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VOORWOORD
Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke
ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. De beleidsnota Sport verenigt Rucphen is erop gericht om
sport en bewegen zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle inwoners van de Gemeente
Rucphen, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut.
In de Raadsagenda 2018 – 2022 heeft de Gemeenteraad van de Gemeente Rucphen aangegeven een
breed aanbod aan sportvoorzieningen in de gemeente Rucphen te willen.
Daarnaast zijn in het coalitieakkoord ‘Gewoon doen, voor U’ een aantal doelstellingen op het gebied van
sport opgenomen, zoals het aanpassen van de Nota Buitensportaccommodaties voor wat betreft het
onderhoudsbudget van de buitensportverenigingen en het toevoegen van tennis en wielrennen. Maar
zeker ook voortvarend uitvoering geven aan de geplande investeringen in de sportaccommodaties in de
Binnentuin, waaronder het wieleroefenparcours, de atletiekbaan en het binnenzwembad.
Sport en bewegen staat dus nadrukkelijk op de politieke agenda in de Gemeente Rucphen in de periode
2018 – 2022.
Dat geldt ook voor de Rijksoverheid. Met het Nationaal Sportakkoord is de nationale ambitie op het
gebied van sport en bewegen voor de komende periode geformuleerd. Deze ambitie sluit voor een
belangrijk deel aan bij de gemeentelijke ambitie op het gebied van sport en bewegen. Bovendien nodigt
de minister gemeenten nadrukkelijk uit om ook zelf met lokale sportakkoorden te komen. In de
beleidsnota Sport verenigt Rucphen is daarom aansluiting gezocht bij de in het Nationaal Sportakkoord
benoemde thema’s / deelakkoorden:
1. Inclusief sporten en bewegen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
4. Positieve sportcultuur;
5. Vaardig in bewegen;
6. Topsport die inspireert.
Deze thema’s worden per hoofdstuk verder uitgewerkt, waarbij de Rucphense ambitie per thema wordt
uitgewerkt in een inventarisatie van de stand van zaken, ambitie en activiteiten.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
De voorliggende beleidsnota Sport verenigt Rucphen is de opvolger van de Kadernota Sport, die in 2009
is opgesteld. In deze kadernota zijn ambities opgenomen waarvoor actiepunten zijn geformuleerd. Deze
actiepunten zijn geëvalueerd. In de evaluatie (bijlage 1) is omschreven welke actiepunten zijn afgerond,
welke nog in behandeling zijn en welke actiepunten niet meer worden uitgevoerd en wat daarvoor de
reden is.
Inmiddels zijn verschillende beleidsnota’s opgegaan in het Programmaplan Sociaal Domein. Specifiek
voor sport is door het vorige college de keuze gemaakt om nog wel een apart beleidsdocument op te
stellen. In de voorliggende beleidsnota Sport verenigt Rucphen worden de ambities uit het Nationaal
Sportakkoord vertaald naar een lokale invulling voor de gemeente Rucphen.
1.1.
Doelstelling
Eind 2009 is de Kadernota Sport 2010-2014 opgesteld. In de Kadernota Sport is de volgende
hoofddoelstelling geformuleerd:
“De gemeente Rucphen is een sportieve gemeente! Alle inwoners van de gemeente Rucphen worden
gestimuleerd –naar eigen keuze en op een verantwoorde wijze- al hun talenten op het gebied van sport
en bewegen te ontplooien, prestaties neer te zetten, een gezonde leefstijl aan te leren of op andere wijze
van sport en bewegen te genieten. De gemeente zorgt daarbij samen met de aanwezige sportaanbieders
voor voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties en een uitdagende buitenruimte.”
Deze hoofddoelstelling blijft bij het geactualiseerde beleid onverminderd van kracht. De hoofddoelstelling
omvat een aantal thema’s, die overeenkomen met de in het Nationaal Sportakkoord genoemde ambities.
In deze lokale beleidsnota is er voor gekozen om aan te sluiten bij de nationale ambities. Enerzijds omdat
de landelijke ambitie de “lading dekt” van de lokale hoofddoelstelling en een handig hulpmiddel is om de
hoofddoelstelling onder te verdelen in verschillende thema’s. Anderzijds betekent aansluiten bij het
Nationaal Sportakkoord ook dat de gemeente lokaal aanhaakt bij een landelijk netwerk van organisaties,
waaronder sportbonden, sportkoepels, professionele sportaanbieders, maatschappelijke organisaties,
gemeenten, provinciale overheden en de Rijksoverheid. Dit houdt in dat we er in de gemeente Rucphen
niet alleen voor staan om onze doelstelling te behalen.
1.2.
Ambities
In het Nationaal Sportakkoord zijn de volgende ambities opgenomen:
Inclusief sporten & bewegen
Iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en
bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale
gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.
Duurzame sportinfrastructuur
We gaan Nederland voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie
van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en
alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
Vitale sport- en beweegaanbieders
Alle typen aanbieders van sport en bewegen worden toekomstbestendig gemaakt, zodat sport en
bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op
orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.
Positieve sportcultuur
Iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en
om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te
voorkomen en de ondergrens te bewaken.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer kinderen gaan aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden gaan toenemen.
Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.
Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende
waarde van sport.
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1.3.
Lokaal Sportakkoord
De hierboven genoemde ambities worden in de gemeente Rucphen als leidraad voor de beleidsnota
gebruikt en vertaald naar ambities op lokaal niveau. Bovendien krijgen de ambities verder vorm en
invulling door middel van een lokaal sportakkoord. Bij de realisatie van het lokaal sportakkoord zijn naast
de gemeente ook sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zoals het onderwijs en aanbieders op
het gebied van welzijn, zorg en gezondheid betrokken.
Tijdens de startbijeenkomst op 28 augustus is samen met bovengenoemde partijen geïnventariseerd wat
goed gaat, wat verbeterd kan worden, waar nog kansen liggen en wat dromen zijn met betrekking tot de
ambities. De input van de brainstorm diende als basis voor de inhoudelijke vervolgsessies die in
september en oktober plaats hebben gevonden. Tijdens deze inhoudelijke sessies is verder gewerkt aan
het opstellen van concrete ambities met de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling. Het resultaat
hiervan is een set aan afspraken en concrete acties tussen onder meer gemeente, sportaanbieders,
maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Cruciaal hierbij is lokale samenwerking en verbinding. De
ambities uit het Nationaal Sportakkoord staan hierbij centraal.
1.4.
Rolverdeling
In deze sportnota geeft de gemeente aan op welke ambities zij zich de komende periode in wil zetten.
De gemeente neemt daarbij de rol op zich van het aanjagen, stimuleren, faciliteren en ondersteunen.
Voor de concrete uitvoering van de acties is het zaak dat alle betrokken lokale partijen er samen de
schouders onder zetten, zodat sport Rucphen verenigt.
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HOOFDSTUK 2: AMBITIES
In dit hoofdstuk zijn de landelijke ambities vertaald op schaal van de gemeente Rucphen. Per paragraaf
wordt een ambitie uitgewerkt. Per ambitie zijn de doelen omschreven. Vervolgens wordt omschreven
waar de gemeente al op inzet en tenslotte wordt benoemd waarop de gemeente extra wil inzetten. De
ambitie Topsport die inspireert is beknopter uitgewerkt, omdat voor deze ambitie de landelijke lijn pas
later wordt uitgewerkt, bovendien komt uit de evaluatie van de Kadernota Sport naar voren dat de
gemeente geen ambitie heeft om op gemeentelijk niveau actief in te zetten op topsport.

