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ONDERWERP
Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding
De gemeente Weert is in 2012 uitgeroepen tot “Sportgemeente van het jaar”. De titel is toegekend
omdat in Weert sprake is van een uitgebalanceerd sportlandschap, gerealiseerd door verschillende
partners: de gemeente, de sportverenigingen, sponsors, scholen en andere partners. De titel is een
uitgelezen kans om de goede en hechte samenwerkingsstructuur verder te versterken en door te
ontwikkelen. Dit kan door het ontwikkelen van een eigentijds, integraal, lokaal sport-en
beweegbeleid. Hierbinnen kan ook invulling worden gegeven aan twee openstaande vragen /
opdrachten betreffende de topsport:
-

-

De topsportorganisaties en de Weerter Sportraad hebben de gemeente in 2012 gevraagd om
het topsportbeleid inhoudelijk onder de loep te nemen. Concreet verzoeken zij anders te kijken
naar topsport en meer betekenis te geven aan de brede uitstraling van de topsport.
De gemeenteraad heeft het college in november 2012 gevraagd beleid te ontwikkelen voor de
huidige en toekomstige Regionale Talentencentra in Weert.

Bovendien maakt de huidige financiële context het voor de gemeente moeilijker om het goede
voorzieningenniveau dat is opgebouwd te behouden en verbeteren. Door samenwerking met
partners kan het rendement van de gemeentelijke inspanningen op peil worden gehouden en
mogelijk zelfs worden verhoogd. Dit zelfde geldt uiteraard voor de samenwerkingspartners.
Doelstelling
Het formuleren van een lokaal sport- en beweegbeleid, met een bijbehorend uitvoeringskader. Het
is een beleid dat de gemeente samen met partners (stakeholders) ontwikkelt en uitvoert, waarbij
elke partner zijn eigen bijdrage levert. Het gaat dus verder dan een gemeentelijk sport- en
beweegbeleid.
PROBLEEMSTELLING
Zie aanleiding.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
De opvatting dat sport en beweging en beleid hiervoor niet op zichzelf staan, wint gestaag aan
terrein. De provincie Limburg onderscheidt in haar visie op modern sportbeleid, onder de noemer
Limburgse Olympische Ambitie (LOA), 5 (Olympische) ringen: Sport, Onderwijs, Overheid, Welzijn
en zorg, Bedrijven. Volgens deze opvatting wordt een modern sport- en beweegbeleid gezamenlijk
gemaakt en uitgevoerd door vertegenwoordigers (partners) uit deze ringen. Al deze partijen zijn
immers bezig met het faciliteren en het stimuleren van sport- en beweging voor verschillende
doelgroepen of hebben er een belang bij dat dit gebeurt.

Totaal aan pagina’s (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina 1

Partners voor lokaal sport- en beweegbeleid zijn dan (grote) organisaties uit deze 5 ringen die op
lokaal niveau actief zijn en regionale / provinciale organisaties die de lokale organisaties hierbij
ondersteunen. Binnen Weert vindt op het gebied van sport en bewegen al veel samenwerking
plaats tussen partners uit de vijf ringen. Hier liggen echter nog veel mogelijkheden voor
verbetering en doorontwikkeling. Om dit te realiseren wordt voorgesteld een integrale visie met
bijbehorend uitvoeringskader uit te werken. Hierbinnen kunnen de kwaliteiten en andere
(financiële) middelen van de partners met elkaar worden verbonden. Hierdoor kan met bestaande
middelen verbetering van kwaliteit en draagvlak binnen het sport- en beweegbeleid worden
gerealiseerd. Kortom: met bestaande middelen kan méér worden bereikt.
Draagvlak
Op 6 maart 2013 is een startbijeenkomst georganiseerd voor partners (vertegenwoordigers) uit de
vijf ringen. Doelstelling van deze bijeenkomst was het peilen van de belangstelling van de beoogde
partners en het voeren van een eerste globale discussie. Er is binnen deze groep een groot
draagvlak voor de start van dit project, waarbij ervoor is gepleit om niet in te zetten op een
sportbeleid alleen, maar op een sport- en beweegbeleid. Ook is tijdens deze bijeenkomst de rol van
de gemeente transparant weergegeven. De gemeente neemt een regierol op zich en kan het
proces faciliteren. Wat betreft het opstellen en uitvoeren van het beleid, is de gemeente één van
de partners. Van alle deelnemers hieraan wordt een bijdrage verwacht. Het opstellen van het
beleid betekent dus niet automatisch dat de gemeente voor de uitvoering meer dan de bestaande
middelen beschikbaar stelt. Er wordt primair ingezet op het bundelen van bestaande middelen van
de partners. De deelnemers hebben hiervoor begrip en nemen samen met de gemeente de
uitdaging aan om meer te realiseren door samen te werken en door “anders” te denken en te doen.
Een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomst en een verslag op hoofdlijnen is als bijlage
bijgevoegd.
COMMUNICATIE
De partners worden geïnformeerd over het besluit van uw raad. Bij een positief besluit zullen zij
samen met de gemeente invulling geven aan de uitwerking van de bestuursopdracht. Hiervoor
wordt een werkgroep en een klankbordgroep geformeerd.
De inwoners van Weert worden over het besluit van uw college geïnformeerd via een persbericht.
EVALUATIE
De integrale visie voor lokaal sport- en beweegbeleid met bijbehorend uitvoeringskader wordt in
het eerste kwartaal van 2014 voor besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

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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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2013;

besluit:
Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

