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Jaaroverzicht 2015 werkzaamheden Sportcoaches Steenbergen. 

Steenbergen; 22 december 2015 

Aan de Raad, 

Als een van de doelstellingen van het gemeentelijke Sportbeleidsplan zijn er in Steenbergen 
sportcoaches aangesteld. Via deze weg informeren wij u over de werkzaamheden die zij in 2015 in 
Steenbergen hebben uitgevoerd. In de bijlage treft u hiervoor het Jaaroverzicht 2015 aan. 

2. Achtergrond 
In het Sportbeleidsplan 2010 - 2014 is vastgesteld dat sportstimulering zich specifiek richt op een aantal 
doelgroepen. Naast Inwoners algemeen gaat het om Jeugd, Ouderen en Mensen met een beperking. 
Via deelname aan de Rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties zijn er sportcoaches actief in 
Steenbergen. Vanaf 2011 betrof het 1,5 fte die zich voornamelijk richtte op de doelgroep Jeugd met de 
volgende doelstellingen: 
- 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; 
- aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten voor jeugd die zich niet aangetrokken voelt tot 

een sportvereniging 

Met ingang van 2015 is het aantal fte opgehoogd naar 1,763 fte. Door deze uitbreiding van uren werd het 
mogelijk ook inzet te leveren op sport- en beweegstimulering van de doelgroepen Ouderen en Mensen 
met een beperking. 
Om mensen met een beperking te stimuleren tot sport en bewegen is een Regionaal Digitaal loket 
aangepast sporten opgezet met provinciale subsidie. In samenwerking met de gemeenten Bergen op 
Zoom, Halderberge en Tholen is dit loket tot stand gebracht. Hulpvragen van mensen met een beperking 
kunnen via het digitaal loket beter gekoppeld gaan worden aan het sportaanbod lokaal en in de regio. De 
sportcoach van de deelnemende gemeente heeft ongeveer 4 uur per week beschikbaar voor deze 
doelgroep. Op 16 december 2015 heeft de Kick off van dit loket plaatsgevonden. Het loket vindt u op 
www.sportloketwest.nl. 

Sportstimulering van de doelgroep Ouderen gebeurt o.a. via cursussen Valpreventie en ontwikkeling van 
een route in de openbare ruimte waar via straattegels beweegopdrachten worden geboden. 



3. Jaaroverzicht 2015 werkzaamheden sportcoaches Steenbergen 
De sportcoaches hebben overzichtelijk in beeld gebracht welke werkzaamheden zij voor de eerder 
genoemde doelgroepen in 2015 hebben uitgevoerd. Daarbij zijn eveneens gegevens over het aantal 
deelnemers aangegeven. 
Het Jaaroverzicht wordt u hierbij ter kennisname aangeboden. 

4. Werkgeverschap sportcoaches 
De sportcoaches zijn niet in gemeentelijke dienst. Het werkgeverschap van deze mensen is in handen 
gelegd van de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting levert ook de backoffice en zorgt voor 
coördinatie van de sportcoaches en verbinding met sportcoaches in de regio. 

Hoogachtend, Z 
burgemeester! en wethouders van Steenbergen, 
de lqcg^se.cretaris, de burgemeesti 


