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Hoofdstuk 1

Samenvatting

Wij willen stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen. Sporten en
bewegen is niet alleen leuk, het is ook gezond en draagt bij aan tal van maatschappelijke doelen. Dat wordt
o.a. beschreven in het gezondheidsbeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligersbeleid en
strategische visie “Nederweert in 2020”. We gaan met partners aan de slag, zodat onze inwoners “een
leven lang kunnen sporten en bewegen”. Daaronder verstaan we niet alleen het traditionele sporten en
bewegen. Ook het stimuleren van wandelen, fietsen, skaten, in de tuin werken e.d. behoort daartoe.
Dat wil niet zeggen dat we alles gaan regisseren. Integendeel, in veel gevallen treedt de gemeente alleen
stimulerend en/of faciliterend op, maar ook als initiatiefnemer om de diverse partners binnen het veld van
sport en bewegen bij elkaar te brengen. Er wordt sterk ingezet op samenwerking en samenhang.
Voor de doelgroepen die extra aandacht behoeven zoals de jeugd, de ouderen en de mensen met een
beperking zullen wij meer een initiatiefnemende rol vervullen. Onderdelen daarvan zijn al uitgewerkt. Bij
deze Kadernota behoort de Uitvoeringsnota “Nederweert Beweegt” 2009-2012 (voor 50-plussers) en het
projectplan “Iedereen kan sporten” Midden-Limburg 2009-2012 dat zich vooral richt op mensen met een
beperking en chronisch zieken.
Kwaliteit wordt het kernwoord. We willen niet alleen kwalitatieve voorzieningen, maar ook een kwalitatief
sport- en beweegaanbod, kwalitatief kader, vitale verenigingen en een kwalitatieve bijdrage van sport en
bewegen aan maatschappelijke doelen.
Om de burgers de mogelijkheid te bieden om een leven lang te kunnen sporten en bewegen, zoeken we de
samenwerking en samenhang op met de partners waar we onze inwoners voornamelijk ‘vinden’. We willen
aan de slag met het onderwijs, de dorpskernen, de gezondheidspartners, het bedrijfsleven en de
aanbieders van sport en vrije tijdsbesteding. Samen met deze partners vormen we een netwerk en bereiken
we de meeste inwoners.
We stimuleren de inwoners om te gaan sporten en bewegen en hebben daarvoor de sportaanbieders nodig.
Zij zorgen voor een aanbod dat inspeelt op de verwachtingen van onze burgers. Voor ons is het
verenigingsleven een belangrijke aanbieder die extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft, vooral om
de veranderende vraag in te kunnen vullen.
Daarnaast hebben wij ook oog voor de commerciële aanbieder. Ook zij leveren een bijdrage aan het sporten beweegbeleid.
Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen zijn de voorzieningen. Wij zullen in dit
kader meer gaan sturen op de maatschappelijke waarde van een voorziening. Een meervoudig gebruik van
een voorziening verhoogt de bezettingsgraad en daarmee maatschappelijke waarde en kan een positief
effect hebben op de kwaliteit (sportieve omgevingen).
Voor de jongste jeugd is er aandacht voor voorzieningen in de nabijheid van huis en school en wordt
aansluiting gevonden bij het speelruimtebeleid.
Voorzieningen in de openbare ruimte moeten tegemoet komen aan de behoeften van de ongeorganiseerde
sporters en kunnen tevens ingezet worden voor toeristische en recreatieve doeleinden.
Subsidies en tarieven maken onderdeel uit van het gemeentelijk sportbeleid. Ze worden ingezet als
instrumenten om de doelstellingen te realiseren.
De uitwerkingen van de verschillende pijlers en omgevingen in acties, resultaat, de rol van de gemeente, de
partners en de mogelijke financieringsbronnen zijn opgenomen in bijlage 1.
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Hoofdstuk 2
2.1

Sport en Bewegen in Nederweert

Visie op sport en bewegen in Nederweert

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners gaan c.q. blijven sporten en bewegen en willen zo veel mogelijk
inwoners daartoe stimuleren. Dit uit oogpunt van gezondheid, ontspanning, leefbaarheid en ontmoeting. De
kwaliteit van de sportbeoefening staat daarbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan de doelgroepen jeugd,
ouderen (50-plussers) en mensen met een beperking. Een sportieve en gezonde samenleving begint bij de
jongste inwoners. Daarnaast is er aandacht voor de groep ouderen, aangezien de vergrijzing er toe leidt dat
een zeer substantieel deel van de Nederweerter inwoners uit 50-plussers gaat bestaan. De doelgroep
mensen met een beperking en chronisch zieken is een kwetsbare doelgroep die extra aandacht behoeft.
Sporten en bewegen is niet alleen leuk en ontspannend, maar wordt ook steeds nadrukkelijker ingezet om
andere doelen binnen de Nederweerter samenleving te bereiken. Verbetering van de leefbaarheid,
vergroting van de participatie van burgers, opheffing van sociale en maatschappelijke verschillen,
tegengaan van isolement, bevorderen van contact tussen personen met verschillende culturele
achtergronden, tegengaan van overlast door jongeren en het wegwerken van gezondheidsachterstanden.
Sport en bewegen gebeurt niet alleen georganiseerd in verenigingsverband. Er is ook oog voor de
ongebonden sporter die wil sporten en bewegen in de openbare ruimte of bij de commerciële aanbieder.
Subsidies worden gezien als sturende instrumenten ten einde de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen,
een vernieuwend aanbod te stimuleren en de sportdeelname te vergroten.
Om verankering mogelijk te maken, zoeken wij bewust de samenwerking op met partners die direct in
contact staan met de inwoners en die er ook belang bij hebben om te investeren in het sport- en
beweegbeleid. Hierbij richten we ons op kinderopvangorganisaties, het onderwijs, dorpsraden,
ouderenorganisaties, zorg- en gezondheidsorganisaties, werkgevers, sportverenigingen en commerciële
sportaanbieders. Ten behoeve van de uitvoering zullen met de verschillende partners zo mogelijk en nodig
uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten.
De beoogde samenwerking en samenhang is niet alleen extern gericht. Sinds de inwerkingtreding van de
breedtesportimpuls vormen de ambtenaren van de beleidsterreinen sport, gezondheid, jeugd, onderwijs,
ouderen, Wmo, speelruimtebeleid en buurt de interne ambtelijke begeleidingsgroep. Deze werkwijze zal ook
t.b.v. de uitvoering van de Kadernota Sport en Bewegen worden gecontinueerd zodat de samenhang tussen
de verschillende beleidsterreinen gewaarborgd blijft.

2.2

Doelstellingen sportbeleid
1. Wij willen zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen krijgen en houden
2. Wij zullen hiertoe sport en bewegen stimuleren onder inwoners in het algemeen en voor de
doelgroepen jongeren, 50-plussers en mensen met een beperking in het bijzonder
3. Wij willen de kwaliteit van sporten en bewegen verhogen door het stimuleren van een gericht en
passend sportaanbod, vitale verenigingen en adequate sportvoorzieningen
4. Wij willen sporten en bewegen inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren zoals
leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie

Om deze doelstellingen te verwezenlijken geven we in de hoofdstukken 3 tot en met 7 invulling aan vijf
pijlers, te weten sportstimulering, sportaanbod, sportvoorzieningen, sportnetwerk en subsidies en tarieven.
Gezamenlijk vormen deze pijlers het sportbeleid van de gemeente Nederweert.
Bovendien zijn al twee uitvoeringsnota’s tot stand gekomen, te weten de Uitvoeringsnota Nederweert
Beweegt 2009-2012 (voor 50-plussers) en het projectplan “Iedereen kan sporten” Midden-Limburg 20092012 dat zich vooral richt op mensen met een beperking en chronisch zieken. Onder leiding van het Huis
voor de Sport en naar Noord-Limburgs model werken in het project “Iedereen kan sporten” 7 gemeenten op
Midden-Limburgs niveau samen. Het projectplan 2009-2012 is daarvan een gezamenlijk product.
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Hoofdstuk 3
3.1

Sportstimulering

Visie

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners gaan en blijven sporten en bewegen vanuit de overtuiging dat
sporten niet alleen leuk is om zelf te doen, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan maatschappelijk
doelen zoals leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie. Alle initiatieven moeten uiteindelijk verankerd
worden binnen de bestaande structuren.
Wij gaan ons speciaal richten op de doelgroep jeugd, zodat we een belangrijk fundament kunnen leggen
voor een gezonde en sportieve samenleving. Samen met het onderwijs, de buurt en de sportaanbieders
willen we investeren in de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod tijdens en na schooltijd, waarbij het
plezier in bewegen voorop moet staan.
Om dit te verwezenlijken komt er extra aandacht voor de relatie onderwijs en sportvereniging. Enerzijds
door meer vakleerkrachten l.o. te verkrijgen binnen het onderwijs voor beter bewegingsonderwijs.
Anderzijds door meer geschoold kader beschikbaar te hebben binnen de sportvereniging. Het meest
wenselijke is het gebruik maken van de “Impuls brede scholen, sport en cultuur”, de zogenaamde
combinatiefuncties die zowel binnen het onderwijs als binnen de sportverenigingen kunnen worden ingezet.
Naar verwachting komen deze functies vanaf 2011 voor Nederweert beschikbaar. In de loop van 2010
e
zullen hiervoor concrete voorstellen worden gedaan. De voorbereiding hiervoor start in het 4 kwartaal 2009.
Daarnaast is er aandacht voor de groep senioren, aangezien de vergrijzing er toe leidt dat een zeer
substantieel deel van de Nederweertse inwoners uit 50-plussers gaat bestaan. Daartoe wordt o.a. het
project Nederweert Beweegt voortgezet.
De doelgroep mensen met een beperking is een kwetsbare groep die extra aandacht nodig heeft. De
omvang van die groep is in onze gemeente zodanig, dat op dit terrein regionale samenwerking is gezocht,
zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven.

