
gemeente Steenbergen
iiiniiiiiniiiiiiiiiiiiii

BM1800695

Raadsvergadering Agendanummer
19 april 2018

Onderwerp
Kaderstellende beleidsnota "Steenbergen Vitaal".

Steenbergen;

Aan de raad,

1.Inleiding
Het bestaande sportbeleidsplan dateert van 2010. Reden om dit aan te passen aan de huidige tijd. 
Hiertoe is een Kaderstellende beleidsnota “Steenbergen Vitaal” opgesteld. Met “Steenbergen Vitaal” 
wordt voortgebouwd op het sportbeleid van de afgelopen járen. In deze nota wordt ingezet op vitale en 
gezonde inwoners. Getracht is om vooral een werk- en leesbare nota op te stellen waarin de kaders voor 
het sport- en beweegbeleid voor de komende járen wordt beschreven.

2. Achtergrond
Het huidige sportbeleid 2010-2014 vraagt om actualisatie om een adequaat toekomstig sport- en 
beweegbeleid op te stellen. De Nota “Steenbergen Vitaal” is hiervan het resultaat.
In de nota zijn de kaders voor het sport- en beweegbeleid voor de komende járen beschreven. Uitwerking 
volgt op een later moment in een uitwerkingsplan waarin dieper op onderwerpen wordt ingegaan en 
hieraan financiële consequenties worden verbonden. De beleidsnota biedt ruimte voor inbreng en 
maatwerk en vormt daarmee een uitnodiging aan de vele partners en inwoners van de gemeente 
Steenbergen om vorm te geven aan “Steenbergen Vitaal”.

2.1. Totstandkoming Kaderstellende beleidsnota
De nota is tot stand gekomen onder begeleiding van Sportservice Noord-Brabant. Om verschillende 
partijen bij het nieuwe sportbeleid te betrekken heeft er op 25 september 2017 een Kick-off 
plaatsgevonden. Aanwezige partijen waren: binnen- en buitensportverenigingen, zorginstellingen, 
sportscholen, bedrijven en onderwijs. De aanwezigen hebben constructieve input geleverd waarvan de 
uitwerking met hen is teruggekoppeld.

De Nota “Steenbergen Vitaal” richt zich op de breedtesport, dit is sport in de meeste brede zijn van het 
woord. Aan deze vorm van sport kan iedereen plezier beleven en meedoen. Breedtesport vormt de basis 
om een verder sportcarrière richting topsport te volgen.

2.2. Ambitie
In de “Steenbergen Vitaal” is de onderstaande ambitie verwoord:
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 aantrekkelijke en uitdagend ingericht en nodigt uit tot veilig en verantwoord 
bewegen. Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl, omdat zij bewegen volgens de 
beweegrichtlijnen.

Ter inzage ligt:



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, welzijn 
en kinderopvang werken nauw samen en in alle kernen kunnen inwoners deelnemen aan (nieuwe) 
sport- en beweegarrangementen.
De sport- en beweegdeeiname heeft geleid tot verbetering van de leefbaarheid in de kernen en 
wijken, versterking van de sociale cohesie en veel “beweegcontacten” tussen mensen.

Deze ambitie kan alleen waargemaakt worden als inwoners, sportaanbieders en overige instellingen 
bereid zijn te participeren. Alleen door sportieve samenwerking zijn we samen in staat om de komende 
járen de deelname aan sport en bewegen te intensiveren en om de sport- en beweeginfrastructuur te 
versterken.

2.3. Kaderstellende beleidsnota inhoudelijk
De Nota is opgebouwd aan de hand van vier pijlers die onderling samenhangen, onderling overlappen en 
elkaar versterken:
1. Sport en beweegparticipatie.
2. Sport- en beweegvoorzieningen.
3. Sport- en beweegaanbieders.
4. Verbinding met andere domeinen.

Per pijler is de Nota als volgt vormgegeven:
* omschrijving van het doel;
* wat hebben we tot nu toe gedaan;
* wat willen we bereiken;
* wat gaan we daarvoor doen.

2.3.1 Korte samenvatting per pijler
Hieronder worden kort per pijler de belangrijkste punten weergegeven ten aanzien van: Wat willen we 
bereiken en wat gaan we daarvoor doen.

A. Sport en beweegparticipatie.
Wat willen we bereiken?
- Inwoners zijn zich meer bewust van het belang van een actieve leefstijl.
- Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.
- Daling aantal inwoners met overgewicht.
- Optimaliseren van sport- en beweegparticipatie voor mensen met een beperking.
- Integrale samenwerking met de sociale wijkteams.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Geven van voorlichting over en stimuleren van een actieve leefstijl.
- Wijkgerichte aanpak I aansluiting door de sportcoaches.
- Inzet sportcoaches voor doelgroepen volwassenen, ouderen en mensen met een beperking.
- Opzetten beweegpunten sport in de directe omgeving van de doelgroep.
- Stimuleren van een actieve leefstijl voor ouderen.
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B. Sport- en beweeqvoorzieninqen
Wat willen we bereiken?
- Goede kwalitatieve gemeentelijke sportaccommodaties.
- Multifunctioneler gebruik van de sportaccommodaties.
- Toegankelijke sportaccommodaties voor mensen met een beperking.
- Laagdrempelige toegang tot sportaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
- In stand houden van de huidige sportaccommodaties met een goed kwaliteitsniveau.
- Nemen van duurzaamheidmaatregelen waar mogelijk.
- Uitvoeren van een check om na te gaan of de gemeentelijke sportaccommodaties toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking.

