
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 

 

 

Samenvatting 

Om de kracht van sport optimaal te kunnen benutten zijn drie sportambities geformuleerd waar we 

de komende jaren aan willen gaan werken. Deze sportambities, en de uitwerking hiervan, vormen 

de basis voor de sportnota van Meierijstad. Deze is tot stand gekomen op basis van informatie 

vanuit de sportverenigingen en een breed scala aan wetenschappelijke, maatschappelijke 

inzichten. Er is een uitgebreid proces van participatie aan vooraf gegaan met onder andere de 

sportverenigingen en de recent opgerichte Sportraad Meierijstad. 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

De Mijlpalen voor Meierijstad staan aan de basis van deze sportnota. In de programmabegroting 

2018 en meerjarenbegroting staan al diverse voorstellen opgenomen die ook terug komen in deze 

sportnota. 

 

Behandeling in commissie 

Het raadsvoorstel is op 24 mei 2018 besproken in de commissie Mens en Maatschappij 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

1. Het vaststellen van de sportnota 'Sportief in beweging' 
  

Datum 17 april 2018 Zaaknummer 194884704   

  Portefeuille Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en 

leefbaarheid 

J.C.M. van der Pas 

Onderwerp Het vaststellen van de sportnota ‘Sportief in beweging’ 
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Meierijstad, 1 april 2018 

 

 

Aan de raad, 

 

Waarom naar de raad 

Vaststelling van de sportnota ‘sportief in beweging’ en besluitvorming over de kaders harmonisatie 

die in de sportnota zijn opgenomen. 

 

Onderwerp 

Het vaststellen van de sportnota Sportief in beweging 

 

Aanleiding 

Meierijstad kent een rijk en gevarieerd aanbod van sportverenigingen en accommodaties, 

georganiseerde sporters, vrijwilligers die helpen bij het reilen en zeilen van sportverenigingen en 

ongeorganiseerde sporters die bewegen in de openbare ruimte. Dit willen we graag in stand 

houden, en waar nodig en mogelijk verbeteren.  

 

Dit doen we aan de hand van de volgende drie sportambities: 

- door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, prettiger en actiever in het leven 

- vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol; 

- voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen.  

 

Deze sportambities zijn in de sportnota uitgewerkt in actielijnen en acties. Gekoppeld aan de 

sportnota is de harmonisering van sporttarieven en subsidies. Dit moet voor het einde van dit jaar 

voltrokken zijn volgens de Wet Arhi. In deze sportnota worden de kaders voor deze harmonisering 

beschreven.    

 

Argumenten 

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Sport kan onder andere bijdragen aan het 

ontwikkelen van normen en waarden, het tegengaan van eenzaamheid, het activeren van mensen 

die al een tijdje thuis zitten zonder werk, en uiteraard een gezonde levensstijl! Daarnaast levert 

sporten ook economische voordelen op. Niet alleen het individu, maar ook de gemeente kan 

hiervan profiteren. Bijvoorbeeld: wanneer meer inwoners een gezondere levensstijl aanhangen 

door te sporten en bewegen bespaart de gemeente kosten op het gebied van de WMO.  

De actielijnen en acties die we gaan ondernemen staan in het teken van de drie sportambities van 

Meierijstad. Door hier aan te werken kunnen we de kracht van sport optimaal gaan benutten. 

 

In de sportnota staan uitgangspunten en acties die onder meer bij gaan dragen 

1. Aan een veilig sportklimaat in Meierijstad. Zo kan eenieder optimaal genieten van sporten en 

bewegen. 

2.  Aan het ‘sportinclusief denken’ binnen de gemeente en maatschappelijke partners. Zo kunnen 

we de link tussen sport en het sociaal domein verstevigen. 

3.  Aan meer vitale verenigingen. Een vereniging moet vitaal zijn wil het maatschappelijke 

meerwaarde kunnen creëren. Andersom helpt het pakken van een maatschappelijke rol 

verenigingen om vitaal te worden. 

4. Om kwetsbare doelgroepen (mensen met een beperking, ouderen) ook te kunnen laten 

sporten en bewegen. 
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Kanttekeningen 

De sportambities van Meierijstad vereisen een integrale aanpak binnen de gemeentelijke 

organisatie, alsmede een constructieve samenwerking met de sportraad, de verenigingen en 

andere maatschappelijke partners. 

