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Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u het 2 e concept Sportbeleidsplan 2010 - 2014 ter vaststelling aan. Bij 
behandeling van het 1 e conceptplan in de commissie Inwonerszaken op 11 oktober 2009 is door 
de meeste partijen in positief kritische zin gereageerd. Het belang van sport en bewegen werd 
door uw raad onderkend. Ook de interactieve manier waarop het plan in samenspraak met de 
sportachterban en Sportcommissie tot stand is gekomen werd toegejuicht. 

2. Achtergrond 
Na behandeling van het 1 e concept in bovengenoemde commissievergadering is in het presidium 
van 14 oktober 2009 afgesproken dat een digitale versie van het plan aan alle raadsleden zou 
worden toegestuurd. Verder werd afgesproken dat: 
- de fracties het plan bespreken en uiterlijk 4 december 2009 hun reactie geven; 
- het plan vervolgens opnieuw aan college en commissie wordt aangeboden; 
- uw raad daarna eventueel kan besluiten om daarover met de sportachterban in interactie te 
gaan. 

Wij hebben van een drietal fracties een reactie mogen ontvangen. 

3. Overwegingen 
Naar aanleiding van reacties van de Adviesraad MO en de fracties hebben wij in het 
2 e concept Sportbeleidsplan de volgende zaken aangepast: 
- op pagina 4 hebben wij onze ambitie verwoord om Steenbergen door middel van een groot 
jaarlijks of tweejaarlijks sportevenement te profileren; 

- op pagina 21 is bij Resumé de aandacht en houding t.a.v. nieuwe sporten in positieve zin 
aangepast. 

Verder hebben wij het schema met de financiële vertaling voor uitwerking van het sportbeleid 
laten vervallen omdat dit niet meer als actueel en reëel kan worden beschouwd gezien de 
bezuinigingen en alleen maar verwarring wekt. 

4. Middelen 
Wij vinden dat het Sportbeleidsplan gezien moet worden als optimale wijze waarop wij uitwerking 
willen geven aan het sportbeleid in de toekomst. Echter gezien onze financiële positie is dit niet in 
die zin haalbaar. In de begroting 2010 is voor uitwerking van het Sportbeleid 6 10.000,-
opgenomen. Wij zullen bezien hoe wij in relatie tot dit budget het beste uitwerking kunnen geven 
aan het sportbeleid. 

Bijlage(n): Geen 
Ter inzage ligt: 2e concept Sportbeleidsplan 2010 - 2014 



4. Risico's 
n.v.t. 

5. Aanpak 
Na besluitvorming zal in beeld gebracht worden hoe we met een zo hoog mogelijk rendement in 
2010 uitwerking kunnen geven aan het sportbeleid in relatie tot het beschikbare budget. 

6. Voorstel 
Gelet op het geen toegelicht is in deze nota stellen wij uw raad voor om: 
1] in te stemmen met het 2 e concept Sportbeleidsplan 2010-2014; 
2] het Sportbeleidsplan te bestempelen als optimale wijze voor uitwerking van het toekomstig 

sportbeleid; 
3] bezien hoe in relatie tot het beschikbare budget het hoogste rendement behaald kan worden 

wat betreft uitwerking van het sportbeleidsplan; 
4] voor 2011 - 2014 jaarlijks G 10.000,- voor uitwerking van het sportbeleid reserveren. 

de secretaris, 

J.J. Hooge Heintjes MCM rn 
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1. INLEIDING 
1 

Sport en bewegen neemt een steeds belangrijker plaats in. Sport is hét sociale verband in onze samenleving. 
Er is waarschijnlijk geen andere plaats waar zoveel mensen elkaar ontmoeten als bij sportbeoefening waar vele 
vrijwilligers inzet leveren om dit mogelijk te maken. 

Wij hechten als gemeentebestuur veel waarde aan sport en bewegen. Deelname aan sport en zorgen voor een 
actieve leefstijl voor zoveel mogelijk mensen is gezondheidsbevorderend en levert een bijdrage aan het 
terugdringen van isolement en ontwikkelingsachterstanden. 
Steenbergen beschikt echter nog niet over een Sportbeleidsplan waarin onze visie op sport voor de toekomst is 
vastgelegd in een heldere aanpak. 

In het onderliggende beleidsplan "STEENBERGEN BEWEEGT " lichten wij toe hoe sport en bewegen er in de 
toekomst in Steenbergen uit moet gaan zien en op welke manier we sport willen inzetten om mensen tot beweging 
te stimuleren en er voor te zorgen dat sport in Steenbergen duidelijk zichtbaar wordt, kortom dat Steenbergen 
beweegt ! 

Het Sportbeleidsplan is in prettige samenwerking met de Sportcommissie en aanbieders op het brede gebied van 
sport tot stand gekomen. Hiervoor spreken wij nogmaals onze dank uit. 

Wij hebben getracht géén omvangrijk maar vooral een werkbaar en leesbaar Sportbeleidsplan op te stellen waarin 
de beleidslijnen voor de toekomst zo helder mogelijk zijn weergegeven. 

N.B. Watersport en bijbehorende voorzieningen vallen onder sport maar worden in dit beleidsplan verder niet 
meegenomen. Nadere uitwerking van deze tak van sport vindt plaats via het Implementatieprogramma Watervisie 
2008-2018. Dit geldt ook voor de speelvoorzieningen die in een aparte nota Speeltuinbeleid verder uitgewerkt 
worden. Waar van toepassing wordt wel verwezen naar het belang van deze voorzieningen voor 
bewegingsstimulering. 
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2. TRAJECT TOTSTANDKOMING SPORTBELEIDSPLAN 

Onderdeel Betrokken partij(en) Tijdspad 

Startbijeenkomst t.b.v. input voor op te 
stellen sportbeleid 

- alle sportverenigingen in Steenbergen (97), sport
scholen, fysiotherapeuten, diëtisten, Adviesraad Wmo 

- Aanwezig 19 personen vanuit bovenstaande partijen 
- Leden van de sportcommissie 

14 mei 2009 

Terugkoppeling verslag 
startbijeenkomst 

- bovengenoemde partijen Eind juni 2009 

Verstrekken informatie via 
gemeentelijke website 

- bovengenoemde partijen en overige 
geïnteresseerden 

Mei 
Augustus - september 
2009 

Interne contacten gemeente t.a.v. 
beleidsterreinen: wmo Jeugdbeleid, 
Volksgezondheids- beleid, 
Ouderenbeleid, Ruimtelijke 
Ordening,Financiën en Eigendommen 
en Beheer 

- ambtelijk verantwoordelijken Mei - augustus 2009 

Terugkoppeling concept 
sportbeleidsplan 

- aanwezigen 14 mei 2009 
- overige sportverenigingen in Steenbergen, sport

scholen, fysiotherapeuten, diëtisten, Adviesraad Wmo 
- Leden van de sportcommissie 
- ambtelijk verantwoordelijken 

Augustus - 2009 
Reactietermijn uiterlijk 
13 september 2009 

Besluitvorming - college en raadscommissie 

- Afspraken presidium : 
» conceptplan in fracties bespreken, reacties uiterlijk 17 

november '09 aan griffier; 
» opnieuw aanleveren college en raadscommissie 
« eventueel nog interactieve bijeenkomst raad en 

sportachterban 
« vergadering raadscommissie 

22 september en 
12 oktober 2009 
14 oktober 2009 

Januari 2010 

11 januari 2010 
Terugkoppeling stand van zaken - aanwezigen 14 mei 2009 8 december 2009 
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VISIE 

Onze visie "STEENBERGEN BEWEEGT" : 

Steenbergen is een gemeente waar sport en bewegen duidelijk zichtbaar is! 
Sportvoorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig, zijn kwalitatief op orde, goed bereikbaar en betaalbaar. De 
openbare ruimte is aantrekkelijk en uitdagend ingericht en nodigt uit tot veilig en spannend bewegen. Onze 
inwoners hebben een gezonde leefstijl omdat zij bewegen volgens de zogenoemde beweegnorm. Dit is de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen waarbij volwassenen tenminste vijf dagen per week minimaal 30 minuten 
lichamelijk actief zijn en kinderen 60 minuten. 
Steenbergen beschikt over een breed scala aan gezonde sportverenigingen waar veel vrijwilligers actief zijn en de 
sport draaiende houden. De aanbieders op het gebied van sport, onderwijs, welzijnsorganisaties, kinderopvang en 
peuterspeelzalen werken nauw samen en in alle kernen kunnen inwoners deelnemen aan nieuwe sport- en 
beweegarrangementen. 
De participatie aan sport en bewegen heeft geleid tot verbetering van de leefbaarheid in de kernen en wijken, 
versterking van de sociale cohesie en veel "beweegcontacten" tussen mensen. 

Niets is zo kenmerkend voor sport als beweging. Wat ons betreft blijven wij ook in beweging op het beleidsterrein sport. 

We doen dat graag samen met u! 

Onze visie kan alleen waargemaakt worden als inwoners, sportaanbieders en overige instellingen bereid zijn met ons mee 
te doen. 

Participatie is daarbij het kernbegrip ! 

Dit gaat niet vanzelf maar vraagt inzet van veel partijen in Steenbergen. Alleen door sportieve samenwerking zullen 
we samen in staat zijn om de komende jaren de participatie aan sport en bewegen te intensiveren voor zoveel 
mogelijk inwoners uit alle geledingen van onze gemeente. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht 
leeftijd, lichamelijke beperking, inkomenspositie en etnische achtergrond. 

