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Voorwoord
In 2008 heeft de Raad de nota Sportvernieuwing in Sittard-Geleen vastgesteld. Deze nota heeft de
afgelopen jaren als kompas gediend voor de uitvoering van het sportbeleid. In het voorjaar van 2015
is er samen met de sportverenigingen teruggekeken op de afgelopen periode. Tevens is geïnventariseerd of wezenlijke bijstelling van het beleid wenselijk werd geacht.
De algemeen gedeelde conclusie was dat er groot draagvlak is voor continuering van het beleid in
essentie. Continuering met dien verstande dat er draagvlak is voor het versterken van de focus op
de maatschappelijke waarde van sport en bewegen, waarbij nog meer de verbinding wordt gezocht
met andere beleidsterreinen.
De afgelopen jaren is flink gebouwd aan het verder vorm en inhoud geven van Sittard-Geleen als
Sportstad. Zo is er geïnvesteerd in een divers beweegstimuleringsprogramma, waarbij samengewerkt wordt tussen organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid.
Daarnaast is er geïnvesteerd in kwaliteit van accommodaties, in het bijzonder uiteraard in de
Sportzone, waar topvoorzieningen zijn gerealiseerd, waarvan ook de lokale sport profijt heeft.
Verder is er geïnvesteerd in breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen.
Sittard-Geleen staat daarmee inmiddels op de kaart op het gebied van Sport en Bewegen.
We zijn trots op het uitgebreide sportaanbod binnen de gemeente, op de vele verenigingen en met
name de vrijwilligers die ervoor zorgen dat week in, week uit vele duizenden mensen hun sport
kunnen bedrijven en last but not least op de vele talenten en topsporters in de gemeente.
Samen met partners willen we de komende jaren verder bouwen aan een gezonde toekomstbestendige infrastructuur op het vlak van sport en bewegen. Zowel op het gebied van hardware als op
software.
Wij nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan de uitvoering van de sportagenda.
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Inleiding
Deze Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 is een vervolg op de nota “Sportvernieuwing in de
gemeente Sittard-Geleen”. De basis voor het beleid blijft onverminderd van kracht.
De maatschappelijke en bestuurlijke context waarbinnen uitvoering gegeven wordt aan het beleid is
echter aan verandering onderhevig.
Onder meer ontgroening en vergrijzing leiden tot een zich langzaam wijzigende vraag naar sportvoorzieningen. Daar waar jeugd voor het overgrote deel lid is van een sportvereniging, nemen
volwassenen in veel sterkere mate deel aan de ongeorganiseerde sport of anders georganiseerde
sporten.
Burgerparticipatie, burgerinitiatief en wijkgericht werken staan hoog op de politieke agenda.
De georganiseerde sport is bij uitstek de sector welke in dit kader een voorbeeldrol kan vervullen.
De georganiseerde sport wordt meer en meer ingezet voor onder andere gezondheidsbevordering,
sociale cohesie, leefbaarheid en citymarketing.
De decentralisaties in het sociale domein bieden meer mogelijkheden om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te
verbinden met andere beleidsterreinen.
De decentralisaties hebben betrekking op de Participatiewet,
de decentralisatie van de begeleiding en persoonlijke verzorging
vanuit de AWBZ naar de WMO en de wet op de jeugdzorg.
Bovenstaande wijzigingen voltrekken zich niet van vandaag
op morgen. Het zijn langdurige processen. Ze zijn jaren
geleden ingezet en de mate en het tempo waarin processen
zich voltrekken zijn moeilijk in te schatten. De gemeentelijke
overheid kan dit ook niet afdwingen. Samen met partners,
met name sportverenigingen en andere sportaanbieders,
maar ook partijen zoals het onderwijs, het welzijnswerk en de zorgsector moet er invulling aan
gegeven worden. De overheid heeft hierbij met name een faciliterende en verbindende rol.
In het vervolg van deze notitie wordt kort ingegaan op de achterliggende visie, missie, ambitie en
doelstellingen van deze agenda. In essentie komen deze, met in acht name van enkele aanscherpingen en actualiseringen, overeen met hetgeen hierover in de vorige sportnota is vermeld. In die
zin is er dus ook sprake van continuïteit van beleid. Tot slot wordt ingegaan op de speerpunten ter
verwezenlijking van het beleid.
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Visie, missie, ambitie en doelstellingen
Visie

