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SPORTIEF IN BEWEGING
In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Sporten en bewegen dragen bij aan een beter, actiever
en gezonder leven. Aan een gemeente waarin inwoners zich prettig voelen en waarin iedereen mee kan
doen, jong of oud, met of zonder beperking. Daarom gaan we aan de slag om Meierijstad nog actiever
te maken door bewegen verder te stimuleren. Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten.
Sport voor iedereen
Meierijstad kent een actief verenigingsleven en een hoge sportparticipatie. Veel inwoners van Meierijstad
zijn lid van een sportvereniging en bewegen al veel. De clubs zijn van grote waarde voor hun leden en ook
voor de sociale samenhang in de buurten en wijken en daarmee voor alle inwoners van Meierijstad.
Als wethouder Sport ben ik ontzettend trots op het sportaanbod in onze gemeente. Trots op de diversiteit,
trots op de kracht van de verenigingen en trots op alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat dag in dag
uit, op een veilige, fijne manier in Meierijstad gesport kan worden.
Krachten bundelen
Om sporten voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle sporters goed faciliteren met sportvoorzieningen die aansluiten op de wensen. Dat kunnen wij als gemeente natuurlijk niet alleen. Dat doen we
met input van sportverenigingen, scholen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties en samenwerking
met de sportraad. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking een waardevolle aanvulling oplevert op het
sport- en beweeg aanbod in onze gemeente. Door onze krachten te bundelen, komt Meierijstad sportief
in beweging!
Wethouder Sport
Coby van der Pas
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1 INLEIDING
‘’OM GELUKKIG TE WORDEN, MOET JE IETS
DOEN WAAR JE GELUKKIG VAN WORDT’’

AMBITIES

JOHAN CRUIJFF

De eerste ambitie..
Door sport en bewegen staan nog meer inwoners

IN 2030 IS MEIERIJSTAD SPORTIEF IN
BEWEGING!

gezonder en hierdoor ook prettiger en actiever in het

We willen een gemeente zijn waarin sport toegankelijk is

.. gaat over het stimuleren van de breedtesport vanuit de

voor iedereen, een groot deel van de inwoners ook daad-

wetenschappelijke en praktisch gedragen overtuiging dat

werkelijk aan sport doet en we als gemeente in

sportieve activiteiten bijdragen aan een gezondere stijl

samenwerking met sporters, verenigingen en maatschap-

van leven. En dat niet alleen! Het leert je lessen over

pelijke groeperingen voortdurend in beweging zijn om

respect, samenwerken, winnen en verliezen. Het verbetert

nieuwe inzichten en innovaties in onze sportinfrastructuur

school- of werkprestaties, cognitieve functies en het

te verwerken.

bouwt karakter.

We vinden het belangrijk dat Meierijstad sportief in bewe-

Sport kan verbroederen! Door het enorme bereik van

ging is omdat we geloven in de kracht van sport! De

sport is het ook een uitstekend middel om maatschap-

overtuiging dat sport bijdraagt aan een beter leven vormt

pelijke meerwaarde te creëren.

de basis van onze visie. Deze visie hebben we uitgewerkt
door een drietal ambities te formuleren, welke een grote
mate van wederzijdse afhankelijkheid kennen.
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leven

Vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol

konden praten over het te voeren beleid, en is er goed
overleg geweest met de Sportraad Meierijstad. Ook is er

.. is dan ook de tweede ambitie waar we de komende

een verenigingsmonitor uitgezet richting verenigingen

periode uitwerking aan gaan geven.
Naast deze input heeft ook het werkprogramma van het
De ambities meer inwoners sporten en bewegen, alsmede

College van B&W, de ‘Mijlpalen van Meierijstad’, als basis

verenigingen die een maatschappelijke rol pakken, gaan

gediend voor deze sportnota. Hierbij is rekening gehou-

hand in hand met goede sportvoorzieningen.

den met de pijlers van dit werkprogramma: gezondheid,
leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en innovatie.

Onze derde ambitie is..
Er zijn voldoende, kwalitatief goede en betaalbare
sportvoorzieningen.