Sport is er voor ons allemaal, niemand staat aan de zijlijn !! 
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AMBITIE 

In bovenstaande visie hebben wij verwoord dat we het belangrijk vinden dat zo veel mogelijk inwoners in beweging 
komen en plezier beleven aan sporten en bewegen. Met laagdrempelige voorzieningen om te sporten en bewegen, met 
ondersteuning van sportorganisaties en met sport- en beweeg projecten willen we hiertoe stimuleren. 

Daarnaast is het onze ambitie om de wervende kracht van sport in te zetten voor: 

promotie van Steenbergen; 
- stimulering van sportdeelname; 
- sociale cohesie . 

Dit willen wij doen door de organisatie van een jaarlijks of tweejaarlijks groot SPORTEVENEMENT met een bovenlokale 
uitstraling . Een beeldbepalend Sportevenement van nationaal of belangrijk regionaal niveau waarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan uitstraling, dynamiek, profilering en economische spin-off voor Steenbergen. 
Zo'n sportevenement heeft stedelijke identiteit, trekt relatief veel publiek en vormt voor sporters en toeschouwers een reden 
om Steenbergen te bezoeken. Wij ambiëren het dat Steenbergen een bekendheid als "Sportstad" krijgt. 

WELK SPORTEVENEMENT ? 
Wij zijn ons bewust dat dit nadere uitwerking vraagt. Welk sportevenement kan onze ambitie waarmaken, welk 
evenement past bij Steenbergen, welke evenementen zijn er al in de regio ? 
We zijn een watergemeente zoals blijkt uit onze toeristische visie, uit dat oogpunt zou een triathlon (zwemmen, 
wielrennen, hardlopen) met een duidelijke watercomponent geschikt kunnen zijn. Wellicht is ook de NK 24 uursloop 
die al een aantal jaar in Steenbergen plaatsvindt een optie. Maar ongetwijfeld kunnen ook andere takken van sport 
interessante mogelijkheden bieden. 
De sportaanbieders spelen een belangrijke rol bij deze ambitie. De keuze en organisatie van een toekomstig 
sportevenement zal nadrukkelijk in samenwerking met de sportaanbieders vorm moeten krijgen. Doelstellingen en 
regels moeten uitgewerkt worden, een goede locatie/parcours moet gezocht worden enzovoorts. Dit vraagt tijd voor 
goede voorbereiding. Onze rol zal hierin pro-actief moeten zijn. 
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4. KADERS, DOELSTELLING EN INSTRUMENT NIEUW SPORTBELEID 

KADERS 
Het voor u liggende sportbeleid is tot stand gekomen binnen de onderstaande kaders: 

» het vastgestelde subsidiebeleid (Subsidieverordening Welzijn (2007-2010); 
« het vastgestelde tarievenbeleid gemeentelijke buiten- en binnensportaccommodaties (2005 ì 2007). 
« interactief met relevante partijen; 

» integraal in relatie tot de kaders vanuit andere beleidsterreinen. 

DOELSTELLING 
Om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden, stimuleren we sport en bewegen 
onder inwoners in het algemeen en daarnaast richten we ons specifiek op de doelgroepen jongeren, 50-plussers en 
mensen met een beperking. Daarbij zorgen we voor kwaliteit: een gericht en passend sportaanbod, vitale 
verenigingen en goede en voldoende sportvoorzieningen. Ten slotte zetten we sport en bewegen in voor het 
realiseren van maatschappelijke doelen zoals leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie. 
INSTRUMENT 
Instrument voor het toekomstige sportbeleid is de zogenoemde "Breedtesport". Wij willen dat meer mensen gaan 
bewegen. In dit Sportbeleidsplan richten we ons daarom op de Breedtesport. Dit is sport in de meest brede zin van 
het woord. Aan deze sport- en bewegingsvormen kan iedereen deelnemen en plezier beleven. Als instrument voor 
realisatie van onze visie "STEENBERGEN BEWEEGT" zien wij de breedtesport dan ook als meest doeltreffend 
middel. 
Hiermee oordelen wij niet negatief over Topsport, in tegendeel, wij hebben veel waardering voor de sporters die 
actief zijn en vele uren inzet leveren om het topniveau te bereiken. De breedtesport vormt echter ook voor deze 
sporters de basis waarna zij zelf de keuze maken om sport op een hoger niveau te gaan beoefenen. Om aandacht 
te schenken aan deze topsporters en onze waardering uit te spreken organiseren wij jaarlijks het gemeentelijke 
Sportgala waar deze mensen in het zonnetje worden gezet. 

Breedtesport zien wij als hét instrument om onze 
visie waar te maken. 
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5. SPORT LANDELIJK EN PROVINCIAAL 

Geconcludeerd kan worden dat Sport "hot" is. Zowel de landelijke als provinciale overheid hebben sport hoog in het 
vaandel staan. 

LANDELIJK 
De landelijke overheid vindt sport belangrijk. Het kabinet streeft de komende jaren naar een sportieve samenleving 
waaraan iedereen kan deelnemen en waarin waarden en normen als fair play gemeengoed zijn. Onder het motto 
"Bewegen, meedoen en presteren wil zij werken aan sportstimulering voor iedereen. Het kabinet zet daarvoor 
diverse stimuleringsmiddelen en acties in. 
Onderstaand wordt kort ingegaan op de belangrijkste sportstimuleringsmaatregelen. 

B E W E G E N : Via het Nationaal Actieplan Sport S Bewegen geeft het kabinet een grote 
impuls aan sport en beweging in Nederland en richt zich op te-weinig-
actieven. 
Doelstelling = in 2012 maximaal 50Zo inactieve volwassenen in Nederland. 
Dagelijks bewegen wordt de norm ! 

: Het Nationaal Actieplan Sport S Bewegen stelt geld beschikbaar voor 
gemeenten en biedt advies en ondersteuning. 
Steenbergen kan hier niet aan deelnemen omdat op basis van de CBS 
gegevens de inactiviteit van onze inwoners niet groot genoeg is. Dit is een 
positief gegeven. 

Financiën : Niet van toepassing voor Steenbergen omdat de beweegarmoede te gering is. 

MEEDOEN : Meedoen aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend b.v. door fysieke 
Beperkingen of te druk om regelmatig te sporten. Al die mensen kunnen 
nog wel genieten van sport als het aanbod beter aansluit op de vraag. 
Het Rijk stimuleert dit met verschillende projecten. 
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Combinatie-
Functies 

Financiën 

P R E S T E R E N 

GEHANDICAPTEN 

Impuls brede scholen, sport en cultuur kortweg : de Combinatiefuncties. 
Hierbij is een medewerker in dienst bij één werkgever maar werkzaam 
voor 2 of meer sectoren : onderwijs, sport en/of cultuur. 
Door aanstellen van een combinatiefunctionaris worden sportverenigingen 
versterkt en wordt een dagelijks sport- en beweeg aanbod op en rond 
scholen gerealiseerd. 
Steenbergen kan vanaf 2010 deelnemen aan deze impuls. Deelname is 
vrijwillig maar de gemeente moet wél bereid zijn om afspraken te 
maken met het Rijk. 
De belangrijkste afspraken zijn : 
- het realiseren van een x- aantal (zie hieronder) combinatiefuncties; 

bereid zijn om hiervoor co-financiering in te zetten vanaf het 
' jaar. 2 e 

Het Rijk 
De gemeente 

400Zo 
6007o (of 4007o en 2007o door derden) 

Het kabinet ondersteunt de ambitie van de sport in Nederland om een 
plaats bij de beste tien landen van de wereld te verwerven. 
Beschikbare middelen worden geconcentreerd op die sportonderdelen 
waarbij Nederlandse sporters of teams in de top 8 van de wereld staan. 
Via programma's als "Coaches aan de top" en Talentontwikkeling werkt 
het rijk hieraan mee. 

Het rijk stimuleert samen met NOC*NSF en Gehandicaptensport 
Nederland mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport. 
Sportdeelname moet maximaal worden aangeboden. 
Sport is voor de gezondheid, participatie en integratie van mensen met 
een beperking een grote toegevoegde waarde. 



PROVINCIAAL 
De provincie steunt initiatieven die ervoor zorgen dat álle Brabanders kunnen sporten. Zij doet dit o.a. via 
de onderstaande maatregelen. 

S P O R T A L S BINDMIDDEL : Sport is een goed bindmiddel om de leefbaarheid in de wijken te 
vergroten. Hiervoor is de subsidieregeling "Brabant samen en gezond door 
sport" in ontwikkeling. Deze richt zich met name op jeugd, allochtonen en 
ouderen. Subsidie voor sportprojecten is ook aan te vragen in het kader van 
"Leefbare wijken" en "Leefbare dorpen" . 

Om kinderen enthousiast te krijgen voor sport moeten ze ermee in 
aanraking komen. 
De provincie wil graag dat scholen en verenigingen samen met gemeente 
projecten op poten zetten voor de jeugd, bijvoorbeeld bewegingslessen 
tijdens kinderopvang of naschoolse opvang ì initiatieven om kinderen met 
leer- en gedragsproblemen te laten sporten. 
Hierin ondersteunt ook de subsidieregeling: Brabant samen en gezond 
door sport. 

J E U G D S P O R T F O N D S : De provincie financiert samen met gemeenten en soms het bedrijfsleven 
Jeugdsportfondsen. Voor jeugd waarvan de ouders geen lidmaatschap 
Van een sportclub kunnen betalen betaalt dit fonds de contributie en soms 
de benodigde sportspullen. 

