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ONDERWERP
Sport- en beweegbeleid 2.0.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 22 mei 2013 is door uw raad de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0. vastgesteld. In
deze bestuursopdracht heeft u ons college de opgedragen te komen tot:
“de uitwerking van een integraal sport- en beweegbeleid, met een bijbehorend uitvoeringskader.
Met integraal wordt bedoeld dat het geen beleid is van de gemeente Weert als organisatie, maar
van de gemeenschap Weert. Het is een beleid dat de gemeente samen met partners ontwikkelt en
uitvoert, waarbij elke partner zijn eigen bijdrage levert.”
Het winnen van de titel Sportgemeente van het jaar, in september 2012, vormde de inspiratie voor
het opstellen van een integraal beleidsplan. Wij beseften ons terdege dat deze titel geen verdienste
was van alleen de gemeente Weert, maar zeker ook van de sportverenigingen en andere
sportaanbieders, scholen, bedrijven, sponsors en alle andere partners binnen de sport. De goede
en hechte samenwerkingsstructuur die er tussen deze partners is, vormde dan ook een belangrijk
aandeel bij het winnen van de titel. Door de ontwikkeling van een integraal sport- en beweegbeleid
kan deze belangrijke kwaliteit, die ten goede komt aan alle burgers, verder worden
doorontwikkeld. Doelstelling was om binnen dit nieuwe beleid ook invulling te geven aan de
evaluatie van het topsportbeleid en als onderdeel hiervan de ontwikkeling van beleid voor regionale
talentencentra (RTC’s).
Doelstelling van dit voorstel is:
Het vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma door uw raad.
PROBLEEMSTELLING
Voor de uitwerking van het Sport- en beweegbeleid 2.0. is een werkgroep en een klankbordgroep
geformeerd. Binnen deze groepen waren organisaties vertegenwoordigd uit de volgende sectoren
(de 5 olympische ringen): overheid, sport, onderwijs, zorg en welzijn en bedrijven.
Binnen de werkgroep en de klankbordgroep is met veel enthousiasme gewerkt aan het formuleren
van het beleid en het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Het proces is als volgt verlopen:





Er is gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie op het gebied van sport- en
bewegen in Weert.
Vervolgens is bepaald wat het gewenste situatie is voor de toekomst.
Dit wensbeeld is vertaald in een visie en een missie.
Vanuit de visie en missie is, via hoofddoelstellingen, een eerste uitvoeringsprogramma
opgesteld.
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Het resultaat is op 24 februari 2014 gepresenteerd aan alle belangstellenden tijdens het
symposium “Weert in Beweging”. Naast kenbaar maken van de ideeën zijn deelnemers aan het
symposium uitgedaagd om te reageren en mee te denken. Ook is iedereen uitgenodigd om
deel te nemen in de uitvoering en verdere ontwikkeling van dit beleid.
Het beleid en het uitvoeringsprogramma is, mede op basis van de input tijdens het symposium,
definitief afgerond en vastgelegd in de nota “Sport- en beweegbeleid 2.0.”.
Op 23 april is door alle partners (deelnemende organisaties in de werk- en klankbordgroep)
een intentieverklaring ondertekend. De partners hebben hierin het volgende verklaard:
“Wij hebben meegedacht over het Sport- en beweegbeleid 2.0. Wij ondersteunen de genoemde
missie, visie, doelstellingen en uitgangspunten. Wij hebben de intentie binnen onze
mogelijkheden deel te nemen aan de projecten genoemd in het actieplan en
uitvoeringsprogramma”.

Voor de inhoud van het beleid en het uitvoeringsprogramma verwijzen wij naar de bijgevoegde
nota “Sport- en beweegbeleid 2.0.”. Onderstaand is uitsluitend de geformuleerde visie en missie en
de onderdelen van het huidige uitvoeringsprogramma opgenomen.
Visie
De geformuleerde visie luidt:
Weert is de sport- en beweegstad. Een kwalitatief goed en breed sport- en beweeglandschap van
voorzieningen, faciliteiten en activiteiten nodigt uit om deel te nemen en bij te dragen. Dit maakt
een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Weert mogelijk.
Kortom: een levenlang sporten en bewegen. Voor iedereen. Met ons. In Weert.
Missie
De geformuleerde missie luidt:
Overheid, onderwijs, bedrijven, sport en zorg- en welzijn werken integraal samen aan de realisatie
van de Sport- en Beweegstad Weert. Weert maakt werk van een beweegvriendelijke leefomgeving.
Sport en bewegen wordt ingezet als doel en als middel.
Het doel: Het draagt onder andere bij aan gezondheid, vitaliteit, leefbaarheid, participatie in de
samenleving en stadspromotie.
Het middel: er is en kwalitatief goed, breed en verspreid sport- en beweegaanbod wat voldoet aan
de wensen en behoeften van de inwoners.
Deelname wordt gestimuleerd door het vergroten van het bewustzijn van de (meer)waarde van
sport en bewegen en door goede en eenvoudig toegankelijke informatie over het aanbod. Ook
wordt voorzien in specifieke ondersteuning voor groepen die dit nodig hebben om te kunnen
deelnemen of excelleren.
Uitvoeringsprogramma
Op basis van de geformuleerde visie en missie zijn een aantal algemene hoofddoelstellingen
geformuleerd, gesplitst in 3 programmalijnen:
Bewegen (dagelijks bewegen, recreatief bewegen)