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners actief sporten en bewegen.
De primaire functie van sport en bewegen is gelegen in het plezier dat mensen beleven aan deze
vorm van vrije tijdsbesteding. Maar dat is het niet alleen. Het levert een bijdrage aan de doelen op
andere beleidsterreinen. Sport is goed voor de gezondheid van mensen en met name de georganiseerde sport draagt bij aan de maatschappelijke verbondenheid en betrokkenheid van inwoners en
leefbaarheid van wijken.
Missie

De gemeente zet in op behoud van kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van sport en bewegen voor haar inwoners.
Ambitie

De gemeente zet in op een stijging van het beweeggedrag van de inwoners met 5%.
Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het maatschappelijk
verkeer. De GGD Zuid-Limburg adviseert de gemeente in dit verband in te zetten op het speerpunt
bewegen. “Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is een duidelijke
link tussen bewegen en het voorkomen en verminderen van gezondheidsproblemen zoals hart- en
vaatziekten en overgewicht. Tevens is een actieve levensstijl belangrijk in een maatschappij waarin
mensen meedoen en voor elkaar zorgen.”
Als we kijken naar het beweeggedrag in Sittard-Geleen dan ligt dit beneden het landelijk gemiddelde. Dit geldt zowel onder jongeren als onder volwassenen. Inzet is een toename van het beweeggedrag met 5% in de onderscheiden leeftijdscategorieën. Het beweeggedrag wordt gemeten aan de
hand van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Op grond van deze norm dienen jongeren dagelijks minimaal 1 uur lichamelijk actief te zijn en volwassenen en ouderen minimaal 5 dagen per
week ten minste een haf uur matig intensief actief.
Voldoen aan de NNGB
leeftijdscategorie
2012
Ambitie 2020
13-14 jaar
64%
69%
15-16 jaar
53%
58%
17-24 jaar
48%
53%
19-64 jaar
51%
56%
65 jaar en ouder
59%
64%
Bron: (cijfers 2012) GGD Zuid-Limburg Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.
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Centrale doelstellingen van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid:

1

 et behouden en verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening door een integrale
H
aanpak.
In het gemeentelijk beleid wordt aandacht besteed zowel aan sport- en beweegstimulering als aan de breedtesport en talentontwikkeling, topsport en evenementen.
De verschillende onderdelen beïnvloeden en versterken elkaar.

2

Sport en bewegen inzetten als instrument om maatschappelijke doelstellingen te
realiseren zoals gezondheidsbevordering, versterking van sociale cohesie en
deelname aan lokale netwerken.
Sport en bewegen heeft naast de intrinsieke waarde ook een belangrijke maatschappelijke waarde. In het verleden is dit met name tot uiting gekomen op het gebied van gezondheid en sociale cohesie. Met de decentralisaties binnen het sociale domein heeft de gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid gekregen voor nieuwe doelgroepen. In beginsel
biedt ook de sportsector mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de invulling van
deze nieuwe taken.

3

Het zorgdragen voor een duurzame en toekomstbestendige fysieke infrastructuur op
het gebied van sport en bewegen op het gebied van accommodaties en de openbare
ruimte.
Om te kunnen sporten en bewegen zijn adequate voorzieningen noodzakelijk. Met de
ontgroening in combinatie met krimp vermindert de komende jaren heel geleidelijk
de behoefte aan de traditionele sportaccommodaties. Daar tegenover staat dat de
openbare ruimte steeds belangrijker wordt voor de sportbeoefening. Voor beide
componenten hebben we aandacht. Sittard-Geleen is een sportstad met LOOT-scholen,
een CIOS, maar ook met een aantal topsportverenigingen en nationale- dan wel
regionale trainingscentra. Dit betekent dat ook de kwaliteit van de voorzieningen voor
de aangewezen sporten hierop afgestemd moet zijn.
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Speerpunten
Ter verwezenlijking van de doelstellingen wordt ingezet op de volgende speerpunten.