S P O R T S E R V I C E NB : De Stichting Sportservice Noord-Brabant voert voor de provincie 
uit en geeft advies en ondersteuning op het gebied van sport aan 
gemeenten, verenigingen en sportbonden. 
Specifieke ondersteuning wordt gegeven via het Olympisch Netwerk 
Brabant (faciliteiten voor topsporters) en het Evenementenbureau 
(ondersteuning bij (grootschalige) evenementen. 

SAMEN EN GEZOND 
DOOR SPORT 
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LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 
Onze maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we omgaan met sport en bewegen. 
Nederland is een sportland én een land dat ondernemend is op sportgebied. Door sociaal-economische en 
demografische veranderingen en technologische ontwikkelingen is de sportsector een groeimarkt. Het is daarnaast 
een sector die openstaat voor nieuwe innovaties, en die door de combinatie van mode en functie snel is overgegaan 
in een consumentgeoriënteerde industrie. 

Van belang is uiteraard om in ons nieuwe sportbeleid aan te sluiten bij en in te spelen op deze ontwikkelingen. 
De belangrijkste tendensen zijn: 

* Sport als maatschappelijke doel : Sport wordt steeds meer middel om buiten de sport gelegen doelen te 
bereiken. Sport is daarmee midden in de samenleving komen te staan. Dit 
vraagt een nieuwe benadering van het sportaanbod. 
Knelpunten sportverenigingen. Sportverenigingen hebben steeds vaker te 
Maken met problemen. Met name de kleinere sportverenigingen hebben 
steeds meer moeite om te kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers 
en een evenwichtig bestuurlijk kader. Ook de veranderende rol van sport 
binnen het maatschappelijk middenveld stelt nieuwe eisen aan de 
sportvereniging en aan de mensen die deze verenigingen 

* Sportaccommodaties : Er worden steeds meer multifunctionele voorzieningen ontwikkeld waarbij 
de combinatie met andere voorzieningen toeneemt (opvang, zorg, welzijn). 

* Kunstgras : toepassing van kunstgras als spelondergrond neemt snel toe. 
Grenzen worden niet langer bepaald door sporttechnische aspecten 
maar door de organisatorische capaciteit. 

* Medegebruik buitensport- : Meer partijen vragen om gebruik van ruimte op sportvoorzieningen. 
buitensportaccommodaties Denk aan buitenschoolse opvang of het inzetten van ruimte op 

accommodaties voor sport- en beweegactiviteiten op wijkniveau. 
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* Sportgedrag ì veranderende 

* Individualisering : de individuele ofwel ongeorganiseerde sport is meer en meer in 
opkomst. Marktpartijen spelen in op de wens van de individuele 
sporter om zelf te kunnen bepalen wanneer en waar hij sport/beweegt. 
Gevolg hiervan is een duidelijke toename van de commerciële sport. 

* Vergrijzing : door de vergrijzing zal het sportaanbod meer aandacht moeten 
krijgen voor stimulering van levenslange sportbeoefening in 
kwalitatief goede omstandigheden. 65-plussers hebben meer 
tijd en geld en zijn meer gemotiveerd om iets aan hun gezondheid te 
doen en stellen kwalitatief hoge eisen. 

* Relatie sport en gezondheid : de relatie tussen sport en gezondheid wordt steeds meer benadrukt. 
Veel kinderen hebben overgewicht en het aantal te dikke kinderen 
neemt ieder jaar toe. Hierdoor nemen gezondheidsrisico's toe zoals : 
hart- en vaatziekten, diabetes, psychische problemen. 

: Sport moet steeds meer concurreren met andere vormen van 
behoefte vrijetijdsbesteding. Mensen voelen daardoor steeds minder 
binding met (sport)organisaties waardoor het moeilijk wordt om leden 
vast te houden. 
Jeugd van 13-19 jaar heeft veel andere interesses en is moeilijk te 
behouden voor een sportvereniging. 
Bij vrijetijdsbesteding staat kwaliteit en het opdoen van nieuwe 
ervaringen hoog op de wensenlijst daardoor zien we een toename van 
het "zapp-gedrag" en wordt er snel gewisseld van activiteit of 
vereniging. 

LOKALE ONTWIKKELINGEN 
Ook in Steenbergen spelen de eerdergenoemde tendensen en ontwikkelingen een rol. Zo zien we een vraag 
ontstaan naar gebruik van sportvoorzieningen door andere partijen dan reguliere sportinstellingen. Ook ontvangen 
we signalen dat er behoefte is aan laagdrempelige sportactiviteiten voor jeugd die zich niet tot een verenigingen 
aangetrokken voelt. Maar ook bij ouderen zien we steeds meer interesse in het deelnemen aan beweegactiviteiten 
zoals fietsen, het buurtwandelen, Tai Chi, Yoga e.d.. Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal 
Europese werknemers. 
Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de aandacht voor sport zich op dit moment in een hoogconjunctuur bevindt. De 
kans is groter dat dit stabiliseert of afvlakt dan dat het nog verder toeneemt. 



11 

SAMENVATTEND IN RELATIE TOT TOEKOMSTIG SPORTBELEID STEENBERGEN 
Zoa ls uit het voo rgaande blijkt spe len z ich op spor tgeb ied veel on tw ikke l ingen af. In ons toekomst ig 
spor tbe le id houden wi j in ieder geval reken ing m e t : 

- het inzetten van sport als maatschappel i j k doel en de andere rol die dit van veren ig ingen vraagt ; 
- de ontw ikke l ingen en voorde len die kuns tgras met z ich meebreng t ; 
- aandach t voor medegebru ik van spor tvoorz ien ingen; 
- aandach t voor ve randerend spor tgedrag bij j eugd igen ; 
- door vergr i jz ing meer aandacht voor een passend spor taanbod voor oude ren ; 
- benadrukken van de relat ie tussen sport en gezondhe id ; 
- het fei t dat het aanta l inwoners van S teenbergen daalt ; 
- de t oename van het aanta l Europese we rknemers . 



7. SPORT : INTEGRAAL IN RELATIE TOT ANDERE 
BELEIDSTERREINEN 
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Sport wordt steeds meer een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Sport staat daardoor midden in de 
samenleving. Sport is leuk, aantrekkelijk en ontspannend. Mensen doen er graag aan mee. Door gerichte inzet van 
sport en beweegactiviteiten voor diverse doelgroepen wordt het mogelijk om de doelen uit andere beleidsterreinen 
beter te bereiken. Dit vraagt wel een nieuwe benadering van het sportaanbod dat meer op de vraag aangepast zal 
moeten worden. De gemeente zal hierin een nadrukkelijk regierol moeten spelen. 
In het onderstaande overzicht is weergegeven om welke beleidsterreinen het gaat en hoe de relatie met sport 
gelegd kan worden zodat beide terreinen elkaar kunnen versterken. 

V O L K S G E Z O N D H E I D S B E L E I D 
Verbetering gezondheid jeugdigen I ouderen 

R E C R E A T I E 

SPORT en BEWEGEN 
O U D E R E N B E L E I D 

Éšã r 
Zorg voor gezonde 
en actieve ouderen 

WET M A A T S C H A P P E L I J K E 
ONDERSTEUNING 
Bevorderen sociale 
samenhang en leefbaarheid in 
dorpen en wijken 

( ""Pi 

J E U G D B E L E I D 
Komen tot gevarieerd en 

laagdrempelig sportaanbod 
voor jeugdigen in iedere kern 
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8. S P E L E R S IN HET VELD 

"Sport en bewegen" is onlosmakelijk verbonden met spelers. Een sportwedstrijd kan niet plaatsvinden zonder de 
spelers die deelnemen aan het spel. Maar zo kan ook het brede terrein van sport en bewegen niet plaatsvinden 
zonder een aantal elementen oftewel zonder zogenoemde "spelers". Als een van onze inwoners wil gaan sporten of 
bewegen zal er altijd een koppeling ontstaan met een/meerdere van deze elementen oftewel "spelers". Zonder deze 
"spelers" is het niet mogelijk om onze visie waar te maken. Onderstaand ziet u in één oogopslag om welke "spelers" 
het gaat. 

A A N B I E D E R S 
Verenigingen 
Particulier initiatief 
Ongeorganiseerd 
Medisch (preventief) 
Fysiotherapie centra 
Diëtisten 

MENSEN DIE B E W E G E N 
Volwassenen 
Jeugd 
Ouderen 
Mensen met een beperking 

G E M E E N T E 
Randvoorwaarden-
scheppend 
Verantwoordelijk voor de diverse 
beleidsterreinen 

I 
SPORT en 
BEWEGEN 

I 
FINANCIEN 
Budget 

VOORZIENINGEN 
Accommodaties 
Openbare ruimte 
Scholen 
Sport- Fitnesscentra 

ACTIVITEITEN 
Verenigingsactiviteiten 
Schoolsport 
Demonstraties 
Buurtsport enz. 



9. HOE GAAN WE ONZE VISIE UITWERKEN ? 
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Op de vorige bladzijde hebben we toegelicht dat de spelers in het veld belangrijk zijn om onze visie waar te maken. 
Zonder spelers is er geen spel en dus geen beweging in de zin zoals wij dat in het kader van dit Sportbeleidsplan 
bedoelen ! 
Iedere speler (element) uit het schema levert een essentiële bijdrage aan de mogelijkheden tot (meer) bewegen in 
Steenbergen. Even belangrijk daarbij is het terrein van preventie en herstel (het vakgebied van fysiothera- peuten, 
diëtisten en huisartsen). 