3.2

Kaders en Ambities

Om zoveel mogelijk inwoners van Nederweert aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden, kiezen
we voor een aanpak om de burgers van Nederweert in staat te stellen om een leven lang te sporten en
bewegen.
Om dit te realiseren gaan we sport en bewegen een plek geven binnen de verschillende omgevingen waar
onze inwoners zich voornamelijk bevinden. Dit doen we samen met de inwoners en de partners, vanuit de
overtuiging dat de behoeften op het gebied van sporten en bewegen veelal bepaald worden door de
levensfase waarin onze inwoners zich bevinden.
Bovendien willen we samenhang en samenwerking realiseren tussen de diverse partners waardoor
wederzijdse belangen en kwaliteiten optimaal benut zullen worden. De partners, die voortvloeien uit de
leefomgevingen waarin onze burgers zich voornamelijk begeven, worden gestimuleerd en aangesproken op
hun verantwoordelijkheid en ondersteund bij activiteiten om een omslag in het bewegingspatroon van
mensen te realiseren.
We gaan ons richten op vijf leefomgevingen met bijbehorende ambities.
Leefomgeving 1. Onderwijs
Naast de reguliere taken zien we dat onderwijsinstellingen meer en meer een belangrijke maatschappelijke
functie gaan invullen. Het onderwijs vervult een opvoedkundige rol maar heeft ook een belangrijke rol als
het gaat om het bevorderen van een gezonde leefstijl en het verminderen van overgewicht. Specifieke
projecten van de GGD kunnen hierbij in het kader van het gezondheidsbeleid ondersteunend zijn. Zo kan
binnen het onderwijs een belangrijk fundament worden gelegd voor de sportieve en gezonde samenleving.
Door sport- en beweegactiviteiten rondom de vertrouwde omgeving van school te organiseren, maken
kinderen op laagdrempelige wijze kennis met de basis van sport en bewegen en kan het plezier in sporten
en bewegen worden bevorderd. Er komt ook aandacht voor de ouders. Zij moeten de kinderen stimuleren
om te sporten en bewegen.
Er doen zich op dit gebied ook verschillende kansen voor zoals de ontwikkeling van Brede Scholen en het
concept verlengde schooldag. Verder heeft het primair onderwijs een uitgebreidere taak als het gaat om de
opvang van kinderen vóór, tussen en na de reguliere schooltijden. Sport- en beweegactiviteiten kunnen
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hieraan een belangrijke invulling geven. Afstemming van het reguliere sportaanbod op de onderwijstijden is
hierbij wel een belangrijke voorwaarde.
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden niet alleen geactiveerd om meer te gaan bewegen, maar ook
om een bijdrage te leveren in vrijwilligerswerk en in het organiseren van activiteiten, mede in het kader van
maatschappelijke stages.
Leefomgeving 2. Buurten en Dorpen
De gemeente wil inzetten op levendige buurten en dorpen waar het goed leven is en waar sprake is van een
hechte gemeenschap. Het sport- en beweegaanbod voor de diverse doelgroepen en de positie van de
sportverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.
De buurten en dorpen fungeren als een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners. Door sport- en
beweegactiviteiten in de buurt te organiseren voelen mensen zich ook meer verbonden met de buurt. De
gemeente wil door middel van sport en bewegen de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurten en
dorpen versterken. Zo mogelijk zal hiervoor vanaf 2011 de combinatiefunctionaris worden ingezet.
Leefomgeving 3. Zorg en gezondheid
Gezondheidsstimulering is een belangrijke legitimatie om te investeren in sport- en beweegbeleid. Hierbij is
vooral oog voor een aantal kwetsbare doelgroepen: jeugd, senioren en mensen met een beperking. Sport
en bewegen wordt ingezet om gezondheidsachterstanden bij jongeren terug te dringen. Vergrijzing is een
ontwikkeling die ook in Nederweert speelt. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal senioren tussen
2008 en 2025 explosief zal toenemen. Sport en bewegen is voor de doelgroep senioren erg belangrijk o.a.
in het kader van valpreventie. De gemeente wil zich dan ook actief inzetten voor sport- en bewegingsstimulering onder deze doelgroep. Voor mensen met een beperking is sport en bewegen niet altijd
vanzelfsprekend. De gemeente wil in regionaal verband drempels voor sportoefening voor deze doelgroep
verminderen en gerichte sport- en beweegactiviteiten inzetten voor deze doelgroep. Ook in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er verschillende kansen vanuit sport en bewegen die een
relatie hebben met de leefomgeving zorg en gezondheid. Ook komt er aandacht voor de doelgroep senioren
die wel sporten en bewegen, maar dreigen af te haken omdat het sport- en beweegaanbod niet langer
passend is. Kennismaking met een vernieuwend sport- en beweegaanbod zou hierbij een mogelijkheid zijn.
Leefomgeving 4. Werk
Gezonde en fitte werknemers hebben een hogere productiviteit, hebben een lager ziekteverzuim en
bezoeken minder vaak een huisarts. Voor werkgevers biedt het toegevoegde waarde om het thema sport en
bewegen onderdeel te maken van de bedrijfsvoering.
Behalve een belangrijke vindplaats, bieden bedrijven in Nederweert e.o. ook kennis en kunde die wellicht
ingezet kunnen worden voor de lokale verenigingen. Tevens zien we een ontwikkeling waarin het
bedrijfsleven uit oogpunt van maatschappelijk ondernemen wil investeren in de breedtesport.
Voor de gemeente is het bedrijfsleven een mogelijke vindplaats om vooral de middengroep tussen de 20 en
65 jaar te bereiken. We hebben daarvan geen overspannen verwachtingen aangezien er niet veel grote
bedrijven binnen onze gemeentegrenzen liggen. Een gezamenlijke aanpak om te komen tot sportieve en
gezonde ondernemingen kan echter tevens een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor
bedrijven in Nederweert.
Leefomgeving 5. Openbare ruimte
Ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte zoals fietsen, skaten en wandelen is sterk in opkomst en
zal nog verder toenemen. Voor de gemeente Nederweert is stimulering van deze vorm van sporten en
bewegen mogelijk door faciliteiten te realiseren c.q. te onderhouden danwel door derden te stimuleren
dergelijke faciliteiten aan te leggen en te onderhouden o.a. in natuurgebieden. Hierbij kan gedacht worden
aan wandelpaden, fiets- en skateroutes, ruiterpaden etc. met voldoende rustplaatsen. Overigens is de
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) bezig met het ruiterroute netwerk Limburg, waarbij
ook routes in Nederweert aan de orde komen. Deze voorzieningen hebben niet alleen een positieve invloed
op het beweeggedrag van de eigen inwoners. Het biedt ook mogelijkheden voor het toerismebeleid van de
gemeente.
Daarnaast is er aandacht voor de jeugd die in de nabijheid van huis en school moet kunnen sporten en
spelen. In dat kader wordt verwezen naar het ontwikkelde speelruimtebeleid voor de periode 2009 t/m 2013.
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Hoofdstuk 4
4.1

Sportaanbod

Inleiding

Sportstimulering is niet mogelijk zonder beschikbaar sportaanbod in georganiseerd, ongeorganiseerd of
anders georganiseerd verband. De georganiseerde sport wordt voornamelijk aangeboden door de
Nederweerter sportverenigingen. In onze gemeente zien we de laatste 5 jaar in absolute zin zeker nog geen
terugloop van het aantal leden bij de sportverenigingen. Wordt gekeken naar de onderliggende sportsoorten
dan laten sommige – waaronder tennis en voetbal - nog een redelijke tot goede groei zien. Andere
sportsoorten verliezen wat leden. Onderstaande tabel geeft de situatie in onze gemeente weer.
Ledentallen georganiseerde sportverenigingen in 2004 en 2008

Georganiseerde sportverenigingen

2004

2008

Stijging in %

Aantal jeugdleden t/m 19 jr

2.035

2.414*

18,6%

Aantal seniorleden >19 jr

2.469

2.498*

1,2%

Totalen

4.504

4.912

9,1%

* incl. 150 jeugdleden en 20 seniorleden Shintai. Deze organisatie ontving in 2004 nog geen gemeentelijk subsidie.

De afgelopen 2 jaar hebben de ledenaantallen zich in onze gemeente in absolute zin gestabiliseerd. De
buitensportverenigingen groeien nog steeds licht terwijl enkele binnensportverenigingen jeugd- en
seniorenleden verliezen. Landelijk gezien verliest het verenigingsleven echter terrein ten gunste van de
ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport. De verwachting is dat dit bij ongewijzigd beleid in onze
gemeente ook zal plaatsvinden. In Nederweert is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het aantal sportscholen
toegenomen tot vier. Door het sportaanbod te actualiseren, te verbreden voor specifieke groepen
waaronder mensen met een beperking, aan te passen aan de veranderende vraag uit de samenleving en te
zorgen voor een kwalitatief goed aanbod kunnen onze sportverenigingen vitaal blijven en bestaansrecht
houden.