Beweegstimulering
Sport en bewegen is goed voor een ieder. Geconstateerd kan worden dat er veel aanbod is. Echter
lang niet iedereen maakt er gebruik van. Vandaar dat het van belang is dat mensen geprikkeld en
verleid worden om de stap te maken. De middelen om hier invulling aan te geven zijn echter beperkt. Dit noopt tot het stellen van prioriteiten.
De prioriteiten zijn tweeledig: aandachtsgroepen en aandachtswijken.
Focus op doelgroepen:
1. Primair onderwijs
2. Voortgezet onderwijs
3. Senioren
Overgewicht en obesitas zijn een toenemend maatschappelijk probleem. Anticiperend op landelijke
en provinciale ontwikkelingen is de gemeente in 2014 “Jongeren Op Gezond Gewicht Gemeente”
(JOGG) geworden. De gemeente heeft zich aangesloten bij (inmiddels) een netwerk van gemeenten,
die volgens een bepaalde filosofie inzet op het verminderen van het overgewicht. Meer bewegen,
maar in brede zin staat hierin een gezonde leefstijl centraal.
In het verlengde hiervan wordt ingezet op continuering van de samenwerking met het onderwijs.
De samenwerking vorm gegeven vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Het primair onderwijs
zal zelf meer verantwoording moeten nemen voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
De gemeente wil een aanvullende en ondersteunende rol vervullen, waarbij het accent
verschuift van aandacht voor bewegingsonderwijs naar “gezonde leefstijl”. Naast het
bijscholen van leerkrachten in het geven van bewegingsonderwijs wordt voorzien
in een voorlichtingsprogramma, dat niet alleen gericht is op kinderen, leerkrachten maar ook op de ouders. Via de kinderen worden ook de ouders aangespoord
tot een gezonde leefstijl. Buiten dit basisaanbod komt er een specifiek aanbod in
geselecteerde wijken met een relatief grote gezondheidsachterstand voor kinderen met licht motorische achterstand of overgewicht (bijvoorbeeld gerichte bewegingslessen onder professionele begeleiding). Daarnaast wordt in samenwerking
met sportverenigingen op diverse locaties verspreid over de gemeente voorzien in
een naschools aanbod alsmede tijdens schoolvakantie en anderzijds. Bijzondere aandacht gaat uit naar leerlingen van het speciaal onderwijs.
Afgelopen jaren is in regionaal verband het project “Iedereen Kan Sporten”, met name gericht op
kinderen van het speciaal onderwijs, uitgevoerd. Het project is onlangs beëindigd. Activiteiten worden geïntegreerd in het reguliere aanbod. Daarnaast verzorgen “IKS”-verenigingen, zijnde verenigingen waarvan het kader cursussen heeft gevolgd voor de begeleiding van kinderen uit het speciaal onderwijs, kennismakingslessen binnen het speciaal onderwijs.
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In het voortgezet onderwijs is via de vakleerkrachten de kwaliteit van het bewegingsonderwijs geborgd. Aanvullend worden naschoolse oriëntatieprogramma’s aangeboden, waarbij de behoeften
van leerlingen worden gematched met de aanbieders, waaronder sportverenigingen. Voor “niet
actieve” leerlingen is een speciaal aanbod beschikbaar.
De vergrijzing enerzijds en anderzijds het beleid om mensen
zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen maakt het van
belang dat ingezet wordt op behoud van vitaliteit. Voldoende
bewegen werkt preventief, het voorkomt ziektes en de verergering daarvan. Bovendien kan het de zelfredzaamheid verbeteren en psychische problemen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid
verminderen. Geconstateerd kan worden dat er veel aanbod aan
activiteiten is voor ouderen. Het gaat erom dat vraag en aanbod
bij elkaar worden gebracht. Dit zal wijkgericht gebeuren. Pas wanneer de behoefte aanwezig is en
aanbod niet matcht zal in samenwerking met bestaande aanbieders getracht worden nieuw aanbod
te creëren.
Focus op wijken
Uit cijfers van de GGD Zuid-Limburg, maar ook uit cijfers van het project In Actie op de basisscholen in Sittard-Geleen komt naar voren dat er tussen de verschillende wijken in de stad grote verschillen zijn in de gezondheid(sbeleving), maar ook in beweeggedrag, overgewicht en obesitas. Het
zijn met name de wijken met een lage SES-score ( sociaal economische status) die slechter scoren.
Het zijn deze wijken waar, buiten het basisaanbod, het aanvullende aanbod zal worden aangeboden.
Waar mogelijk zal hierbij ook ingezet worden op het aangaan van verbindingen met andere partijen
die een rol en verantwoordelijkheid kunnen vervullen in het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Vitale sportverenigingen
De sportverenigingen kunnen blijven rekenen op onze steun om hun leden in staat te stellen hun
sport te beoefenen en zo te participeren in de samenleving. Via de Stichting Ecsplore kunnen verenigingen, maar ook andere aanbieders een beroep doen op een stuk ondersteuning, variërend van
informatieverschaffing en het leggen van verbindingen tussen vraag en aanbod tot concrete ondersteuningstrajecten.
Wij constateren dat veel verenigingen zich nog met name richten op de eigen leden. Langzaam
maar zeker zien we echter een ontwikkeling dat verenigingen ook samenwerking zoeken met andere organisaties in de wijk of in de buurt van de vereniging en hun activiteiten willen gaan uitbreiden
naar andere doelgroepen. Mede in het licht van de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente
in het kader van de decentralisaties op het gebied van de zorg en de participatie willen we dit stimuleren. Wij dagen verenigingen nadrukkelijk uit deze maatschappelijke rol te pakken. We leggen
het niet op, we willen het wel actief ondersteunen, onder meer via de inzet van gerichte verenigingsondersteuning. Het zal een gezamenlijke zoektocht worden hoe de verbindingen te leggen en
vervolgens te verankeren..
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Topsport
Sittard-Geleen is een echte Sportstad. Dit komt ook tot uiting in het grote aantal verenigingen met
een team dat op het hoogste landelijk niveau competitie speelt: ijshockeyclub De Eaters, handbalclub de Lions, de handbalsters van V&L, de seniorenteams van Unitas, de zwemmers van Hellas
Glana en de voetbalsters van Fortuna. Met het bedrijven van topsport zijn hoge kosten gemoeid,
onder meer kosten van trainers, trainingsaccommodaties, (para-)medische kosten en reiskosten.
Het is primair de verantwoordelijkheid van de betrokken vereniging om de keuze voor topsport te
maken. Vanwege zowel de promotionele functie voor Sittard-Geleen als sportstad, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie van topsport en topsporters voor de breedtesport willen we de sportverenigingen met een team dat op het hoogste landelijk niveau speelt, blijven ondersteunen. Conform
bestaand beleid komt de Betaald Voetbalorganisatie Fortuna Sittard niet in aanmerking voor deze
regeling (De jeugdopleiding van Fortuna wordt wel gefaciliteerd, dit op eenzelfde wijze als de reguliere amateurvoetbalverenigingen).