Onze visie gaat er van uit dat sport en bewegen SAMEN MET U duidelijk zichtbaar wordt in Steenbergen ! 

In de volgende hoofdstukken gaan wij in op de wijze waarop de spelers : 

VOORZIENINGEN, DE MENSEN DIE BEWEGEN I ACTIVITEITEN, AANBIEDERS, GEMEENTE, FINANCIËN, 

een bijdrage kunnen leveren om deze visie te realiseren. 

BENT U SAMEN MET ONS 

Klaar 

voor d e 

starts 
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VOORZIENINGEN 

Voorwaarde om te kunnen sporten en bewegen zijn goede en toegankelijke sportvoorzieningen. Vanuit haar 
publieke functie vervult de gemeente Steenbergen een belangrijke rol wat betreft het bieden van gelegenheid tot 
sportbeoefening. Dit vertaalt zich in het borgen van een kwantitatief en kwalitatief afdoende en goed aanbod aan 
sportaccommodaties. Het onderhoud en beheer van de sportaccommodaties wordt vanuit de gemeentelijke 
organisatie verzorgd. 
Daarnaast is er een aanzienlijk aanbod biedt van private sport- en beweegvoorzieningen met ondermeer een 
overdekt zwembad, sportschool, gymzalen in Kruisland en De Heen, verschillende fitnesscentra, tenniscomplexen, 
beweegvoorzieningen bij centra voor fysiotherapie en een outdoor centre. 

Navolgend gaan wij in op de gemeentelijke sportaccommodaties vanwege de directe verantwoordelijkheid die wij 
voor deze voorzieningen hebben. 
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10.1. KWANTITEIT GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN 

De gemeente Steenbergen beschikt over diverse buiten- en binnensportvoorzieningen. In het onderstaande schema 
is een overzicht van de gemeentelijke sportvoorzieningen opgenomen. Hieruit blijkt dat in nagenoeg ieder kern van 
Steenbergen binnen- en buitensportaccommodaties aanwezig zijn. 

Kern Sportvoorziening Aantal 

Steenbergen - Sporthal 
- Openluchtzwembad 
- Buitensportaccommodatie 

aantal kunstgrasvelden 
- Kunststof atletiekbaan 
- Tenniscomplex 
- Trapveld Diverse 

Dinteloord - Sporthal 
- Openluchtzwembad 
- Buitensportaccommodatie 

aantal kunstgrasvelden 
- Tenniscomplex 
- Trapveld 

1 geprivatiseerd 
Divers 

De Heen - Gymzaal 
- Buitensportaccommodatie 

aantal kunstgrasvelden 
j 

Nieuw- Vossemeer - Gymzaal 
- Buitensportaccommodatie 

aantal kunstgrasvelden 
- Tenniscomplex 

ļ 

Kruisland - Buitensportaccommodatie 
aantal kunstgrasvelden 

- Tenniscomplex 1 geprivatiseerd 

Welberg - Buitensportaccommodatie 
aantal kunstgrasvelden 

- Trapveld 
J 
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Met het uitvoeren van onze taak om de sportvoorzieningen in kwantitatieve en kwalitatieve zin op voldoende niveau 
te houden is jaarlijks een bedrag gemoeid van zo'n C 2.075.957,-- (peil begroting 2009). De sportaccommodaties 
brengen aan baten een bedrag van C 299.796,— op. De netto kosten voor de sportvoorzieningen in Steenbergen 
bedragen C 1.776.161,-- per jaar. Dit komt neer op een bedrag van 6 76,45,— per inwoner (aantal inwoners per 
31 december 2008). 

10.2. ONTWIKKELING KUNSTGRAS BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES 

Steenbergen beschikt op dit moment over twee kunstgrasvoetbalvelden op sportpark Molenkreek in Dinteloord. Om 
reden van inpassing van voetbalvereniging VV Dinteloord op de locatie Molenkreek is gekozen voor de aanleg van 
kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden kennen geen maximale bespelingscapaciteit. In theorie kunnen deze velden 24-
uur per dag bespeeld worden. De werkelijke bespeling van deze velden wordt door organisatorische aspecten 
beïnvloed en beperkt. De vraag naar kunstgrasvelden zal de komende jaren fors toenemen. 

Kunstgrasvelden zijn interessant vanwege: 
- kwaliteit spelondergrond: 

een stabiele kwaliteit en grotere bespeelbaarheid van de spelondergrond. 
- bedrijfszekerheid: 

trainingen en wedstrijden kunnen nagenoeg altijd doorgaan. 
- multifunctioneel gebruik: 

kunstgras is onbeperkt bespeelbaar waardoor de gebruiksmogelijkheden ook voor andere gebruikersgroepen 
groter zijn. 

- ruimtebesparing: 
kunstgras kan resulteren in aanleg van een beperkter aantal velden waardoor minder grond nodig is en kosten 
beperkt kunnen worden. 

- oplossen van capaciteitsproblemen 
omzetten van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld kan een mogelijkheid zijn om capaciteitsproblemen op 
te lossen. 

- sociale cohesie: 
aanleg kunstgrasvelden kan ruimte en mogelijkheden bieden ter bevordering van sociale cohesie in buurten en 
wijken. 

- hogere bespelingsintensiteit leidt tot een hoger maatschappelijk rendement: 
door betere benutting van de onbeperkte bespelingsmogelijkheden van kunstgras zal een hoger maatschappe
lijk rendement behaald kunnen worden. Hierin ligt een uitdaging voor verenigingen en KNVB door wedstri jd
tijden te verruimen. Daarnaast draagt daar ook gebruik van de velden door andere gebruikersgroepen 
aan bij (multifunctioneel gebruik). 
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- effectievere benutting kantinevoorzieningen: 
door onbeperkte bespeelbaarheid van kunstgras kan de openstelling van clubhuizen verruimd worden 
waardoor ook deze accommodatieonderdelen effectiever benut kunnen worden.Dit kan resulteren in meer 
financiële armslag voor verenigingen. 

Nadelen 
Kunstgras heeft ook nadelen : 
- de aanlegkosten van kunstgrasvelden zijn ten opzichte van natuurgrasvelden hoog; 
- de kosten van groot onderhoud zijn hoger dan de kosten van renovatie van een natuurgrasveld; 
- ontwikkelingsrisico's ; kunstgras is sterk in opkomst maar nog steeds in ontwikkeling. 

Beleidslijn en huurtarief kunstgrasvelden 
Wij zijn van mening dat de aanleg van kunstgrasvelden op de gemeenteli jke sportcomplexen een bijdrage levert aan 
de totstandkoming van onze visie en daarom nu en in de toekomst een toegevoegde waarde zal hebben. 
Gezien het feit dat aanleg van een kunstgrasveld aanmerkelijk duurder is dan van natuurgras is het belangrijk om 
toekomstige aanleg van kunstgras op weloverwogen gronden te baseren. 
Tevens dient er een adequaat huurtarief voor kunstgrasvelden in rekening gebracht worden. 

Voor aanleg van een kunstgrasveld gaan we de volgende beleidslijn hanteren: 
- er dient een structurele overschrijding van minimaal 250fo van de beschikbare wedstri jd- en/of trainings

capaciteit te zijn op basis van de geldende normeringen van KNVBZNOC*NSF; 
- deze overschrijding dient gedurende twee achtereenvolgende jaren op de peildatum "september-oktober" 

te worden vastgesteld; 
in een meerjaren prognose van het ledenaantal dient het structureel tekort aantoonbaar tot uiting te komen; 

- accommodaties in de nabije omgeving bieden geen mogelijkheden om het capaciteitstekort door 
medegebruik op te lossen; 
binnen de afmetingen van de bestaande accommodatie is er, ruimtelijk gezien, geen mogelijkheid 
aanwezig voor een extra speelveld; 
bij aanleg van een kunstgrasveld zal dit toegankelijk moeten zijn voor medegebruik zoals: andere 
sportverenigingen, buurtsportactiviteiten, vrije sportactiviteiten, schoolsport, kinderopvang en zo mogelijk 
commerciële sportaanbieders; 

- of en wanneer overgegaan wordt tot aanleg van een kunstgrasveld is altijd afhankelijk van besluitvorming per 
specifieke situatie. 
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Adequaat huurtarief 
De aanleg van een kunstgrasveld betekent een aanzienlijke investering. Daar komt bij dat een kunstgrasveld 
veelvuldig bespeeld kan worden zonder cultuurtechnische belemmeringen. Feitelijk kan op kunstgras twee maal 
zoveel gespeeld worden als op een natuurgrasveld. Reden om ook een huurtarief in rekening te brengen dat twee 
maal zo hoog is als dat van een natuurgrasveld. Vanaf 2010 wordt voor een kunstgrasveld C 1.120,-- per jaar in 
rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex. 

Bij aanleg van kunstgras wordt tevens de huurovereenkomst met de hoofdhuurder van de buitensportaccommodatie 
aangepast o.a. wat betreft het vastleggen van medegebruik van de accommodatie (kunstgrasveld en 
kleedvoorzieningen) door andere gebruikers dan de hoofdhuurder. 