4.2

Visie

Sportstimulering is niet alleen onmogelijk zonder sportaanbieders, sportstimulering moet er tevens toe
leiden dat inwoners structureel gaan sporten en bewegen bij de sportaanbieders. Wij zien het als onze taak
om specifieke aandacht te besteden aan sportverenigingen als een belangrijke partner voor de uitvoering
van het sport- en beweegbeleid. Verenigingen moeten gefaciliteerd worden om deze rol te kunnen
vervullen. Gelet op de trends en ontwikkelingen is het onontkoombaar dat er wordt geïnvesteerd in vitale
verenigingen die toekomstbestendig zijn.
Verder willen wij ook sterk inzetten op de vrijwilligersproblematiek bij sportverenigingen als één van de
voorwaarden voor een kwalitatief goed aanbod o.a. door de inzet van het Vrijwilligerspunt Nederweert. Ook
willen wij de deelname aan lokale sociale netwerken bevorderen.
Bevordering van jongerenparticipatie en maatschappelijke stages kan leiden tot meer jeugdige vrijwilligers.
Bekend is dat enkele verenigingen overwegen om over te gaan tot de vorming van één of meer
WhoZnextteams wat er toe kan leiden dat vooral de groep 13-18 jarigen méér verbonden kan worden aan
de verenigingen.
De toenemende vergrijzing leidt tot kansen voor het verkrijgen van meer vrijwilligers uit die categorie.
Ouderen beschikken vaak over veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk.
Om vrijwilligers uiteindelijk langere tijd te binden zal het vrijwilligerswerk boeiend en uitdagend moeten
blijven. Het volgen van kadercursussen kan hier een uitkomst in zijn. Vrijwilligers krijgen de kans om
daadwerkelijk mee te doen en krijgen verantwoordelijkheid toebedeeld. Onderzocht zal worden of een
verruiming van de regeling kadercursussen leidt tot een effectievere inzet van middelen bij de gemeente en
mankracht bij de verenigingen.
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Behalve de reguliere sportaanbieders is er ook aandacht voor het aanbod van overige partners zoals
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, buurtorganisaties en onderwijsinstellingen. Maar de gemeente heeft
ook oog voor de populariteit van sporten in commercieel verband en ziet een belangrijke rol weggelegd voor
commerciële partners op het gebied van sportstimulering. Binnen het sportnetwerk is ook aandacht voor
samenwerking met deze partners.

4.3

Kaders en ambities

Wij blijven ons richten op ondersteuning van sportverenigingen, omdat de georganiseerde sport
vrijwilligersorganisaties zijn die een belangrijke bijdrage leveren aan het sportbeleid. Zonder een goed
functionerend sportverenigingsleven is een bijdrage door sport aan de diverse maatschappelijke doelen
ondenkbaar. Behalve een voorwaardenscheppende rol zullen wij hier ook een initiatiefnemende rol
vervullen.
Wij richten ons op verenigingsondersteuning in brede zin, waarbij alledaagse vraagstukken worden
opgepakt en op het versterken van de vitaliteit van verenigingen, waarbij vooral ingezet wordt op
toekomstbestendigheid.
Verenigingen zijn in sterke mate afhankelijk van vrijwilligers. Dat geldt voor sportverenigingen in het
bijzonder. Wij willen de bestaande vrijwilligers graag waarderen en ondersteunen. Daarnaast wil de
gemeente initiatieven ontplooien om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren en de druk op vrijwilligers in de
sport te verminderen. De doelgroep jongeren en ouderen zullen hierbij worden aangesproken. Ook zal er
gekeken worden in hoeverre het Nederweerter bedrijfsleven hierin een bijdrage kan leveren. De waardering
voor de vrijwilligers hebben we o.a. tot uitdrukking willen laten komen door voor alle vrijwilligers een
adequate collectieve vrijwilligersverzekering af te sluiten.
De anders georganiseerde sport wordt primair overgelaten aan de commerciële sector maar krijgt binnen
het sportstimuleringsbeleid wel aandacht. De commerciële sector kan immers een rol spelen in het aanbod
van activiteiten. Daar waar de commerciële sector een bijdrage levert aan het gemeentelijk sportbeleid, zal
die als partner worden ingezet.
Wij zullen trachten het overige aanbod (sport op school, ouderenaanbod, aanbod welzijnswerk) beter op
elkaar af te stemmen, waardoor er sterker vanuit een integrale aanpak zal worden gewerkt.
Ten aanzien van het aanbod voor de ongeorganiseerde sporter (fietsen, wandelen) treden wij vooral
voorwaardenscheppend op, door op het gebied van ruimtelijke ordening en toerisme en recreatie de
mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte structureel in te bedden.
Bovendien is er aandacht voor de jeugd die in de nabijheid van huis en school wil sporten en spelen. Wij
verwijzen hierbij naar het vastgestelde speelruimtebeleid voor de periode 2009 t/m 2013.
Van toenemend belang is dat ook senioren via specifieke voorzieningen hun beweeglijkheid op peil kunnen
houden. In overleg met de Netwerkgroep Nederweert Beweegt zullen wij onderzoeken welke voorzieningen
en waar dergelijke voorzieningen het beste aangebracht kunnen worden.
Georganiseerde sport
Ambities
•

Het erkennen en gericht ondersteunen van sportverenigingen als partner van beleid

•

Het ontwikkelen van een passend aanbod vanuit de verenigingen dat beter invulling geeft aan de
veranderende vraag vanuit de samenleving

•

Het gericht investeren in het realiseren en behouden van vitale verenigingen

•

Het waarderen en ondersteunen van vrijwilligers

•

Meer ouderen en jongeren zetten zich in als vrijwilliger
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Anders georganiseerde sport
Ambities
•

Commerciële aanbieders worden partners en uitvoerders van beleid

•

Inventarisatie en afstemming van het totale sportaanbod

Ongeorganiseerde Sport
Ambities
•

Sport- en beweegmogelijkheden door de aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte die
tevens dienst doen voor recreatieve en toeristische doeleinden

•

Het speelruimtebeleid voorziet in voorzieningen voor de jeugd in nabijheid van huis en school
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Hoofdstuk 5
5.1

Sportvoorzieningen

Inleiding

De sport- en beweegvoorzieningen vormen veelal de basis om te kunnen sporten binnen de
(on)georganiseerde en anders georganiseerde sport. Het accommodatiebeleid is daardoor een belangrijke
pijler binnen het sportbeleid. Het stelt de kaders met betrekking tot het faciliteren van sportverenigingen en
biedt de garantie voor een laagdrempelig sportaanbod aan de burgers.

5.2

Visie

Sportvoorzieningen vormen een 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.
De sportvoorzieningen zijn niet langer een doel op zich, maar een van de voorwaarden om uitvoering te
kunnen geven aan het lokale sportbeleid. Voorzieningen met een hoge bezettingsgraad en multifunctioneel
gebruik hebben een hogere maatschappelijke waarde.
De leefbaarheid in de kernen en dorpen heeft een hoge prioriteit. De aanwezige sportvoorzieningen spelen
hierin een belangrijke rol. Toch zal het op termijn wellicht niet langer mogelijk blijven om in alle kernen en
dorpen dezelfde voorzieningen in stand te houden. De vraag naar en invulling van sporten en bewegen
binnen de kernen zal leidend zijn en de voorzieningenbehoefte zal hierop moeten aansluiten. Clustering en
centralisatie van accommodaties zou hiervan een gevolg kunnen zijn. Centralisatie van accommodaties kan
een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de accommodaties en daarmee aan de kwaliteit van
sportbeoefening. Hierdoor vermindert de kwantiteit en daarmee de exploitatielasten voor de gemeente. De
aldus bespaarde exploitatielasten dienen weer ten goede te komen aan het sport- en beweegbeleid. De
vrijkomende ruimte kan wellicht voor andere functies worden ingezet.
Voor de allerjongste jeugd is het wenselijk om sport- en spelvoorzieningen dicht bij huis en school te
behouden c.q. te realiseren. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in de kernen en biedt voor het
onderwijs en de kinderopvangorganisaties meer mogelijkheden om dagarrangementen aan te bieden waar
sport en bewegen onderdeel van uitmaken. Bovendien bieden speelplekken in de buurt ook een
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het inmiddels vastgestelde speelruimtebeleid is in overeenstemming
met de doelstellingen en ambities van het sport- en beweegbeleid.
Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te sporten, zullen de accommodaties betaalbaar moeten
blijven. In onze visie is de sportende consument overigens wel bereid om mee te betalen aan verbetering
van de kwaliteit, waarbij er een redelijke verhouding moet blijven bestaan tussen de prijs en de kwaliteit.
Privatisering van sportvoorzieningen past binnen een toenemende verantwoordelijkheid van verenigingen
en burgers voor hun eigen leefomgeving. Voor privatisering is een aantal voorwaarden geformuleerd, dat
voor het eerst is toegepast op de privatisering van het tenniscomplex van TC De Meulenslag per 1 januari
2007.
Voorzieningen moeten niet alleen gecreëerd worden voor de georganiseerde sporters. Het aantal
ongeorganiseerde sporters (o.a. wandelaars, fietsers, skaters) neemt jaarlijks toe. Voorzieningen in de
openbare ruimte die door de gemeente of derden worden gerealiseerd, moeten ertoe leiden dat ook
tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van deze doelgroep, maar ook ingezet kunnen worden voor
toeristische en recreatieve doeleinden.
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5.3

