3de bijeenkomst Contactraad SRM
14 mei 2018

AGENDA
1. Opening en verslag vorige Contactraad 19 maart jl.
2. Verkiezing voorzitter Contactraad
3. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
4. Sportnota Meierijstad, beeldvorming in Contactraad
Pauze om ongeveer 20:45 uur
5. Toelichting op Sportnota door Mari Rovers
6. Rondvraag en vervolg
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1. WELKOM EN OPENING
(DOOR DE VOORZITTER)
▪ Dank aan gastheer VV Nijnsel
▪ Terugblik op CR 19 mrt (verslag)
▪ Focus op nieuw sportbeleid Meierijstad en harmonisatie
Tarieven en Subsidies
▪ Aangemelde sportinstanties intussen 57!
▪ Verkiezing voorzitter Contactraad
▪ Volgende Contactraad … voor of na de zomer?

▪ Gesprekken met fracties:

• gesproken met Blanco, SP, Team Meierijstad
• gepland met Hart, D66, VVD, CDA
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2. VERKIEZING VOORZITTER CONTACTRAAD
▪ Kandidaatstelling voorzitter Contactraad

• Kandidaat Gerwin van Doleweerd (natte sport, OWSV)
• Andere kandidaten?

▪ Stemming door aanwezige sportinstanties,
iedere instantie heeft 1 stem

Contactraad SRM – 14 mei 2018

5

3. AVG OPVOLGING
▪

▪

▪

▪

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy
toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. Ledenorganisaties,
verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van
verenigingen, groot en klein, moeten aan de AVG voldoen. De nieuwe wet verwacht van
verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken,
regelen en vastleggen. Het is een inspanningswet zoals je wellicht kent van de Arbowet
(inclusief BHV-regelgeving).
Resultaten behoeftepeiling sportverenigingen inzake verdere ondersteuning:
75% niet nodig - 25% gewenst
Opties:
Praktische uitleg door een vereniging die stappenplan heeft uitgevoerd,
extern bedrijf inhuren, via/met Sportbond (en AVG Verenigingen), …
RTL-Z De Grote Privacy Show | Webinar 15 mei om 20:30
Contactraad SRM – 14 mei 2018

6

4. AMBITIES SPORT EN BEWEGEN MEIERIJSTAD
Actuele stukken
(zie website van SRM/Informatie)
• Raadsvoorstel College van B&W
• Uitgewerkte sportnota
(korte en uitgebreide versie)
• Sportmonitor
Feedback vanuit gesprekken met
de fracties, door SRM bestuur
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AMBITIE 1 “DOOR SPORT EN BEWEGEN STAAN
NOG MEER INWONERS GEZONDER, EN HIERDOOR
OOK PRETTIGER EN ACTIEVER IN HET LEVEN”
▪ Raakvlak Veilig sportklimaat, uit de sportnota en punten om over te beslissen:
•
•

In samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelen we tools voor sportverenigingen en
vrijwilligersorganisaties om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan
We verbinden aan de subsidiëring van sportverenigingen het vereiste van het vaststellen van beleid voor het terugdringen van
grensoverschrijdend gedrag, waaronder het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag

▪ Antwoord wethouder op vraag SRM:
•

“Wat betreft een veilig sportklimaat: basis hiervoor vormt het vertrouwen dat verenigingen zelf hierin hun verantwoordelijkheid
willen nemen. De pilot die momenteel loopt heeft als doel verenigingen zowel sport- als andere verenigingen) te faciliteren en te
ondersteunen bij het vormgeven van het eigen beleid met betrekking tot een veilig verenigingsklimaat. Vanaf medio 2019 toetst de
gemeente bij subsidieverstrekking of verenigingen een dergelijk beleid binnen hun vereniging hanteren. VOG’s maken hier
onderdeel van uit. Daarbij ga ik er vooralsnog vanuit dat verenigingen zelf in staat zijn te bepalen voor welke rollen/functies binnen
de vereniging een VOG nodig wordt geacht en voor welke niet. En ook hoe zij omgaan met de invulling van bijvoorbeeld een
vertrouwenspersoon, gedragsregels, vier ogen-principe etcetera. Waar het mij als verantwoordelijk wethouder Sport om gaat is dat
er structureel aandacht is voor en invulling wordt gegeven aan een veilig sportklimaat, met name voor kwetsbare doelgroepen.
Wetende dat bij meerdere sportverenigingen dit onderwerp al hoog op de agenda staat, hetgeen ik erg waardeer.”