Ook individuele topsporters en talenten ondersteunen we. Dit doen we via een bijdrage aan Topsport Limburg. Lokale middelen worden op deze manier gematched met middelen van de provincie
en het bedrijfsleven. Op basis van centraal vastgestelde criteria kunnen talenten/topsporters een
beroep doen op faciliteiten.

Talentontwikkeling
Via facilitering van de sportverenigingen biedt de gemeente de mogelijkheden aan alle sporters zich
te ontwikkelen. Voor enkele sporten investeert de gemeente in specifieke talentontwikkeling. Het
gaat hierbij om sporten met ankers in de regio, waarop in het kader van de Sportzone wordt ingezet. Afhankelijk van de concrete behoeftes en mogelijkheden die zich voordoen wordt hier invulling
aan gegeven via ondersteuning van Regionale Trainingscentra, Nationale Trainingscentra, dan wel
via gecertificeerde topsportprogramma’s.
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In de loop der tijd kunnen wijzigingen optreden in sporten die ondersteund zullen worden. Zo hebben in het verleden enkele sportbonden vanwege de lagere bijdragen van NOC*NSF moeten besluiten tot sluiting van trainingscentra in de Sportzone.
Naar de toekomst toe kan ook de wijze waarop de doorontwikkeling van de Sportzone vorm krijgt
van invloed zijn op te ondersteunen trainingscentra.

(Top)sportevenementen
Het door de Raad vastgestelde beleidsmatig kader geldt als uitgangspunt voor de ondersteuning
van evenementen. Onlangs is besloten de ondersteuning van evenementen transparant vanuit één
budget te laten plaatsvinden. Binnen het beschikbare budget geven de speerpuntsporten binnen
Sportzone Limburg richting aan de prioriteitstelling bij het faciliteren van (top)sportevenementen.
Bij ondersteuning van topsportevenementen wordt voorrang gegeven aan evenementen met een
groot publieksbereik en/of een grote publiciteitswaarde.

