verwachting hoger. Deze uren zullen ook gebruikt
worden om activiteiten in het onderwijs uit te breiden.

201 7-01 4680 Sportvisie Gemeente Geldrop-Mierlo

I

b. Ouderen
Waar de afgelopen jaren sprake was van een daling van de sportparticipatie van jongeren blijkt uit
hetzelfde onderzoek van het Mulier lnstituut dat de sportparticipatie de afgelopen tien jaar onder
ouderen is toegenomen. ln het bijzonder zien wij op landelijk niveau een stijging onder de groep van
65-plussers. ln de periode 2013-2016 is er sprake van een toename van sportdeelname onder deze
groep van 30 tot 40 procent. Dit vinden wij een gunstige ontwikkeling. Wanneer ouderen meer sporten
en bewegen, onderhouden ze vaker sociale contacten en voelen ze zich gezonder. Dit kan er toe
leiden dat ouderen minder vaak een beroep doen op zorgvoorzieningen. Deze preventieve werking
van sport en bewegen willen wij ondersteunen.
Afgelopen jaar hebben wijvoor het eerst het project Max Vitaal gehouden. Dit project is te vergelijken
met Sjors Sportief, alleen dit is gericht op de 55-plus groep. Het project start met een fittest voor
ouderen. Zij kunnen zich vervolgens aanmelden bij sportverenigingen om deelte nemen aan allerlei
workshops of proeflessen om zo met deze verenigingen kennis te maken. Dit project is erop gericht
dat de oudere op deze wijze de weg naar de sportverenigingen weet te vinden en uiteindelijk
structureel gaat sporten. Ook ondersteunen wij andere activiteiten gericht op ouderensport, zoals
walking football, maar ook bewegingsactiviteiten in diverse verzorgingstehuizen. Naar de toekomst toe
willen wijdergelijke initiatieven blijven faciliteren. Binnen het nieuwe subsidiebeleid komt ook meer
aandacht voor sportactiviteiten gericht op ouderen. ln dit kader wordt ook gekeken naar mogelijke
samenwerking met het st. Anna Ziekenhuis of Topsupport.

