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VOORWOORD

Op 31 mei 2018 heeft uw raad de sportnota ‘Sportief in beweging’ unaniem vastgesteld. Als wethouder Sport ben ik ongelooflijk trots op de verbindingen die nu al gerealiseerdzijn. Er zijn de afgelopen
twee jaar prachtige vormen van samenwerking en
nieuwe initiatieven ontstaan. Graag informeer ik u
over wat er al gerealiseerd is en wat we nog gaan
doen in de komende jaren, door de kracht van
sport voor de samenleving optimaal te benutten.
Dat doen we aan de hand van drie sportambities:
• door sporten en bewegen staan nog meer
inwoners gezonder, en hierdoor ook actiever en
prettiger in het leven.
• vitale verenigingen pakken een
maatschappelijke rol.
• voldoende, kwalitatief goede en betaalbare
sportaccommodaties.
De afgelopen jaren is hard gewerkt om inhoud te geven aan deze ambities. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in de samenleving. Te noemen zijn vele sport- en beweegactiviteiten die ontwikkeld zijn voor aandachtsgroepen in Meierijstad. En er is een bloeiend
verenigingsleven dat uit de voeten kan met duidelijke kaders wat betreft tarieven en
subsidies. En natuurlijk zijn er de sportaccommodaties die vernieuwd zijn en waar
honderden inwoners van Meierijstad elke week sporten. Zo maar een aantal voorbeelden
waar we trots op zijn.
Natuurlijk doen we dat niet alleen. De Sportraad Meierijstad staat ons met raad en
daad bij. We ervaren deze samenwerking als zeer prettig. Dat geldt ook voor de samenwerkingen met het onderwijs en de buitenschoolse opvang, zorg- en welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven, Meierijstad Gezond Sportief en de PSV Foundation. En natuurlijk al
die sportverenigingen in Meierijstad. Tijdens werkbezoeken blijkt telkens maar weer hoe
veel werk wordt verzet door de vele enthousiaste en kundige vrijwilligers die Meierijstad
rijk is. Een topprestatie!
Inmiddels is onze sportnota ook aangemerkt als lokaal sportakkoord, volgens de richtlijnen van het landelijke sportakkoord dat ontwikkeld is door het Ministerie van VWS. Dit
betekent dat we extra middelen hebben gekregen. Middelen die we onder andere
inzetten om verenigingen via webinars te informeren over hoe te handelen in deze tijden
van corona. In tijden van quarantaine wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is
om samen te kunnen sporten en bewegen.
Met sportieve groet,

Coby van der Pas
Wethouder Sport
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INLEIDING

De basis van deze sportambities is het geloof in de kracht van sport. De kracht van
sport is inmiddels aangetoond in een grote variëteit aan wetenschappelijke onderzoeken. Het Human Capital Model laat zien wat de bewijslast is voor de effecten van
sporten en bewegen. Daarbij worden de effecten van sporten en bewegen ingedeeld
op basis van zes kernwaarden: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde,
persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Het model laat zien dat
sport binnen deze waarden een positief effect heeft op een veelheid aan variabelen
zoals gezondheid, inkomen, sociale normen en relaties, assertiviteit en moed en een
gevoel van plezier, genot en tevredenheid.
Deze waarden kunnen nog maar beperkt in geld worden uitgedrukt, maar het rapport
‘de sociaal-economische waarde van sport’ geeft aan dat het resultaat positief is en
dat de opbrengsten van investeren in sport op kunnen lopen van €25.000 tot €100.000
per persoon. Het is onze overtuiging dat wanneer we investeren in de driehoek van
sportstimulering, vitale verenigingen en sportvoorzieningen we de kracht van sport optimaal kunnen benutten.
Deze sportambities zijn in de Sportnota uitgewerkt in actielijnen en concrete acties. In
deze voortgangsrapportage staat per actielijn welke acties al gerealiseerd zijn, en wat
we nog gaan doen in de komende jaren. Aan het einde van elk hoofdstuk vindt u een
schematisch overzicht hiervan.
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AMBITIE 1

DOOR SPORT EN BEWEGEN STAAN NOG MEER INWONERS GEZONDER EN
HIERDOOR OOK PRETTIGER EN ACTIEVER IN HET LEVEN

1.1 Meer inwoners sporten en bewegen

Ons streven is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meierijstad te kunnen laten sporten en bewegen. Zo kunnen we de kracht van sport optimaal benutten. In 2014 was 36% van de
inwoners van de gemeente
Meierijstad lid van een sportvereniging.
We willen nog meer inwoners stimuleren om te gaan sporten, bij een vereniging of in de openbare ruimte.
Wat hebben we al gerealiseerd?
In 2018 is budget beschikbaar gesteld om Sjors Sportief in heel Meierijstad uit te kunnen voeren.
Alle sportieve aanbieders binnen de gemeente Meierijstad krijgen zo de kans om hun sport te
promoten. Dit doen zij door een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd. Ook is het budget voor het organiseren van sportevenementen verhoogd. Zo kunnen
sportverenigingen die evenementen willen organiseren om onder andere een nieuwe doelgroep
aan zich te binden financieel ondersteund worden. Sinds 2017 al doen we mee aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zodat het voor eenieder financieel mogelijk is om deel te nemen aan
sport- en beweegactiviteiten.
Wat gaan we nog doen?
In 2022 gaan we de sportdeelname van onze inwoners monitoren. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om een digitaal platform voor de sporters, sportaanbieders (en specifiek verenigingen) en sociaalmaatschappelijke organisaties te ontwikkelen dat ons in staat stelt
om hen nog beter van dienst te kunnen zijn.
Ook gaan we onderzoeken of het zinvol is om mee te doen aan een nieuw initiatief:
het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
Noot: veel acties die geordend staan bij andere actielijnen zijn ook gericht op het stimuleren
van sporten en bewegen in Meierijstad!
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1.2 Positief Sportklimaat