Sportaccommodaties

Ontgroening en krimp hebben gevolgen voor het voorzieningenniveau. Deze ontwikkeling zal de
komende jaren doorzetten. De afgelopen jaren heeft dit al geleid tot sluiting van enkele binnensportaccommodaties (gymzalen) en buitensportaccommodaties. In het kader van de bestuursopdracht
Duurzame accommodaties, welke gaat over de gewenste toekomstige omvang en spreiding van
maatschappelijk vastgoed in de gemeente, waaronder sportaccommodaties, heeft in juli jl. de gemeenteraad, na een interactief voorbereidingstraject met vele partijen, beleidskaders vastgesteld.
Deze kaders hebben betrekking op spreiding van voorzieningen voor de verschillende maatschappelijke functies en op de afweging om bij overcapaciteit een adequate afweging te kunnen maken
tussen verschillende accommodaties. In vervolg daarop is voorzien dat eind 2015 een toekomstvisie verschijnt. Deze omvat een totaalplan, inclusief scenario’s en keuzemogelijkheden plus het
voorziene vervolgproces. Het plan heeft betrekking op alle maatschappelijke functies, dus inclusief
sport. Op dit moment zijn er ook enkele lopende trajecten. Deze blijven doorlopen, parallel aan de
bestuursopdracht Duurzame accommodaties.
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Het betreft:
a. De trajecten inzake sport- en onderwijsvoorzieningen in de kleine kernen.
In de afgelopen jaren zijn trajecten doorlopen ter voorbereiding op besluitvorming over centrale
huisvesting van onderwijs- en sportvoorzieningen voor Grevenbicht en Obbicht, en buitensportvoorzieningen voor Einighausen, Guttecoven en Limbricht. Raadsbesluitvorming over realisatie
dient nog plaats te vinden. Ten aanzien van een centrale sportvoorziening voor Einighausen,
Guttecoven en Limbricht is vastgesteld dat de voorkeursvariant (centraal in het middengebied
tussen betrokken kernen) niet haalbaar is. Voor de betrokken buitensportverenigingen in Guttecoven, Einighausen en Limbricht is - met uitzondering van voetbalvereniging SVE - een concentratie op de locatie Limbricht bespreekbaar, zijnde de gemeentelijke voorkeurslocatie. Indien het
overleg tot een positief resultaat leidt kan vanaf 2016 gefaseerd de uitvoering ter hand worden
genomen.
b. Schaats- en zwemvoorzieningen in Sittard-Geleen
In “Ombuigen met Visie” was over de aanwezige schaats/zwemvoorzieningen in de gemeente het volgende opgenomen: “Vanuit het uitgangspunt “Eén stad” is voor de langere termijn
het voorstel te koersen naar één stedelijke voorziening…..’. Het contract met Het Anker heeft
een looptijd tot 1 januari 2021. Hierin is opgenomen dat 1 jaar van te voren helderheid gegeven
moet worden over al dan niet verlengen. In het kader van de privatisering van Glanerbrook is er
voor onbepaalde tijd een recht van erfpacht op de ondergrond gevestigd alsmede een recht van
opstal. Gedurende de eerste 20 jaren kunnen deze zakelijke rechten niet eenzijdig worden opgezegd en beëindigd. Na en vanaf de periode van 20 jaren (1 januari
2021) kan de gemeente deze zakelijke rechten opzeggen rekening
houdende met een opzegtermijn van 3 jaren en met in acht name van
een aantal voorwaarden. In de komende periode zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling gegeven kan
worden aan het voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen/
zwemmen. Besluitvorming hierover door de Raad zal uiterlijk eind
2017 dienen plaats te vinden.
c. Doorontwikkeling Sportzone
In afstemming tussen de gemeenten in Zuid-Limburg en in hechte samenwerking met de
Provincie Limburg is de Sportzone ontwikkeld met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon-en vestigingsklimaat van de regio. Vanuit die achtergrond zijn de investeringen gedaan. Uiteraard profiteert ook de lokale sport van de prachtige voorzieningen, die
gerealiseerd zijn. Zo maken bijvoorbeeld de Lions gebruik van de topsporthal in het Fitlandcomplex en het High Performance Center, gebruikt Unitas de aangepaste atletiekaccommodatie en
maken de verschillende verenigingen gebruik van het nieuwe sportcomplex in Sanderbout en
kan hockeyclub Scoop beschikken over een waterveld. Over de doorontwikkeling van de Sportzone loopt nu het overleg. Naar aanleiding van het nieuwe provinciaal coalitieakkoord gaat de
primaire verantwoordelijkheid voor het vervolgtraject over van de provincie naar de gemeente.
Ook bij een doorontwikkeling zal er aandacht zijn voor de meerwaarde voor de lokale sport.
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d. Functionele upgrading/capaciteitsuitbreiding sportaccommodaties.
In het onlangs vastgestelde beleidskader Duurzame accommodaties is per functie aangegeven
op welke niveau ( buurt, wijk stadsdeel e.d.) bepaalde voorzieningen aanwezig dienen te zijn.
Deze spreidingsmatrix zal in de toekomst ook gehanteerd worden bij de beoordeling of geïnvesteerd moet worden in het realiseren van extra capaciteit van bestaande sportaccommodaties,
dit om te voorkomen dat door capaciteitsuitbreiding op de ene plek er een groeiende onderbenutting optreedt op een andere plek. Maatwerk moet mogelijk blijven. Bij concrete investeringsbesluiten zullen afspraken hierover worden vastgelegd. In beginsel wordt slechts bij reguliere
vervanging /renovatie van accommodaties bezien of een upgrading, als gevolg van gewijzigde
functionele eisen/wensen nodig is. Voor zover sprake is van upgrading, welke niet voortvloeit
uit aanwijzingen van de sportbond zal van de gebruiker gevraagd worden bij te dragen in het
verschil in kosten tussen reguliere renovatie en upgrading. Bij vervanging van de voetbalvelden
door kunstgrasvelden, maar ook bij vervanging van de gravelbanen bij tennis door all weatherbanen is dit bijvoorbeeld aan de orde. De komende periode zal ook de huisvesting van gymnastiekvereniging Swentibold aandacht vragen. Samen met de vereniging zullen de mogelijkheden
geïnventariseerd worden.