c. Gehandicapten
We willen een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen mee kan doen. Een groep mensen waarvoor
sporten belangrijk, maar soms erg lastig is, zijn gehandicapten. Daarom willen de focus voor de
komende jaren meer op gehandicaptensport gaan leggen. Voor deze doelgroep is sporten zeer
belangrijk. Vanuit gezondheidsperspectíef is het uiteraard goed dat gehandicapten meer bewegen,
maar ook het sociale aspect speelt voor deze groep een belangrijke rol.
Niet iedere gemeente heeft eigen voorzieningen op het gebied van gehandicaptensport. ln GeldropMierlo zijn er enkele verenigingen die op dit punt flink aan de weg timmeren. Wij constateren echter
ook dat in onze gemeente helaas niet iedere sport toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Dit geldt overigens niet alleen voor onze gemeenten. Veel kleine en middelgrote gemeenten kennen
dit probleem. Om het sportaanbod voor deze doelgroep te vergroten is het goed om op regionaal
niveau naar een oplossing te kijken. ln dit kader zijn twee jaar geleden regionale sportloketten
opgezet. Binnen deze sportloketten wordt het beleid op het terrein van gehandicaptensport regionaal
afgestemd. Hierbij is het inzichtelijk maken van het aanbod een belangrijk actiepunt. ln onze regio is er
zowel in Eindhoven als in Helmond een dergelijk sportloket opgericht. Deze sportloketten worden
mede door de inzet van buurtsportcoaches gefinancierd. Omdat wij in 2017 fors minder uren
beschikbaar hadden voor buurtsportcoaches hebben wij ervoor gekozen om tot nu toe nog niet mee te
doen aan een regionaal loket gehandicaptensport. Wijwillen in de toekomst hierin graag wel gaan
participeren. Hierbij zal dan een keuze gemaakt moeten worden tussen Helmond en Eindhoven. ln
2018 willen wij hierin een keuze maken. Om volwaardig mee te doen is de voon¡vaarde dat er meer
uren beschikbaar komen voor buurtsportcoaches. Dit kunnen wij naar verwachting in 2019 realiseren.
d. lndividuele sporters
Een belangrijke groep onder de sporters is de groep van de niet-clubgebonden individuele sporter.
Hiermee bedoelen wij sporters die op eigen gelegenheid gaan sporten, zonder zich bij een vereniging
aan te sluiten. Denk hierbijaan mensen die individueel gaan hardlopen, fietsen, skeeleren of
schaatsen. Ook rekenen wij mensen die naar de sportschool gaan tot deze doelgroep. Het
belangrijkste kenmerk van deze groep sporters is dat zi) zel'f willen bepalen wanneer zij sporten en
hierbij niet afhankelijk willen zijn van vaste trainingstijden of een georganiseerde competitie door een
sportbond. Deze groep is de afgelopen jaren fors gegroeid. Deze trend past ook binnen de
individualisering die steeds meer plaatsvindt binnen de maatschappij.
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Deze groep doet weinig tot geen beroep op gemeentelijke sportvoorzieningen. Zij vertrekken van huis
en na het sporten kleden ze zich ook thuis weer om. Zij hebben dus geen behoefte aan een
kleedruimte. Het komt wel voor dat er specifieke vragen binnenkomen vanuit deze doelgroep. De
calisthenicsparken zijn ooit gestart vanuit een vraag van een groep jongeren. Ook is het Cruyff-court
uiteindelijk gerealiseerd omdat er een groep jongeren bij de gemeente is gekomen met de vraag om
deze voorziening.
Ook leden van sportscholen maken geen gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Zij maken gebruik
van de voorzieningen van de commerciële sportschool. Omdat deze doelgroep nauwelijks gebruik
maakt van de gemeentelijke voorzieningen hebben wij als gemeente nauwelijks contact met deze
doelgroep. Het is daarom voor ons ook lastig om te bepalen welke wensen er bestaan en hoe wij deze
doelgroep goed kunnen bedienen.
Onze conclusie is dat er op dit moment geen structureel contact bestaat met deze doelgroep. Het
betreft een zeer brede doelgroep, waarbij zeer verschillende behoeftes bestaan. Wanneer er
specifieke wensen bestaan vanuit deze doelgroep dan weten zij doorgaans de gemeente wel te
vinden. Deze contacten gaan in de praktijk vaak via de gebiedsregisseurs of via de
buurtsportcoaches. Via sportscholen is het mogelijk om de wensen van deze doelgroep in beeld
brengen. Sportschoolhouders kennen hun doelgroep en weten wat de wensen zijn. De vraag is in
hoeverre de gemeente hieraan een bijdrage kan en wil leveren, omdat sportscholen vaak een
commercieel belang hebben. Als gemeente moeten wij dan goed bepalen wat onze rol is, om te
voorkomen dat wijons als overheidsorgaan met de markt inlaten.

Wij zien het als taak van de gemeente om bij de invulling van de buitenruimtes sportvoorzieningen te
creëren om het sporten in de openbare ruimte te stimuleren. Willen wij bewegen stimuleren onder de
bevolking dan helpt het om zichtbare sportvoorzieningen aan te leggen. Dit hoeft echter niet altijd om
sporttoestellen of voetbaldoeltjes te gaan. Ook wandelroutes en fietspaden en speeltuinen dragen
hieraan bij.

f. Minima
ln Geldrop-Mierlo hebben wij helaas ook een behoorlijk grote groep minima. Voor deze groep is het
niet vanzelfsprekend dat zij actief aan sport doen. Dit hangt samen met de kosten die het sporten met
zich meebrengt. Wil iemand gaan sporten dan zal sportkleding aangeschaft moeten worden, maar ook
zal contributie betaald moeten worden aan een sportvereniging. Als gemeente willen wij graag dat
iedereen kan sporten. Daarom hebben wij binnen ons minimabeleid een aantal regelingen om minima
financieel te ondersteunen. Wij maken hierbijonderscheid tussen kinderen en volwassenen.
Kinderen tot 18 jaar die in een minimumsituatie verkeren, kunnen in onze gemeente gebruik maken
van het Jeugdsportfonds. Jaarlijks vergoed het Jeugdsportfonds een bedrag van € 225, - per kind. Dit
is beschikbaar voor contributie, maar ook voor sportartikelen. Het geld wordt rechtstreeks aan de
verenigingen betaald of via een vouchersysteem aan de sportwinkel. Dit betekent dat het geld dat
wordt verstrekt ook werkelijk gebruikt wordt voor sportdoeleinden. Deze regeling wordt uitgevoerd
door Stichting Leergeld. Volwassenen met een minimuminkomen komen in aanmerking voor een
bijdrage in het kader van de regeling welzijnsactiviteiten. Sinds 1 januari 2018 is deze bijdrage gesteld
op maximaal € 200, - per jaar. Deze bijdrage kan onder andere worden gebruikt voor de kosten van
sportactiviteiten.