10.3. KWALITEIT GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN 

Eerder hebben we al gesteld dat kwalitatief goede sportvoorzieningen die toegankelijk en betaalbaar zijn een 
belangrijke voorwaarde zijn voor het op verantwoorde en prettige wijze beoefenen van sport- en beweegactiviteiten. 
Wij kunnen onze visie niet waarmaken als de sportvoorzieningen niet op orde zijn. 
Om de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren hebben we Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP's) 
opgesteld van alle sportaccommodaties. Voor de binnensportaccommodaties was dit al langer een gegeven maar 
we werken voor deze voorzieningen wel aan een verbeterslag. Wij streven daarbij naar een acceptabele kwaliteit 
waarbij beoefening van de gangbare binnensporten conform de daarvoor gestelde regelgeving plaats kan vinden. In 
beide sporthallen is hiervoor minimaal één wedstrijdveld aanwezig. 

Voor de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen heeft de raad in april 2009 uitgangspunten vastgesteld. 
Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op aspecten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van sportbeoefening met 
bijbehorende wedstri jdelementen. 

De volgende uitgangspunten voor de kwaliteit zijn vastgelegd: 
Onderhoudsniveau van de velden is gericht op het instandhouden van een gezonde grasmat en behoud van 
de vereiste sporttechnische eigenschappen. Slechts enkele malen per jaar (onder extreme weersomstandig
heden) zijn de velden niet bespeelbaar; 

- Inrichtingsmaterialen moeten voldoen aan de eisen van de betreffende sportbond; 
- Functionele en veilige Infrastructuur op de sportaccommodatie; 
- Acceptabel niveau van de groenstructuur rondom en op de sportaccommodatie; 
- Veldverlichting is een verantwoordelijkheid van de vereniging en is niet opgenomen in de 

kwaliteitsuitgangspunten. 
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Wij blijven aandacht houden voor de kwaliteit van de sportvoorzieningen. In dit verband zijn er diverse 
sportcomplexen al aangepakt en verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan renovatie van sporthal 't Cromwiel, de 
kleedgebouwen van sportpark Steenbergen, renovatie en uitbreiding van het tenniscomplex in Steenbergen, 
renovatie van het trainingsveld van het sportcomplex in Kruisland en realisatie van een nieuwe sportaccommodatie 
in Dinteloord. Eind 2009 starten wij met renovatie van de tennisaccommodatie in Nieuw-Vossemeer. Ook zijn we 
bezig met planvorming voor een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging SC Welberg. 
Wij beraden ons op de wijze waarop wij de kwaliteit van de sportvoorzieningen verder kunnen verbeteren. 

10.4. VOORZIENINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE 

Dagelijks begeven of beter gezegd "bewegen" we ons in de openbare ruimte. Onze visie gaat uit van het 
intensiveren en stimuleren van de deelname aan sport en bewegen. Wat is er dan mooier dan een openbare ruimte 
die ook daadwerkelijk uitnodigt tot beweging ? Waar de verbinding gelegd wordt tussen de sociale component 
(activiteitenaanbod en participatie) en fysieke component (de ruimtelijke voorziening) en de mensen geprikkeld en 
aangespoord worden tot bewegen. 
Locatie, aanzicht, inrichting en kwaliteit van goede sport-, spel- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte 
dragen bij aan een gezonde en actieve leefstijl, het bevorderen van sociale integratie en het voorkomen van 
uitsluiting, ledereen kan meedoen! 

In het kader van bewegingsstimulering zal de openbare ruimte daarnaast ook moeten bijdragen aan het tegenaan 
van de automobiliteit. Het is goed als mensen de auto vaker laten staan en hun bestemming in meerdere mate te 
voet of per fiets bereiken. Of dat er om voorzieningen te bereiken vanaf een parkeerlocatie alsnog een deel te voet 
moet worden afgelegd. Waarbij uiteraard wel rekening wordt gehouden met mindervalide mensen waarvoor de 
voorziening goed bereikbaar moet zijn. Wij zijn van mening dat de openbare ruimte een zeer belangrijke bijdrage 
kan leveren aan het stimuleren van bewegen ! Dit vraag echter een adequate inrichting van die ruimte. 

Wij willen meer aandacht geven aan de manier waarop onze openbare ruimte ingericht kan worden zodat deze tot 
beweging aanspoort en prikkelt. 
Dit kan heel breed zijn bijvoorbeeld: 

- aandacht voor de toplagen van (fiets)paden zodat daarop ook geskeelerd kan worden; 
- het inrichten van de openbare ruimte met attractieve spel- en beweeglocaties voor jong tot oud waar men 

voor of na afloop van het werk en gewoon in de vrije tijd lekker even kan ontspannen en bewegen. Mensen 
worden op die manier steeds met beweegvoorzieningen geconfronteerd; 

- aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, goed bereikbare visstekken; 
- opstellen van een nota : "Speelruimtebeleid"; 
- terugdringen automobiliteit door het adequaat inrichten van de ruimte. 
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10.5. REACTIES SPORTACHTERBAN EN RESUMÉ 

Voordat wij tot de toekomstige beleidsvoorstellen overgaan worden eerst de reacties genoemd die de 
vertegenwoordigers van de sportachterban hebben gegeven op het onderdeel VOORZIENINGEN tijdens de 
interactieve bijeenkomst in mei 2009. 

Reacties sportachterban tijdens interactieve bijeenkomst 14 mei 2009 op onderdeel VOORZIENINGEN 
Kwantiteit 
In overleg met de aanwezigen is geconcludeerd dat Steenbergen voor een groot aantal sporten over toereikende 
sportaccommodaties beschikt. In de binnensportvoorzieningen bestaan er enkele knelpunten op piektijden in de 
avonduren. Vrijwillig kader is beschikbaar na werktijd. Gevolg is dat veel verenigingen op hetzelfde tijdstip (tussen 
18.00-23.00 uur) gebruik willen maken van een binnensportaccommodatie. Dit leidt tot een piekbelasting. 

Kwaliteit 
Enkele opmerkingen waren dat de accommodaties niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. 
Door de basketbalvereniging is opgemerkt dat de afmetingen van de zaalvloer in sporthal 't Cromwiel niet aan de 
eisen van de Basketbalbond voldoen. De vereniging is daardoor genoodzaakt om de gehele sporthal af te huren om 
zo de hele lengterichting te gebruiken voor jeugd competitiewedstrijden met als gevolg hogere kosten. 

RESUMÉ 
Met het oog op onze visie, de geschetste toekomstige ontwikkelingen (daling aantal inwoners, daling sportdeelname 
en trend naar ongeorganiseerd sporten en bewegen) plus de reacties tijdens de interactieve bijeenkomst met de 
sportachterban, mogen wij concluderen dat we op dit moment voor een groot aantal sporten (ook denksporten) over 
toereikende buiten- en binnensportvoorzieningen beschikken. Er blijven echter wensen bestaan zoals bijvoorbeeld 
de realisatie van een grote visvijver met voorzieningen. Ook moet onderkend worden dat door het stimuleringsbeleid 
dat we gaan voeren er wellicht ook meer behoefte ontstaat aan sportvoorzieningen. 

Bovendien is sport een dynamisch gegeven. Als gevolg van diverse ontwikkelingen kunnen er sporten verdwijnen 
en nieuwe sporten bijkomen met bijbehorende accommodatiewensen. Het ontstaan van nieuwe sporten vloeit voort 
uit ontwikkelingen in de maatschappij. Gezien het belang van sportstimulering zullen wij een positieve houding 
aannemen wanneer zich nieuwe sporten voordoen met de accommodatiewensen die daaruit voortvloeien. 
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Ondanks dat er knelpunten bestaan op populaire tijden vinden wij uitbreiding van het huidige aantal 
sportaccommodaties op dit moment niet verantwoord. Dit zou bewust het realiseren van overcapaciteit zijn. De 
toekomst moet uitwijzen of dit bijgesteld moet worden. 
In samenspraak met de verenigingen die knelpunten ervaren bij gebruik van de binnensportvoorzieningen willen wij 
bekijken welke oplossingen kunnen leiden tot een verbeterd gebruik. 
Daarnaast vragen de genoemde ontwikkelingen eveneens om een aantrekkelijke invulling van de openbare ruimte 
met uitnodigende beweegmogelijkheden voor jong en oud. 

Gebruik bestaande sportvoorzieningen 
Het instandhouden van onze sportvoorzieningen gaat gepaard met aanzienlijke kosten. De kosten voor beheer en 
onderhoud hiervan zullen in de toekomst steeds verder toenemen. Tegen die achtergrond maar ook vanuit onze 
visie op sport en bewegen, vinden wij het belangrijk dat de voorzieningen in de komende jaren beter benut worden 
en er een goede afstemming van vraag en aanbod wordt nagestreefd. Leegstand willen we tegengaan en daartoe 
het medegebruik van de sportaccommodaties voor diverse groepen gebruikers stimuleren. 