UITWERKING
In deze sportnota heeft elke ambitie zijn eigen hoofdstuk.

Zowel de buiten- en binnensportaccommodaties, de

Hierin wordt de ambitie toegelicht, en geconcretiseerd

zwembaden als de openbare ruimte, moeten uitnodigen

door middel van actielijnen en acties die we gaan uit-

tot bewegen!

voeren, dan wel punten waar we over gaan beslissen, om
Meierijstad (nog meer) sportief in beweging te krijgen.

TOTSTANDKOMING

Deze samenvatting voorziet in een korte uitwerking van
de verschillende ambities, actielijnen en acties. Bij deze
samenvatting van de sportnota hoort een reguliere, meer

De sportnota is tot stand gekomen op basis van een

uitgebreide versie van de sportnota. Mocht je meer willen

breed scala aan wetenschappelijke en praktische inzich-

weten over een bepaalde ambitie of actielijn raden we

ten. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken

aan de uitgebreide versie te lezen.

van bijvoorbeeld het gerenommeerde Mulier Instituut, en
van input van sportverenigingen en sporters. Zo zijn er
bijeenkomsten georganiseerd waarbij verenigingen mee
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DOOR SPORT EN BEWEGEN STAAN NOG MEER INWONERS GEZONDER
EN HIERDOOR OOK PRETTIGER EN ACTIEVER IN HET LEVEN

AMBITIE #1
Sporten is enerzijds een leuke vrijetijdsbesteding, die afleiding biedt ten opzichte van de dagelijkse beslommeringen.
Sporten is dan het doel. Anderzijds is sporten een middel dat ingezet kan worden als instrument om andere sociaal-maatschappelijke doelstellingen te behalen. Sporten helpt namelijk bij het ontwikkelen van verschillende fysieke, emotionele,
sociale en intellectuele waarden en kan zo bijdragen aan een gezondere levensstijl, meer cohesie in de wijk, integratie
en een beter gebruik van de openbare ruimte.
De inwoners van gemeente Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven. Wij stimuleren en ondersteunen dit door samen
met de verenigingen sport in te zetten voor een prettiger en actiever leven.

ACTIELIJNEN

1.3 SPORTEN ALS MIDDEL IN HET SOCIAAL DOMEIN
Het sociaal domein is een verzamelnaam voor verschil-

1.1 MEER INWONERS SPORTEN EN BEWEGEN

lende beleidsterreinen binnen of gelieerd aan een

Ons streven is om zoveel mogelijk inwoners van de

gemeente met een sociaal-maatschappelijke grondslag.

gemeente Meierijstad te kunnen laten sporten en bewe-

Voorbeelden zijn Gezondheid, Welzijn, (arbeids-) Partici-

gen. In 2014 was 36% van de inwoners van de gemeente

patie en Integratie. De inzet van sport als middel om

Meierijstad lid van een sportvereniging, iets meer dan het

andere doelstellingen te behalen betekent dat we, zowel

landelijke gemiddelde van dat jaar. Omdat wij geloven

intern binnen de gemeentelijke organisatie als bij maat-

in de kracht van sport willen we nog meer inwoners sti-

schappelijke partners, het ‘sport-inclusief’ denken moeten

muleren om te gaan sporten, bij een vereniging of in de

aanmoedigen.

openbare ruimte.
Een treffend voorbeeld van ‘sportinclusief’ denken is dat
1.2 VEILIG SPORTKLIMAAT

wanneer blijkt dat kinderen van gezinnen die geholpen

Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig

worden door het sociaal-wijkteam niet kunnen sporten

sportklimaat draagt hier aan bij. Daarom willen we

door financiële redenen, deze doorverwezen worden naar

samen met de verenigingen ervoor zorgen dat iedereen

het JeugdSportFonds. Of het project Participeren in Mei-

zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten. Om dit

erijstad (PiM!), waarbij getracht wordt om langdurig

te bereiken willen we verenigingen helpen om onder

werkzoekenden weer te activeren, onder andere door

andere maatregelen te treffen om grensoverschrijdend

middel van sport.

gedrag te voorkomen.