g. Statushouders
Een relatief nieuwe doelgroep binnen ons sportbeleid is de doelgroep van de statushouders. Juist
voor deze doelgroep kan sport een belangrijke bijdrage leveren aan het integratieproces in de
Nederlandse maatschappij. Sport is een goede manier om de taal en de bevolking te leren kennen
Sportverenigingen kunnen dit proces versnellen. Sport is aanleiding om naar buiten te komen en
ervaringen op te doen. Ook moeten wij in dit kader het effect van sport in algemene zin op de
gezondheid noemen.
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De afgelopen jaren zien wij ook dat er belangstelling bestaat bij de statushouders voor sporten. Een
probleem hierbij is dat het lastig is voor deze doelgroep om de juiste vereniging te vinden, ook omdat
verenigingen niet er niet altijd op zijn toegerust om deze doelgroep te ontvangen.
Binnen de inburgeringstrajecten is aandacht voor sport en beweging. De LEV-groep begeleidt onze
inburgeraars en kan de inburgeraars begeleiden in hun route richting sportverenigingen.
Als gemeente kunnen wij hierin ook ondersteuning bieden. Zo kunnen wij bij de herijking van het
subsidiebeleid bijvoorbeeld de mogelijkheid crerlren om extra subsidie te verstrekken aan
verenigingen die zich openstellen voor nieuwkomers.
Ook kunnen wij projecten ondersteunen die verenigingen helpen om nieuwkomers op te nemen. Zo
zijn wij recent in samenwerking met het Steunpunt vrijwilligerswerk van de LEV-groep en het
vluchtelingenwerk een project gestart waarbij statushouders met ondersteuning van een vrijwillige tolk
voetballen bij SV Braakhuizen. Statushouders zijn voor de sportverenigingen tegelijkertijd een nieuwe
bron waaruit zijn nieuwe leden kunnen putten.

Samenvatting
ln de gemeente vinden wij het belangrijk dat sport- en bewegingsmogelijkheden toegankelijk zijn
voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo. Binnen het Sportbeleid onderscheiden wijde volgende
doelgroepen:
Jongeren
Ouderen
Gehandicapten
lndividuele sporters
Minima
Statushouders

.
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3C. Ruimte voor vernieuwing en innovatieve ideeën
Ons sportbeleid gaat samengevat uit van drie pijlers. Ten eerste dienen de basisvoorzieningen op
orde te zijn en daarnaast moet sport voor iedereen in de gemeente toegankelijk zijn.
Als derde pijler vinden wij het belangrijk dat wij in ons sportbeleid ook mee gaan met de
maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat wij ook ruimte creëren voor innovatie en nieuwe
ideeën. ln dit hoofdstuk gaan wij in op nieuw ontwikkelingen die er binnen het sportbeleid aan de orde
zijn. Deze punten vormen de ontwikkelingsagenda voor de komende jaren.
a. Urban Sports
Eerder hebben wij al aangegeven dat de jeugd in de categorie 12 tot en met 20 jaar stopt of minder
vaak gaat sporten. Dit vinden wij geen goede ontwikkeling. Wij zullen ons dus de vraag moeten stellen
wat de gemeente kan doen om de jongeren in beweging te houden.
Hierbij zien wij vooral kansen door te investeren rn nieuwe sporten. Wij zien bij de jeugd een grote
interesse voor Urban Sports en een verminderde interesse in de traditionele zaalsporten. Hierop willen
wij inspelen door in Geldrop en Mierlo ook voorzieningen voor deze nieuwe sporten aan te bieden. Wij
kijken in de komende jaren of er mogelijkheden zijn om dergelijke voorzieningen te realiseren. Hierbij
richten wijons op urban sporten zoals skaten, free-runnen, breakdance of klimmen. Bij het
ontwikkelen van dergelijke plannen zien wij ook een rol voor het lokale bedrijfsleven. Daarnaast willen
wij jongeren en het jongerenwerk betrekken en vooral heel goed luisteren naar de jongeren over wat
de trends zijn. Hierin kunnen de buurtsportcoaches ook een rol vervullen.