Vanwege de veranderende sportwereld en onze wens om meer mensen te laten bewegen, betekent dit dat 
sportvoorzieningen ook inzetbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld wijkactiviteiten, activiteiten voor buitenschoolse 
opvang en overige mensen die willen sporten en bewegen. 
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BELEIDSVOORSTELLEN t.a.v. VOORZIENINGEN 

* in stand houden van het huidige areaal aan sportvoorzieningen in de periode 2010- 2014 op 
een goed kwaliteitsniveau; 

* leegstand tegengaan door de sportvoorzieningen efficiënter en multi-functioneler te gaan 
benutten, dit betekent meer inzetten van deze voorzieningen voor sportbuurtactiviteiten, het 
na- en buitenschoolse sport- en beweegaanbod, laagdrempelige beweegactiviteiten voor diverse 
doelgroepen; 

* in samenspraak met de binnensportverenigingen bezien welke oplossingen kunnen leiden tot 
verbeterd gebruik van de binnensportvoorzieningen; 

* toegang sportvoorzieningen voor gebruikers die sport- en beweegactiviteiten 
aanbieden laagdrempelig maken door het in rekening brengen van het verenigingstarief 
(laagste tarief); 

* de infrastructuur van de sportgebouwen en terreinen voor mensen met een beperking verbeteren; 

* meer aandacht geven aan inrichting van de openbare ruimte met aantrekkelijke beweeg-
mogelijkheden en terugdringen van de automobiliteit; 

* voor toekomstige aanleg van kunstgras de beleidslijnen uit dit sportbeleidsplan hanteren; 

* met ingang van 2010 het genoemde huurtarief voor kunstgrasvelden in rekening brengen; 

* opstellen van een nota "Speelruimtebeleid"; 

* positieve houding aannemen t.a.v. nieuwe sporten en de accommodatiewensen die daaruit voortvloeien. 
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De mensen die bewegen en die wij willen stimuleren tot bewegen zijn niet allemaal hetzelfde. Onze inwoners zijn 
van alle leeftijden en niet over één kam te scheren. Mensen zijn in te delen in veel verschillende groepen. Vanuit 
onze visie willen wij echter bewegen in zo breed mogelijke zin stimuleren. Daarom willen we ons richten op 
bewegingstimulering voor alle inwoners met daarnaast aandacht voor enkele specifieke doelgroepen en wel: Jeugd, 
55-plussers en mensen met een beperking. 
Wij denken met de onderstaande indeling van doelgroepen én een op hen toegesneden bewegingsstimulering op 
geschikte wijze uitvoering te kunnen geven aan onze visie : 

INWONERS A L G E M E E N 
J E U G D 
OUDEREN 
MENSEN MET E E N B E P E R K I N G 

Investeren aan de voorkant van het beleid (mensen aan het bewegen krijgen) kan kosten voorkomen aan de 
achterkant van beleid (bijvoorbeeld kosten van gezondheidszorg en improductiviteit van werknemers). 
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De doelgroepen waarop wij ons willen richten hebben vanwege hun leeftijd een andere mate van beweging nodig wil 
dit gezond genoemd worden. Om in beeld te brengen wanneer iemand voldoende beweegt is "De Nederlandse 
Beweegnorm" ontwikkeld. 

Wat is de Nederlandse beweegnorm? 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van internationale 
richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig 
intensief bewegen. Deze 30 minuten mogen in verschillende blokken uitgevoerd worden (bijvoorbeeld 3 x 10 
minuten per dag past ook binnen deze norm). De norm geeft een algemeen advies omtrent bewegen en gezondheid. 
Onderstaand is per leeftijdscategorie aangegeven in welke mate bewogen moet worden om aan de norm te voldoen. 

Leeftijdscategorie Beweegnorm 

Jeugd ^ 18 jaar) Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten 
minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van 
lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie. 

Volwassenen (18-55 jaar) Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur 
alle dagen van de week voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij 
volwassenen zijn: wandelen met 5-6 km /uur (dus flink doorwandelen) en fietsen 
met 15 km/uur. 

Ouderen (55-plussers) Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur 
alle dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke 
extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen; voorbeelden van matig 
intensieve lichamelijke activiteit bij ouderen zijn wandelen met 3-4 km/uur en 
fietsen met 10 km/uur. 

De b e w e e g n o r m en o n z e inwoners 
In onze gemeen te is niet inzichtel i jk wa t het beweeggedrag van onze inwoners is. Vanui t de G G D 
besch ikken w e wel over in format ie over de mate van sport en beweg ing van de Jeugd . O m te kunnen 
beoorde len of de beweegs t imu le r ing d ie wi j voors taan ef fect heef t gehad is het goed o m begin 2010 een 
nu lmet ing uit te laten voe ren naar de mate waar in de S teenbergenaar beweegt . 
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11.2. HOE WILLEN WE MENSEN AAN HET BEWEGEN KRIJGEN ? 

Navolgend gaan wij in op de wijze waarop wij willen inzetten op bewegingsstimulering van de diverse doelgroepen. 

11.2.1. INWONERS A L G E M E E N 
Stimulering van deze doelgroep tot meer beweging willen we via een viertal strategieën realiseren: 

A. Meer voorlichting over het belang van bewegen en sport 
Voorlichting over het belang van bewegen zien wij als belangrijk onderdeel om mensen aan het bewegen te krijgen 
en te houden. Denk maar aan het televisieprogramma "Nederland in Beweging" dat naast beweegoefeningen ook 
informatie geeft over bewegen. 
We hebben gezegd dat Steenbergen een stad moet worden waar sport en bewegen duidelijk zichtbaar zijn dus ook 
in de zin van voorlichting. We denken dan aan structurele informatieverstrekking via de gemeentelijke 
informatiepagina, de gemeentelijke website, de Steenbergse Courant, de Stichting Locale Omroep Steenbergen en 
informatie-uitingen in de openbare ruimte. Feitelijk willen we de mensen letterlijk met hun neus op het belang van 
bewegen drukken. 
Daarbij willen we benadrukken dat bewegen en sporten overal kan plaatsvinden: op pleintjes in de wijken, op 
scholen, op sportaccommodaties op tijden dat daar geen gebruik van wordt gemaakt en in de openbare ruimte 
(fietsen, wandelen, skaten, trimmen e.d.). Bewegen is daarbij eigenlijk nog méér als sporten omdat bewegen op elke 
vorm van lichamelijke activiteit slaat, van traplopen en de hond uitlaten tot het lopen van een marathon. 

B. Aanbieden van beweegactiviteiten 
Vrijwel iedereen weet dat bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Maar tussen weten en doen zit vaak 
een verschil. We zijn door de invulling van ons werk minder gaan bewegen. Daarnaast verplaatsen we ons vaak 
zittend in de auto of de trein naar het werk. Het aantal Nederlanders dat aan de Beweegnorm voldoet stijgt wel 
geleidelijk. De inactiviteit is de afgelopen jaren gedaald van 9,20Zo naar 5,30Zo. Toch haalt ongeveer 400Zo van de 
volwassen Nederlanders de 30 minuten beweegnorm niet en beweegt 700Zo van de jeugd niet volgens de 
'Dubbel30norm'. Om het bewegen van onze inwoners in algemene zin te stimuleren willen wij dan ook aanhaken bij 
de Campagne "30 minuten bewegen". Dit is een landelijke campagne van het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport. De campagne wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen (NISB) 
samen met verschillende partners. 



27 

Aanhaken bij de campagne "30 minuten bewegen" gaan we doen door: 

Lokaal campagne te gaan voeren : 
- worden inwoners meer bewust van een actieve leefstijl; 
- wordt integraal uitvoering gegeven aan meerdere beleidsterreinen (gezondheid, wmo, jeugd- en ouderenbeleid); 
- krijgt de gemeente een sportieve uitstraling; 
- kunnen veel instanties aanhaken; 

Beoogde resultaten: 
- meer mensen voldoen aan de beweegnorm; 
- meer mensen zijn op de hoogte van het lokale beweegaanbod; 
- meer mensen participeren; 
- minder mensen met overgewicht. 

C. Een openbare ruimte die aanspoort tot bewegen 
Sporten gebeurt lang niet altijd binnen de grenzen van een sportaccommodatie. De openbare ruimte als domein van de 
sporter is in toenemende mate van belang en past in de trend van het ongeorganiseerde en ongebonden sporten. Een 
adequate inrichting van die ruimte voor die sporter door realisatie van mogelijkheden voor wandelen, lopen, skaten, fietsen 
en andere vormen van ongebonden en ongeorganiseerde sport is daarvoor voorwaarde en draagt tevens bij aan 
participatie - en leefbaarheiddoelstellingen. 
We zullen dus meer oog moeten hebben voor een hierop toegesneden inrichting van die openbare ruimte. 

In het verlengde hiervan is het speelruimtebeleid nauw verweven met sport, omdat speelplekken veelal een 
beweegcomponent in zich hebben en soms zelfs volledig in het teken van sporten staan (bijvoorbeeld door veldjes 
met doelen of basketbalpalen). 

11.2.2. J E U G D 
Sport en bewegen zijn om diverse redenen gunstig voor de doelgroep Jeugd. Voldoende sport en bewegen leidt tot 
het verbeteren van de lenigheid, de balans, de coördinatie en kracht van kinderen. Maar het leidt ook tot betere 
schoolprestaties, voorkomt criminaliteit, vermindert schooluitval, voorkomt overgewicht, vergroot de weerbaarheid, 
het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De eerste fundamenten voor toekomstig beweeg-gedrag zullen in deze 
fase gelegd moeten worden. 