2.1. Inclusief sporten en bewegen
De ambitie van de gemeente Rucphen is dat alle inwoners een leven lang plezier beleven aan sporten en
bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of
sociale positie worden zoveel mogelijk weggenomen. Inclusief sporten en bewegen gaat over iedereen en
over alle vormen van sporten en bewegen. In dit hoofdstuk ligt de focus op mensen die belemmeringen
ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen.
63% van alle Nederlanders voldoet aan de norm gezond en bewegen. In de gemeente Rucphen ligt dit
aantal op 59%. Verder is in de gemeente Rucphen 21% van de inwoners lid van een sportvereniging.
Landelijk ligt dit aantal op 25%. Voor een aantal groepen is het deelnamepercentage een stuk lager,
zoals bij mensen met een beperking of lage sociaaleconomische status, mensen in armoedesituaties en
mensen met een migratieachtergrond. Het belang van deelname is voor deze groepen in een aantal
opzichten nog groter dan voor de gemiddelde Nederlander vanwege de positieve effecten op (onder
andere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.
2.1.1. Doelen
Beweegaanbod voor alle doelgroepen
Bewegen is belangrijk voor iedereen en draagt bij aan de gezondheid en het voorkomen van
gezondheidsklachten. De gemeente zet daarom, in samenwerking met lokale partijen, in op een passend
aanbod voor alle doelgroepen, zodat iedereen mee kan doen.
Toegankelijkheid
Fysieke beperkingen mogen geen belemmering voor sportdeelname zijn. De gemeente wilt dat
voorzieningen bereikbaar en beschikbaar zijn. Daarom wordt ingezet op de toegankelijkheid van
sportvoorzieningen.
Drempels
In de Toekomstvisie Rucphen 2030 is opgenomen dat bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid zoveel
mogelijk drempels worden vermeden of weggenomen die het participeren belemmeren, zodat mensen
met een beperking op een laagdrempelige manier kunnen participeren. Daarom zet de gemeente zich in
om zowel fysieke als financiële drempels weg te nemen.
2.1.2. Waar zet de gemeente al op in
Stichting Leergeld
De gemeente werkt samen met stichting Leergeld om te zorgen dat ook de kinderen die opgroeien in een
armoedesituatie kunnen sporten.
Jeugdsportsubsidie
Daarnaast ontvangen sportverenigingen uit de gemeente Rucphen een jeugdsportsubsidie voor de leden
tot en met 18 jaar om de financiële drempel om te gaan sporten voor alle ouders zo laag mogelijk te
houden. Deze bijdrage is momenteel €30 per jeugdlid.
2.1.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Sportloket Uniek Sporten
Om sporters met een beperking ondersteuning te bieden, sluit de gemeente aan bij het sportloket Uniek
Sporten. Dit loket richt zich in de eerste plaats op mensen met een beperking die een duwtje in de rug
nodig hebben om daadwerkelijk de stap te zetten om te gaan bewegen. Daarbij kunnen sportaanbieders
die een aangepast sportaanbod hebben of hiermee willen starten bij het sportloket terecht voor advies.