Zo kunnen we de kracht van sport optimaal benutten!
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1.4 STIMULEREN VAN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

1.3 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

Sporten en bewegen is een onderdeel van een gezonde

- ambtelijk, bestuurlijk en in samenspraak met de stich-

levensstijl. Overgewicht kan een van de gevolgen zijn van

ting Meierijstad Gezond Sportief een plan samenstellen

een ongezonde levensstijl. Dit is een groot gezondheids-

om sport en bewegen aan te laten sluiten bij het sociaal

probleem, wat ook weer andere problemen met zich mee

domein;

brengt. Daarom willen we acties gaan ondernemen om

- verbinden van de combinatiefuncties gericht op sport

het aantal kinderen met overgewicht omlaag te halen,

met sociale teams van Meierijstad;

onder het motto: ‘hoe eerder overgewicht voorkomen kan

- inventariseren en analyseren van aandachtsgroepen en

worden, hoe beter’.

zo vraaggerichte, innovatieve sport- en beweegarrangementen aanbieden aan deze doelgroepen;

1.5 OOK VOOR INWONERS DIE LEVEN MET EEN

- zo veel mogelijk verenigingen betrekken bij de uitvoe-

BEPERKING EEN AANTREKKELIJK SPORTAANBOD

ring, ondersteund door onder andere buurtsportcoaches;

We willen het voor iedereen mogelijk maken om op een

- inzetten van de huidige sportimpuls gelden en kijken of

aantrekkelijke manier te kunnen sporten en bewegen. Er

aanvullend budget ingezet kan worden voor intensivering

zijn inwoners die hier wat meer hulp bij nodig hebben.

van de inzet;

Bijvoorbeeld inwoners met een fysieke of verstandelijke

- monitoren en evalueren Jeugdsportfonds en Declara-

beperking, of ouderen voor wie het geen vanzelfsprekend-

tiefonds.;

heid is om nog te sporten of bewegen.

- uitbreiden aantal buurtsportcoaches voor het onderwijs- inzetten combinatiefuncties binnen kinderopvang en

1.6 ONDERSTEUNEN VAN SPORTEVENEMENTEN

scholen;

Sportevenementen bevorderen het sporten en bewegen,

- inzetten van sportcoaches en combinatiefuncties voor

en de betrokkenheid bij sport. Klein- of grootschalige

op het schoolplein, de wijk en binnen dagarrangementen

evenementen die in Meierijstad georganiseerd worden en

of naschools bewegen.

bedoeld zijn voor inwoners van Meierijstad, sport- en

- met de afdeling Sport aansluiten bij het project Parti-

beweegactiviteiten die samen met een vereniging geor-

ciperen in Meierijstad (PiM);

ganiseerd worden of activiteiten voor 65+ers dan wel

- ontwikkelen van beweeg- en ontmoetpunten in de wijk.

inwoners met een beperking willen we dan ook graag
ondersteunen!

ACTIES & BESLISPUNTEN

1.4 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:
- inventariseren welke activiteiten er al plaats vinden in
het kader van het Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
project in Veghel, en verdere samenwerking stimuleren

1.1 DE ACTIES DIE WE GAAN UITVOEREN:

tussen betrokken partijen zoals scholen en sportvereni-

- frequent monitoren van de sportdeelname van onze

gingen (bijvoorbeeld met betrekking tot een gezonde

inwoners;

sportkantine);

- we gaan budget voor Sjors Sportief beschikbaar blijven

- deze JOGG status verdienen voor Meierijstad;

stellen voor elke kern.;
- opstellen van profielen voor een verenigingsondersteu-

1.5 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

ner, (buurt)sportcoach en professional vanuit welzijn;

- beschikbaar stellen van voorzieningen voor de Parag-

- faciliteren breedtesport en zoeken naar mogelijkheden

ames.

om ook sporten op topniveau te faciliteren.
- we verhogen het evenementenbudget (zie actielijn 6)

1.5 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:

zodat we meer evenementen kunnen organiseren voor

- ontwikkelen van beleid voor Uniek Sporten;

doelgroepen zoals mensen met een beperking of oude-

- realiseren van een sportcentrum Uniek Sporten;

ren.