Iedereen moet kunnen genieten van sporten en bewegen. Een positief sportklimaat draagt hier
enorm aan bij. Onderzoek toont aan dat sporten en bewegen een positief effect kan hebben
op sociale cohesie binnen een samenleving, mits er sprake is van een veilige sportomgeving.
Hier zetten we ons dan ook enorm voor in. Uw raad is via een RIB geïnformeerd over de voortgang van het stimuleren van een positief sportklimaat (RIB Positief Sportklimaat, zie raadsvergadering van 19-3-2020). Hieronder volgt een korte samenvatting van deze RIB.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Samen met een veelheid aan partners zijn in 2019 diverse acties ten uitvoering gebracht met
als doel het stimuleren van een positief sportklimaat. Dit zijn de volgende acties:
- verbinden van beleid voor grensoverschrijdend gedrag aan de subsidiering van
sportverenigingen vanaf medio 2019;
- handreiking Positief Sportklimaat;
- themabijeenkomst Positief Sportklimaat;
- verenigingsondersteuning;
- cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP);
- 24-uurs hulplijn in samenwerking met de GGD.
Wat gaan we nog doen?
Voor verenigingen wordt nogmaals een cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) georganiseerd. De hulplijn en bijbehorende campagne worden gecontinueerd. Sportverenigingen worden
in staat gesteld om kosteloos een theatervoorstelling over dit onderwerp te bezoeken. Met de
Sportraad Meierijstad en sportverenigingen blijven we in gesprek over de vraag hoe we een
positief sportklimaat kunnen blijven stimuleren en verenigingen hierbij kunnen blijven ondersteunen. Tevens gaan we sportverenigingen vanaf 2020 steekproefsgewijs bevragen op hun
genomen maatregelen omtrent de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

1.3 Sporten als middel in het sociaal domein

De kracht van sport is alom bekend. Daarom is sport een uitstekend middel om een bijdrage te
leveren aan doelstellingen op het
gebied van gezondheid, leefbaarheid, jeugd- en onderwijs en (arbeids-)participatie.
Wat hebben we al gerealiseerd?
In 2018 en 2019 hebben we het aantal combinatiefuncties uitgebreid aan de hand van de
landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties (zie informatiebox 1). Concreet hebben we 2
buurtsportcoaches (1,6 fte) en één verenigingsadviseur (1 fte) in dienst genomen, naast de twee
buursportcoaches die we al hadden (1,5 fte). Daarnaast zijn er combinatiefuncties werkzaam
bij organisaties in het onderwijs, kinderopvang en Meierijstad Gezond Sportief (in totaal om en
nabij 3,5 fte). De buurtsportcoaches werken nauw samen met partners uit de welzijn- en zorgsector, het onderwijs, sportverenigingen of andere organisaties vanuit de sociaalmaatschappelijke hoek.
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Informatiebox 1:
Brede Regeling Combinatiefuncties
Door gebruik te maken van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ geven gemeenten
uitvoering aan lokaal sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches kunnen bijdragen
aan het bereiken van geformuleerde doelstellingen binnen het sport- en beweegbeleid.
Door een meer integrale inzet kunnen zelfs doelstellingen binnen andere beleidsterreinen
bereikt worden, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Dat vraagt om een integrale aanpak
en bredere kijk op de werkzaamheden van de buurtsportcoach. Omdat de Rijksoverheid
bijdraagt in de financiering, is het een kans om met minder lokale middelen meer te
bereiken. Deelname aan de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ is van meerwaarde voor
het lokale sport- en beweegbeleid en vergroot de kansen voor sport en bewegen als middel
binnen andere beleidsterreinen.
In samenwerking met diverse partners hebben de buurtsportcoaches die werkzaam zijn bij de
gemeente Meierijstad de volgende sport- en beweegtrajecten gerealiseerd:
Naschools sporten en bewegen
Op de Mixx-veldjes in Schijndel en openbare sportvelden in Sint-Oedenrode vindt een aantal
keer per week het naschools sporten en bewegen plaats. Dit is speciaal voor kinderen vanaf
10 om even wat stoom af te blazen na school en kennis te maken met verschillende sporten.
Daarnaast is het voor jongerencentra een ideale gelegenheid om kennis te maken met de
jeugd uit de buurt. In Veghel organiseert jongerencentrum De Kluis in samenwerking met Krajicek Foundation enigszins vergelijkbare beweegprogramma’s.
Overzicht naschools sporten en bewegen
Thema

Stimuleren van sporten en bewegen tijdens of na schooltijd,
verbeteren van beweegvaardigheid, opbouwen pedagogische relatie

Doelgroep

Kinderen (vanaf 10 jaar) en jongeren (tot 15 jaar)

Aantal deelnemers

+/- 120 kinderen op vijf plaatsen

Partners

Jongerencentra, primair en voortgezet onderwijs
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Sport+ Trajecten
Voor kinderen met een aan autisme aanverwante stoornis, ADHD, een motorische achterstand
of voor kinderen die zich gewoonweg niet prettig voelen bij een reguliere sportvereniging zijn
sporttrajecten ontwikkeld, in samenwerking met het speciaal onderwijs. Kinderen werken hier
aan motorische vaardigheden, maar ook aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen door
middel van sport.
Overzicht naschools sporten en bewegen
Thema

Stimuleren van sporten en bewegen tijdens of na schooltijd,
verbeteren van beweegvaardigheid, opbouwen pedagogische relatie

Doelgroep

Kinderen (tot 12 jaar) met een aan autisme aanverwante stoornis, ADHD,
een motorische achterstand of kinderen die zich niet prettig voelen bij
een reguliere sportvereniging.