5

Passend aanbod voor alle doelgroepen
De buurtsportcoach wordt actief betrokken bij de uitvoering van het passend sport- en beweegaanbod
voor alle doelgroepen.
Aanleg fitroutes1
De gemeente stimuleert initiatieven van partners om fitroutes aan te leggen. Waar nodig kan de
gemeente in faciliterende zin bijdragen.
2.2 Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie van de gemeente Rucphen is om te voorzien in een functionele, goede en duurzame
sportinfrastructuur. De ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en de sportaccommodaties worden
verduurzaamd. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden, clubhuizen, het zwembad, de sporthal en
de gymzalen maar ook om het dorpspark en het trapveldje in de wijk. Overal waar gesport en bewogen
wordt, zijn de voorzieningen op orde.
Een groot deel van onze inwoners is al in beweging. Zij hebben geen specifieke (individuele)
ondersteuning vanuit de gemeente nodig om deel te kunnen nemen aan sport- of beweegactiviteiten.
Voor deze groep is het echter wel belangrijk dat het voorzieningenniveau op orde is en blijft.
2.2.1. Doelen
Sportvoorzieningen
De gemeente stelt inwoners in staat om op een veilige en verantwoorde manier te sporten door te zorgen
dat er voldoende, goed onderhouden basissportvoorzieningen zijn. Ook wordt gestreefd naar het in stand
houden van het aanwezige basisaanbod:
Buitensportvoorzieningen
De afspraken over het onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties zijn vastgelegd in de Nota
Buitensportaccommodaties 2018. Door een financiële bijdrage aan de verantwoordelijke verenigingen
faciliteert de gemeente het in stand houden van een basisaanbod op het gebied van buitensport.
Binnensportvoorzieningen
De gemeente speelt een rol in de exploitatie van de sporthal en verstrekt een bijdrage om de gymlessen
mogelijk te maken in de gymzalen.
Kernoverstijgende voorzieningen
De gemeente hecht belang aan het behoud van kernoverstijgende voorzieningen, zoals de sporthal en
het zwembad, in de Binnentuin.
Aantrekkelijke buitenruimte
De gemeente vindt het belangrijk dat de buitenruimte in alle kernen voldoende uitnodigt om te bewegen.
Dit is van belang omdat niet iedereen in staat is, of er behoefte aan heeft, om in verenigingsverband te
sporten.
2.2.2. Waar zet de gemeente al op in
Financiële bijdrage sportvoorzieningen
De gemeente speelt een rol in de exploitatie van de sporthal en het zwembad en verstrekt een bijdrage
om de gymlessen mogelijk te maken in de gymzalen. De afspraken over onderhoud en beheer van de
buitensportaccommodaties zijn opgenomen in de Nota buitensportaccommodaties 2018.
Ontwikkeling fiets- en wandelroutes
Bij de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes wordt er rekening mee gehouden dat deze op een
zodanig uitnodigende en uitdagende manier aangelegd worden dat de inwoners hiervan gebruik maken
om te bewegen en te sporten.