C. Sportaanbieders 
Wat willen we bereiken?
- Sportaanbieders die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
- Creëren van aantrekkelijke beweegactiviteiten naast het reguliere verenigingsaanbod dat aansluit en 

inspeelt om de veranderende behoefte van de sportconsument.
- Een functionele samenwerking tussen sportaanbieders.
- Specifieke ondersteuning voor sportaanbieders die een aanbod voor mensen met een beperking 
hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Inzet van een sportcoach specifiek op verenigingsondersteuning.
- Sport- en beweegaanbieders versterken door vraaggerichte advisering en ondersteuning.
- Sport- en beweegaanbieders verbinden met andere partners in wijken en buurten.
- Zorgen voor een stevig netwerk van Sport- en beweegaanbieders via organisatie van 

(thema)bijeenkomsten voor en met sportaanbieders.

D. Verbinding met andere domeinen
Wat willen we bereiken?
- Integrale samenwerking binnen het gemeentehuis op de beleidsterreinen(Volksgezondheid, Zorg, 

Recreatie. Ouderenbeleid, Jeugdbeleid en Ruimtelijke ordening (inrichting openbare ruimte).
- Doelstellingen binnen het Sociaal Domein realiseren met sport en bewegen.
- Sport en bewegen duurzaam borgen binnen de verschillende beleidsvelden.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Integraal uitvoering geven aan meerder beleidsterreinen.
- Sport en bewegen onderdeel uit laten maken van de wijkteams.
- Wijkgerichte aanpak.
- Inzet sportcoach op het Sociaal Domein.

3. Rol van de gemeente
Voor de uitvoering van de beleidsnota “Steenbergen Vitaal” is een belangrijke rol weggelegd voor de 
gemeente, de sportcoaches, sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties.
Tot heden was de rol van de gemeente voor sport vooral gericht op het in stand houden van 
sportaccommodaties, beschikbaar stellen van subsidies en het hanteren van een positieve grondhouding 
ten opzichte van sportinitiatieven. Om de ambitie waar te maken zal de gemeente een meer faciliterende 
rol moeten spelen waarbij het primaire uitgangspunt is dat sport niet alleen een doel is maar ook als 
middel ingezet kan worden om ondersteuning te geven aan het realiseren van beleidspeerpunten vanuit 
andere beleidsterreinen.
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4. Communicatie
Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor de verdere uitwerking van de Beleidsnota 
“Steenbergen Vitaal”. Inwoners vinden een gemeente die luistert, niet boven de mensen staat en die een 
dienstverlenende houding heeft belangrijk. Zij willen meedenken en meepraten over hun eigen situatie en 
hun omgeving.
Samen zijn inwoners, verenigingen en instellingen met de gemeente verantwoordelijk voor de 
vormgeving van het toekomstige sportklimaat in Steenbergen.
Op die manier opereert de gemeente in een netwerkomgeving waar zij verbinding tot stand brengt tussen 
partners en ontmoetingen faciliteert. De gemeente zal hiervoor nog meer midden in de samenleving 
moeten staan en steeds flexibel kunnen reageren op behoeften van de inwoners.

5. Overwegingen
In de kaderstellende nota wordt een passende ambitie benoemd voor de verdere uitvoering van dit beleid. 
Het gaat om beleidskaders die bij de uitvoering maatwerk mogelijk maken in samenspraak met 
verenigingen, instellingen en inwoners.
De opmerkingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn in de Nota verwerkt en in rood weergegeven.
Uw raad wordt dan ook voorgesteld om in te stemmen met de Kaderstellende beleidsnota “Steenbergen 
Vitaal”. Daarbij geven wij u in overweging om ons college te verzoeken een Uitwerkingsplan op te 
stellen.

6. Middelen
In de Nota is nog geen doorkijk gegeven naar benodigde middelen. Het bijvoegen van een begroting zou 
op dit moment een te globale raming geven. Dit is niet zinvol.
Na vaststelling van de Nota wordt er een Uitwerkingsplan opgesteld waar op onderwerpen dieper wordt 
ingegaan en de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

7. Risico’s
De Nota geeft inzicht in de toekomstige sport- en beweegambitie. Risico’s kunnen wat deze nota betreft 
niet concreet benoemd worden.

8. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de Nota door uw raad worden de partijen die aanwezig waren tijdens de Kick-off 
geïnformeerd hierover en wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd met deze vertegenwoordigers om 
hen te betrekken bij het Uitwerkingsplan en het uiteindelijk waarmaken van de ambitie.

9. Advies
Uw raad wordt verzocht om:
1. De Kaderstellende Nota “Steenbergen Vitaal” vastte stellen.
2. In overweging te nemen of u het college wil verzoeken een Uitwerkingsplan op te stellen.

Hoogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris de burgemeester

dşn Belt, MBAgh, RAM.J.P. de
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