Aantal deelnemers

+/- 25 kinderen op twee plaatsen

Partners

Jongerencentra, primair en voortgezet onderwijs

Walking Sports
Samen met de PSV Foundation is in 2019 het Walking Sports gestart. De gemeente Meierijstad
en PSV Foundation faciliteren en ondersteunen Walking Sports trajecten bij sportverenigingen
in Meierijstad. Inmiddels wordt er door ruim 100 senioren al aan voetbal, korfbal en hockey
gedaan op verschillende plaatsen in Meierijstad. Dit wordt alleen maar meer.
Overzicht Walking Sports
Thema

Vitale ouderen, stimuleren van een gezonde levensstijl

Doelgroep

Senioren (vanaf 60 jaar)

Aantal deelnemers

+/- 120 senioren op vier plaatsen

Partners

Sportverenigingen, PSV Foundation, zorgorganisaties

Heel Meierijstad Beweegt
In samenwerking met Omroep Meierij en Phoenix Cultuur hebben we een sport- en
beweegprogramma ontwikkeld om senioren vanuit de huiskamer in beweging te krijgen,
genaamd Heel Meierijstad Beweegt.
Overzicht Heel Meierijstad Beweegt
Thema

Vitale ouderen, stimuleren van een gezonde levensstijl

Doelgroep

Senioren (vanaf 60 jaar)

Aantal deelnemers

Onbekend, uitzending op Omroep Meierij

Partners

Phoenix, Omroep Meierij
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PIM Vitaal
Inwoners van Meierijstad die geactiveerd moeten worden om zo hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen kunnen mee doen aan het PIM Vitaal traject. Onder begeleiding van een
buurtsportcoach werken stagiaires van de studie sport en bewegen samen met inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan hun vitaliteit.
Overzicht PIM Vitaal
Thema

Stimuleren van een gezonde levensstijl, bijdragen aan (arbeids-)
participatie

Doelgroep

Inwoners zonder werk

Aantal deelnemers

+/- 15 inwoners per traject, verschillende trajecten per jaar

Partners

Middelbaar beroepsonderwijs, sociale diensten, gezondheidsorganisaties

Uniek Sporten
Inwoners met een beperking proberen we op allerlei manieren te stimuleren om te sporten en
bewegen. Zo hebben onze sportcoaches een makelaarsfunctie waarbij zij sporters met een
hulpvraag begeleiden richting passend sportaanbod, maar worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd voor een speciale doelgroep. Ook helpen onze sportcoaches sportverenigingen die sport- en beweegprogramma’s aan willen bieden voor een bepaalde doelgroep. Daarnaast maken we onderdeel uit van het landelijke initiatief ‘Uniek Sporten’, onder andere bekend
om een website die vraag een aanbod omtrent sporten voor inwoners met een beperking bij
elkaar brengt.
Overzicht Uniek Sporten
Thema

Inclusief sport- en beweegaanbod

Doelgroep

Alle inwoners met een beperking

Aantal deelnemers

Verschilt per traject

Partners

Regionaal platform Uniek Sporten, welzijn- en zorgorganisaties,
sportverenigingen

Overigen
Naast bovenstaande structurele activiteiten zijn diverse eenmalige activiteiten georganiseerd
door onze buurtsportcoaches, zoals een straatvoetbaltoernooi voor kinderen (ruim 100 deelnemers), een sportdag gekoppeld aan de Sportawards (ruim 50 deelnemers) en een COPDchallenge voor inwoners met COPD-problematiek (ruim 25 deelnemers) in samenwerking met
fysiotherapeuten.
Wat gaan we nog doen?
Het inventariseren en analyseren van aandachtsgroepen en daarbij vraaggerichte sport- en
beweegprogramma’s aanbieden is een voortdurend proces. In 2020 staan onder andere het
Young Leaders project (jongeren tussen 18 en 27, thema: organiseren van activiteiten in samenwerking met jeugdcentra), Kids Run Free (kinderen van 5 tot 12 jaar, thema: vaardigheid in
bewegen) en het toepassen van innovaties in sporthallen om bewegend leren verder te ontwikkelen op het programma.
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Voor kinderen waarvan men thuis niet de financiële middelen heeft om te gaan sporten is er het
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit gaan we monitoren en evalueren om een beter beeld te krijgen van de
hulpvraag. Ook gaan we onderzoeken of er behoefte is aan een Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit
is een nieuw initiatief vanuit het Ministerie van VWS.

1.4 Stimuleren van een gezonde levensstijl

Sporten en bewegen is een onderdeel van een gezonde levensstijl. Overgewicht kan een van de gevolgen zijn van een ongezonde levensstijl. Dit is een groot gezondheidsprobleem, wat ook weer andere
problemen met zich mee brengt. Daarom ondernemen we acties om een gezonde levensstijl te stimuleren. De Rijksoverheid heeft samen met 70 andere organisaties het nationaal preventieakkoord ontwikkeld. Gezonde voeding, een rookvrije samenleving en geen alcohol voor kinderen onder de 18 jaar zijn
enkele pijlers van dit akkoord.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Meierijstad heeft een Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) status. Dit betekent dat de gemeente zich
met haar partners inzet om een gezonde omgeving te creëren voor kinderen. De stichting Meierijstad
Gezond Sportief speelt hier een rol in als regieorgaan tussen overheid, bedrijven en onderwijs. Diverse
activiteiten worden georganiseerd samen met de buurtsportcoaches van de gemeente en andere partners om een gezonde levensstijl bij kinderen te realiseren. Dit zijn de volgende activiteiten:
Vette Suikerspeurtocht
In de Vette Suikerspeurtocht gaan kinderen op speurtocht in de supermarkt om meer te ontdekken over
de voedingswaarde van verschillende producten.
Overzicht Vette Suikerspeurtocht
Thema

