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Voorgeschiedenis

• Sportgemeente van het jaar (september 2012)

• Dankzij inspanningen van veel verschillende partijen

• Samenwerking was doorslaggevend

• Daarom: borging en verbetering van de samenwerking

Hoe?



Integraal lokaal beleid

Van samenwerken

naar

Samen beleid maken en samen beleid uitvoeren



Integraal

Welke “spelers” zijn er?

Organisaties uit de sectoren:
• Sport
• Onderwijs
• Zorg- en Welzijn
• Bedrijfsleven
• Overheid

Zij faciliteren en stimuleren sport en bewegen
en/of hebben er belang bij dat dit gebeurt



Aanpak

• Idee getoetst bij lokale organisaties (maart 2013)

• Groot draagvlak: Sport- en beweegbeleid 2.0.

• Bestuursopdracht uitgewerkt 

• Raad stemt in met bestuursopdracht (mei 2013) 



Uitwerking

• Werkgroep en klankbordgroep 

• Huidige en gewenste situatie geschetst

• Missie en visie 
• Hoe moet sporten en bewegen in Weert er uitzien?

• Invulling geven aan missie en visie 



Missie

Missie 

We werken integraal samen aan de realisatie van de 
Sport- en beweegstad Weert 

Waarom?

Sporten en bewegen draagt bij aan:
• Een goede gezondheid en vitaliteit
• Leefbaarheid 
• Participatie in de samenleving
• Promotie van de stad Weert



Missie

Hoe realiseren we dit?

• Zorgen voor een goed, breed en verspreid sport- en 
beweegaanbod, dat voldoet aan de wensen en behoeften van 
de inwoners

• Deelname stimuleren door:
• Het vergroten van het bewustzijn van de (meer)waarde 

van sport en bewegen
• Goede en eenvoudig toegankelijke informatie over het 

aanbod 
• Voorzien in ondersteuning voor groepen die dit nodig 

hebben om te kunnen deelnemen of excelleren 



Invulling geven aan missie

Interactieve sessies
• Welke activiteiten dragen bij aan realisatie van missie 

en visie? 
• Welke vinden we samen het belangrijkste



Foto interactieve sessie



Uitvoeringsprogramma

Eerste uitvoeringsprogramma
• Thema’s benoemd 

• Trekker
• (Potentiele) samenwerkingspartners
• Eerste acties

Trekkersrol gemeente
• Topsportbeleid- en waardering
• Ontwikkeling beleid RTC’s
• Topsportaccommodatie
• Sport als middel tot participatie en zelfredzaamheid
• Sport- en bewegen in de openbare ruimte



Symposium Weert in beweging

Samen georganiseerd, met als doel:

• Informeren en draagvlak 

• Toetsen en input 

• Aansluiting genereren (iedereen is welkom!)





Afsluiting uitwerking beleid

Slotbijeenkomst werk- en klankbordgroep (april 2014)

Aan de slag!  

• Intentieverklaring leden werk- en klankbordgroep

• Klankbordgroep geformeerd voor vervolgfase



Resultaat

• Enthousiaste deelnemers

• Organisaties willen investeren in de uitvoering

• Uitvoering loopt al

• Versterking van de samenwerking
• Impuls aan bestaande structuren en relaties
• Meer organisaties / mensen betrokken geraakt



Resultaat

• Gevoel “doorpakken”

• Nieuwe manier van samenwerken
• Ervaring mee opbouwen
• Proces dat deels een eigen weg heeft

• Voorlopig gekozen voor een nieuwe klankbordgroep
• Bewaken van voortgang en samenhang
• Bespreken van nieuwe ideeen
• Gemeente heeft initieel regierol



Financiën

Wel of geen budget vanuit de gemeente?

Waarom wel

• Er is een hoge mate van vrijwillige inzet:
• Vanuit passie en maatschappelijke betrokkenheid
• Op basis van principe: zelf middelen genereren
• Gericht op een maatschappelijk belang

• Een kleine bijdrage van de gemeente kan soms veel 
betekenen voor de voortgang 



Financiën

Waarom niet

• Bezuinigen

• Hoe ga je middelen toedelen?



Einde toelichting

Hoe gaat gemeente verder?