1

Een fitroute is een wandelroute waarbij door middel van speciale tegels instructies worden gegeven voor het
uitvoeren van oefeningen tijdens de route.
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2.2.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Verantwoordelijkheidsverdeling onderhoud voetbalvelden
Het dagelijks en het groot onderhoud van de voetbalvelden is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Daarom onderzoekt de gemeente of de huidige systematiek, waarbij de voetbalverenigingen het dagelijks
onderhoud verzorgen en de gemeente de veldrenovaties, wel de meest optimale werkwijze is. Omdat de
gemeente zelfwerkzaamheid wil stimuleren, is uitvoering van het volledige veldonderhoud door de
verenigingen het meest voor de hand liggend. De gemeente gaat hierover in gesprek met de
voetbalverenigingen.
Toekomstbestendige inrichting voetbalvelden
Er wordt onderzocht welke investering noodzakelijk is in het kader van toekomstgerichte, duurzame en
klimaatbestendige inrichting van de voetbalvelden. Het betreft met name een investering in de
veldverlichting, drainage en beregening.
Beweegvriendelijke buitenruimte
Bij wijkrenovaties geeft de gemeente ook het element bewegen een plaats. Naast algemene maatregelen
wordt onderzocht of er behoefte is om op bepaalde plekken ook specifieke maatregelen te treffen. Hierbij
kan gedacht worden aan beweegtoestellen. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale partners, zoals de
steunpunten.
Passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving
Spelen is van belang voor de fysieke, sociale en creatieve ontwikkeling van een kind. Kinderen leren door
te spelen. De gemeente vindt het belangrijk om hier op in te spelen. Omdat spelen een basisbehoefte is
voor kinderen realiseert de gemeente passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving. Hierbij wordt
aandacht besteed aan alle doelgroepen. Een quickscan per kern wijst uit welke gebieden de komende
periode prioriteit hebben.
Uitnodigende schoolpleinen
Een groot deel van de dag van een kind vindt plaats op school. Hoewel de inrichting van het schoolplein
de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur is, ziet de gemeente een rol in het uitdagen van de
schoolbesturen om te zorgen dat het schoolplein voldoende uitnodigt om te bewegen en te spelen.
Wanneer de school bereid is het schoolplein na schooltijd als openbare ruimte beschikbaar te stellen,
kunnen school en gemeente in gezamenlijkheid komen tot een groene inrichting. De rol van de gemeente
hierbij is faciliterend.

2.3. Vitale Sportaanbieders
Bij deze met name landelijke ambitie hebben vooral de sportbonden en de verenigingen zelf een rol. De
gemeente volgt de ontwikkelingen en met vragen kunnen aanbieders bij de gemeente terecht.
De landelijke ambitie is dat alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig zijn, zodat
sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De organisatorische basis wordt op
orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op bestendiging en mogelijk verbreding van
hun aanbod.
De landelijke problematiek die verenigingen ervaren om voldoende bestuursleden en vrijwilligers aan zich
te binden, speelt ook in de gemeente Rucphen.
2.3.1. Doelen
In het Nationaal Sportakkoord staan o.a. de volgende ambities opgenomen:

Groei van het (geschoolde) verenigingskader;

Meer toekomstbestendige sportaanbieders;

Groei van het aantal samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en tussen
sportaanbieders en andere sectoren;

Innovatie van het aanbod en andere vormen van lidmaatschap;
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2.3.2. Waar zet de gemeente al op in
Waardering vrijwilligers
De gemeente organiseert verschillende activiteiten waarmee een blijk van waardering gegeven wordt aan
alle vrijwilligers in de gemeente, zoals de jaarlijkse vrijwilligersavond, de pluim en de benoeming van de
sportvrijwilliger van het jaar.
2.3.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Sportcafé
De gemeente wil jaarlijks een sportcafé organiseren voor besturen van verenigingen, waarin actuele
thema’s aan bod komen, zoals bijvoorbeeld het vinden en binden van vrijwilligers, bestuurlijke
aansprakelijkheid, fondswerving, sponsoring en subsidiemogelijkheden.