Kaders en ambities

Het belangrijkste uitgangspunt is het gegeven in welke mate een sportvoorziening een bijdrage levert aan
het gemeentelijke sportbeleid. Het maatschappelijke nut is hierbij een belangrijk criterium.
Sportvoorzieningen met een lage bezettingsgraad die weinig multifunctioneel worden gebruikt, leveren een
beperkte bijdrage aan het welzijn binnen de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat wordt gestuurd op
maatschappelijk nut als het gaat om (gedeeltelijk) behoud en/of realisatie van voorzieningen.
Onze rol en inzet ten aanzien van sportvoorzieningen wordt bepaald door het feit of een voorziening als
basisvoorziening kan worden aangemerkt. Hiervoor zullen criteria worden ontwikkeld, waarbij er een
onderverdeling wordt gemaakt naar drie niveaus. Het vorenstaande kan ook omschreven worden als de
‘schiltheorie’, inhoudende basissportvoorzieningen in de kern, basissportvoorzieningen voor de gehele
gemeente en tenslotte sportvoorzieningen op regionaal niveau.
Voor de aangemerkte basissportvoorzieningen nemen wij de verantwoordelijkheid voor wat betreft realisatie
en onderhoud, waarbij wij ons zullen beperken tot die accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor
de daadwerkelijke actieve sportbeoefening. Wij verwijzen naar de normen die gehanteerd worden voor
sportaccommodaties. Privatisering van basissportvoorzieningen wordt alleen in die situaties overwogen,
waarin er sprake is van een meerwaarde voor zowel de gemeente als de gebruiker(s).
Er wordt zo veel mogelijk gestuurd op een intensief en multifunctioneel gebruik van binnen- en
buitensportvoorzieningen vanuit de overweging dat de behoefte hiervoor bestaat en dat een gezamenlijk
gebruik het draagvlak voor een accommodatie vergroot. Medegebruik van sportaccommodaties door andere
partners zoals het onderwijs of Nordic en Sportief wandelen is hierbij uitgangspunt.
Tevens kan ook worden gedacht aan het gebruiken van commerciële sportvoorzieningen door de eigen
inwoners en het stimuleren van medegebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen door recreanten en
toeristen.
Het speelruimtebeleid en het sport- en beweegbeleid worden nog verder op elkaar afgestemd. De
aandachtspunten van het speelruimtebeleid: jeugd in kernen, ontmoetingen tussen jong en oud en
bereikbaarheid van voorzieningen voor kinderen met een beperking passen uitstekend binnen het sport- en
beweegbeleid en zullen aanvullend aan elkaar moeten zijn.
De openbare ruimte wordt in toenemende mate gebruikt voor sport en bewegen. Wij willen sportieve
recreatie in de directe woonomgeving stimuleren en hiermee bij de inrichting van de openbare ruimte
rekening houden.
Ambities
•

Er worden criteria voor basissportvoorzieningen geformuleerd

•

Wij beschikken over kwalitatieve sportvoorzieningen die invulling geven aan de lokale behoeften

•

Sportvoorzieningen worden multifunctioneel gebruikt ter verhoging van de maatschappelijke waarde

•

Het speelruimtebeleid voorziet in voorzieningen voor de jeugd in nabijheid van huis en school en
voor specifieke voorzieningen voor senioren
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6.

Sportnetwerk

6.1

Inleiding

De inzet van sportvoorzieningen, sportaanbod en sportstimulering moet worden afgestemd. Hiervoor is een
goed functionerende sociale infrastructuur erg belangrijk. 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. Daarom zijn wij ook voornemens om de website Sportlinkinfo.nl in stand te houden. Op deze website kan ook het plaatselijke sportaanbod actueel worden gehouden.

6.2

Visie

Sporten en bewegen krijgt een steeds prominentere rol in de samenleving. Een goed functionerende lokale
infrastructuur is hierbij van groot belang.
De Nederweerter sportverenigingen blijven een belangrijke uitvoerder van het sportbeleid. Om deze functie
goed te kunnen blijven vervullen is gerichte ondersteuning noodzakelijk.
Daarnaast zijn binnen de infrastructuur ook andere partners actief. Partners op het gebied van onder andere
onderwijs, gezondheid en buurt. Door een goede samenwerking tussen de partners in het netwerk van sport
en bewegen kan worden gewerkt aan continuïteit en professionaliteit. Voor Nederweert Beweegt zal de
afzonderlijke netwerkgroep worden gehandhaafd.

6.3

Kaders en ambities

Geïnvesteerd wordt in een netwerk waarin alle partners van het sportbeleid zijn vertegenwoordigd. Wij
zullen hiertoe het initiatief tonen, de partners bepalen zelf de mate en invulling van participatie. Wij vinden
het belangrijk om samen met de partners invulling en uitvoering te geven aan het beleid en om
samenwerking en samenhang te stimuleren.
Behalve een sportnetwerk met alle partners, zullen wij een aparte ondersteuningsstructuur voor de
(sport)verenigingen realiseren omdat deze vrijwilligersorganisaties hebben aangegeven extra aandacht en
begeleiding nodig te hebben. Dit moet ertoe leiden dat de communicatie verder wordt verbeterd en er inzicht
komt in de gewenste ondersteuning zodat die verenigingen toekomstbestendig worden. Wanneer de
sportverenigingen dit wensen kan die ondersteuningsstructuur ook leiden tot een permanente
overlegstructuur met de (sport)verenigingen.
Ambities
•

Het inrichten van een sportnetwerk waarin alle partners zijn betrokken

•

Het inrichten van een ondersteuningsstructuur t.b.v. de (sport)verenigingen, eventueel ook leidend
tot een permanente overlegstructuur
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Hoofdstuk 7
7.1

Subsidies en Tarieven

Inleiding

Subsidies en tarieven vormen het sluitstuk op de voorgaande pijlers. Het zijn instrumenten die kunnen
bijdragen aan de beoogde beleidsdoelstellingen.
Van belang is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ingestemd met
verlenging van het project breedtesportimpuls, Sportlink genaamd, tot en met 31 december 2009. Dat
betekent dat de nog resterende budgetten Sportlink dit jaar nog kunnen worden ingezet voor o.a. de
navolgende activiteiten.
a. Sportkennismakingslessen voor de jeugd op de basisscholen door reguliere Nederweerter
sportverenigingen met als doel de sportkennisname en/of sportdeelname van de jeugd te vergroten;
b. Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd t/m 19 jaar door reguliere Nederweerter sportverenigingen. Ze
dienen als doel te hebben de sportkennisname en/of sportdeelname van de jeugd te vergroten of het
sportaanbod te vernieuwen. Dat betekent dus ook dat de activiteiten op méér dan de eigen jeugdleden
gericht moeten zijn. Te denken valt aan bijv. sportinstuiven, sportvakantieactiviteiten (herfstpas),
sportclinics;
c. Sportstimuleringsprojecten voor 50-plussers (in het kader van Nederweert Beweegt) die als doel
hebben om te stimuleren dat meer 50-plussers aan sport of bewegen gaan doen en dat het aanbod van
activiteiten gevarieerder wordt. Te denken valt o.a. aan het integreren van 50-plussers in
sportverenigingen of het organiseren van sportinstuiven.
d. Specifieke voedings- en bewegingsprogramma’s voor kinderen en jongeren met overgewicht of andere
bewegings- en gezondheidsachterstanden.
e. Actieve informatieverstrekking
Om ten behoeve van de plaatselijke (sport)verenigingen goed te kunnen anticiperen op de inhoud van deze
kadernota wordt – vooruitlopend op de evaluatie en bijstelling van de Algemene subsidieverordening – een
aanpassing van de Uitvoeringsregeling incidentele subsidies voorgesteld. De aanpassing behelst de
verhoging van het budget met € 2.000,- voor sportverenigingen en andere welzijnsorganisaties, bedoeld
voor:
f. Integratie- en sportstimuleringsprojecten voor mensen met een beperking. Dit met als doel om
deelname aan de sport voor deze mensen te stimuleren of mogelijk te maken en om de kwaliteit van het
sportaanbod te bevorderen. Te denken valt aan o.a. activiteiten die gericht zijn op instroming van deze
mensen in een Nederweerter sportvereniging of specifieke activiteiten voor mensen met een beperking
onderbrengen bij een Nederweerter sportvereniging, het aanbieden van dagarrangementen, activiteiten
onder en direct na school, activiteiten in en rondom de zorginstelling maar ook activiteiten in de buurt.
Deze projecten zijn aanvullend op hetgeen in de uitvoeringsnota “Iedereen kan sporten” is opgenomen
g. Het bereiken van een structurele en duurzame samenwerking op horizontaal of verticaal niveau tussen
(sport)verenigingen met als doel om de kwaliteit en levensvatbaarheid van de (sport)verenigingen in
een kern te vergroten (horizontale samenwerking) en daarmee ook het sportaanbod verder te
ontwikkelen (verticale samenwerking). Als voorwaarden gelden dat:
1. het project geleid moet hebben tot een aantoonbaar structurele, duurzame samenwerking;
2. het project begeleid is door het Huis voor de Sport, door de betreffende sportbond(en) of door het
Vrijwilligerspunt Nederweert;
3. vooraf een samenwerkingsplan moet worden ingediend bij de gemeente. Op basis van dit plan zegt
de gemeente al dan niet financiële medewerking toe die pas wordt verleend als het project volgens
plan wordt afgerond.
Voor de projecten die passen binnen f. geldt een bijdrage van 50% in de kosten tot een maximum van €
400,- per project. Met betrekking tot de uitvoering van deze projecten worden nog nadere criteria opgesteld.
Voor 2009 worden maximaal 2 projecten geraamd. De kosten hiervan kunnen ten laste van het budget
zorgvragende burgers worden gebracht.
Voor een succesvol afgerond samenwerkingsproject als bedoeld onder g. geldt een bijdrage van 50% in de
kosten tot een maximum van € 1.000,- voor de samenwerkende verenigingen. Ook hiervoor worden voor
2009 maximaal 2 projecten geraamd.
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7.2

