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Deze “DIN” geeft schematisch op hoofdlijnen weer wat de visie, doelstellingen en acties zijn van 

Sportraad Meierijstad voor seizoen 2022-2023. De DIN zal jaarlijks worden herzien. 

Visie 

Het belang van sporten en bewegen is groter dan ooit. Sport & Bewegen draagt bij aan een gezonde 

leefstijl en welzijn van alle inwoners van Meierijstad. Toch zien we dat de beweegnorm door steeds 

minder mensen gehaald wordt. Ook constateren we grote verschuivingen op de manier waarop 

gesport en bewogen wordt. Wij zien een belangrijke opgave voor zowel de gemeente als de 

sportaanbieders om de diversiteit, attractiviteit en kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. De 

SRM wil daarom een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de het sportbeleid, het sportklimaat 

en de sportinfrastructuur in Meierijstad. Dit doet SRM vanuit een onafhankelijke rol als 

daadkrachtige partner van de sportverenigingen, semi-commerciële sportaanbieders en de 

ongebonden sporters van Meierijstad.  

 

Strategische doelstellingen 

1. Vertegenwoordigen van de sport in Meierijstad 

2. Optimaliseren van de sportinfrastructuur in Meierijstad  

3. Het bewerkstelligen dat kennis, ervaringen en standpunten van de sportsector worden 

betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk (sport)beleid. 

Operationele doelstellingen 

Voor seizoen 2022-2023 stellen we onszelf de volgende operationele doelen: 

1. Minimaal 75% van de sportverenigingen uit Meierijstad zijn aangesloten bij de SRM 

2. We onderzoeken hoe we het netwerk van ongeorganiseerde sport kunnen 

vertegenwoordigen 

3. We onderzoeken een structurele vorm van overleg en consultatie met semi-commerciële 

sportaanbieders. 

4. We zijn betrokken bij de totstandkoming van uitvoeringsplannen op relevante thema’s. 

5. We leveren een bijdrage aan de vitaliteit van sportverenigingen 

6. We zorgen dat de gemeenteraad op de hoogte is van onze standpunten en zienswijzen, en 

de samenwerking met college en ambtenaren. 

7. We adviseren en controleren de gemeenteraad, college van B&W en Sector Welzijn, 

respectievelijk (sub) sector Sport en Bewegen. 

8. We zorgen dat er op tenminste 2 wenden c.q. knelpunten nieuw beleid ontwikkeld wordt. 

 

Op de volgende pagina vind je een schematische weergave hoe e.e.a. zich tot elkaar verhoudt en 

welke inspanningen wij gepland hebben voor 2022-2023. 
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Vertegenwoordigen 
van de sport in 

Meierijstad

Wij zijn betrokken  
bij de 

totstandkoming van 
uitvoeringsplannen 

op relevante 
thema’s. 

Optimaliseren van de 
sportinfrastructuur in 

Meierijstad

(onder sportinfrastructuur verstaan wij 
sportaanbieders, sportparken en 

complexen en de openbare ruimte)

Minimaal 75% van 
de 

sportverenigingen 
zijn in 2022 

aangesloten bij de 
SRM

Wij onderzoeken 
hoe we het
netwerk van 

ongeorganiseerd
e sport kunnen 

vertegenwoordig
en

Wij zorgen dat de 
gemeenteraad op de 

hoogte is van onze 
standpunten en 

zienswijzen en de 
samenwerking met 

college en ambtenaren

Wij leveren een 
bijdrage aan de 

vitaliteit van 
sportverenigingen

Wij sturen 1x per 
jaar een notitie naar 

de gemeenteraad

Gestructureerde 
consultatie van de 

achterban

Periodiek 
wethouder overleg

Het belang van sporten en bewegen is groter dan ooit. Sport & Bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl en welzijn van 
alle inwoners van Meierijstad.
Toch zien we dat de beweegnorm door steeds minder mensen gehaald wordt. Ook constateren we grote verschuivingen op de 
manier waarop gesport en bewogen wordt. Wij zien een belangrijke opgave voor zowel de gemeente als de sportaanbieders 
om de diversiteit, attractiviteit en kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. De SRM wil daarom een bijdrage leveren aan de 
optimalisatie van de het sportbeleid, het sportklimaat en de sportinfrastructuur in Meierijstad. Dit doet SRM vanuit een 
onafhankelijke rol als daadkrachtige partner van de sportverenigingen, semi-commerciële sportaanbieders en de ongebonden 
sporters van Meierijstad. 

Wij organiseren voor 
alle sportaanbieders 
cluster overleggen 

op sportpark- of 
sporttakniveau

Organiseren van 
fysieke 

themabijeenkomsten

Maandelijks overleg en 
afstemming met de 

verenigingsondersteuner

Via diverse 
communicatiekanalen 

informeren en 
inspireren wij onze 

achterban

SRM neemt zitting in 
werkgroepen: : Vitale 

Sportverenigingen, 
Positief Sportklimaat 

en 
Accommodatiebeleid

Wij zorgen dat er per 
jaar op tenminste 2 

wensen cq
knelpunten van de 
sportsector nieuw 
beleid ontwikkeld  

wordt

Het bewerkstelligen dat kennis, ervaringen en 
standpunten van de sportsector worden 

betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van 
het gemeentelijk (sport)beleid

Wij adviseren en controleren de 
gemeenteraad, college van 

B&W en Sector Welzijn 
respectievelijk (sub) sector 

Sport en Bewegen.

Wij ontvangen 1x per jaar 
een inhoudelijke en 

financiële verantwoording 
van het uitgevoerde 

beleidWij reflecteren op de 
samenstelling van en 

capaciteiten van het huidige 
bestuur

Onderzoek 
+ opstellen 

plan

Wij organiseren 1x 
per jaar een 

bijeenkomst voor 
alle woordvoerders 

sport van de 
politieke partijen.

we onderzoeken 
een structurele 

vorm van overleg 
en consultatie 

met semi-
commerciële 

sportaanbieders

We monitoren 
steekproefsgewijs de 

beschikbare 
accommodatiecapaciteit aan 
de benodigde capaciteit van 

de gebruikers.

Wij laten ons 
informeren en 

consulteren actief 
specialisten uit zowel 

de sportsector als 
aanverwante sectoren 
zoals zorg, gezondheid 

en onderwijs. 