Realiseren van beweegvriendelijke leefomgevingen.

Realiseren van bewustzijn van de positieve effecten van sport en bewegen bij alle burgers en
organisaties.

Realiseren van goede informatievoorziening over het totale sport- en beweegaanbod in Weert.

Ondersteunen van kwetsbare groepen en begeleiding naar een passend aanbod.
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Participeren (in verenigingsverband danwel anders georganiseerd)

Realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend, toegankelijk en laagdrempelig
voorzieningenniveau.

Alle sportverenigingen zijn vitaal en participeren.
Presteren (Topsport en Talenten)

Het realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend (sport-)voorzieningenniveau
voor talenten en topsporters (in alle facetten: financieel, accommodaties, begeleiding etc.)

Het realiseren van een goede afstemming tussen de RTC’s, verenigingen, topsportinstellingen
en onderwijs om optimale voorwaarden te creëren.
Op basis van interactieve sessies met de werkgroep zijn mogelijke te ondernemen acties
geformuleerd. Deze acties zijn door de groep als geheel gewaardeerd. De acties die het hoogst zijn
gewaardeerd (A-categorie) zijn als thema’s opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De acties die
lager zijn gewaardeerd maar wel als relevant zijn beoordeeld, zijn opgenomen in de B-categorie.
Deze kunnen in een later stadium worden opgepakt. De acties in de C-categorie zijn door de groep
als geheel als laag gewaardeerd en worden niet opgepakt. De acties uit de B en C-categorie zijn
opgenomen in bijlage 3 van de nota.
Het uitvoeringsprogramma bevat de volgende thema’s:
Bewegen (dagelijks bewegen, recreatief bewegen)

Weert eerste Blue Zone stad van Nederland

(Top)sport en bewegen uitdragen in Weert

Sport- en beweegloket Weert

Meer sport- en bewegen op school (primair onderwijs)

Werkgroep bedrijven in beweging Weert

Sport- en bewegen als middel tot participatie en zelfredzaamheid

Sport en bewegen in de openbare ruimte
Participeren (in verenigingsverband danwel anders georganiseerd)

Vereniging van de toekomst

Paardensportcentrum Weert

Weerter Sport- en beweegpas

Sport- en beweegstimulering voor mensen met een beperking
Presteren (Topsport en Talenten)

Herijken topsportbeleid topsportwaardering

Ontwikkeling beleid voor RTC’s

Topsportaccommodatie
Opmerkingen:

Aan elk thema is een trekker verbonden en zijn samenwerkingspartners genoemd. De trekker
neemt het initiatief om het thema in overleg met de samenwerkingspartners uit te voeren.

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch. Dit betekent dat er in de toekomst nieuwe thema’s
kunnen worden toegevoegd.

De evaluatie van het topsportbeleid en de ontwikkeling van beleid voor de RTC’s zijn als
thema’s ogenomen in het uitvoeringsprogramma. De oorspronkelijke doelstelling was om deze
uitwerking gelijktijdig met de uitwerking van de sport- en beweegbeleid 2.0. te doen. Dit bleek
niet haalbaar. De uitwerking is wel opgepakt en kan naar verwachting in de tweede helft van
2014 separaat voor besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
Start van de uitvoering en voortgang
Door de werkgroep en klankbordgroep is met veel enthousiasme gewerkt aan het Sport- en
beweegbeleid 2.0. De samenwerking heeft hierdoor een duidelijke impuls gekregen. Een eerste
duidelijk resultaat van de samenwerking was de organisatie van het symposium “Weert in
beweging”. Dit symposium is door de partners samen voorbereid en ingevuld. Verder zijn de
deelnemers gaande het proces al gestart met de uitvoering op onderdelen. Niet de nota op zich,
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maar juist deze geïntensiveerde samenwerking is op de afsluitende bijeenkomst als belangrijkste
resultaat beoordeeld.
Start uitvoering:
Zoals aangegeven is een aantal trekkers al gestart met de uitvoering, een paar voorbeelden:

Op 27 april 2014 is de campagne SAMEN ACTIEF gestart (als eerste stap in de uitvoering van
het thema “Weert eerste Blue Zone Stad van Nederland”. De campagne richt zich op
bewustwording van de nadelige gevolgen van te weinig beweging en daagt mensen uit dit
patroon te doorbreken. Hierbij is gestart met het “bestrijden” van langdurig zitten. Langdurig
zitten is erg slecht voor de gezondheid. Met één kort extra beweegmoment per dagdeel (10 tot
15 minuten) kunnen de negatieve effecten flink worden teruggedrongen. Ook wil de campagne
stimuleren dat mensen SAMEN gaan bewegen.

Het eerste exemplaar van de stadskrant “Weert in Beweging” (als onderdeel van het thema
“(Top)sport en bewegen uitdragen in Weert”)
is gemaakt en huis aan huis verspreid. Deze krant zal twee keer per jaar verschijnen. Burgers
worden via deze krant in brede zin geïnformeerd over sporten en bewegen in Weert.
Voortgang:
Vanuit de huidige klankbordgroep en werkgroep is op 23 april 2014 een nieuwe klankbordgroep
geformeerd. Deze groep bewaakt de uitvoering. De klankbordgroep komt initieel twee keer per jaar
bij elkaar. De trekkers presenteren dan de voortgang, er wordt informatie uitgewisseld, de
samenhang wordt bewaakt en indien nodig wordt er bijgestuurd in het uitvoeringsprogramma. De
gemeente zal de in eerste instantie de regie voeren. In de toekomst kunnen andere partners deze
rol desgewenst overnemen.
Naast een nieuwe klankbordgroep zal er ook eens per twee of drie jaar een symposium worden
georganiseerd om belangstellenden te informeren en betrekken.
Financiën
De kosten van de diverse thema’s binnen het uitvoeringsprogramma zijn niet in detail uitgewerkt.
Dit is ook nog niet mogelijk. Gaandeweg wordt duidelijk welke kosten moeten worden gemaakt.
Per thema wordt in overleg bepaald welke partners welke bijdragen doen in de kosten. Waar
mogelijk worden de kosten gedekt uit bestaande middelen, sponsoring en subsidies. Wel achten wij
het gewenst dat er voor de periode 2015-2018 een extra budget beschikbaar komt voor de
uitvoering van de thema’s. Zo heeft de gemeente voldoende ruimte om te kunnen bijdragen in de
kosten wanneer dit gewenst is. Wij zullen hiervoor via het prioriteitenbudget 2015 op de
gebruikelijke wijze een voorstel aan uw raad voorleggen.
Wij stellen voor te besluiten:
Vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door het vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma stemt uw raad in met het geformuleerde beleid en deelname van de
gemeente aan de verdere uitvoering binnen de huidige financiële kaders.
Door het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van € 20.000,- voor de periode 2015-2018
kan de gemeente als partner een bijdrage doen in de kosten van de diverse thema’s binnen het
uitvoeringsprogramma. Als uw raad in november besluit om deze middelen beschikbaar te stellen,
dan wordt binnen de gemeentebegroting een begrotingspost “Sport- en beweegbeleid
2.0.”opgenomen. Deze post vormt dan de grondslag voor het verstrekken van bijdragen in de
uitvoeringskosten van de diverse thema’s. Via de “Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013” is de uitvoering dan aan ons college opgedragen met mogelijkheid tot onder
mandaat aan de directeur / het afdelingshoofd.

Pagina 4

COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Wij informeren uw raad jaarlijks over de voortgang in de uitvoering via de jaarrekening. In 2018
kan een brede evaluatie plaatsvinden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie is:




voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Geen.

VOORSTEL COLLEGE
Aan de raad voorstellen te besluiten:
Vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: RAD-000986

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014;

besluit:
Vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

In afwijking van het collegevoorstel is in de openbare vergadering van 09 juli 2014 als volgt
besloten:
De raad acht dit voorstel niet rijp voor behandeling en heeft het niet behandeld.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