2.4. Positieve Sportcultuur
In de gemeente Rucphen kan iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Dit vraagt
aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers.
Ook bij deze met name landelijke ambitie hebben vooral de sportbonden en de verenigingen een rol. De
gemeente volgt de ontwikkelingen en met vragen kunnen aanbieders bij de gemeente terecht.
2.4.1. Doelen
In het Nationaal Sportakkoord staan o.a. de volgende ambities opgenomen:

Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur;

Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te
stellen;

Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters;

Alle gemeenten stellen in overleg met hun verenigingen een ondergrens op voor een positieve
sportcultuur en handhaven deze wanneer dat noodzakelijk is;
2.4.2. Waar zet de gemeente al op in
De gemeente speelt op dit moment nog geen rol met concrete acties op dit onderwerp. Wel zijn er al
verschillende sportverenigingen die actief beleid voeren met betrekking tot een positieve sportcultuur.
2.4.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Gedragscode
De gemeente verwacht van de sportaanbieders dat zij zich inzetten voor een positieve sportcultuur. De
gemeente wil sportaanbieders stimuleren om hier gemeentebrede afspraken over maken, zodat iedereen
met plezier kan sporten. Het resultaat is een gemeentelijke gedragscode met gezamenlijke
verwachtingen van leden, ouders, vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede
hierdoor wordt gestimuleerd dat alle sportaanbieders een sfeer creëren waardoor iedereen, van jong tot
oud, zich veilig en prettig voelt bij tijdens het sporten in de gemeente Rucphen.
Gezonde sportkantine
De gemeente wilt sportaanbieders stimuleren en ondersteunen om aan de slag te gaan met een gezonde
sportkantine. In een sportkantine die ook gezondere producten aanbiedt, maken mensen makkelijker een
gezondere keuze.

2.5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Het streven is dat in de gemeente Rucphen meer kinderen aan de beweegnorm voldoen en dat de
motorische vaardigheden toe nemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.
Met name het onderwijs en kinderopvangorganisaties kunnen hier in samenwerking met de
sportverenigingen het verschil maken. Door op jonge leeftijd kennis te maken met sporten en bewegen,
is de verwachting dat meer kinderen gaan, en vooral ook blijven, sporten.
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2.5.1. Doelen
In het Nationaal Sportakkoord staan o.a. de volgende ambities opgenomen

Een positieve trendbreuk van de motorische vaardigheden;

Een stijging van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm;

Een stijging van de sportdeelname in de leeftijd 12-18 jaar;

Creëren van een groter bewustzijn van het belang van bewegen bij ouders en verzorgers.
2.5.2. Waar zet de gemeente al op in
Hoewel bij deze ambitie met name het onderwijs, kinderopvangorganisaties en de sportverenigingen een
rol spelen, draagt ook de gemeente bij aan deze ambitie door te zorgen dat de openbare ruimte
beweegvriendelijk is ingericht. Daarnaast verstrekt de gemeente een financiële bijdrage voor het gebruik
van de gymaccommodaties. Deze acties zijn eerder in deze beleidsnota benoemd onder paragraaf 2.2
(duurzame sportinfrastructuur).
Sjors Sportief
Daarnaast zorgt Sjors Sportief ervoor dat de kinderen van alle Rucphense basisscholen en hun ouders op
de hoogte zijn van het beschikbare aanbod van sportactiviteiten in de gemeente.
2.5.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Een aantal onderwerpen dat al in paragraaf 2.2. (duurzame sportinfrastructuur) is benoemd, heeft ook
raakvlakken met de ambitie van jongs af aan vaardig in bewegen. Zo geeft de gemeente aan extra in te
willen zetten op passende speelvoorzieningen in de nabije omgeving en neemt de gemeente een
stimulerende rol aan bij het ontwikkelen van uitnodigende schoolpleinen.