Stimuleren van een gezonde levensstijl

Doelgroep

Kinderen (tot 12 jaar)

Aantal deelnemers

Om en nabij 300 per schooljaar

Partners

Meierijstad Gezond Sportief, primair onderwijs, Jumbo, Albert Heijn

Kleurrijke dames
Met een groep dames wordt gewerkt aan het thema gezonde voeding via kookworkshops, en het stimuleren van beweging via sportieve activiteiten.
Overzicht Kleurrijke Dames
Thema

Stimuleren van een gezonde levensstijl, verminderen eenzaamheid,

Doelgroep

Kinderen (tot 12 jaar)

Aantal deelnemers

25

Partners

Meierijstad Gezond Sportief, Ons Welzijn, GGD

Daarnaast participeren onze buurtsportcoaches in meer of mindere mate bij het toepassen van een
landelijke ketenaanpak toe bij kinderen met overgewicht in Meierijstad, zijn er projecten met betrekking
tot educatie voor kinderen op het gebied van gezondheid en sportiviteit en komen scholen in het primair onderwijs in aanspraak voor een gezonde school vignet en ondersteuning vanuit de GGD wanneer
zij goed aan de slag gaan met thema’s als sport en gezondheid.
SPORTIEF IN BEWEGING
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Wat gaan we nog doen?
Een variant van een combinatiefunctie die we nog gaan werven is een leefstijlcoach. Deze gaat
samen met maatschappelijke partners via diverse nog te ontwikkelen projecten aan de slag
om een gezonde levensstijl te stimuleren bij de inwoners van Meierijstad. Daarnaast gaan we
samen met Meierijstad Gezond Sportief en Team Fit onderzoeken hoe we een nog gezondere
sportomgeving kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via het project van de Gezonde Sportkantine,
het stimuleren van rookvrije sportparken en het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Concreet is de horecavoorziening bij Zwembad Molen Hey bezig met het verkrijgen van de
status van Gezonde Sportkantine. Dit zullen wij ook op andere plaatsen gaan stimuleren.

1.5 Aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. De overtuiging dat sporten en bewegen bijdraagt aan een beter leven vormt de basis van onze sportambities. Maar sporten en bewegen
is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Op basis van landelijke cijfers kunnen we stellen
dat de sportdeelname van inwoners met een beperking achter blijft ten opzichte van de sportdeelname van inwoners zonder beperking. In Meierijstad willen we ons inzetten om het sporten
voor inwoners met een beperking nog beter te faciliteren en stimuleren.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Onze buurtsportcoaches organiseren al een aantal sport- en beweegtrajecten voor inwoners
met een beperking. Daarnaast ondersteunen we sportverenigingen die sportaanbod willen
ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep en hebben onze sportcoaches een makelaarsfunctie.
Dat betekent dat ze inwoners met een (meervoudige) beperking naar passend sportaanbod begeleiden. Ook stellen we sportvoorzieningen beschikbaar voor de Paragames. Zoals vermeld in
de vorige paragraaf is ook zwemaanbod voor kinderen die bijzondere aandacht en begeleiding
nodig hebben gerealiseerd.
Wat gaan we nog doen?
In 2020 komt een actieplan om het sporten voor inwoners met een beperking nog beter te faciliteren en stimuleren. Hiervoor is al een behoeftenonderzoek gedaan bij de doelgroep en een
aanbodscan in Meierijstad. Samen met maatschappelijke partners gaan oplossingen bedacht
worden voor dit vraagstuk. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan gaan we diverse acties ondernemen.

1.6 Ondersteunen van sportevenementen

Sportevenementen bevorderen het sporten en bewegen, en de betrokkenheid bij sport. Kleinof grootschalige evenementen die in Meierijstad georganiseerd worden en bedoeld zijn voor
inwoners van Meierijstad, sport- en beweegactiviteiten die samen met een vereniging georganiseerd worden of activiteiten voor 65+ers dan wel inwoners met een beperking willen we dan
ook graag ondersteunen.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Deze sportevenementen ondersteunen we door middel van incidentele subsidies. Dit is opgenomen in de Subsidieregeling Sport 2020. Voorbeelden van evenementen die we hebben ondersteund zijn sporttoernooien voor inwoners met een beperking, de verbinding van diverse loopevenementen in Meierijstad, Meierijstadbrede tenniskampioenschappen en een korfbalclinic door
het nationale team voor het basisonderwijs in Meierijstad.
Wat gaan we nog doen?
We blijven sportevenementen ondersteunen door middel van incidentele subsidies.
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Overzicht ambitie 1
1.1 Meer inwoners sporten en bewegen
1

Budget Sjors Sportief voor elke kern

Gereed

2

Opstellen van profielen voor verenigingsondersteuner en (buurt)sportcoach

Gereed

3

Verhogen evenementenbudget

Gereed

4

Deelname jeugdfonds sport en cultuur

Gereed

5

Onderzoek deelname volwassenenfonds sport en cultuur

2020

6

Onderzoek ontwikkelen digitaal platform sport

2020

7

Monitoren van de sportdeelname van inwoners

2020

1.2 Positief sportklimaat
1

Ontwikkelen tools om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

Doorlopend

2

Verbinden van beleid voor grensoverschrijdend gedrag aan de subsidiering
van sportverenigingen vanaf medio 2019