- organiseren van vervoer voor sporters die daarvan
afhankelijk zijn in het kader van Uniek Sporten.

1.2 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:
- ontwikkelen van tools, in samenwerking met het minis-

1.6 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

terie van J&V en het NOC*NSF, voor sportverenigingen

- verhogen van het budget voor stimulering van klein- en

om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;

grootschalige evenementen.

- Verbinden van beleid voor grensoverschrijdend gedrag
(waaronder de Verklaring Omtrent Gedrag) aan de subsidiëring van sportverenigingen vanaf medio 2019.
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VITALE VERENIGINGEN PAKKEN EEN
MAATSCHAPPELIJKE ROL

AMBITIE #2
Sporten brengt enorm veel mensen bij elkaar. Verenigingen vervullen met het organiseren van trainingen, wedstrijden
en toernooien een belangrijke rol in de samenleving. Naast dit reguliere aanbod zijn er ook verenigingen die zich extra
inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Deze verenigingen organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor bijzondere
doelgroepen, of ze stimuleren het sporten van wijkbewoners. Verenigingen kunnen dit alleen doen als ze over voldoende
vitaliteit beschikken. Dit betekent dat ze onder andere hun organisatie en financiën op orde hebben. Andersom kan het
pakken van een maatschappelijke rol ook bijdragen aan de vitaliteit van een vereniging.
Onze ambitie is om verenigingen te stimuleren en faciliteren in het creëren van extra maatschappelijke meerwaarde. Het
blijft echter wel de keuze van de vereniging zelf hoe ruim zij haar maatschappelijke rol formuleert.

ACTIELIJNEN

2.2 OPEN VERENIGINGEN

2.1 VITALE VERENIGINGEN

vitaal te blijven, en een maatschappelijke rol op te pak-

De open club gedachte kan een vereniging helpen om

Om maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren

ken. Een open sportvereniging is een vereniging met een

moet een vereniging vitaal zijn. Dit betekent dat ze vol-

verbindende rol, die maatschappelijk actief is en samen-

doende leden en vrijwilligers hebben, de financiën en

werkt met andere partners. Dit concept van het NOC*NSF

accommodatie in orde zijn en binnen de vereniging

willen we graag verspreiden onder verenigingen in

draagvlak is om een maatschappelijke rol op te pakken.

Meierijstad.

Als gemeente willen we verenigingen ondersteunen om
een vitale vereniging te worden of te blijven.
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2.3 SAMENWERKING

- faciliteren van verenigingen op het gebied van kenni-

Sportverenigingen zijn een belangrijke schakel in de

suitwisseling;

samenleving. Door de impliciet verbindende rol van sport-

- optimaliseren van het contact van sportverenigingen

verenigingen zijn zij als geen ander in staat om

met het Steunpunt Vrijwilligerswerk en vrijwilligerspool bij

maatschappelijke meerwaarde te creëren. Samenwerking

sportevenementen.

is hierbij van groot belang, en wordt vormgegeven door
de volgende driehoek: inwoners zijn zelf verantwoordelijk

2.1 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:

om daadwerkelijk te gaan sporten en bewegen, vereni-

- periodiek toetsen van de vitaliteit van verenigingen door

gingen verzorgen de mogelijkheden om dit te gaan doen

middel van een uniforme vitaliteitsscan.

en de gemeente faciliteert, stimuleert en/of regisseert,
afhankelijk van de rol en inzet van de gemeente.