▪ Stelling in CR 19 maart: verenigingen die geen beleid omtrent een Veilig Sportklimaat willen
ontwikkelen en uitvoeren, hebben minder recht op ondersteuning van de gemeente.
Uitkomst discussies: de wens/noodzaak voor een Veilig Sportklimaat staat niet ter discussie bij de sport;
het gaat er juist om dat men geholpen wil worden om dat te bereiken en niet om ‘gestraft’ te worden
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AMBITIE 2 “VITALE VERENIGINGEN PAKKEN EEN
MAATSCHAPPELIJKE ROL”
▪ Raakvlak Verenigingsondersteuning, uit de sportnota en punten om over te beslissen:
•
•
•
•

Inzetten van een extra sportcoach als verenigingsondersteuner
Verlichten van vrijwillig kader van verenigingen
Zoeken naar mogelijkheden van samenwerking en multifunctioneel gebruik van velden en clubgebouwen
Faciliteren van verenigingen op het gebied van kennisuitwisseling

▪ Raakvlak Mensen met beperking doen mee!
•
•

Beschikbaar stellen van voorzieningen voor de Paragames
Ontwikkelen van beleid voor Uniek Sporten (zie boekje Proeflessen/6 sportverenigingen)

▪ Raakvlak Kampioenshuldiging
•

Waarderen van onze sportkampioenen door middel van een Meierijstad brede huldiging

▪ Actiepunt
Oprichten van Werkgroep ‘Organisatie Sportgala Meierijstad 2019’
met regie door SRM
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AMBITIE 3 “VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN
BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN”
▪ Raakvlak Capaciteit, uit de sportnota en punten om over te beslissen:
•
•
•

Masterplan buitensport
Optimalisatie binnensportaccommodaties
Voorbereiden van plan tot vervanging zwembad Veghel

▪ Raakvlak Kwaliteit
•
•

Renovatie binnensportsportaccommodaties
Energiezuinig/duurzaam

▪ Raakvlak Betaalbaar
•

(toelichting Harmonisatie tarieven en subsidies)

▪ Actiepunt – dit is een idee, graag discussie over nut en haalbaarheid!
Oprichten van Werkgroep(en) ‘Tarieven en subsidies’
met regie door SRM
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PAUZE

5. TOELICHTING SPORTNOTA
▪ Toelichting door de heer Mari Rovers
Sr. Beleidsambtenaar Sport Gemeente Meierijstad
▪ Beeldvorming m.b.t. harmonisatie tarieven en subsidies
door discussie met de aanwezige sportinstanties
▪ Veilig Sportklimaat
beantwoorden vragen van aanwezige sportinstanties
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6. TIJDPAD – VERVOLG STAPPEN
Sportnota
▪ 24 mei
▪ 31 mei

– Commissie M&M raadsvoorstel nota Sportbeleid
– Gemeenteraad vaststellen nota Sportbeleid

Sportraad
▪ … juni

– Contactraad SRM

Tarieven

▪ Start voor de zomer >> einde najaar >> per 1 januari 2019 formeel
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CONTACTRAAD 14 MEI 2018

Rondvraag
Tot ziens bij
Commissie M&M op 24 mei
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SPORTWERELD MEIERIJSTAD
▪ Sport draagt bij aan Participatie, Gezondheid en Leefbaarheid
▪ Verenigingen maken dit mogelijk, economische waarde hoog
▪ Sport en gemeente werken samen: Sportraad Meierijstad
▪ Betaalbaarheid en stabiliteit in kosten  vitale verenigingen
▪ Transparantie kostenopbouw, langjarige overeenkomsten
▪ Financiën zo nodig uit Economisch, Sociaal, Leefbaarheid
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