Doorlopend

1.3 Sporten als middel in het sociaal domein
1

Sporten aan laten sluiten bij het sociaal domein

Doorlopend

2

Uitbreiding combinatiefuncties

In uitvoering

3

Inventariseren en analyseren van aandachtsgroepen, sport- en beweegtrajecten ontwikkelen

Doorlopend

4

Ontwikkelen ontmoet en beweegpunten in de wijk

Doorlopend

5

Aansluiten bij het project Participeren In Meierijstad (PIM) Vitaal

Gereed

6

Verbinden van combinatiefuncties met de sociale teams van Meierijstad

In uitvoering

7

Monitoren en evalueren Jeugdsportfonds en Declaratiefonds

2020

1.4 Stimuleren van een gezonde levensstijl
1

Samenwerking stimuleren omtrent een gezonde levensstijl

Doorlopend

2

JOGG status verdienen voor Meierijstad

Gereed

3

Gezondheidsinitiatieven stimuleren bij sportverenigingen

2020

4

Werven leefstijlcoach

2020

1.5 Ook voor inwoners met een beperking een aantrekkelijk sportaanbod
1

Beschikbaar stellen van voorzieningen voor de Paragames

Gereed

2

Ontwikkelen van actieplan voor Uniek Sporten

2020

3

Realiseren van voorzieningen Uniek Sporten

2020

4

Organiseren van vervoer voor sporters die daarvan afhankelijk zijn

2021

1.6 Ondersteunen van sportevenementen
1

Ondersteunen sportevenementen via incidentele subsidies

Doorlopend
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AMBITIE 2

VITALE VERENIGINGEN PAKKEN EEN MAATSCHAPPELIJKE ROL
2.1 Vitale verenigingen

Om maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren moet een vereniging vitaal zijn. Dit
betekent dat ze vol¬doende leden en vrijwilligers hebben, de financiën en accommodatie in
orde zijn en binnen de vereniging draagvlak is om een maatschappelijke rol op te pakken. Als
gemeente ondersteunen we verenigingen om een vitale vereniging te worden of te blijven via
middelen en door inzet van menskracht.
Wat hebben we al gerealiseerd?
We hebben een verenigingsadviseur als combinatiefunctie aangesteld. De taak van deze verengingsadviseur is om de vitaliteit van onze sportverenigingen te bevorderen. Deze faciliteert
onder andere verenigingen op het gebied van kennisuitwisseling, en optimaliseert contacten
tussen verenigingen en andere sociaalmaatschappelijke partners. Daarnaast is de verenigingsadviseur het eerste aanspreekpunt voor verenigingen voor veel vragen.
De volgende (digitale) bijeenkomsten zijn al georganiseerd:

Webinar Verenigingsrecht

Een digitale bijeenkomst met een jurist gespecialiseerd in
verenigingsrecht. Dit voor alle vragen die speelden rondom de
coronaperikelen en de gevolgen daarvan voor verenigingen.
Ruim 50 verenigingen uit Meierijstad verdeeld over twee
avonden.

Webinar coronacrisis:
hoe blijft jouw club
financieel gezond?

In deze digitale workshop maakt een professional duidelijk welke
mogelijkheden er zijn om financieel gezond te blijven in deze
tijden van corona.
Ruim 50 verenigingen uit Meierijstad, verdeeld over twee
avonden. Daarnaast ook nog verenigingen uit nabijgelegen
gemeenten.
SPORTIEF IN BEWEGING
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Door de maatregelen rondom de corona-epidemie zijn ook sportaanbieders zwaar getroffen.
Om de vitaliteit van sportverenigingen zo veel als mogelijk in stand te houden is uitstel van
betaling van de huur verleend aan verenigingen. Daarnaast zijn verenigingen constant op de
hoogte gehouden en gefaciliteerd met het toepassen van coronamaatregelen met handreikingen als protocollen, checklists, advisering en ondersteuning.
Gezocht wordt naar multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en samenwerking tussen sportverenigingen. De ontwikkeling van plannen voor een Omnipark in Erp is hier een goed
voorbeeld van.
Wat gaan we nog doen?
Onze verenigingsadviseur gaat de vitaliteit van onze sportverenigingen periodiek toetsen. Hiervoor wordt een vitaliteitsscan ontwikkeld. Ook gaan we onderzoeken hoe we vrijwillig kader van
sportverenigingen verder kunnen ondersteunen.
In afstemming met de sportverenigingen en de Sportraad Meierijstad blijven we vraaggerichte,
collectieve ondersteuning, adviestrajecten en kennisuitwisseling organiseren. De volgende (digitale) bijeenkomsten staan de komende tijd op de planning:

Besturen met impact

Bijeenkomsten voor (potentiele) bestuurders. De rol van bestuurder
wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en
complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het stelt de
bestuurder ook in staat om in een uitdagende leeromgeving een
enorme stap te zetten in persoonlijke groei.

Sponsoring en
fondsenwerving

Deze bijeenkomst helpt bestuursleden die zich richten op sponsoring
met het aanboren van nieuwe vormen van sponsoring.

De plannen voor een Omnipark in Erp worden concreet uitgewerkt, zowel ruimtelijk als financieel, zodat uw gemeenteraad hier een besluit over kan gaan nemen in het najaar van 2020. Uiteraard is deze actie ook sterk verwant aan het ontwikkelen van voldoende en kwalitatief goede
sportvoorzieningen. Ook in Boskant worden de mogelijkheden onderzocht om tot een accommodatie te komen voor sportverenigingen met ook andere functies zoals het onderwijs.