b. Sportvoorzieningen in de buitenruimte
De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een gezonde levensstijl
voor onze inwoners, door met de inrichting van de buitenruimte een gezonde levensstijl zo veel
mogelijk te stimuleren. De gemeente vervult een belangrijke rol bij het onderhouden en ontwikkelen
van de buitenruimte. Wij kunnen door voorzieningen in de buitenruimte aan te brengen het sporten en
bewegen stimuleren. Als voorbeeld kunnen wij de calisthenicsparken en de beweegtuinen voor
ouderen noemen. Zo willen wij in de toekomst meer voorzieningen in de openbare ruimte oprichten.
Door sportvoorzieningen zichtbaar te maken in de buitenruimte kunnen wij inwoners verleiden om
meer te gaan bewegen. Dit hoeft niet altijd om sporttoestellen te gaan. Door de aanleg van goede
fietspaden en wandelpaden wordt bewegen gestimuleerd onder een veel bredere groep. Ook
speeltuinen voor kinderen stimuleert bewegen onder jongeren. De komende jaren zullen wij in overleg
met afdeling Ruimte dit verder ontwikkelen.

c. Rookvrije sportparken
ln het kader van het realiseren van een gezonde leefomgeving denken wij ook dat het een goed idee
is om sportparken zo veel mogelijk rookvrij te maken. Roken en sporten zijn geen goed combinatie.
De afgelopen jaren zien wij in Nederland op vele plaatsen al rookvrije sportparken ontstaan. Wij willen
dit in Geldrop-Mierlo uiteindelijk ook realiseren. Hierbij zullen wij de medewerking van de
sportverenigingen ook nodig hebben. Bij het realiseren van dit plan zullen zii dan ook worden
betrokken.

d. Sportraad
Het afgelopen half jaar is sportkoepel GEMS omgevormd tot een nieuwe sportraad. Dit is een
adviesraad op het terrein van sport. De sportraad bestaat uit mensen met een verschillende
achtergrond . Zo zijn het onderwijs, de zorg en uiteraard de sportwereld vertegenwoordigd in deze
raad. De sportraad kan daarmee vanuit een breed perspectief adviseren.
Deze raad is formeel in januari 2018 van start gegaan. Wij hebben het jaar 2018 benut om samen met
de sportraad tot een goede werkwijze te komen, waarbij de meerwaarde van de sportraad optimaal
wordt benut. ln 2019 zal dil verder worden ontwikkeld.
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e. Buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches zijn een belangrijke partijgeworden bij het organiseren van sportactiviteiten in
de gemeente Geldrop-Mierlo. Vooral bij niet verenging gebonden activiteiten spelen zij een belangrijke
rol. Op dit moment is de inzet van de buurtsportcoaches afhankelijk van de subsidierelatie met de
LEV-groep. Dit betekent dat wijjaarlijks met de LEV-groep moeten onderhandelen over de ureninzet
van buurtsportcoaches. Hierdoor staan het aantal uren en de formatie niet structureel vast.
Dit heeft in het verleden tot gevolg gehad dat er buurtsportcoaches die ingewerkt waren en beschikten
over een lokaal netwerkzijn vertrokken. Wijwillen naar de toekomst toe meer continu¡leit op dit punt
realiseren. ln 2018 is daarom het werkgeverschap van de buurtsportcoaches aanbesteed. De nieuwe
aanbieder is Sport- en cultuurimpuls uit Asten. Zij gaan vanaf 1 januari het werkgeverschap uitvoeren.
Er komt 3,3 fte in januari beschikbaar. Vanaf september wordt dit verhoogd naar 3,9 fte. Voor het jaar
2019 wordt in het najaar ene activiteitenplan gemaakt voor het jaar 2019.