2.6. Topsport die inspireert
2.6.1. Doelen
Op landelijke niveau zijn nog geen doelen geformuleerd bij de ambitie Topsport die inspireert. Ook de
gemeente Rucphen heeft op het gebied van topsport geen concrete ambities benoemd. De gemeente
Rucphen investeert in de breedtesport en biedt alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en bewegen.
De basis is op orde en van hieruit kunnen talenten zich doorontwikkelen.
2.6.2. Waar zet de gemeente al op in
Sportkampioenen
De gemeente organiseert de jaarlijkse huldiging van de gemeentelijke sportkampioenen.
Topsportevenementen
De gemeente ondersteunt de organisatie van topsportevenementen zoals de dorpenomloop en
cyclocross.
2.6.3. Waar wil de gemeente extra op inzetten
Aanhaken bij regionale topsportevenementen
Wanneer de organisatie van topsportevenementen in onze regio de verbinding zoekt met omliggende
gemeenten, kan onze gemeente hierbij een faciliterende rol te spelen. De organisatie van de Vuelta in
2020 is hier een voorbeeld van.
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HOOFDSTUK 3: PROCEDUREEL
3.1. Lokaal Sportakkoord
De rode draad door deze nota is de vertaling van het Nationaal Sportakkoord naar een Lokaal
Sportakkoord. Tijdens de werksessies met het veld is veel input opgehaald, die verwerkt is in
voorliggende beleidsnota. De concrete uitwerking van de actiepunten vindt in samenspraak met de lokale
partners plaats.
Zodra het Lokaal Sportakkoord gereed is, kan de gemeente vanuit VSG uitvoeringsbudget ontvangen om
uitvoering te geven aan de acties en afspraken die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord. Voor de
gemeente Rucphen betekent dit uitvoeringsbudget van € 20.000,00 voor 2020 en voor 2021.
3.2. Inzet buurtsportcoaches
Onze gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend om vanaf 2020 buurtsportcoaches in te zetten.
Zij kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Dit houdt in dat de
gemeente met ingang van januari 2020 2,09 FTE aan Buurtsportcoaches kan inzetten. Voor de inzet
ontvangt de gemeente 40% rijksbijdrage vanuit het rijk en de overige 60% komt voor rekening van de
gemeente. Hiervoor worden de GIDS-middelen ingezet. In samenspraak met het werkveld bekijkt de
gemeente welke uitvoerende werkzaamheden de buurtsportcoaches gaan uitvoeren.
3.3. Monitoring
Door middel van een jaarlijkse voortgangsrapportage wordt in beeld gebracht welke stappen gezet zijn
om de genoemde actiepunten te realiseren.
3.4. Financiën
De actiepunten uit deze beleidsnota worden zoveel mogelijk uitgewerkt binnen de bestaande budgetten.
Toch is daarnaast een jaarlijks werkbudget van €5.000,00 nodig om de ambities uit deze beleidsnota te
realiseren. De kosten voor aansluiting bij het sportloket Uniek Sporten zijn hier in opgenomen. Hiervoor
wordt een bijdrage per inwoner gevraagd. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen iets meer dan
€2.000,00.
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BIJLAGE 1: EVALUATIE ACTIEPUNTEN KADERNOTA SPORT 2010-2014
Eind 2009 is de Kadernota Sport 2010-2014 vastgesteld. Intussen is het beleidslandschap en de rol van
de gemeente door vaststelling van onder meer de Toekomstvisie Rucphen 2030 en het Programmaplan
Sociaal Domein veel veranderd. Het sportbeleid wordt daarom geactualiseerd. Onderdeel van de
actualisatie is evaluatie van het bestaande beleid. Deels is deze evaluatie verwerkt in hoofdstuk 1 van de
beleidsnota Rucphen Beweegt. De terugblik op het niveau van actiepunten volgt hieronder.
Evaluatie van de actiepunten
In de Kadernota Sport zijn per ambitie diverse actiepunten opgenomen. In dit hoofdstuk bespreken we de
voortgang van deze actiepunten. Er is een onderverdeling gemaakt in drie paragrafen: welke actiepunten
zijn afgerond, met welke actiepunten zijn we nu bezig en welke actiepunten gaan we niet oppakken. Per
actiepunt wordt hier een korte toelichting op gegeven.
Wat doen we al of wat hebben we al afgerond?
Hieronder zijn de actiepunten opgenomen die al afgerond zijn, of actiepunten die we continueren op basis
van eerder gemaakte afspraken.
Actiepunt
Onderzoeken of aansluiting bij het
Jeugdsportfonds voordelen biedt om sport
financieel toegankelijk en haalbaar te maken voor
kinderen jonger dan 18 jaar.
Naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek naar de financiële toegankelijkheid van
sport, onderzoeken op welke wijze een extra
impuls aan de jeugdsportsubsidie kan worden
gegeven.
Heldere criteria formuleren op basis waarvan de
Gemeente Rucphen binnen de haar beschikbare
mogelijkheden sport zoveel mogelijk financieel
toegankelijk en haalbaar probeert te maken en te
houden. Vanuit kostenperspectief is het echter
onmogelijk om iedereen in staat te stellen elke
sport te laten beoefenen aangezien iedere sport
haar eigen kostenplaatje heeft. Daarbij tevens
onderzoeken welk budget eventueel per persoon
per jaar beschikbaar kan worden gesteld voor
sport- en beweegactiviteiten.
Aanbieden van algemene verenigingsondersteuning, zoals het opstellen van
beleidsplannen, werven van vrijwilligers,
sponsoring, e.d. om de sportverenigingen in de
Gemeente Rucphen te versterken.
Uitvoeren van een sportdeelname onderzoek
onder de inwoners van de Gemeente Rucphen.
Aanleggen van diverse sport- en
ontmoetingsmogelijkheden, zoals openbare jeu de
boules banen, in de diverse kernen in de
Gemeente Rucphen.
Bij de bouwvergunningaanvraag van een
sportaccommodatie toetsen of deze voldoet aan
de landelijke normen met betrekking tot de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Realisatie van een mountainbikeparcours.
Nieuwe fietspaden en wandelroutes worden op
een uitnodigende en uitdagende manier
ontwikkeld.
Bepalen middels welke sporten de Gemeente
Rucphen zich wil profileren en promoten.
Onderzoeken op welke manier het mogelijk is om
bestaande sportevenementen te ondersteunen en
nieuwe sportevenementen te stimuleren binnen
de Gemeente Rucphen.