2.2 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:
- sportverenigingen bekend maken met de open club

In deze driehoek is er ruimte voor een sportcollectief van

gedachte;

(een afvaardiging van) verenigingen om gevraagd en

- thema-avonden organiseren in het kader van kennisuit-

ongevraagd te adviseren. Op 18 december 2017 is dan

wisseling.

ook de Sportraad Meierijstad (SRM) opgericht. De SRM
heeft een rol als versteviger van de onderlinge samen-

2.3 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

werking en kennisuitwisseling tussen verenigingen,

- samenwerken met de SRM bij de totstandkoming, uit-

belangenbehartiger van verenigingen en sparringpartner

voering en monitoring van sportbeleid;

voor de gemeente.
2.3 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:
2.4 SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ROL

- ondersteunen van de SRM met €10.000 per jaar voor

De vitale vereniging, open club gedachte en samenwer-

kennisvorming, themabijeenkomsten en activiteiten.

king met andere maatschappelijke partners en
verenigingen: allemaal actielijnen die een rol spelen in het

2.4 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

oppakken van een sociaal-maatschappelijke rol voor

- vraaggericht ondersteunen van sportverenigingen in het

sportverenigingen. Dit helpt ons bij het inzetten van sport

kader van vitaliteit, door middel van de inzet van een

als middel om diverse andere doelstellingen te behalen

verenigingsondersteuner, (buurt)sportcoach of professio-

op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, welzijn en

nal vanuit welzijn;

leefbaarheid.

- stimuleren van een buurthuisfunctie bij de sportvereniging.

2.5 WAARDERING VAN SPORTERS EN
SPORTVRIJWILLIGERS

2.5 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

Sporters en vrijwilligers zijn een belangrijke factor voor

- waarderen van onze sportkampioenen door middel van

een succesvol sportbeleid. Daarom willen we sporters en

een Meierijstadbrede huldiging.

vrijwilligers in de sport dan ook ondersteunen, erkennen
en waarderen!

ACTIES & BESLISPUNTEN
2.1 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:
- Inzetten van een extra sportcoach als verenigingsondersteuner;
- verlichten van vrijwillig kader van verenigingen;
- uitdagen van vitale verenigingen om een bijdrage te
leveren aan maatschappelijke doelen;
- zoeken naar mogelijkheden van samenwerking en multifunctioneel gebruik van velden en clubgebouwen;
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ER ZIJN VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN
BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN

AMBITIE #3
Om sport aantrekkelijk en toegankelijk te houden willen we voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen hebben waar eenieder zich uit kan leven! We hebben al een uitgebreide infrastructuur voor de breedtesport. Deze
voldoet aan de landelijke normering. Daarnaast zijn sportverenigingen over het algemeen tevreden over de kwaliteit van
de sportaccommodaties. De kunst is om dit zo te houden, en waar nodig te verbeteren.
De sporttarieven en -subsidies van de voormalig gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel kennen relatief grote
verschillen. Het streven is om gemeentelijke voorzieningen tegen betaalbare tarieven aan te bieden zodat sporten toegankelijk blijft.

ACTIELIJNEN

willen beheren worden daartoe in de gelegenheid gesteld.

3.1 HARMONISERING VAN SPORTTARIEVEN EN

jeugdlid en unieke sporter, alsmede een vast bedrag per

SUBSIDIES

Wat betreft subsidies werken we met een bedrag per
vereniging ten behoeve van bijvoorbeeld kadervorming.

Landelijke wet- en regelgeving schrijft voor dat tarieven

Binnensport- en zwem- en duiksportverenigingen die

binnen twee jaar na een fusie geharmoniseerd moeten

gebruik maken van een niet-gemeentelijke accommoda-

worden. Dit heeft betrekking op de tarieven die in rekening

tie krijgen een tegemoetkoming voor accommodatie-

worden gebracht voor het gebruik van alle gemeentelijke

kosten.

zwembaden, binnen- en buitensportcomplexen en

Om sporten betaalbaar te houden willen we extra budget

sportsubsidies.

beschikbaar stellen en waar nodig maatafspraken met
verenigingen maken.