f. Sportservicepunt
Wij zijn ons op dit moment aan het oriënteren op de haalbaarheid van het oprichten van een
Sportservicepunt in de gemeente Geldrop-Mierlo. Binnen een Sportservicepunt wordt kennis op het
terrein van sport gebundeld. Hier denken wij niet alleen aan de kennis die binnen de gemeente
beschikbaar is, ook zorgpartijen kunnen een bijdrage leveren. Een mogelijkheid is om in de toekomst
bijvoorbeeld de verhuur van sportaccommodaties hier onder te brengen. Het voordeel van een
Sportservicepunt is dat alle sportactiviteiten meer zichtbaar worden voor de burger omdat er eenduidig
wordt gecommuniceerd over het onderwerp sport. Eindhoven kent al een dergelijke constructie.
Als eerste stap zien wij vooral kansen voor een digitaal Sportservicepunt. Dit is een internetplatform
waarop de buurtsportcoaches hun activiteiten weergeven. Dit internetplatform maakt onderdeel uit van
de aanbestedingsprocedure van de Buurtsportcoaches. Dit zal in 2019 worden geÏntroduceerd. Op dit
internetplatform zullen de sportactiviteiten vermeld staan die vanuit de buurtsportcoaches worden
georganiseerd. Denk hierbij aan activiteiten zoals Sjors Sportief en Max Vitaal. Dit platform wordt
verder uitgebouwd naar een platform voor sport, waar ook de verenigingen gebruik van kunnen
maken. Dit is de eerste digitale aanzet tot een toekomstig Sportservicepunt.

Organisatorisch is het lastiger om een Sportloket te realiseren. Het werkgeverschap van de
buurtsportcoaches wordt voor een periode van vier jaar aanbesteed aan Sport en Cultuurimpuls. Dit
betekent dat gedurende deze periode er in ieder geval niet één organisatie komt die alle
sportactiviteiten onder zich heeft. Wel zien wij in de praktijk dat de betrokken ambtenaren die met
sport van doen hebben dicht bij elkaar zitten. De interne lijnen zijn daarmee kort te noemen.

g. Regionale samenwerking
Binnen de samenwerking van het Stedelijk Gebied Eindhoven is sport als een van de punten
benoemd die in regionaal verband zal worden opgepakt. Op dit moment wordt een inventarisatie
gemaakt van de sportvoorzieningen en evenementen binnen de regio. Vanuit deze inventarisatie
wordt bekeken of er afstemming mogelijk is binnen het stedelijk gebied. Hoe dit in de praktijk verder
zal worden vormgegeven is op dit moment nog niet duidelijk.
Daar waar samenwerking ons als gemeente meerwaarde brengt, staan wij hier open voor. Daarom
nemen wij deel, delen wij kennis en expertise en zoeken wij naar mogelijkheden om onze gemeente te
positioneren als solide partner in de regio, die meerwaarde voor deze regio genereert.
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h. Meetbaarheid
Een belangrijke ambitie die wijvoor het sportbeleid willen formuleren is het meetbaar maken van de
resultaten. ln dit kader hebben wij ons aangemeld bij de Monitor Sport en Gemeenten. Deze monitor
geeft ons meer inzicht in de effecten van ons sportbeleid. Ook kent deze monitor de mogelijkheid om
te benchmarken met andere deelnemende gemeenten. Daarnaast gebruiken wij ook de Sociale lndex
voor het inzichtelijk maken van de gevolgen van beleidskeuzes. De Sportraad heeft aangegeven hier
graag in mee te willen denken.