Uitwerking
Hierover zijn afspraken met Stichting Leergeld. Zij
werken wanneer het gaat om sportdeelname
samen met het Jeugdsportfonds.
In 2017 is het subsidiebeleid bijgesteld, hierbij is
ook de aanpassing van de subsidieregeling
jeugdsport meegenomen. Vanwege een terugloop
van het aantal jeugdleden is het bedrag per
jeugdlid gestegen.
Er zijn voor deze doelgroep maatwerkafspraken
mogelijk via stichting Leergeld en de bijzondere
bijstand.

In samenwerking met URVoice organiseren we
jaarlijks diverse workshops en lezingen gericht op
onderwerpen die leven onder onze verenigingen.
We voeren hier zelf geen onderzoek naar uit,
maar gebruiken de resultaten van de monitors
van de GGD.
Alle kernen beschikken over minimaal een jeu de
boulesbaan en diverse speelvoorzieningen
Dit wordt conform regelgeving uitgevoerd.

Dit hebben we gerealiseerd.
Bij aanleg wordt hierop ingespeeld.
Hoewel we ook andere sporten stimuleren, is in de
basis primair gekozen voor de wielersport.
Dit actiepunt is vooral vanuit het promotiebeleid
opgepakt. Naast acties op het gebied van de
wielersport heeft de gemeente het internationale
jeugdtoernooi van voetbalvereniging Rood-Wit
vanaf de opstartfase ondersteund.
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Ondersteunen en stimuleren van
sportgerelateerde ontwikkelingen
zoals tentoonstellingen over sport e.d.
Kindfit en de Sportsnuffel uitbreiden en
doorontwikkelen waarbij tevens de samenwerking
tussen het onderwijs en de sportverenigingen
verder wordt versterkt.

In 2013 werd er een uitgebreide collectie
wielershirts in het gemeentehuis tentoongesteld.
We staan open voor exposities in de vitrines in de
hal en de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Vanaf 2019 vindt sportstimulering op de scholen
ook plaats door middel van Sjors Sportief.

Wat gaan we nog oppakken en wat moeten we nog verder uitwerken?
Hieronder zijn de actiepunten opgenomen waarmee we bezig zijn, of waarmee we op korte termijn aan
de slag gaan.
Actiepunt
Schoolpleinen ‘pimpen’ zodat deze uitnodigen tot
sporten en bewegen, zowel tijdens als na
schooltijd.