2.2 Open vereniging

De open club gedachte kan een vereniging helpen om vitaal te blijven, en een maatschappelijke rol op te pak¬ken. Een open sportvereniging is een vereniging met een verbindende rol, die
maatschappelijk actief is en samen¬werkt met andere partners.
Wat hebben we al gerealiseerd?
De actielijn ‘open vereniging’ kent veel overlap met de vorige actielijn. Door het faciliteren van
kennisuitwisseling en het optimaliseren van contacten tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners helpen we verenigingen om vitaal te blijven en een maatschappelijke rol te
kunnen pakken. Om dit te bereiken werken we ook nauw samen met de Sportraad Meierijstad.
Wat gaan we nog doen?
Het concept van de ‘open vereniging’ gaan we verspreiden onder sportverenigingen in Meierijstad. Dit is een vervolg op, maar ook een stimulans voor het zijn van een vitale vereniging die
een maatschappelijke rol op kan pakken. Daarom is deze actielijn ook sterk verweven met de
twee andere sportambities. Zo kunnen we sportverenigingen vragen om een sport- en beweegprogramma te ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep, of de accommodatie beschikbaar te
stellen voor een activiteit voor de buurt.
SPORTIEF IN BEWEGING
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2.3 Samenwerken

Sportverenigingen zijn een belangrijke schakel in de samenleving. Door de impliciet verbindende
rol van sportverenigingen zijn zij als geen ander in staat om maatschappelijke meerwaarde te
creëren. Samenwerking is hierbij van groot belang, en wordt vormgegeven door de volgende
driehoek: inwoners zijn zelf verantwoordelijk om daadwerkelijk te gaan sporten en bewegen, verenigingen verzorgen de mogelijkheden om dit te gaan doen en de gemeente faciliteert, stimuleert en/of regisseert, afhankelijk van de rol en inzet van de gemeente.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Op 18 december 2017 is de Sportraad Meierijstad (SRM) opgericht. De SRM heeft een rol als versteviger van de onderlinge samen¬werking en kennisuitwisseling tussen verenigingen, belangenbehartiger van het verenigingsleven in zijn algemeenheid en sparringpartner voor de gemeente.
Als gemeente Meierijstad ondersteunen we de SRM voor kennisvorming, themabijeenkomsten en
activiteiten. Daarnaast komen we elk kwartaal tezamen om de voortgang van het sportbeleid te
bespreken. Dit alles is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.
Wat gaan we nog doen?
De samenwerking met de Sportraad Meierijstad wordt als waardevol ervaren en blijven we continueren.

2.4 Sociaalmaatschappelijke rol

Verwant aan het stimuleren van de vitaliteit van sportverenigingen en het stimuleren van het
concept van de ‘open vereniging’ willen we verenigingen helpen met het oppakken van een
maatschappelijke rol. De acties die we gaan uitvoeren om dit te stimuleren zijn van vergelijkbare
aard. Zo kunnen we sportverenigingen vragen om een sport- en beweegprogramma te ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep, of de accommodatie beschikbaar te stellen voor een activiteit
voor de buurt. Ook kunnen we sportverenigingen en sociaalmaatschappelijke organisaties met
elkaar in contact brengen.

2.5 Waardering van sporters en sportvrijwilligers

Sporters en vrijwilligers zijn een belangrijke factor voor een succesvol sportbeleid. Daarom willen
we sporters en vrijwilligers in de sport dan ook ondersteunen, erkennen en waarderen.
Wat hebben we al gerealiseerd?
In 2018 zijn de sportgala’s nog per kern georganiseerd zoals in de voormalige gemeenten gebruikelijk was. In 2019 is voor de eerste keer een Meierijstadbrede sportawards georganiseerd. Tijdes
deze awards zijn diverse sportkampioenen en vrijwilligers gehuldigd. Ook is gekoppeld aan de
awards een sportdag georganiseerd voor de jeugd waarbij zij kennis konden maken met verschillende sporten en waarbij jeugdkampioenen in het zonnetje zijn gezet.
Wat gaan we nog doen?
De sportawards blijven we Meierijstadbreed organiseren. Helaas zijn de awards in 2020 op de
beoogde datum uitgesteld vanwege de coronaperikelen. Op een later moment zal op passende
wijze hieraan nog aandacht worden gegeven.
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Overzicht ambitie 2
2.1 Vitale verenigingen
1

Aanstellen van een extra buurtsportcoach als verenigingsadviseur

Gereed

2

Thema-avonden organiseren in het kader van kennisuitwisseling

Doorlopend

3

Zoeken naar mogelijkheden samenwerking en multifunctioneel gebruik
sportaccommodaties (bijvoorbeeld Erp en Boskant)

Doorlopend

4

Vraaggericht ondersteunen van sportverenigingen in het kader van vitaliteit

Doorlopend

5

Verlichten van vrijwillig kader van sportverenigingen

2020

6

Periodiek toetsen vitaliteit vereniging door middel van een scan

2020

7

Optimaliseren contacten verenigingen en vrijwilligerssteunpunten (verenigingsadviseur)

2020

2.2 Open verenigingen
1

Thema-avonden organiseren in het kader van kennisuitwisseling

Doorlopend

2

Sportverenigingen bekend maken met de open club gedachte

Doorlopend

2.3 Samenwerken
1

Opstellen van een samenwerkingsconvenant

Gereed

2

Samenwerken met de Sportraad Meierijstad

Doorlopend

3

Ondersteunen Sportraad Meierijstad voor kennisvorming, themabijeenkomDoorlopend
sten en activiteiten