Sport voor jeugdigen willen wij als volgt stimuleren: 
bevorderen dat jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking komt met sport en bewegen en optimaliseren van 
het bewegingsonderwijs op de basisscholen; 
laagdrempelig inzetten van sportvoorzieningen t.b.v. buitenschoolse opvanginstellingen die sport- en 
beweegactiviteiten organiseren; 



28 

aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten voor jeugd die zich niet aangetrokken voelt tot een 
sportvereniging; 

handhaven van de doelgroepsubsidie voor het aantal jeugdleden van sportverenigingen; 

Inzetten van combinatiefuncties 
De genoemde stimuleringsacties zijn realiseerbaar door de inzet van een zogenoemde combinatiefunctie. 
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkt voor twee 
werkvelden/sectoren. Via de inzet van combinatiefunctionarissen kan er meer sport- en beweegaanbod komen voor 
jeugd, zowel op school, bij de sportvereniging, de naschoolse opvang en de wijk. 
Wij willen de combinatiefunctionaris inzetten ten behoeve van het : 

optimaliseren van het bewegingsonderwijs via instrueren van leraren voor het uitvoeren van een uitdagende 
gymlessen; 
verzorgen van laagdrempelige beweegactiviteiten na schooltijd in samenwerking met de Jongerenwerker; 
organiseren van sportactiviteiten in samenwerking met sportverenigingen; 
extra ondersteuning bieden aan kinderen met een motorische achterstand; 
opstellen protocol voor het signaleren van overgewicht bij leerlingen, te gebruiken door docenten. 

Op dit moment bieden wij het project Kind Fit op de Steenbergse basisscholen aan. Dit zijn sportkennismakings
cursussen met een vervolgtraject bij verenigingen voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Het inzetten van combinatiefunctionaris(sen) kan hierop aanvullend zijn. Bezien moet worden op welke wijze we 
bestaande beweegstimulering van jeugd in relatie tot de combinatiefunctie het beste vorm kunnen gaan geven. 

Subsidie Rijk voor combinatiefuncties 
Het kabinet wil de komende jaren 2500 van deze combinatiefuncties realiseren op (brede) scholen, bij 
sportverenigingen en in de cultuursector. 
Steenbergen kan vanaf 2010 deelnemen. Het kabinet subsidieert het eerste jaar 1000Zo voor 1,6 Fte . Het aantal 
Fte's loopt op naar 2,0 in 2011 tot 3,3 in 2012. Na het eerste jaar draagt het rijk structureel 400Zo van de kosten bij en 
zal de gemeente 60oZo bijdragen, of 40oZo en 20oZo van derden op moeten brengen. Het gaat om een alles-of-niets-
regeling. Indien deelname in 2010 niet haalbaar is kan bezien worden of dit vanaf 2011 wél haalbaar is. 
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11.2.3. O U D E R E N 
Naast de jeugd vormen ook de ouderen een specifieke aandachtsgroep in dit sportbeleid. De samenleving vergrijst 
en ook in Steenbergen zal het aantal ouderen de komende jaren toenemen. Het is van groot belang om deze 
groeiende groep blijvend deel te laten nemen aan de maatschappij en gelegenheid te bieden om hierdoor gezond en 
actief te blijven. Met dit uitgangspunt sluiten we ook aan bij de kaders uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) die aan gemeenten een grote verantwoordelijkheid toekent om maatschappelijke participatie van ouderen te 
bevorderen. 

Op het gebied van sporten en bewegen leveren ouderenorganisaties in Steenbergen al een belangrijke bijdrage. 
Denk aan de f ietstochten, het koersballen, volksdansen, wandelen en Tai Chi. Dit geldt eveneens voor de diverse 
beweegactiviteiten die via fysiotherapeuten aan deze doelgroep worden geboden . De gemeente organiseert in 
samenwerking met de GGD het Buurtwandelen voor ouderen vanaf 5Ō+. 

Het stimuleren van een actieve leefstijl voor ouderen willen wij verder waarmaken door: 

1. het aanbieden van nieuwe sport-, én beweegactiviteiten 
zoals GALM (Groninger Actief Leven Methode, beweeginterventie voor inactieve 65-plussers), ACTOR, een 
beweeginterventie voor eenzame ouderen, SMALL, een beweeginterventie voor inactieve 55-plussers in kleine 
kernen. Daarnaast willen we in samenspraak met ouderenorganisaties en Adviesraad Wmo in beeld brengen 
welke aanvullende beweegactiviteiten wenselijk zijn. 

2. aandacht voor duidelijke informatie 
Informatieverstrekking over mogelijkheden in Steenbergen op sport- en beweeggebied, over waarom het 
belangrijk is om sportief te bewegen en hoe en waar dat in voldoende mate en op een verantwoorde manier kan. 
Samen met de ouderenorganisaties en Adviesraad Wmo willen we bespreken in welke vorm deze beweeginfor-

matie het beste bij de doelgroep 'Ouderen' gebracht kan worden. 

11.2.4. MENSEN MET EEN BEPERKING 
Sport en bewegen is ook belangrijk voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Het bevordert 
integratie, biedt bovenal plezier en voldoening en het kan de gezondheid bevorderen. Belangrijk voor deze 
doelgroep is dat sportvoorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. 
Het aantal sporters met een beperking is gering bij de Steenbergse sportverenigingen. Deze sporters wijken 
doorgaans uit naar Roosendaal waar Sportverband Blauw-wit meer voorzieningen heeft voor deze doelgroep. Bij 
Mee West-Brabant (Ondersteuning bij leven met een beperking) staan 44 mensen met een lichamelijke beperking 
ingeschreven. Het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat ingeschreven staat bedraagt 144. 
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Gymnastiekvereniging HMS biedt sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en lichte 
motorische beperking. Het gaat hier voornamelijk om mensen van de woonvoorziening Dinteloord. 
Wij hebben tot op heden geen signalen ontvangen van mensen met een beperking waaruit een aantoonbare 
behoefte aan sport- en beweegmogelijkheden is af te leiden. Ook het aantal mensen met een beperking dat gebruik 
maakt van beweegactiviteiten bij sportscholen en fysiotherapiecentra hebben wij niet in beeld. 

Toch vinden wij dat in het nieuwe Sportbeleid aandacht moet zijn voor sport- en bewegen voor mensen met een 
beperking en/of chronische aandoening. 

Voor deze doelgroep willen wij daarom : 
- samen met fysiotherapeuten en sportinstellingen in beeld brengen om welke aantallen mensen het gaat; 
- welke beweegbehoefte deze doelgroep heeft; 
- in welke zin wij vervolgens tegemoet kunnen komen aan die beweegbehoefte en op welke wijze wij de mensen 

het beste kunnen stimuleren tot sport en bewegen; 
- bezien welke specifieke ondersteuning mogelijk is voor verengingen die actief zijn op het gebied van sport- en 

bewegen voor mensen met een beperking; 
- nagaan of de gemeenteli jke sportvoorzieningen toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. 

11.3. REACTIES SPORTACHTERBAN EN RESUMÉ 

Reactie sportachterban tijdens interactieve bijeenkomst 14 mei 2009 
Tijdens deze bijeenkomst is gevraagd op welke doelgroep wij ons in het sportbeleidsplan zouden moeten gaan 
richten. Als belangrijke doelgroepen werden "Jeugd" en dan met name jeugd die zich niet tot een vereniging voelt 
aangetrokken en mensen met een beperking genoemd. 

R E S U M É 
Wat betreft de verschillende doelgroepen kunnen we concluderen dat er in Steenbergen 
al veel beweegactiviteiten worden aangeboden door sportverenigingen, sportscholen, 
fysiotherapeuten, ouderenorganisaties enzovoorts. 
Met dit sportbeleid willen we aanvullende beweegstimulering voor de omschreven 
doelgroepen verankeren teneinde onze visie waar te maken zodat bewegen en 
sport zichtbaar zijn in heel Steenbergen. 

•M-.. 
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BELEIDSVOORSTELLEN t.a.v. DOELGROEPEN 

INWONERS A L G E M E E N 
- Meer voorlichting over het belang van sport en bewegen; 
- Aanbieden van beweegactiviteiten en daarvoor aanhaken bij de "campagne 30 minuten bewegen"; 
- Aandacht voor een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en sport; 
- Aandacht voor bewegen voor alle inwoners in de nota Speelruimtebeleid; 
- Aandacht voor sport- en beweegdeelname voor minima; 
- Een O-meting uit laten voeren naar de huidige mate van bewegen. 

J E U G D 
- Bevorderen dat jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking komt met sport en bewegen en optimaliseren van het 

bewegingsonderwijs op de basisscholen; 
- Laagdrempelig inzetten van sportvoorzieningen voor sportactiviteiten voor de buitenschoolse opvang; 
- Aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten voor jeugd die zich niet tot een sportvereniging voelt 

aangetrokken; 
- Handhaven van de doelgroepsubsidie voor het aantal jeugdleden van sportverenigingen; 

Hiertoe de combinatiefuncties inzetten. 

O U D E R E N 
- Stimuleren van een actieve leefstijl voor ouderen door: 
- Aanbieden van nieuwe beweegactiviteiten zoals GALM (Groninger Actief Leven Methode), ACTOR (beweeginterventie 

voor eenzame ouderen) en SMALL(beweeginterventie voor inactieve 55 plussers in kleine kernen); 
- In beeld brengen welke aanvullende beweegwensen er zijn; 

MENSEN MET E E N B E P E R K I N G 
- In beeld brengen om welke aantallen het gaat en welke beweegbehoefte deze groep heeft; 
- Hoe aan deze beweegwensen tegemoetgekomen kan worden; 
- Bezien welke specifieke ondersteuning mogelijk is voor sportverenigingen die actief zijn voor mensen met een 

beperking; 
- Nagaan of de gemeentelijke sportvoorzieningen toegankelijk en bruikbaar zijn. 
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De diversiteit, kwaliteit, beschikbaarheid en laagdrempeligheid van het sportaanbod zijn mede van invloed op de 
mate waarin de inwoners van Steenbergen gaan sporten en bewegen. In Steenbergen zijn er ruim 100 organisaties 
die sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden. Het gaat dan voornamelijk om de georganiseerde sport. 
Beweeg- en sportaanbieders zijn belangrijke (mede)spelers als het gaat om het beweeggedrag van mensen. Een 
aantrekkelijk aanbod kan een bijdrage leveren aan een hoge deelname. 

