Verslag bijeenkomst Contactraad–Sportraad Meierijstad 26 februari 2018
Locatie: RKSV Schijndel, Zuideinderpark in Schijndel
Aanwezig: Rooise Badminton Club, SV Fortuna ’67, KV SCMH, TV Hertog Jan, TC Skinlo, TV de Hopbel,
VV SCMH, Handboogver. De Rozenjagers, VZ&PC Nautilus, VV WEC, Porthos, SC Avanti ’31, Rooise
Ruiters & Ponyruiters , Hooidonkse Kanoclub, BSV Starlights, GTV Educa, Onderwatersport Veghel, BC
Attacus, VMHC Geel-Zwart, KVS ’17, Gilde Catharine & Barbara, RKSV Boerdonk, RKVV Erp, VV VOW,
TV De Kienehoef, VV Rhode, VV Schijndel, TTCV/van Herwaarden, BCS Schijndel, TV Boskant, ERHV,
Budoclub Schijndel, VV Boskant, KV Odisco, Turnver. Dioscuri, KNVB (Roland Jansen), Sportservice
Noord-Brabant (Jos Kuipers)
Afgemeld: Handboogver. Doele Welvaren Concordia, Kempover. Hu Quan, Loopgroep Wijbosch,
LGSV, Wielervereniging Schijndel en KV De Kangeroe
Welkom en opening
Rolf de Jong heet als voorzitter van Sportraad Meierijstad iedereen van harte welkom bij deze eerste
bijeenkomst van de Contactraad. Hij licht de agenda voor deze avond kort toe, hanteert hierbij de
geprojecteerde presentatie (zie bijlage) en nodigt iedereen uit om vragen direct te stellen bij de
betreffende onderwerpen.
Organisatie SRM en Contactraad
Met de komst van twee Rooise leden is de SRM nu compleet. De taakverdeling is als volgt:
DB: Rolf de Jong (voorzitter), Hein Timmermans (secretaris) en Willy de Poorter (penningmeester)
Communicatie: Dick Mandemaker
Financiën/economische zaken: Ad van Acht
Sector Buitensport: Peter van Esch, Bert van Riel en Robert Barclay
Sector Binnensport: Patrick Vissers en Eric Rath
Sector Natte sport: Lex van der Flier
Contactraad SRM (CR)
De voorzitter SRM wijst nog eens op de rol en het belang van de CR, zijnde de vergadering van
afgevaardigden van de aangesloten sportverenigingen en andere belanghebbende sportinstanties
(niet-commercieel). De CR is informerend, adviserend en vraagbaak voor de SRM voor het op te
stellen gemeentelijk sportbeleid, dit te toetsen en waar nodig bij te sturen middels gestructureerd
overleg met de gemeente. De CR is ook de plaats waar de SRM terugkoppeling geeft over dit overleg
en de daarin (voor)genomen besluiten. De CR komt bijeen op verzoek van de SRM, maar kan ook op
eigen verzoek tot een vergadering oproepen. Hiervoor wordt een zelfstandig voorzitter c.q.
coördinator gezocht. Kandidaten kunnen zich melden bij de SRM secretaris@sportraadmeierijstad.nl
Sportbeleid van Meierijstad
Alvorens in te gaan op de inhoud, wijst de voorzitter nog eens op het belang om als CR zoveel
mogelijk betrokken te zijn bij opstelling van de sportnota, waarin de visie, beleid, doelstellingen en
acties door het college van B&W worden beschreven. We sporen de CR aan om niet alleen de
bijeenkomsten van de SRM bij te wonen, maar toch ook de openbare vergaderingen die de
Gemeente in dit kader organiseert. De eerste is de Beeldvormende Avond op donderdag 15 mrt. a.s.
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waar belanghebbenden openlijk hun ideeën geven en onderbouwde voorstellen kunnen doen, die
het college van B&W ter overweging kan nemen om in het beleid op te nemen. Zie verder bij Tijdpad.
Sportbeleid (inhoudelijk)
Als vertrekpunt voor het op te stellen sportbeleid kiest het college van B&W voor de ‘Mijlpalen van
Meierijstad’ en de ‘5 leidende thema’s’ waaraan haar inzet van ‘mensen en middelen’ en de
betrokken partners worden getoetst (document ‘Mijlpalen van Meierijstad wordt uitgedeeld en is
ook te vinden via de link https://www.meierijstad.nl/home/mijlpalen-van-meierijstad_3772/)
In het eerste concept van de sportnota welke is voorgelegd aan de SRM zijn een drietal ambities
voorgelegd, welke de Gemeente in de komende 5 tot 10 jaar wenst te realiseren:
Ambitie 1: “door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, en hierdoor ook prettiger
en actiever, in het leven”
De acties hiervoor zijn o.a. stimulering programma’s die inwoners aanzetten tot meer beweging en
sportdeelname, tot een gezonde leefstijl motiveren, een aantrekkelijk sportaanbod doet creëren met
een veilig sportklimaat.