Visie

Subsidies en tarieven zijn geen doelen op zich, maar worden ingezet als instrumenten om de doelstellingen
en ambities van het sportbeleid te realiseren.
De laagdrempeligheid van sportbeoefening wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogte van de
tarieven en de contributies. Anderzijds verwacht de hedendaagse sportconsument een hoge mate van
kwaliteit en is ook bereid hiervoor te betalen.
Een subsidie is een stimulerings- en sturingsmiddel en niet een vaste inkomstenbron, hoewel de praktijk
anders doet vermoeden. Door subsidies als stimulerings- en sturingsmiddel in te zetten, worden de
sportaanbieders geprikkeld om bij te dragen aan de gestelde doelen. Dat betekent dat – waar nodig – de
subsidieverordening op onderdelen zal worden aangepast.

7.3

Kaders en ambities

Subsidies en tarieven mogen geen doel op zich zijn, maar instrumenten die bijdragen aan het realiseren van
de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid.
Niet-commerciële sportaanbieders die een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk sportbeleid
mogen hiervoor beloond worden.
Sporten moet betaalbaar blijven voor iedereen, waarbij er een redelijke verhouding moet blijven bestaan
tussen de prijs en de kwaliteit. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 mei 2006 besloten om voor
de periode 2009 tot en met 2013 de tarieven voor de sportaccommodaties enkel te indexeren. Een
eventuele heroverweging van het tarievenstelsel is dus pas aan de orde ná 2013.
Ambities
•

Het subsidie- en tarievenbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het
sportbeleid. Het beleid is een middel in plaats van een vaste inkomstenbron.

•

Het ontwikkelen van een beloningsstructuur voor (niet commerciële) aanbieders die een belangrijke
bijdrage leveren aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid.
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Hoofdstuk 8

Evaluatie en monitoring

Deze kadernota met als titel “Een leven lang sporten en bewegen” is ambitieus. Evaluatie en monitoring
van de ambities en verwachte resultaten vormen een belangrijk onderdeel van dit beleid. Aan de hand
daarvan kan tussentijds het beleid worden bijgesteld en kan informatie worden verkregen voor toekomstig
beleid.
De evaluatie en monitoring zal op twee manieren gaan plaatsvinden. Jaarlijks zullen we een
voortgangsrapportage maken waarin de voorgenomen acties (output) worden geëvalueerd. Als een actie in
uitvoering is, zal worden nagegaan wat de status hiervan is. Eventuele afwijkingen worden toegelicht.
Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in het uiteindelijke maatschappelijke effect, in de uitwerkingen
resultaten (outcome) genoemd. Aan de hand van bestaande of nieuwe meetinstrumenten worden periodiek
zogenaamde effectrapportages gemaakt. Het ligt voor de hand om zo veel mogelijk bestaande
instrumenten daarvoor te gebruiken.
Op deze manier wordt de raad actief geïnformeerd over de voortgang van de voorgenomen acties en over
de uiteindelijke effecten hiervan.
Wij beschikken over meerdere kengetallen die voortvloeien uit bestaande meetinstrumenten (o.a
gezondheidsmonitor), die periodiek worden uitgevoerd. Toch zijn er ook een aantal kengetallen dat
weliswaar landelijk gemeten is, maar nog niet specifiek voor onze gemeente. Zo veel mogelijk zullen we
dan die kengetallen proberen te vertalen naar Nederweert. Daar waar dat niet lukt, kan het raadzaam zijn
om in 2009 een zogenaamde 0-meting te houden en op basis hiervan eventuele aanpassingen aan te
brengen in de beoogde resultaten (outcome).
In onderstaande tabel wordt de monitoring van de resultaten (outcome) uitgewerkt.
Resultaat (outcome) in 2012

Waarde 2008

Instrument

Uitvoering

Het aantal inwoners dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt van de
huidige 45% naar 55% in 2012
Het aantal jeugdigen dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in 2012
Het aantal 50-plussers dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt van de
huidige 48% naar 53% in 2012
Het aantal mensen met
beperkingen, dat deelneemt aan
sportactiviteiten stijgt van de
huidige 45% naar 55%
De gezondheidsachterstanden zijn
afgenomen

45% (onderzoek GGD 2003)

Gezondheidsmonitor

2009 - 2012

60% (onderzoek GGD 2003)

Gezondheidsmonitor

2009 - 2012

47% (onderzoek Nederweert
Beweegt 2008)

Gezondheidsmonitor

2009 - 2012

45% op basis van provinciale
cijfers

Gezondheidsmonitor

2009 - 2012

15% inwoners ervaart
gezondheid als matig tot
slecht (onderzoek GGD 2003)

Gezondheidsmonitor

2009 - 2012

Het ongezond gedrag onder
jongeren is afgenomen

Diverse percentages uit
jeugdmonitor 2005

Jeugdmonitor

2009 - 2012

Het aantal inwoners dat lid is van
een sportvereniging stijgt van de
huidige 30% naar 35% in 2012
Het aantal vrijwilligers bij de
sportverenigingen is gestegen van
de huidige 15% naar 20% in 2012
De leefbaarheid in de kernen is
verbeterd

30% (ledenaantallen
verenigingen per 2008)

Verenigingsmonitor (nieuw)

2009 - 2012

15% op basis van landelijke
cijfers

Verenigingsmonitor (nieuw)

2009 - 2012

Diverse cijfers sociaal klimaat
Leefbaarheidonderzoek 2004

Leefbaarheidonderzoek

2014
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Hoofdstuk 9

Financiën

Deze Kadernota bestrijkt onderdelen van de beleidsterreinen sport, jeugd, senioren, mensen met een
beperking, vrijwilligers, onderwijs, leefbaarheid, gezondheidszorg en speelruimtebeleid. Uitvoering kan
mede plaatsvinden vanuit die deelterreinen. Zoals al eerder is aangegeven vindt interne afstemming plaats
door middel van de interne ambtelijke begeleidingsgroep.
Uitvoering
In bijlage 3 is het uitvoeringsprogramma voor 2009 opgenomen met betrekking tot deze kadernota,
voorzien van een indicatie van de financiële gevolgen en de dekking daarvan. Uitvoering in 2009 zal nog
kunnen plaatsvinden ten laste van de reguliere budget van Sportlink, zorgvragende burgers en
vrijwilligerswerk. Voor 2010 t/m 2012 zullen via de reguliere gemeentebegroting middelen worden
gereserveerd. Daarbij zal vooral ook gebruik worden gemaakt van de vrijvallende middelen in de begroting
nadat Sportlink is beëindigd. Dit betreft een structureel bedrag van € 25.525,--.
Op incidentele basis en voor eenmalige projecten wordt gebruik gemaakt van eventuele incidentele
overschotten op bestaande budgetten binnen de genoemde beleidsterreinen alsmede zo veel mogelijk van
externe subsidies. Bovendien worden in 2009 de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een
Sportfonds waarin ook bijdragen van derden waaronder bedrijven, worden gestort.
Iedereen kan sporten
In de reguliere gemeentebegroting is al een post Vervoersregeling gehandicapte sporters opgenomen.
Deze vervoersregeling maakt integraal onderdeel uit van de regionale samenwerking. De overige kosten,
die gepaard gaan met de regionale samenwerking (zie bijlage 3, onder B.) kunnen grotendeels worden
gedekt via het budget zorgvragende burgers.
Combinatiefuncties
Waarschijnlijk vanaf 2011 komt onze gemeente in aanmerking om deel te gaan nemen aan de “Impuls
brede scholen, sport en cultuur”, de zogenaamde combinatiefuncties die zowel binnen het onderwijs als
binnen de sportverenigingen en de cultuursector kunnen worden ingezet. Hiervoor kunnen structurele
rijksmiddelen worden verkregen waarbij voor het eerste jaar 100% financiering geldt op basis van €
45.000,-- per fulltime formatieplaats en voor de volgende jaren 40% (en 60% gemeentelijke middelen).
Naar verwachting gaat het om ca. 3 fte. voor onze gemeente. In de loop van 2010 zullen hiervoor concrete
e
voorstellen worden gedaan. De voorbereiding hiervoor start in het 4 kwartaal 2009. Daarom wordt nu ook
niet verder ingegaan op de personele en financiële gevolgen van deze impulsregeling en zijn die gevolgen
ook nog niet opgenomen in het meerjarenperspectief.
Meerjarenperspectief
Voor zowel deze kadernota als voor de uitvoeringsnota’s Nederweert Beweegt en Iedereen kan sporten is
gekeken naar het meerjarenperspectief op basis van de thans voorliggende uitvoeringsprogramma’s. Het
meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:
Meerjarenperspectief