2.4 Sociaalmaatschappelijke rol
1

Uitdagen van vitale verenigingen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen

Doorlopend

2.5 Waarderen van sporters en vrijwilligers
1

Waarderen van onze sportkampioenen door middel van één huldiging

Doorlopend
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AMBITIE 3

VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN BETAALBARE SPORTVOORZIENINGEN
3.1 Harmonisering van sporttarieven en –subsidies

De hoogte van de sporttarieven en -subsidies van de voormalig gemeenten Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode lagen erg ver uit elkaar. Landelijke wet- en regelgeving schrijft voor dat dit binnen twee jaar geharmoniseerd moest zijn. Dit is gelukt.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Op basis van door uw raad vastgestelde kaders is een eenduidig tarieven- en subsidiebeleid
vastgelegd in de Subsidieregeling Sport 2019, en daarna 2020. Dit alles na een uitgebreid traject van participatie met de Sportraad Meierijstad en sportverenigingen in Meierijstad.
Wat gaan we nog doen?
Jaarlijks wordt een nieuwe subsidieregeling vastgesteld door het college. Met inachtneming van
de vastgestelde kaders kijken we ieder jaar naar mogelijke verbeteringen van ons tarieven- en
subsidiebeleid.

3.2 Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen

Om sporten en bewegen te faciliteren en stimuleren willen we voldoende, kwalitatief goede en
betaalbare sportvoorzieningen behouden en (door)ontwikkelen. Dit geldt zowel voor buitensportterreinen, binnensportaccommodaties, zwembaden als de openbare ruimte die uitnodigt
om te gaan bewegen.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Een alternatieve wijze voor onkruidbestrijding is ingevoerd. Ook zijn de mogelijkheden voor (her)
invoering van het zwem ABC onderzocht en vastgelegd in nadere regels. Het proces van aanbesteding van nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode loopt. Eerder zijn rapporten van
de vervangingsmogelijkheden gepresenteerd aan uw gemeenteraad. Besluitvorming over de
vervangende nieuwbouw van de zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode is voorzien medio dit
jaar.
Een doorlopend proces is het uitvoeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid van
gemeentelijke sportaccommodaties. Maar ook aan beheerders van niet-gemeentelijke sportaccommodaties.
Een ander doorlopend proces is het vervangen van intensief gebruikte kunstgrasvelden. Zowel
in 2018, 2019 als in 2020 zijn diverse vervangingsinvesteringen uitgevoerd (2018, 2019) dan wel
opgenomen in de begroting (2020).
SPORTIEF IN BEWEGING
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Onderstaande tabel biedt hier een overzicht van. Enkele investeringen die op de rol stonden
voor 2020 zijn vooruitgeschoven.
Vervanging toplaag Avanti ‘31

2018

Vervanging toplaag WEC

2018

Renovatie sportpark Rhode

2018

Huisvesting en materialen Educa

2018

Vervangen terreinuitrusting diverse sportparken

2019

Vervangen toplaag RKSV Schijndel

2019

PWA kunstgras naar natuurgras

2019

Kunstgras KV Rooi

2020

Kunstgras MHC Geel-Zwart

2020

Kunstgras KVS ‘17

2020

Kunstgras MHC Sint Oedenrode (doorgeschoven)

2020

Kunstgras SMHC de Hopbel (doorgeschoven)

2020

Kunstgras KV Celeritas (doorgeschoven)

2020

Ook in 2017 zijn diverse investeringen gedaan aan sportaccommodaties in Meierijstad, zoals
aan sporthal de Dioscuren, sporthal de Bunders en de wieleraccommodatie in Schijndel.
Wat gaan we nog doen?
Om de kwaliteit van sportvoorzieningen te kunnen waarborgen en waar nodig verbeteren stellen we een masterplan op voor de buitensport. Als voorloper hierop zijn we bezig met een
onderhoudsbeheerplan. Dit plan dient als onderlegger voor de buitensportaccommodaties en
biedt een meerjarenbeeld van de vervangingsinvesteringen op het gebied van gemeentelijke
buitensportaccommodaties. Ook kunnen we de precieze ruimtebehoefte hierin vaststellen.
Naast het continue proces van vervangingsinvesteringen zijn we het realiseren van een gezamenlijke turnvoorziening aan het onderzoeken. Ook willen we onderzoeken of betalingen voor
het zwembad en verhuur van binnensportaccommodaties via internet plaats kunnen vinden. Dit
proces loopt gelijktijdig met de voorziene bouw van de nieuwe zwembaden in Veghel en SintOedenrode. In Zwembad Molen Hey te Schijndel wordt al gewerkt met toegangsbadges.
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3.3 Ruimte voor innovatie en ondernemerschap