Voorzieningen in de openbare ruimte
De openbare ruimte biedt veel mogelijkheden om op een laagdrempelige manier te sporten, bewegen, recreëren en ontmoeten. Dit geldt niet alleen voor jeugd via de speelvoorzieningen, maar ook
voor de volwassenen. We zien dat met name veel volwassenen een voorkeur hebben voor sporten
in ongeorganiseerd dan wel informele verband. Met name fietsen, wandelen en hardlopen zijn zeer
populair. De afgelopen jaren is via de landschapsparken flink geïnvesteerd in voorzieningen op dit
terrein. Blijvende aandacht met name voor de kwaliteit van de fietsverbindingen is nodig, zowel om
mensen te bewegen de fiets te pakken voor het dagelijks gebruik als vanuit toeristische motieven.
Bij renovatie van de openbare ruimte zal worden nagegaan of low cost aanpassingen mogelijk/nodig
zijn om de omgeving beweegvriendelijker te maken. In multidisciplinair verband wordt uitgewerkt
op welke wijze in ontwerpen van de openbare ruimte hieraan concreet invulling kan worden gegeven.

Subsidies
Voortvloeiend uit het coalitieakkoord is dit voorjaar het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties, waaronder sportorganisaties tegen het licht gehouden. In overleg met de
verenigingen, is rekening houdende met enkele vooraf vastgestelde uitgangspunten, zoals
budgettaire neutraliteit en minimale administratieve lastendruk, bezien of en zo ja welke
aanpassingen wenselijk waren. Groot draagvlak was er voor continuering van de bestaande
subsidiegrondslagen. Op enkele verduidelijkingen/ aanscherpingen na zijn materieel gezien de nieuwe regelingen ongewijzigd. Dit geldt zowel voor de subsidieregelingen voor de
structurele subsidies voor de breedtesportverenigingen, als voor de regeling voor de incidentele subsidies en voor de topsportregeling. Ook ondersteunen we het Jeugdsportfonds.
Met deze regeling, in combinatie met de voor Kidsregeling, heeft de gemeente in elk geval
de voorwaarden gecreëerd dat geld niet de reden hoeft te zijn om niet te sporten.
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Tarieven
De gemeentelijke sportaccommodaties worden door de gemeente kostendekkend verhuurd aan
de Sportstichting. De Sportstichting vraagt aan de verenigingen een niet-kostendekkend tarief,
dat door de gemeente is vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat verenigingen die gebruik maken van
de geprivatiseerde accommodaties, die van de gemeente een exploitatiebijdrage ontvangen
( Het Anker en Glanerbrook), dit tegen dezelfde condities kunnen doen, zijn de tarieven op elkaar
afgestemd. Met in acht name van een jaarlijks indexatie zijn de huidige tarieven vastgesteld bij
de harmonisatie van het subsidie-en tarievenbeleid voor de sport in het kader van de herindeling.
Regelmatig komen er vragen /opmerkingen over de gehanteerde tarieven. De komende periode zal
een onderzoek worden uitgevoerd naar de gehanteerde tarieven in Sittard-Geleen. Dit mede aan de
hand van een benchmark. Zo nodig zal hierin ook het subsidiebeleid worden betrokken.

Samenwerking
Met het inzetten van sport als middel om doelen op andere beleidsterreinen te bereiken wordt het
steeds belangrijker om dwarsverbanden te leggen en samenwerking op te zoeken met andere
partijen. De gemeente zoekt actief deze verbinding. Dit gebeurt zowel met partijen die in de uitvoering een rol spelen als met de andere overheden. In het verband van de Westelijke Mijnstreek
vindt periodiek afstemming plaats tussen de gemeenten. Dit geldt ook voor de -Tripool gemeenten.
Daarnaast is er ook regelmatig afstemming met de provincie en de provinciale ondersteuningsinstellingen op het gebied van Sport, zowel in het kader van de Sportzone, maar ook daarbuiten om te
bevorderen dat gemeentelijk beleid en provinciaal beleid zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

Financiën
In de voorgaande paragrafen is de inhoudelijke kaderstelling weergegeven. De financiële kaderstelling voor de komende jaren is opgenomen in kadernota 2015. Binnen deze context zal de uitvoering
plaats dienen te vinden.

Pagina 13 | Agenda Sport en bewegen in Sittard-Geleen