2009

2010

2011

2012

Kadernota Sport en Bewegen

€ 29.800

€ 22.300

€ 29.800

€ 22.300

Nederweert Beweegt

€ 23.300

€ 11.800

€ 12.300

€ 11.800

Iedereen kan Sporten

€ 1.522

€ 3.729

€ 6.232

€ 5.804

Totalen

€ 54.622

€ 37.829

€ 48.332

€ 39.904

Af: reeds beschikbare budgetten
Nog te dekken

€ 54.622
€0

€ 12.385
€ 25.444

€ 13.385
€ 34.947

€ 12.385
€ 27.519

Met ingang van 2010 valt een structureel bedrag van € 25.525,-- vrij als gevolg van het beëindigen van het
project Sportlink.
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Bijlage 1

Uitwerking sportpijlers en omgevingen
Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 1: Onderwijs

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het onderwijs wordt een
belangrijke partner bij de
uitvoering van het sporten beweegbeleid

Meerderweert, RBOB De
Kempen en het Citaverde
College nemen het thema
Sport en Bewegen
structureel op in hun
beleids- en
activiteitenplannen

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012

Initiatiefnemer

Jaarlijks wordt er een
gericht programma
uitgevoerd met
activiteiten zoals
Sportkennismaking,
Schoolsportdag (BO) en
Gezonde Voeding

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012

Initiatiefnemer

De jeugd ontwikkelt een
actieve en gezonde
leefstijl

De gemeente biedt
professionele
ondersteuning aan de
groepsleerkrachten in het
basisonderwijs ter
verbetering van de
kwaliteit van het
bewegingsonderwijs

1

Door het inzetten van een
vakleerkracht
Lichamelijke Opvoeding
(middels een combinatiefunctionaris) verbetert de
kwaliteit van het
bewegingsonderwijs

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Gemeente

N.v.t.

Meerderweert
RBOB De Kempen
Citaverde

Gemeente

Gezondheidsbudget

Meerderweert

Sportfonds

RBOB De Kempen

Vakantiepas (herfst)

Citaverde

Het ongezond gedrag
onder jongeren is
afgenomen
Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012

1

GGD
Sportverenigingen
Initiatiefnemer

Gemeente

Gemeente

Meerderweert

Basisonderwijs

RBOB De Kempen

(Uitvoering niet eerder
dan 2011)

Zie Bijlage 2
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Sportpijler: Sportstimulering
Het onderwijs en de
buitenschoolse
opvangorganisaties bieden
vijf beweegmomenten per
week

Leefomgeving 1: Onderwijs

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

In 2012 wordt op 50%
van de scholen elke dag
gesport binnen en buiten
de schooluren.

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012

2

(2)

Partners

Mogelijke financiering

Makelaar

Gemeente

Onderwijsbudget

Partner

Meerderweert

Basisonderwijs

RBOB De Kempen

Sportfonds

BSO

BSO

Sportverenigingen
Kinderen met beweeg- en
gezondheidsachterstanden
volgen specifieke
beweegprogramma’s

Er komt een intensieve
samenwerking tussen het
onderwijs, de lokale
sportaanbieders en de
buurt

Kinderen worden
gescreend op
achterstanden en doorverwezen naar specifieke
beweegprogramma’s als
bijvoorbeeld Gymkids,
Slimkids, en Real Fit

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012

Per dorpskern is een
structurele samenwerking
tussen onderwijs, de
lokale sportaanbieders en
de buurt, de zogenaamde
BOS-driehoek

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
60% naar 70% in 2012
Het ongezond gedrag
onder jongeren is
afgenomen

Gemeente

Gezondheidsbudget

Meerderweert

Basisonderwijs

RBOB De Kempen

Eigen budget GGD

GGD

Sportfonds

Zorgaanbieders

Jeugdbudget

Makelaar

Gemeente

N.v.t.

Partner

Meerderweert

Initiatiefnemer

RBOB De Kempen
BSO
Sportaanbieders
Vorkmeer
GGD

2

Zie Bijlage 2
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Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 2: Buurten en dorpen
3

(1)

Ambitie

Actie

Resultaat

Rol gemeente

De dorpsraden worden
belangrijke partners bij
de uitvoering van het
sport- en beweegbeleid

De dorpsraden zitten in het
sportnetwerk als belangenbehartiger van de buurten en
kernen en worden individueel
ingezet bij vraagstukken die
specifiek op een kern/dorp
betrekking hebben

De leefbaarheid in de
kernen is verbeterd

Initiatiefnemer

De leefbaarheid en
sociale cohesie
verbeteren door de
inzet van sport en
bewegen

Er worden projecten
jongeren- en
ouderenparticipatie
ontwikkeld en uitgevoerd o.a.
in de vorm van WhoZnext.

Het aantal 50-plussers dat
voldoet aan de beweegnorm
stijgt van de huidige 48%
naar 53% in 2012

Initiatiefnemer

Gemeente

WMO

Voorwaardenschepper

Dorpsraden

Provinciale subsidie

Vorkmeer

Sportfonds

Sport en bewegen
levert een bijdrage aan
het lokale sociale
beleid

Er wordt afstemming gezocht
tussen het lokale sociale
beleid en het sport- en
beweegbeleid

De leefbaarheid in de
kernen is verbeterd

3

Partners

Mogelijke
financiering

Gemeente

N.v.t.

Dorpsraden

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de beweegnorm
stijgt van de huidige 60%
naar 70% in 2012

Sportaanbieders

Regisseur

Gemeente

N.v.t.

Dorpsraden
Buurtverenigingen
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Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 2: Buurten en dorpen

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het voorkomen van
sociaal isolement door
de inzet van sport en
bewegen

Nederweert investeert in de
Vervoersregeling
Gehandicapte Sporters

Het aantal mensen met een
beperking dat deelneemt
aan sportactiviteiten stijgt
van de huidige 45% naar
55% in 2012

Regionale samenwerking is
gezocht m.b.t. het sport- en
beweegaanbod voor mensen
met een beperking.
Sportaanbieders worden
gestimuleerd om aanbod voor
mensen met een beperking
aan te bieden

Er komt een intensieve
samenwerking tussen
het onderwijs, de
lokale sportaanbieders
en de buurt

Meer ouderen en
jongeren zetten zich in
als vrijwilliger

4

Per dorpskern is een
structurele samenwerking
tussen de buurt, onderwijs en
sportinstellingen, de
zogenaamde BOS-driehoek.

Er komen gerichte
programma’s resp. bestaande
programma’s worden
voortgezet zoals WhoZnext,
kaderopleidingen

4

Partners

Mogelijke
financiering

Initiatiefnemer

Gemeente

WMO

Voorwaardenschepper

Regiogemeenten

Gehandicaptenzorg

Wmo-platform

Vervoersproject
Gehandicapte
sporters

Sportaanbieders

Sportfonds

Het projectplan “Iedereen
kan sporten” komt tot
uitvoering

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de beweegnorm
stijgt van de huidige 60%
naar 70% in 2012

Makelaar

Gemeente

Gemeente

Partner

Meerderweert

WMO

RBOB De Kempen

Provinciale subsidie

De leefbaarheid in de
kernen is verbeterd.
Het aantal vrijwilligers bij de
sportverenigingen is
gestegen van de huidige
15% naar 20% in 2012

(2)

Sportaanbieders
Vorkmeer
Initiatiefnemer

Gemeente

Vrijwilligersbudget

Voorwaardenschepper

Seniorenplatform

Gemeente

Vorkmeer

Sportfonds
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Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 3: Zorg en gezondheid
5

(1)

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Partners

Mogelijke financiering

Inactieven en
zorgvragende
doelgroepen gaan
sporten en bewegen

Nederweert zet het project
Nederweert Beweegt voort, dat
ten doel heeft 50-plussers te
stimuleren deel te nemen aan
sport- en beweegactiviteiten.

Het aantal 50-plussers
dat voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 48% naar 53% in
2012

Initiatiefnemer

Gemeente

WMO

Seniorenplatform

Gezondheidsbudget

Sportaanbieders

Budget Zorgvragende
burgers.

Het aantal 50-plussers
dat voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 47% naar 52% in
2012

Makelaar

Gemeente

Partner

Zorgverleners / GGD

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Initiatiefnemer

Gemeente

WMO

Partner

GGD

Gezondheidsbudget

Sportaanbieders

Sportfonds

Netwerkgroep Nederweert Beweegt

.
Samenwerking en
samenhang tussen
zorgverleners en
sportaanbieders

Er wordt een samenwerking
opgezet tussen zorgverleners
en sportaanbieders

Vermindering
gezondheidsachterstanden door de inzet
van sporten en bewegen

Een actieve en gezonde leefstijl
wordt gestimuleerd om
inactiviteit en overgewicht tegen
te gaan.

De gezondheidsachterstanden zijn afgenomen.

5

N.v.t.