Samenvatting
ln Geldrop-Mierlo willen wij aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties om zo ook de
inwoners van morgen een aantrekkel'rjk sportaanbod te kunnen doen. Met de volgende
ontwikkelingen gaan wij de komende jaren in Geldrop-Mierlo concreet aan de slag:
Urban Sports: Binnen de jeugdcultuur bestaat een stijgende interesse in Urban Sports. Ðenk
hierbij aan skaten, breakdance en free-runnen. De venrvachting is dat die interesse blijft
groeien. Wij willen de komende jaren in samenwerking met jongeren en het lokale
bedrijfsleven meer voorzieningen treffen om deze sporten uit te oefenen in Geldrop-Mierlo.
Op deze wijze bieden wij de jeugd en de individuele sporter sportvoorzieningen aan op
eigentijdse wijze.
Sportvoorzieningen in de buitenruimte:Wij houden sporten en bewegen breed toegankelijk
voor onze inwoners door het realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte.
Rookvrije sportparken: Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo realiseren wij rookvrije
sportparken.
Sport-adviesraad: ln 2018 start een nieuwe Sport-adviesraad. Dit is een adviesraad met een
brede experlise die wij raadplegen bijvraagstukken ten aanzien van sport en bewegen.
Buurtsportcoaches: ln 2018 is werkgeverschap van de buurtsportcoaches aanbesteed.
Hierbij realiseren wij 3,9 fte in september 2019.
Sportservicepunt: Wij zijn ons aan het oriënteren op het oprichten van een Sportservicepunt.
Hierbij kijken wij eerst naar digitale mogelijkheden.
Regionale samenwerking: Binnen de samenwerking van het Stedclijlt Gcbicd Eindhovcn
wordt sport genoemd. ln regionaal verband zoeken wij naar mogelijkheden om onze
gemeente te positioneren in de regio.
Meetbaarheid: Via de Monitor Sport en Gemeenten maken wij de resultaten van ons
sportbeleid beter inzichtelijk zodat wij goed kunnen inspelen op ontwikkelingen en gerichter
kunnen sturen.
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4. Actiepunten en evaluatie
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt zijn we in Geldrop-Mierlo al op de goede weg met het
sportbeleid. Wij willen dit verder doorzetten. ln dit hoofdstuk geven we in een overzicht de actiepunten
aan.

Einddoelen evaluatie
Het beleidsplan wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaren: 2019 tot en met 2022.ln 2022willen
we bereikt hebben dat de actiepunten uitgevoerd zijn. Daarnaast blijven wij ons ook oriënteren op
nieuwe ontwikkelingen en kansen. Dit kan gedurende de komende vier jaar leiden tot andere of
gewijzigde actiepunten. Door tussentijds te evalueren kunnen wij het beleid en de actiepunten
bijstellen. Binnen de genoemde tijdsperiode zullen wij daarom jaarlijks de vorderingen evalueren.
ln onderstaand schema zijn de actiepunten voor komend jaar opgenomen:

Omschrijving actie
Sportraad. Verder invullen van de rol van de Sportraad. Verder invulling geven aan de rol

Jaar
2018-2019

van de Sportraad.
lnrichten Monitor Sport en Gemeenten en doorontwikkeling.

2018 e.v

Besluitvorm ing zwem bad

2018-20't9

Aanbesteding werkgeverschap Buurtsportcoaches.

2018

I

nvullen werkprogram ma buurtsportcoaches

2018-2019

Rubbergranulaat. De toplagen van onze kunstgrasvelden met rubbergranulaat worden
vervangen.

2018-2019

Met de sportverenigingen wordt de mogelijkheid van het creëren van rookvrije sportparken
onderzocht.

2019

Modernisering van de kantine van Hockeyclub Mierlo.

2019-2021

Met afdeling ruimte wordt bekeken hoe wij in de buitenruimte meer openbare
sportvoorzieningen kunnen creëren. Hierbij kijken wij uiteraard ook naar de wensen vanuit
de wijk. Onze focus ligt hierbij op Urban Sports.

Doorlopend

Het subsidiebeleid wordt herijkt. De Sportraad en de sportverenigingen worden hierbij

2018-2019

betrokken.
Regionale samenwerking. Positie en rol van de gemeente bepalen binnen de regio

Doorlopend

Mogel ijkheden Sportservicepunt onderzoeken

2019-2020

Start digitaal Sportservicepunt, via Sport en Cultuurimpuls.

2019

Deelname Jeugd Sportfonds en projecten zoals "Sjors Sportief en Sjors Creatief"
continueren.
Deelnemen regionaal loket gehandicaptensport

Doorlopend

Opstellen sporthalvisie

2019-2020

Deelname JOGG continueren

Doorlopend
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