Om de harmonisatie van sporttarieven en –subsidies in

De nieuwe transparante opzet van de sporttarieven en

goede banen te leiden stellen we in deze sportnota een

–subsidies zijn met de SRM besproken. Deze gaan we

aantal kaders op. Zo willen we gebruik gaan maken van

verder uitwerken en bespreken met verschillende belang-

transparante en kostendekkende tarieven, die gedeeltelijk

hebbenden, zodat we het nieuwe beleid eind 2018 toe

gecompenseerd kunnen worden met subsidies. Buiten-

kunnen passen op de bestaande situatie.

sportverenigingen die hun accommodatie volledig zelf
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3.2 VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN

3.2 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN

Sportvoorzieningen worden over het algemeen goed

VOOR DE BUITENSPORTACCOMMODATIES:

gewaardeerd door de verenigingen in Meierijstad. Om de

- bouwen van kunstgras korfbalvelden op sportpark de

kwaliteit van sportvoorzieningen te kunnen waarborgen

Kienehoef te Sint-Oedenrode en sportpark Spoorzicht te

en waar nodig verbeteren stellen we een masterplan op

Mariaheide;

voor de buitensport en optimaliseren we het gebruik van

- vaststellen van de precieze ruimtebehoefte in een mas-

de binnensportaccommodaties en zwembaden. We rea-

terplan buitensport

liseren een nieuwe centrale turnvoorziening. Ook worden

- ombouwen van een kunstgras korfbalveld in een natuur-

verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit van

gras voetbalveld op het Prins Willem Alexander Sportpark

alle accommodaties op peil te houden. Maatwerk is hier-

in Veghel.

bij leidend!
3.2 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN VOOR
3.3 RUIMTE VOOR INNOVATIE EN

BINNENSPORTACCOMMODATIES:

ONDERNEMERSCHAP

- bouwen en renoveren van binnensportaccommodaties

In de gemeente Meierijstad moet ruimte zijn voor inno-

volgens de wettelijke eisen voor toegankelijkheid van

vatie en ondernemerschap van verenigingen. Dit zou

sportaccommodaties, en hier duurzaamheidsinstrumen-

kunnen volgens het Right to Challenge principe, maar

ten voor inbouwen;

ook door middel van het nemen van energiebesparende

- verbeteren energiezuinigheid van bestaande gebouwen.

maatregelen waarbij we als gemeente kunnen helpen, of
het uitbesteden van de volledige beheerstaak aan de

3.2 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN

verenigingen.

VOOR DE BINNENSPORTACCOMMODATIES:
- realiseren van een gezamenlijke turnvoorziening voor

3.4 SPORTEN EN BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Meierijstad.

Naast het aanbieden van voldoende, kwalitatief goede

- vervangen van het kassasysteem en de toegangscon-

en betaalbare sportvoorzieningen voor sporters die lid

trole van binnensportaccommodaties, alsmede

zijn van een vereniging, willen we ook een beweegvrien-

onderzoeken of betalingen van reserveringen plaats kun-

delijke openbare ruimte hebben. Steeds meer mensen

nen vinden via het internet.

sporten namelijk op ongeorganiseerde basis, zowel binnen als in de buitenlucht!

3.2 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN VOOR DE

Er zijn verschillende voorbeelden van innovaties die het

ZWEMBADEN:

sporten in de openbare ruimte aantrekkelijker kunnen

-mogelijkheden onderzoeken voor invoering van het

maken. Deze mogelijkheden gaan we onderzoeken, even-

schoolzwem-ABC;- vervangen kassasyteem en toe-

als dat we een goed beeld willen gaan krijgen van de

gangscontrole.

omvang, diversiteit en wensen van ongeorganiseerde

- presenteren van een rapport over de vervanging van

sporters.

zwembad de Beemd in Veghel;
- op basis van dit rapport besluiten over vervanging van

3.5 BIJZONDERE SITUATIES

zwembad de Beemd in Veghel.

In de gemeente Meierijstad hebben we te maken met
enkele bijzondere situaties die opgelost moeten worden.

ACTIES & BESLISPUNTEN

3.2 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN
VOOR DE ZWEMBADEN:
- renoveren van zwembad de Neul (2019).