Sportaanbieders

Welzijn
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Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 4: Werk

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Bedrijven gaan zich
inzetten om hun
werknemers fitter en
gezonder te krijgen

10 Nederweerter bedrijven
hebben in 2012 beweegbeleid
geïmplementeerd en dienen als
voorbeeld voor andere
bedrijven

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Bedrijven bieden kennis
en kunde aan de
Nederweerter
sportverenigingen

In 2009 de haalbaarheid van
een sportfonds onderzoeken:
bedrijven investeren in het
sportfonds met fin. bijdrage
en/of met inbreng van diensten.
In 2012 participeren 10
bedrijven uit Nederweert in het
Sportfonds en maken jaarlijks
10 verenigingen gebruik van de
dienstverlening.

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Bedrijven investeren in
sportstimulering

6

6

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Stimulator

Gemeente

Werkgevers

Uitvoerder

Werkgevers

Provinciale subsidie

Initiatiefnemer

Gemeente

Provinciale subsidie

Werkgevers

Werkgevers

Sportverenigingen

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van de
huidige 30% naar 35% in
2012.
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Sportpijler: Sportstimulering

Leefomgeving 5: Openbare ruimte

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

De gemeente Nederweert
creëert voorwaarden in
de openbare ruimte om
ongeorganiseerd te
kunnen sporten en
bewegen, die tevens van
toegevoegde waarde zijn
voor het toerisme- en
recreatiebeleid

Realiseren en/of onderhouden
van faciliteiten in de openbare
ruimte voor de
ongeorganiseerde sporter zoals
wandelpaden, fiets- en
skateroutes, ruiterpaden met
voldoende rustplaatsen.

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 45% naar 55% in
2012.

Voorwaardenschepper

Het speelruimtebeleid
voorziet in voorzieningen
voor de jeugd in
nabijheid van huis en
school en voor
specifieke voorzieningen
voor senioren

7

7

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Gemeente

Onderhoudsbudget

Ongeorganiseerde
sporters

Recreatie & Toerisme
budget

VVV

Ontwikkelaars

Seniorenplatform

Derden worden gestimuleerd
om dergelijke voorzieningen als
hiervoor genoemd aan te
leggen en te onderhouden bijv.
in natuurgebieden.

Stimulator

Natuurorganisaties

Natuurorganisaties
Provincie

In Nederweert kunnen kinderen
in nabijheid van huis en school
spelen en bewegen. Zie
vastgestelde speelruimtebeleid
2009 t/m 2013.

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in
2012.

Realiseren van aangepaste
voorzieningen voor senioren
om de beweeglijkheid op peil te
kunnen houden.

De leefbaarheid in de
kernen is verbeterd.

Regisseur

Gemeente

Speelruimtebudget

Onderwijs

Bedrijven

Dorpsraden
Buurtverenigingen
Netwerkgroep
Nederweert Beweegt
Seniorenplatform
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Sportpijler: Sportaanbod

Georganiseerde sport

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het gericht
ondersteunen van
sportverenigingen

Sportverenigingen krijgen hulp
en ondersteuning bij
verenigingsvraagstukken,
eventueel geboden door het
Nederweerter bedrijfsleven

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van de
huidige 30% naar 35% in
2012

Voorwaardenschepper

8

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Gemeente

Gemeente

Sportverenigingen

Vrijwilligerspunt

Vorkmeer /
Vrijwilligerspunt

Sportfonds

Bedrijfsleven
Het erkennen van
sportverenigingen als
partner van beleid

80% van de sportverenigingen
in Nederweert levert in 2012
een bijdrage aan de uitvoering
van het sportbeleid

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van 30%
naar 35% in 2012

Initiatiefnemer

Het ontwikkelen van een
passend aanbod dat
aansluit bij de
veranderende vraag

In 2012 heeft 80% van
sportverenigingen in
Nederweert een aanbod
ontwikkeld dat een bijdrage
levert aan de thema’s School-,
Buurt-, Bedrijf in Beweging en
Gezond door beweging

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Voorwaardenschepper

8

Gemeente

N.v.t.

Sportverenigingen

Gemeente

Gemeente

Sportverenigingen

Sportfonds

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van 30%
naar 35% in 2012

Zie bijlage 2
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Sportpijler: Sportaanbod

Georganiseerde sport

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het gericht investeren in
het realiseren en
behouden van vitale
verenigingen

In 2012 is in alle kernen in
Nederweert het project
Vereniging van de Toekomst
gestart dat ten doel heeft om de
(sport)verenigingen
toekomstbestendig te maken

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Voorwaardenschepper

Gerichte programma’s
implementeren om het
vrijwilligerswerk te stimuleren
zoals WhoZnext en
kaderopleidingen voor
jeugdigen en senioren

Het aantal vrijwilligers bij
de sportverenigingen is
gestegen van de huidige
15% naar 20% in 2012

Meer ouderen en
jongeren zetten zich in
als vrijwilliger

9

(2)

Partners

Mogelijke financiering

Gemeente

Gemeente

Vrijwilligerspunt

Sportfonds

Sportverenigingen

Provinciale subsidie

Initiatiefnemer

Gemeente

Gemeente

Voorwaardenschepper

Sportverenigingen

Vrijwilligerspunt

Seniorenplatform

Sportfonds

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van 30%
naar 35% in 2012

Vrijwilligerspunt
Onderwijs

9
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Sportpijler: Sportaanbod

Anders georganiseerde sport

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Commerciële aanbieders
worden partners en
uitvoerders van beleid

Alle commerciële aanbieders in
Nederweert leveren een
bijdrage aan de uitvoering van
het sportbeleid

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
45% naar 55% in 2012

Initiatiefnemer

Inventarisatie en
afstemming van het
totale sportaanbod

Op de website sportlink-info.nl
is het totale sport- en
beweegaanbod in onze
gemeente in kaart gebracht,
waardoor inwoners op
eenvoudige wijze een keuze
kunnen maken uit het
bestaande aanbod

Men kan gemakkelijker
een keuze maken
waardoor het aantal
inwoners dat voldoet aan
de beweegnorm stijgt van
de huidige 45% naar 55%
in 2012

Uitvoerder

10

Het aantal inwoners dat
lid is van een sportvereniging stijgt van 30%
naar 35% in 2012

10

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Gemeente

N.v.t.

Commerciële
aanbieders
Gemeente

Gemeente

Onderwijs
Sportaanbieders
GGD
Seniorenplatform
WMO-platform
Anders en ongeorganiseerde sport
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Sportpijler: Sportaanbod

Ongeorganiseerde sport

Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Sport- en
beweegmogelijkheden
door de aanleg van
voorzieningen in de
openbare ruimte die
tevens dienst doen voor
recreatieve en
toeristische doeleinden

Nederweert realiseert en/of
onderhoudt faciliteiten in de
openbare ruimte voor de
ongeorganiseerde sporter zoals
wandelpaden, fiets- en
skateroutes, ruiterpaden die
tevens ingezet kunnen worden
voor toeristische doeleinden

Meer/beter gebruik van
de openbare ruimte door
de ongeorganiseerde
sport.

Derden worden gestimuleerd
om dergelijke voorzieningen als
hiervoor genoemd aan te
leggen en te onderhouden bijv.
In natuurgebieden.
Het speelruimtebeleid
voorziet in voorzieningen
voor de jeugd in
nabijheid van huis en
school en voor
specifieke voorzieningen
voor senioren

In Nederweert kunnen kinderen
in nabijheid van huis en school
spelen en bewegen

Het aantal inwoners dat
voldoet aan de
beweegnorm stijgt van de
huidige 45% naar 55% in
2012

Het aantal jeugdigen dat
voldoet aan de beweegnorm stijgt van de huidige
60% naar 70% in 2012
Het ongezond gedrag
onder jongeren is
afgenomen
De leefbaarheid in de
kernen is verbeterd.

11

11

(1)

Partners

Mogelijke financiering

Voorwaardenschepper

Gemeente

Onderhoudsbudget

Ongeorganiseerde
sport

Toerisme &
Recreatiebudget

Stimulator

VVV

Ontwikkelaars

Natuurorganisaties

Natuurorganisaties
Provincie
Bedrijven

Regisseur

Gemeente

Speelruimtebudget

Onderwijs

Bedrijven

Dorpsraden
Buurtverenigingen
Seniorenplatform
Netwerkgroep
Nederweert Beweegt
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Sportpijler: Sportvoorzieningen
Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Beschikbaarheid van
criteria voor
basissportvoorzieningen.

Er worden criteria
geformuleerd ter
bepaling van basissportvoorzieningen

Sportvoorzieningen worden
gekwalificeerd op de drie niveaus,
te weten buurt, gemeente en regio

Beschikbaarheid over
kwalitatieve sportvoorzieningen die
invulling geven aan de
lokale behoeften

Er komt een onderzoek
naar de toekomstige
accommodatiebehoefte
per kern en voor de
gehele gemeente

Sportvoorzieningen
worden multifunctioneel
gebruikt ter verhoging van
de maatschappelijke
waarde
Het speelruimtebeleid
voorziet in voorzieningen
voor de jeugd in nabijheid
van huis en school en
voor specifieke
voorzieningen voor
senioren

12

12

Partners

Mogelijke financiering

Uitvoerder

Gemeente

n.v.t.