De sportverenigingen zijn vooral direct betrokken bij de laatstgenoemde acties
Ambitie 2: “vitale sportverenigingen pakken een maatschappelijke rol”
Hier liggen een aantal uitdagingen voor de sportorganisaties van Meierijstad. Zij worden
gestimuleerd om na te denken ‘buiten de huidige kaders’ om concrete activiteiten te ontwikkelen
voor doelgroepen buiten de club. Ze kunnen hierbij rekenen op de hulp van een specifieke
Verenigingsondersteuner. De gemeente streeft naar een betere samenwerking met de sportwereld
en wil ook de ondersteuning, erkenning en waardering geven voor de mooie sportprestaties en het
vele vrijwilligerswerk.
Ambitie 3: “we zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen”
De capaciteit lijkt momenteel op orde, maar toch zal er goed gekeken worden naar de
accommodaties voor de binnensport waar kwaliteit en beschikbaarheid op de gevraagde tijden meer
aandacht verdienen. Verder is een tijdige oplossing voor het zwemwater (kern Veghel) en bijzondere
inzet nodig om de sportvoorzieningen in de kleine kernen te behouden.
Doelstelling: “betaalbare tarieven”
Een belangrijke voorwaarde voor alle sportverenigingen in Meierijstad. Momenteel zijn er veel
verschillende huur- en eigendom situaties en worden er in de 3 voormalige gemeentes sterk
uiteenlopende tarieven gehanteerd, wat heeft geleid tot een aantal minder financieel gezonde
verenigingen.
Harmoniseren, gerekend vanuit elke individuele verenigingssituatie, is onwerkbaar. Daarom is het
voorstel om eerst te bepalen wat een ‘basis sportvoorziening’ is, die gemeente aan elke
sportvereniging beschikbaar stelt. Dan wordt duidelijk wie (gemeente of vereniging)
verantwoordelijk (activiteiten en financieel) is voor elk aspect van de voorziening (accommodatie).
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Tevens worden alle relevante kostprijs componenten van deze basisvoorziening transparant in beeld
gebracht.
Vervolgens wordt een rekenmodel gemaakt waarlangs de Gemeenteraad duidelijkheid krijgt wat de
gevolgen zijn van hun keuze voor de mate van subsidiering van de accommodatie. Duidelijkheid over
de kosten van de verenigingen en inzicht op de invloed ervan op het gemeentelijk budget.
In de toekomst worden met alle verenigingen huurovereenkomsten gemaakt, waarin duidelijke
afspraken over ieders verantwoordelijkheid. Naarmate de vereniging een grote eigen
verantwoordelijkheid neemt voor een of meer componenten van de basisvoorziening (denk bijv. aan
groot onderhoud), zal deze naar rato worden verrekend (right-to-challenge). Met verenigingen die in
het recente verleden zelf geïnvesteerd hebben in delen van de basisvoorziening, worden separate
afspraken gemaakt.
Hoe verder op weg naar een nieuw sportbeleid en harmonisatie van de tarieven/subsidies?
De concept nota wordt eerst binnen het voltallige College van B&W besproken. Vervolgens zal
volgens het BOB-model (beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming) een Beeldvormende Avond
met alle belanghebbenden (stakeholders) en politieke partijen worden gehouden. Zij kunnen
aanvullende ideeën en suggesties aanreiken waarmee het College de concept-nota kan aanscherpen.
Daarna krijgt de SRM nog de gelegenheid om dit concept te toetsen. Dan zal een definitief voorstel
van het College aan de Gemeenteraad voorleggen. De raad krijgt ruim de tijd om de nota te
beoordelen en evt. amendementen voor te stellen in de zgn. Commissie vergadering. Kort daarop zal
in de Gemeenteraad een definitief besluit worden genomen.
Het tijdpad
13 maart: bespreking van de sportnota in het College van B&W
15 maart: Beeldvormende Avond met belanghebbenden en politieke partijen (openbaar)
19 maart: Contactraad-SRM over de bevindingen van de BVA 15 mrt.
Begin april: overleg Gemeente en SRM over een mogelijk bijgestelde sportnota en rekenmodellen
Medio april: College van B&W stuurt raadsvoorstel naar de Gemeenteraad
24 mei: Commissie Mens & Maatschappij beoordeelt het raadsvoorstel (openbaar)
31 mei: Gemeenteraad stelt de Sportnota vast (openbaar)
Hierna volgt de uitwerking van de geharmoniseerde tarieven en subsidie. De SRM spant zich in om zo
snel als mogelijk de duidelijkheid hierover en een vroegtijdige communicatie met de verenigingen
door de gemeente te laten plaats vinden.
Rondvraag en sluiting
De voorzitter geeft iedereen nog de gelegenheid tot laatste vragen en opmerkingen. Hij roept
iedereen om op donderdag 15 maart de Beeldvormende Avond in het gemeentelijk Bestuurscentrum
in Sint-Oedenrode (oude Raadhuis) bij te wonen. Aanvang: 19.00uur. Verder zien we iedereen graag
terug op maandag 19 maart voor de eerstvolgende Contactraad vergadering (locatie/tijdstip volgt).
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