3.1 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:

3.3 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

- vaststellen van een tarieven- en subsidiebeleid waarbij

- stimuleren van experimenten in het kader van Right to

bovengenoemde kaders leidend zijn.

Challenge, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit
van de accommodatie;

3.2 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN VOOR

- invoering van een duurzame alternatieve werkwijze voor

BUITENSPORTACCOMMODATIES:

chemische onkruidbestrijding op alle sportvelden.

- invoeren van een alternatieve werkwijze voor alle sportvelden wat betreft onkruidbestrijding;
- vervangen van intensief gebruikte kunstgrasvelden.
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3.3 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:

3.4 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:-

- stimuleren van duurzaamheid, zo mogelijk door middel

inrichten van watertappunten en mogelijk andere

van een revolverend sportinvesteringsfonds.

faciliteiten in de openbare ruimte.

3.4 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

3.5 DE ACTIES DIE WE UIT GAAN VOEREN:

- in kaart brengen van de wensen en behoeften van

- opstellen van een huurovereenkomst met de paarden

ongeorganiseerde en individuele sporters;

sportvereniging;

- onderzoeken van de toepasbaarheid van innovaties die

- vastleggen van nieuwe kaders voor openings- en

kunnen helpen bij het faciliteren en stimuleren van spor-

schenktijden van paracommerciële rechtspersonen ter

ten in de openbare ruimte;

voorkoming van oneerlijke concurrentie.

- in beeld brengen van de behoefte aan multifunctionele
sportveldjes in kleine kernen;

3.5 DE PUNTEN WAAR WE OVER GAAN BESLISSEN:

- beter benutten van de sportvoorzieningen voor onge-

- beschikbaar stellen van een structurele accommoda-

organiseerde sporters.

tiebijdrage voor schaatsbanen met het oog op de

- in beeld brengen van mogelijkheden voor ondersteu-

bijzondere positie waarin zij verkeren.;

nende faciliteiten langs sportroutes.

- op basis van het haalbaarheidsonderzoek Sportbedrijf
besluiten over de instelling van een sportbedrijf.

5- ECONOMISCHE WAARDE VAN SPORT
De kracht van sport is breed uitgemeten in deze sportnota. Sporten zorgt voor verschillende maatschappelijke en fysieke
baten, zoals meer sociale cohesie en een gezondere stijl van leven. Het is lastig om deze waarde in geld uit te drukken.
Echter, het Kenniscentrum Sport heeft samen met onderzoeksinstituut Ecorys een poging gewaagd.
Hieruit blijkt dat sporten overwegend positieve resultaten oplevert, vooral op het gebied van arbeid en gezondheid. De
baten kunnen per persoon oplopen van 25.000 euro tot wel 100.000 euro. En niet alleen het individu profiteert hiervan.
Ook voor de werkgever, de (rijks)overheid en zorgverzekeraars zorgt sport voor betere financiële cijfers.
Moraal van het verhaal: investeren in sport loont!
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6- FINANCIEN, ORGANISATIE EN
COMMUNICATIE
FINANCIËN
De netto-lasten voor het programma Sport, cultuur en recreatie bedragen:
Begroting
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 2017

2018

2019

2020

2021

15.946.000

16.003.000

16.000.000 15.936.000

na wijziging

Geraamd resultaat programma

18.415.000

De bestedingen voor het nieuwe beleid die al opgenomen zijn in de programmabegroting en Mijlpalen voor Meierijstad
zijn:
Mijlpalen van Meierijstad
Omschrijving
Extra budget sportgala’s

Begroting
2018
5.000

2019

2020

5.000

5.000

2021
5.000

Sjors sportief

10.000

10.000

10.000

10.000

Meierijstad JOGG gemeente

20.000

20.000

20.000

20.000

Verenigingsondersteuning

40.000

40.000

40.000

40.000

Beleid ontwikkelen voor aangepast sporten

10.000

Masterplan buitensport
Incidenteel budget sportsubsidies

50.000
10.000

10.000

10.000

10.000

De investeringen voor het nieuwe beleid die al opgenomen zijn in de programmabegroting en Mijpalen voor Meierijstad
zijn:
Mijlpalen van Meierijstad

Investering

Begroting

Investeringen

Jaar

2018

Renovatie sportpark De Neul

2018

Realiseren sportcentrum Special Sports

2020

Vervoer sportcentrum Special Sports

2020

Haalbaarheidsonderzoek zwembad Veghel

2018

Renovatie zwembad Sint Oedenrode (netto)

2019

2.069.325

Kassasysteem en toegangscontrole binnensportacc.