Kwalitatieve en kwantitatieve
accommodatiegegevens waardoor
een gericht accommodatiebeleid
kan worden gevoerd

Uitvoerder

Gemeente

De sportvoorzieningen
worden ingezet voor
sport- en beweegactiviteiten voor alle
doelgroepen

Een aantoonbaar groter gebruik
van de sportvoorzieningen

Initiatiefnemer

Gemeente

In Nederweert kunnen
kinderen in nabijheid
van huis en school
spelen en bewegen

Het aantal jeugdigen dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt van de
huidige 60% naar 70% in 2012.

Regisseur

Het ongezond gedrag onder
jongeren is afgenomen
De leefbaarheid in de kernen is
verbeterd.

n.v.t.

Sportnetwerk

Gemeente

Speelruimte

Dorpsraden

Bedrijven

Onderwijs
Seniorenplatform
Netwerkgroep
Nederweert Beweegt
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Sportpijler: Sportnetwerk
Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het inrichten van een
sportnetwerk waarin alle
partners zijn betrokken.
(Het netwerk Nederweert
Beweegt wordt afzonderlijk
in stand gehouden)

In overleg met alle
relevante partners
wordt een netwerk
ingericht

Versterking van de samenwerking
en samenhang en leren van
elkaar, waardoor de betrokken
verenigingen en instellingen
toekomstbestendig(er) worden

13

Partners

Mogelijke financiering

Initiatiefnemer

Gemeente

n.v.t.

Makelaar

Onderwijs
Dorpsraden
Sportaanbieders
Seniorenplatform
Netwerkgroep
Nederweert Beweegt
WMO-platform
Zorgverleners
GGD
Werkgevers

Het inrichten van een
ondersteuningstructuur
t.b.v. de
(sport)verenigingen

13

Er wordt een
ondersteuningsstructuur ingericht.

Ondersteuning voor de Nederweerter (sport)verenigingen op
maat, desgewenst ook leidend tot
een permanente overlegstructuur

Initiatiefnemer

Gemeente

Vrijwilligersbudget

Vrijwilligerspunt
(Sport)verenigingen
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Sportpijler: Subsidies en Tarieven
Ambitie

Actie (output)

Resultaat (outcome)

Rol gemeente

Het subsidie- en
tarievenbeleid levert een
belangrijke bijdrage aan de
doelstellingen van het
sportbeleid

Nederweert beschikt
over een subsidie- en
tarievenstelsel dat de
doelstellingen en
ambities van het
sportbeleid als
grondslag heeft

Het aantal inwoners dat voldoet aan
de beweegnorm stijgt naar 55%

Het ontwikkelen van een
beloningsstructuur voor
aanbieders die een
belangrijke bijdrage
leveren aan het
gemeentelijk sport- en
beweegbeleid

Sportaanbieders die
een bijdrage leveren
aan het gemeentelijke
sportbeleid worden
ondersteund en
beloond
Verenigingen die een
bijdrage willen leveren
maar niet kunnen
worden ondersteund.

14

Partners

Mogelijke financiering

Uitvoerder

Sportnetwerk

n.v.t.

Uitvoerder

Sportnetwerk

Budget neutraal

Het aantal jeugdigen dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt naar 70%
Het aantal 50-plussers dat voldoet
aan de beweegnorm stijgt naar 53%
Het aantal mensen met een
beperking dat deelneemt aan
sportactiviteiten stijgt naar 55%
De gezondheidsachterstanden zijn
afgenomen
Het ongezond gedrag onder
jongeren is afgenomen
Het aantal inwoners dat lid is van
een sportvereniging stijgt naar 35%
Het aantal vrijwilligers bij de sportverenigingen is gestegen naar 20%
De leefbaarheid in de kernen is
verbeterd

14
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Bijlage 2: Toelichting gemeentelijke rollen

Initiatiefnemer
De gemeente Nederweert zet de eerste stap om een actie uit te voeren, eventueel gezamenlijk met de
partners. De partners nemen het initiatief vervolgens over.
Makelaar
De gemeente Nederweert brengt organisaties bij elkaar.
Uitvoerder
De gemeente Nederweert voert een actie volledig uit.
Partner
De gemeente Nederweert zet zich als partner in met kennis, kunde en netwerk.
Regisseur
De gemeente Nederweert regisseert een actie, die wordt uitgevoerd door een of meerdere partners.
Voorwaardenschepper
De gemeente Nederweert schept voorwaarden door middelen en/of faciliteiten beschikbaar te stellen aan
de partners.
Stimulator
De gemeente Nederweert maakt partners enthousiast om acties uit te voeren en/of stimuleert doelgroepen
om deel te nemen aan activiteiten.
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Bijlage 3 Uitvoeringsprogramma’s
A.

Uitvoeringsprogramma Kadernota Sport en Bewegen 2009 met kostenindicatie

Sportpijler

Activiteit

Uitgevoerd door:

Kosten

Waarvoor:

Financiering

Sportstimulering

Sportkennismaking basisscholen
Gymkids
Real Fit
Slimkids
Jongerenparticipatie (WhoZnext)
Onderzoek haalbaarheid Sportfonds
Uitvoeren speelruimtebeleid

Plaatselijke sportverenigingen
Plaatselijke sportverenigingen
GGD
GGD
Plaatselijke sportverenigingen
Gemeente
Gemeente

€
€
€
€
€

Onkostenvergoeding
PR
Kosten GGD
Kosten GGD
2 whoZnextteams

Budget Sportlink
Budget Sportlink
Budget Sportlink
Budget Sportlink
Budget Sportlink
Provinciaal subsidie
Reguliere begroting
€ 56.000,-

Verenigingsondersteuning
sportverenigingen

Huis voor de Sport

€ 15.000,-

Uitbreiden beweeg- en sportaanbod
voor mensen met een beperking
Inventarisatie en afstemming sporten beweegaanbod

Gemeente, plaatselijke
sportverenigingen
Gemeente

€ 800,-

Criteria formuleren ter bepaling van
basissportvoorzieningen

Gemeente

n.v.t.

Sportaanbod

Sportvoorzieningen
Onvoorzien

B.

3.000,500,5.000,2.500,1.000,-

Vervanging en uitbreiding
speeltoestellen
Ondersteuning op maat,
front- en backoffice,
Sportcafé en instructies
50% kosten met maximum
van € 400,- per vereniging

Budget Sportlink

Budget zorgvragende
burgers

n.v.t.

€ 2.000,-

Uitvoeringsprogramma Iedereen kan sporten 2009 met kostenindicatie

Sportpijler

Activiteit

Uitgevoerd door:

Kosten

Waarvoor:

Financiering

Sportstimulering

Regionale samenwerking sport- en
beweegaanbod voor mensen met
een beperking

Huis voor de Sport Limburg

€ 835,-*

Reguliere begroting

Gemeenten Roermond, Weert,
Roerdalen, Maasgouw, EchtSusteren, Leudal en Nederweert

€ 687,-*

Vervoersregeling
Gehandicapte Sporters
Volgens projectplan 20092012

Budget zorgvragende
burgers

* meerjarenplanning kosten regionaal project: 2009 € 1.522,-, 2010 € 3.729,--, 2011 € 6.232,- en 2012 € 5.804,-. Ten laste van de post zorgvragende
burgers: 2010 t/m 2012 jaarlijks € 2.000,32

C.

Uitvoeringsprogramma Nederweert Beweegt 2009 met kostenindicatie

Sportpijler

Activiteit

Uitgevoerd door:

Kosten

Waarvoor:

Financiering

Sportstimulering

Voorlichting belang van bewegen en
beweeg- en sportaanbod
Voorlichting en cursus “In Balans”

Netwerkgroep Nederweert
Beweegt
Nog nader te bepalen

€ 750,-

Brochures, publicaties

Budget Sportlink

€ 2.000,-

Project SMALL (met speciale
aandacht voor mensen met een
beperking)
Voorlichting en cursus “Als botten en
spieren protesteren”
“Opa en oma” gymnastiek

Bertie Habets

€ 11.000,-

Budget zorgvragende
burgers
Budget Sportlink

Vorkmeer

€ 1.500,-

Netwerkgroep Nederweert
Beweegt
Gemeente

€ 250,-

Voorlichting, organisatieen cursuskosten
Voorbereidings- en
uitvoeringskosten, fittest
en voorlichting
Voorlichting en
cursuskosten
Voorbereiding en
materialen

Stimuleren vrijwilligerswerk “Make A
Difference Day (MADD)”
Veilig en toegankelijk maken van de
openbare weg: voortzetting project
“Veilig in en om de wijk”
Sportaanbod

Sportnetwerk

Onvoorzien

n.v.t.

Vorkmeer, gemeente

Budget zorgvragende
burgers
Budget zorgvragende
burgers
Reguliere begroting
Reguliere begroting

Samen sporten stimuleren door
promoten “Beweegmaatje”
Cursus “Verzilver je club”

Vorkmeer, gemeente,
plaatselijke sportverenigingen
Fontys Sporthogeschool

€ 3.300

Beweeg- en sportleider 50+
Inventarisatie sport- en
beweegaanbod 50-plussers

Fontys Sporthogeschool
Gemeente

€ 3.000,n.v.t.

Voortzetten Netwerkgroep
Nederweert Beweegt

Vorkmeer / Gemeente

€ 1.500,-

Promotiekosten

Bekostiging door rijk

Opleidingskosten: 1
persoon per jaar
Max. 5 deelnemers

Budget Sportlink

Onkostenvergoedingen

Reguliere begroting
Vorkmeer

Budget Sportlink

€ 1.500,-
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