Tegenwoordig zien we meer en meer de opkomst van de anders georganiseerde sport en de ongebonden sport. De 
aanbieders van anders georganiseerde sport zijn niet aangesloten bij NOC*NSF. Het gaat hier om een brede 
waaier: van sportschool tot manege en van een hardloopgroep tot een skeelergroep. 
Bij ongebonden sport gaat het om sport die in grote mate op individueel niveau wordt uitgevoerd. Hierbij kan 
gedacht worden aan hardlopen, zwemmen, etc. Een kenmerk hiervan is dat de sporter zelf het tijdstip en de plaats 
bepaalt waar hij/zij wil sporten. De ongeorganiseerde sporter maakt vaker gebruik van de openbare ruimte dan 
georganiseerde sporten. 

We zien dat de maatschappelijke context waarbinnen verenigingen moeten functioneren steeds dynamischer wordt. 
Van verenigingen wordt tegenwoordig ook verwacht dat zij een rol spelen in bijvoorbeeld naschoolse opvang. De 
vereniging van de toekomst is een vitale vereniging die bereid is zich naar buiten te richten en niet alleen op het 
werven van leden. 
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12.1. REACTIES SPORTACHTERBAN EN RESUMÉ 

In het kader van onze toekomstvisie is het van belang op zoek te gaan naar een sportaanbod dat aansluit en 
inspeelt op de veranderende behoeften van de sportconsument. 
Kansen die samenwerking, clustering en multifunctionaliteit met zich meebrengen, zullen we optimaal moeten gaan 
benutten. We zullen samen met de sportaanbieders meer aantrekkelijke beweegactiviteiten moeten ontwikkelen naast het 
reguliere verenigingsaanbod. 
De sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties spelen dan ook een cruciale rol bij de uitwerking van dit 
sportbeleid. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zullen daarom ook gericht moeten zijn op 
meer samenwerking. 

Reacties sportachterban tijdens interactieve bijeenkomst 14 mei 2009 
Door de sportachterban is de bereidheid tot samenwerking met de aanbieders op het brede terrein van sport nadrukkelijk 
naar voren gekomen. Op die manier wordt het mogelijk variatie te bieden in beweegactiviteiten voor de diverse 
doelgroepen. Ook het delen in eikaars accommodatie is genoemd. Voor de organisatie en begeleiding van 
beweegactiviteiten kan de doelgroep ouderen benaderd worden via de sportschool waar zij actief zijn en is een preventieve 
en adviserende rol weggelegd voor fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast kan jeugd die goed is in een tak van sport 
hierin workshops organiseren. 

De sportachterban stelt dat de gemeente in dit verband de taak van katalysator I regisseur op zich zal moeten nemen. 

RESUMÉ 
Wat wij heel verheugend vinden is dat we mogen concluderen dat de sportaanbieders in Steenbergen bereid zijn om 
samen te werken aan het aanpassen van het sportaanbod aan de huidige vraag en nieuwe sport- en beweegactiviteiten te 
ontwikkelen. 
Die samenwerking wordt breed gezien; van het in meerdere mate uitwisselen van ervaringen tot afstemming van grote 
activiteiten, beschikbaarheid vrijwillig kader en delen in eikaars accommodatie. 
HOE GAAN WE HIERAAN VORM GEVEN ? 
Om samen met de sportaanbieders te komen tot een nieuw sport- en beweegaanbod dat meer aangepast is aan de 
huidige vraag, zullen SAMENWERKING EN COMMUNICATIE sleutelbegrippen zijn. 
Om dit op een goede manier tot stand te brengen zal er een goede basis gelegd moeten worden. Wij denken 
dan aan de volgende randvoorwaarden : 
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RANDVOORWAARDEN 
- sportaanbieders en gemeente zijn gelijkwaardige partijen; 
- een duidelijke regierol voor de gemeente; 
- indien nodig faciliteren van andere sportaanbieders dan traditionele verenigingen; 
- het ontwikkelen van een databestand met contactgegevens van alle sportaanbieders; 
- het oprichten van een zogenoemd Sportplatform met vertegenwoordiging vanuit alle soorten aanbieders; 
- het opzetten van een Sport/verenigingsloket met inzicht in het lokale sportaanbod, nieuws, evenementenkalender, 

beschikbaarheid vrijwillig kader, beantwoorden van vragen, bekendheid geven aan sportactiviteiten 
en projecten. 

BELEIDSVOORSTELLEN t.a.v. AANBIEDERS 

* samenwerking tot stand brengen met vertegenwoordiging vanuit alle soorten aanbieders in de vorm van een 
zogenoemd Sportplatform; 

* sportaanbieders en gemeente als gelijkwaardige partners beschouwen; 

* het ontwikkelen van een databestand met contactgegevens van alle sportaanbieders; 

* het opzetten van een Sport/verenigingsloket met inzicht in het lokale sportaanbod, nieuws, 
evenementenkalender, beschikbaarheid vrijwillig kader, beantwoorden van vragen, bekendheid geven aan 
sportactiviteiten en projecten; 

* de gemeente als regievoerder aanwijzen. 
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Tot op heden was de gemeenteli jke rol voor sport hoofdzakelijk gericht op het instandhouden van accommodaties, 
het toepassen van niet kostendekkende tarieven en het beschikbaar stellen van subsidies. Voor de komende jaren 
zullen we een actievere rol moeten gaan spelen om onze visie waar te maken. De gemeente zal daarin zowel een 
regisserende als een voorwaardenscheppende rol vervullen, waarbij het primaire uitgangspunt is dat sport niet 
alleen een doel vanuit de autonome functie is, maar ook als middel wordt ingezet om ondersteuning te geven aan 
het realiseren van beleidsspeerpunten vanuit andere de beleidsterreinen. 

Reacties sportachterban interactieve bijeenkomst 14 mei 2009 
Door de sportachterban zijn aan de gemeente diverse rollen toegedicht en wel: facil iterend, overkoepelend, 
makelaar tussen sportaanbieders, intergemeentelijke samenwerking (binnenhalen subsidies), regievoerder. 

13.1. TOEKOMSTIGE ROL GEMEENTE 

Om op constructieve wijze uitvoering te kunnen geven aan dit sportbeleid gaan wij een duidelijke rol spelen. 
Via onderstaande steekwoorden gaan wij nader op onze toekomstige rol in. 

A C T I V E R E N D EN V E R B I N D E N D 
sport- en beweegaanbieders activeren en met elkaar verbinden door samen innovatieve beweeg
activiteiten te ontwikkelen voor alle doelgroepen. 
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S T I M U L E R E N D 
in de zin van : - projecten en activiteiten die het meedoen aan een gezonde leefstijl realiseren 

waarbij onze prioriteit ligt in het stimuleren van de breedtesport; 
- tegen acceptabele tarieven in gebruik geven van sportvoorzieningen; 
- directe en indirecte subsidieverstrekking; 
- aanbieden van nieuwe beweegactiviteiten; 
- partijen samenbrengen, o.a. het doorgeleiden van maatschappelijke stages 

W A A R D E R E N D 
via een jaarlijks te organiseren Sportgala onze waardering voor de geleverde sportprestaties uiten. 
Wij doen dit in samenwerking met de Sportcommissie. Voor de toekomst willen wij een helder kader 
met duidelijke criteria opstellen zodat alle sporters en aanbieders weten waar kandidaten aan moeten 
voldaan om voor nominatie in aanmerking te komen. Door de Sportcommissie is hiervoor al een concept 
opgesteld. 

C O M M U N I C E R E N D 
communicatie is essentieel voor uitwerking van onze visie. Communicatie op het terrein SPORT 
willen wij dan ook verbeteren. We willen een databestand met contactgegevens van alle 
sportverenigingen opzetten en daarnaast de mogelijkheden voor een sport/verenigingsloket nagaan 
zodat er één aanspreekpunt komt waar sportaanbieders en inwoners informatie kunnen halen op het 
brede terrein van sport. 
Tevens willen we een Sportplatform ontwikkelen, een klankbordgroep met afvaardiging vanuit 
verschillende takken van sport, commerciële sportaanbieders, fysiotherapie, diëtisten en overig 
geïnteresseerden die samen met ons de uitwerking van het sportbeleid monitoren en zorgdragen 
voor het uitwerken van specifieke onderdelen van dit beleid. 
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14. FINANCIËLE VERTALING EN UITWERKINGSPROGRAMMA 

FINANCIËLE VERTALING 
Voor uitwerking van het Sportbeleid zijn middelen nodig. Wij bestempelen dit Sportbeleidsplan op dit moment als 
meest optimale wijze waarop wij invulling willen geven aan het sportbeleid voor de toekomst. Gezien onze 
financiële positie zullen wij vooralsnog echter bezien hoe wij met een zo hoog mogelijk rendement uitwerking 
kunnen geven aan het sportbeleidsplan in relatie tot het beschikbare budget. 
Voor 2010 in dit een budget van C 10.000,--. 

UITWERKINGSPROGRAMMA 
Wanneer het Sportbeleidsplan is vastgesteld zal er een uitwerkingsprogramma worden opgesteld waarbij de 
verschillende beleidsdoelstellingen "SMART" worden weergegeven en de benodigde kosten per onderdeel meer 
gespecificeerd in beeld worden gebracht. 