2017

150.000

32.000

Vervanging tribune sporthal de Bunders

2017

65.000

3.000

Bedrag
2.000.000

2019

2020

153.000 152.000

100.000

2021
151.000
8.000
20.000

50.000
86.000

85.000

31.000

31.000

31.000

3.000

3.000

3.000
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De nog niet gedekte voorstellen voor nieuw beleid zijn:
BERAP 2018
Investering

Incidentele lasten Structurele lasten

Ondersteuning SportRaad Meierijstad

2018

Inventarisatie kleedaccommodaties

2018

25.000

2018

25.000

Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp 2018

50.000

Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA 2018

50.000

10.000

Veghel en St. Oedenrode
Onderzoek sportbedrijf

Boskant
KADERNOTA 2019
Investering

Incidentele

Structurele

lasten

lasten

Monitoren sportdeelname

2022

10.000

Veilig sportklimaat

2019

50.000

Veilig sportklimaat

2020

50.000

Periodieke vitaliteitsscan sportvereniging

2020

10.000

Harmonisering binnensport

2019

70.000

Harmonisering buitensport

2019

15.000

Harmonisering zwembaden

2019

5.000

Harmonisering sportsubsidies

2019

25.000

- Bijzondere situatie Schaatsbanen

2.500

Ombouw kunstgras korfbalveld in natuur- 2019

60.000

2.600

180.000

13.000

90.000

6.500

350.000

18.250

gras voetbalveld PWA-sportpark Veghel
Aanleg kunstgras korfbalvelden sportpark

2020

De Kienehoef Sint-Oedenrode
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark 2021
Spoorzicht
Turnvoorziening Meierijstad

2020

Energiescan sportaccommodaties

10.000

Revolverend investeringsfonds duurzaamheid 2019
Inrichten van 5 watertappunten

2019

Sportevenement Meierijstad

2019

100.000
20.000

1.200
25.000

ORGANISATIE
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor professionalisering van de organisatie met betrekking tot het
maatschappelijk vastgoed. Hierbij wordt ook onderzocht hoe we de exploitatie en het beheer van sportvoorzieningen
zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.
COMMUNICATIE
Een breed gedragen sportbeleid waar veel partijen in Meierijstad aan bijdragen, maakt dat nog meer inwoners gaan
én blijven bewegen en sporten. Met die gedachte hebben we het proces om te komen tot deze nieuwe Sportnota, dan
ook ingezet: samen met partners en onze interne organisatie (voor meer informatie, zie: totstandkoming).
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KRACHT VAN SPORT
DOOR SPORT EN BEWEGEN STAAN NOG MEER INWONERS
GEZONDER EN HIERDOOR OOK PRETTIGER EN ACTIEVER IN
HET LEVEN

1

		Meer inwoners sporten en bewegen
		Veilig sportklimaat
		
Sport als middel in het sociaal domein
		
Stimuleren van een gezonde levenstijl
		
Aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen
		
Ondersteunen van sportevenementen

VITALE VERENIGINGEN PAKKEN EEN MAATSCHAPPELIJKE ROL
		
		Vitale verenigingen
		Open verenigingen
		Samenwerking
		Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
		
Waardering van sporters en sportvrijwilligers

2

ER ZIJN VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN
BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN

3

		
		
		
		
		

Harmonisering van sporttarieven en subsidies
Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen
Sporten en bewegen in de openbare ruimte
Ruimte voor innovatie en ondernemerschap
Aanpakken van bijzondere situaties
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Meierijstad zijn we samen!
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