Aanleggen van een trimparcours op kernniveau.
Bij de aanleg van nieuwe sportaccommodaties zal
zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
nieuwe duurzame technieken.
Nieuwe sportveldjes worden aangelegd met
multifunctionele sportoppervlakken, zodat hier
zoveel mogelijk sporten op kunnen worden
uitgeoefend.
Onderzoeken of het mogelijk is het onderwerp
“sporten met een beperking” samen met de
aangrenzende gemeenten regionaal op te pakken,
zodat mogelijk een grotere variëteit aan sporten
kan worden aangeboden.
Combinatiefunctionarissen

Uitwerking
We vinden het belangrijk om de jeugd in onze
gemeente een uitdagende speelomgeving te
bieden. We gaan in gesprek met de scholen om te
kijken hoe we dit vorm kunnen geven. De
inrichting van het schoolplein is namelijk hun
verantwoordelijkheid.
We gaan onderzoeken of we dit bij wijze van pilot
in één kern kunnen realiseren.
We hebben hier aandacht voor bij de
planvorming.
Hoewel onze speelveldjes zich over het algemeen
op grasondergrond bevinden, hebben we hier in
de toekomst aandacht voor bij de planvorming.
Er zijn inmiddels regionale
samenwerkingsverbanden ontstaan. Er zijn
verkennende gesprekken gevoerd om aan te
sluiten bij een regionaal samenwerkingsverband.
Er is nog geen definitieve keuze gemaakt.
We hebben de intentieverklaring ondertekent om
vanaf 2020 deel te nemen aan de regeling.

Wat gaan we niet oppakken?
Hieronder zijn de actiepunten opgenomen die we niet gaan uitvoeren omdat de tijd voor een ander
inzicht heeft gezorgd of de ambities bijgesteld zijn.
Actiepunt
Uitvoeren van een sportdeelname onderzoek
onder de inwoners van de Gemeente Rucphen,
waarbij tevens aandacht is voor de persoonlijke
financiële en fysieke situatie.
Onderzoeken of in lijn van de jeugdsportsubsidie
andere subsidiemogelijkheden zijn voor andere
doelgroepen zoals senioren.
Sportgala Rucphen uitbreiden met extra
categorieën (de sportiefste school van de
gemeente, sportevenement van het jaar,
sportveteraan van het jaar)
Sport inzetten met als doel mensen voor te
bereiden op een terugkeer de arbeidsmarkt.
In samenwerking met het onderwijs, scholieren in
het kader van de Maatschappelijk stages
stimuleren om deze stage bij de
sportverenigingen uit te voeren.
Onderzoeken welke provinciale en nationale
sportevenementen op termijn georganiseerd
kunnen worden.

Uitwerking
Dit actiepunt hebben we gedeeltelijk opgepakt.
Gegevens over Sporten en bewegen kunnen we
uit de GGD-monitors halen. Hierbij is echter geen
aandacht voor de persoonlijke fysieke en
financiële situatie.
Jeugdsportsubsidie wordt verstrekt met als doel
het laagdrempelig houden van sportdeelname
voor kinderen.
Door gebrek aan nominaties en deelnemers is
Stichting Sportgala Rucphen in 2015 opgeheven.
Sindsdien is er sprake van een andere opzet voor
het huldigen van onze sportkampioenen. Hierbij is
geen sprake meer van een categorie-indeling.
Hier ligt niet primair een rol voor sport.
Aangezien de Maatschappelijke Stage geen
verplichtend karakter meer heeft, vindt hierop
geen extra gemeentelijke inzet meer plaats.
We hebben niet de ambitie om dusdanig
grootschalige evenementen te organiseren. Wel
zullen we waar nodig faciliteren.
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Naar aanleiding van de resultaten van de
onderzoeken naar de fysieke en financiële
toegankelijkheid van sport, onderzoeken hoe de
huidige rollen – de stimulerende,
voorwaardenscheppende rol - verder moeten
worden uitgediept en/of geïntensiveerd Daarnaast
zal tevens moeten worden bekeken hoe invulling
kan worden gegeven aan de overige rollen: de
informerende, regisserende en controlerende rol.

In het nieuwe beleid is de hier genoemde
rolverdeling losgelaten. De focus komt te liggen
op de faciliterende en de ondersteunende rol
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