 

Communicatie 

De sportnota is afgestemd met en op veel andere gemeentelijke beleidsterreinen. Dit proces, 

waarbij we het ‘sport inclusief denken’ willen bespoedigen, zal zich ook voortzetten na een 

vaststelling van de sportnota. Op 15 maart is de sportnota aan de orde geweest in een 

beeldvormende thema avond voor uw gemeenteraad.  

 

Participatie 

De sportnota is tot stand gekomen op basis van inzichten vanuit de wetenschap, de ambtelijke 

organisatie en de maatschappij. Wat betreft de maatschappij is aan deze sportnota een uitgebreid 

proces van participatie vooraf gegaan. Al voor de fusie zijn er bijeenkomsten georganiseerd door 

het Kenniscentrum Sport waarbij verenigingen aan konden geven wat zij belangrijk vinden voor 

het toekomstige sportbeleid van de gemeente Meierijstad. Bij de totstandkoming van de sportnota 

heeft intensief overleg plaats gevonden tussen de Sportraad Meierijstad en de gemeente 

Meierijstad. Ook is voor het schrijven van de nota een sportmonitor uitgezet richting de 

verenigingen zodat iedere vereniging de kans had om haar huidige situatie, bijvoorbeeld wat 

betreft financiën, veilig sportklimaat, organisatie, et cetera, te beschrijven en vanuit de eigen 

vereniging aan te geven wat zij belangrijk vinden voor het toekomstige sportbeleid van de 

gemeente Meierijstad. 

 

Duurzaamheid 

Uiteraard draagt de visie die deze sportnota uitdraagt bij aan duurzame gezondheid van de 

inwoners van Meierijstad. In de nota is ook de mogelijke instelling van een revolverend 

investeringsfonds opgenomen, waaruit leningen aan verenigingen kunnen worden verstrekt voor 

het verduurzamen van hun sportpark. 

 

Financiële toelichting 

In de sportnota is een afzonderlijk hoofdstuk financiën opgenomen. Een groot deel van de hierin 

genoemde investeringen en lasten zijn al opgenomen in de programmabegroting 2018 en 

meerjarenbegroting en de Mijlpalen van Meierijstad. De investeringen en lasten die nog niet zijn 

opgenomen, zoals bijvoorbeeld de effecten van de financiële kaders voor de harmonisering van 

sporttarieven en –subsidies, worden ter vaststelling aangeboden in de kadernota 2019 en de 1e 

berap 2018. De jaarlijkse lasten van de voorgestelde harmonisatiescenario’s (sporttarieven en -

subsidies) worden vooralsnog geraamd op € 115.000. Een exacte berekening kan pas worden 

gemaakt als alle paramaters voor de berekening definitief zijn (met name inroostering binnensport 

en zwembaden). 

 

Planning 

Na vaststelling van de sportnota wordt op basis van de kaders in deze sportnota een 

harmonisatieplan voor de sporttarieven en –subsidies uitgewerkt, dat uiterlijk in het vierde 

kwartaal van 2018 door ons college wordt vastgesteld. Waar nodig zal in individuele situaties 

maatwerk worden toegepast in nauwe samenspraak met de betrokken verenigingen. 

 

Rechtsbescherming 

Niet van toepassing. 
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Monitoring en evaluatie 

De werkzaamheden die bij moeten dragen aan het behalen van de sportambities van Meierijstad 

zullen periodiek gemonitord en geëvalueerd worden in samenwerking met de Sportraad. 

 

 

Bijlage(n) 

1. Sportnota 'Sportief in beweging' 

2. Sportmonitor Meierijstad 2017 

 

Ter inzage documenten 

Uitgewerkte versie sportnota 'Sportief in beweging' 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 

De secretaris, 

 

 

 

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 
  



 

Zaaknummer 194884704 Pagina 5 van 5 datum 1 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2018 

 

Gelet op artikel  

 

Besluit gemeenteraad: 

1. Het vaststellen van de sportnota 'Sportief in beweging' 

2. Het vaststellen van de kaders voor de harmonisering van sporttarieven en –subsidies, zoals 

voorgesteld in de sportnota ‘Sportief in beweging’. 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 april 2018 

 

De raad voornoemd, 

De griffier, 

 

 

 

A.F.J. Franken 

De voorzitter, 

 

 

 

ir. C.H.C. van Rooij 

 