We bieden als gemeente ruimte voor innovatie en ondernemerschap wat betreft onze sportvoorzieningen. Dit komt onder andere tot uiting in het ‘right to challenge’ en het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen.
Wat hebben wel al gerealiseerd?
Verenigingen die het sportpark in eigen beheer willen onderhouden en vervangen worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Dit in het kader van het ‘right to challenge’.
Voor onderhoud van de sportvelden door de gemeente is een duurzame, alternatieve werkwijze
ingevoerd voor het bestrijden van onkruid. Vanuit het beleidsplan voor maatschappelijk vastgoed worden duurzaamheidsmaatregelen genomen voor gemeentelijke sportaccommodaties,
zoals het toepassen van LED verlichting. Beheerders van niet-gemeentelijke sportaccommodaties bieden we aan om een (gratis) energiescan te doen zodat zij een goed beeld krijgen van
duurzaamheidsmaatregelen die genomen kunnen worden en het effect daarvan.
Een mooi voorbeeld van innovatie bij onze sportvoorzieningen is de manier waarop water
opgevangen wordt onder de sportvelden op het sportpark van RKSV Rhode, nabij de rivier De
Dommel gelegen. Hiervoor heeft de gemeente Meierijstad samen met de partners die betrokken waren bij dit project een oorkonde gekregen van de Unie van Waterschappen.
Om niet meer afhankelijk te zijn van rubber infill zijn verschillende innovatieve sportvelden toegepast, zoals kurkinfill-velden en een pilot met non infill velden.
Wat gaan we nog doen?
Vanuit duurzaamheid loopt er al een revolverend fonds lopen bij SvN. Het gaat om de Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. De doelgroep is de particuliere woningeigenaar in Meierijstad. We onderzoeken of we deze lening kunnen uitbreiden. Zodat ook ondernemers, stichtingen, scholen en verenigingen gebruik kunnen gaan maken van een geldlening om hun pand
te verduurzamen. Dat geldt dus ook voor sportverenigingen die accommodaties in eigendom
hebben.
Daarnaast blijven we op zoek naar innovaties die we kunnen gebruiken om onze sportaccommodaties nog beter vorm te geven.
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3.4 Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Naast het aanbieden van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen voor
sporters die lid zijn van een vereniging, willen we ook een beweegvrien¬delijke openbare ruimte
hebben. Steeds meer mensen sporten namelijk op ongeorganiseerde basis, zowel bin¬nen als in
de buitenlucht!
Wat hebben we al gerealiseerd?
Langs sportveldjes, in het onderwijs en op andere
plaatsen waar mensen bij elkaar komen zijn watertappunten gerealiseerd. Alle dertien kernen beschikken
intussen over en of meerdere watertappunten. Zo kan
eenieder die dorst heeft gekregen van het sporten en
bewegen dit lessen met schoon drinkwater.
Wat gaan we nog doen?
Om het sporten in de openbare ruimte te stimuleren
en faciliteren gaan we een integraal plan ontwikkelen.
Hierin worden de wensen en behoeften van ongeorganiseerde sporters in kaart gebracht, onderzoeken
we de toepasbaarheid van diverse innovaties in de
openbare ruimte en gaan we bestaande voorzieningen
beter benutten voor ongeorganiseerde sporters. Hier
zit ook een verbinding met de actielijn ‘open verenigingen’. Namelijk dat verenigingen hun accommodatie open stellen voor ongeorganiseerde sporters. Een
variant hierop hebben we mogen ervaren in tijden van
corona. Meerdere buitensportaccommodaties hebben
hun deuren open gezet voor binnensportverenigingen,
zodat ook zij veilig kunnen sporten.

3.5 Bijzondere situaties

In Meierijstad was sprake van enkele bijzondere situaties die opgelost moesten worden.
Wat hebben we al gerealiseerd?
Nieuwe kaders zijn vastgelegd voor openings- en schenktijden van paracommerciële rechtspersonen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. Daarnaast is een structurele accommodatiebijdrage vastgelegd voor schaatsbanen.
Wat gaan we nog doen?
Parralel aan het exploitatievraagstuk van de zwembaden gaan we onderzoek doen naar de
haalbaarheid van het oprichten van een sportbedrijf.
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Overzicht ambitie 3
3.1 Harmonisering van sporttarieven en -subsidies
1

Vaststellen van een tarieven- en subsidiebeleid

Gereed

3.2 Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen
1

Vervangen van intensief gebruikte kunstgrasvelden en andere
sportvoorzieningen

Doorlopend

2

Bouwen en renoveren van binnensportaccommodaties volgens de
wettelijke eisen voor toegankelijkheid van sportaccommodaties

Doorlopend

3

Verbeteren energiezuinigheid van bestaande gebouwen

Doorlopend

4

Mogelijkheden onderzoeken voor invoering van het schoolzwem-ABC

Gereed

5

Vervanging zwembaden

In uitvoering

6

Vaststellen van de precieze ruimtebehoefte in een masterplan buitensport

2021

7

Realiseren van een gezamenlijke turnvoorziening

2023

8

Vervangen van het kassasysteem en de toegangscontrole voor binnensportaccommodaties

2021

9

Onderzoeken of betalingen en reserveringen plaats kunnen vinden via
internet

2021

3.3 Ruimte voor innovatie en ondernemerschap
1

Stimuleren van experimenten in het kader van Right to Challenge

Doorlopend

2

Invoering van duurzame alternatieve werkwijze voor chemische
onkruidbestrijding op alle sportvelden

Gereed

3

Stimuleren van duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel van een
revolverend sportinvesteringsfonds en energiescans

Doorlopend

3.4 Sporten en bewegen in de openbare ruimte
1

Inrichten watertappunten

Gereed

2

In kaart brengen van de wensen en behoeften van ongeorganiseerde en
individuele sporters

2021

3

In beeld brengen van de behoefte aan multifunctionele sportveldjes in
kleine kernen

2021

4

Onderzoeken van de toepasbaarheid van innovaties die kunnen helpen
bij het faciliteren en stimuleren van sporten in de openbare ruimte

2021

5

In beeld brengen van mogelijkheden voor ondersteunende faciliteiten
langs sportroutes

2021

3.5 Bijzondere situaties
1

Vastleggen nieuwe kaders voor openings- en schenktijden van para-commerciële rechtspersonen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie

Gereed

2

Beschikbaar stellen van structurele accommodatiebijdrage voor
schaatsbanen

Gereed

3

Onderzoeken van de haalbaarheid van een sportbedrijf

2020
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