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Beweeg- en sportvisie 2017-2021

Aan de raad,
1.

Beslispunten
Akkoord te gaan met de Beweeg- en sportvisie 2017-2021 en de daarin opgenomen ambities en
doelen.

2.

Inleiding
Een fusie van drie gemeenten zorgt logischerwijs voor diversiteit. Voorafgaande aan een fusie
wordt op verschillende wijzen beleid gevoerd, worden verschillende uitgangspunten gehanteerd en
worden keuzes gemaakt op basis van de politieke kleur of lokale cultuur binnen een gemeente. Zo
ook binnen de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden/Muiderberg. De fusie, op 1 januari 2016,
heeft gezorgd voor diversiteit binnen de gemeente Gooise Meren op het gebied van
sportaccommodaties, sportstimulering en bijvoorbeeld de inzet van buurtsportcoaches.
Het gemeentebestuur wil enerzijds de unieke kenmerken van de kernen benoemen en waarderen,
anderzijds moeten uiteenlopende richtlijnen en afspraken worden besproken. In het
coalitieakkoord 2016-2018 is besloten om nieuw sportbeleid op te stellen en niet over te gaan tot
een proces van harmonisering. Uiteraard dienen de diverse richtlijnen en afspraken uit het verleden
hierin te worden benoemd en dienen keuzes te worden gemaakt welke richtlijnen en afspraken in
de toekomst gaan gelden.
In deze nota wordt de ambitie voor de toekomst weergegeven, of ook wel de stip op de horizon.
Waar willen we aan werken ten aanzien van sport en bewegen en wie heeft daarin welke
verantwoordelijkheid. Deze nota geeft geen opsomming van concrete projecten, maar biedt de
kaders om in de toekomst concrete projecten aan te toetsen. De concrete uitwerking op
projectniveau en per jaar wordt gedaan in de uitvoeringsnota.

3.

Beoogd effect
De gemeente wil eenduidig en transparant beleid op het gebied van bewegen en sport. Een
duidelijk kader waarbinnen de gemeente faciliteert, ondersteuning biedt, stimuleert, verbindt en
inspireert.

4. Argumenten
Door de fusie is binnen de gemeente Gooise Meren sprake van grote diversiteit ten aanzien van het
beleid op bewegen en sport. Deze diversiteit zorgt op diverse onderwerpen voor ongelijke en
onduidelijke situaties, bijvoorbeeld op het gebied van beheer en onderhoud van
sportaccommodaties, inzet van buurtsportcoaches en huurtarieven. Deze nieuwe visie zorgt voor
eenduidig en transparant beleid, waarbij voor alle betrokken dezelfde uitgangspunten gelden.
5.

Houd rekening met
Er is gekozen voor het opstellen van nieuw beleid en niet voor harmonisatie. In het nieuwe beleid
staat de stip op de horizon geformuleerd. Hoe willen we in deze gemeente omgaan met bewegen
en sport? Wie heeft welke verantwoordelijkheden? Wanneer de nieuwe visie is vastgesteld wordt
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deze uitgewerkt in een uitvoeringsnota. Hierin worden de consequenties zichtbaar van de gestelde
ambitie en doelen. Omdat er vanuit het verleden sprake was van grote diversiteit is bijna zeker
nooit iedereen tevreden met de nieuwe visie en bijbehorende consequenties. In de uitvoeringsnota
zal daarom aandacht worden besteed aan consequenties die nadelig zijn voor betrokken partijen.
In de perspectiefnota 2018 is nieuw budget gevraagd voor een verhoogde inzet van
buurtsportcoaches. Wanneer hier niet mee wordt ingestemd komen de doelstellingen ten aanzien
van beweeg- en sportstimuleringsbeleid in deze visie grotendeels te vervallen. Hier is dan geen
budget voor beschikbaar.
6. Duurzaamheid
People: Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de samenleving. De gemeente wil de
sportverenigingen meer in hun kracht zetten zodat zij beter in staat zijn om bij te dragen aan
maatschappelijke ambities en doelen.
In de beweeg- en sportvisie wordt ervoor gekozen om alleen kwetsbare inwoners/doelgroepen te
stimuleren op het gebied van bewegen/sporten. De beweeg- en sportvisie sluit hiermee aan bij de
kaders binnen het sociaal domein en een participatiesamenleving.
Planet: In de beweeg- en sportvisie is aangegeven dat ten aanzien van duurzaamheid wordt
aangesloten op het algemene gemeentelijk beleid wat in de loop van 2017 wordt opgesteld voor al
het (gemeentelijk) vastgoed.
Profit: De gemeente stelt in de visie als doel om het tarievenbeleid voor sportaccommodaties te
berekenen op basis van een kostprijsgerelateerd systeem. Hiermee wordt inzichtelijk welke kosten
door de gemeente worden gemaakt voor aanleg, beheer en onderhoud van de
sportaccommodaties en welk deel hiervan wordt bijgedragen door de sportverenigingen.
7.

Middelen
Behoud van het huidige budget voor sport, zowel op het gebied van beweeg- en sportstimulering
en sportaccommodaties.
In de perspectiefnota 2018 is voor 2018 extra budget ter hoogte van € 180.000,- en vanaf 2018 €
260.000,- aangevraagd.

8. Communicatie
De visie, ambities en doelen zijn in overleg en afstemming met vele betrokken partijen tot stand
gekomen. In de periode februari 2017 tot en met april 2017 hebben diverse
participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De presentaties en verslagen van de externe
bijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 6 van de Beweeg- en sportvisie. Naast de externe
bijeenkomsten zijn ook diverse interne bijeenkomsten gehouden. Hiervoor waren collega's vanuit
sociaal domein, STERC (sport-toerisme-economie-recreatie-cultuur), BORG (Beheer, Openbare
Ruimte en Groen) en OR (Openbare Ruimte) uitgenodigd. Bestuurlijk is er begin maart 2017 een
thema-uur georganiseerd voor raadsleden en er is meermaals met het college afgestemd.
Na besluitvorming zullen de betrokken partijen geïnformeerd worden over de nieuwe visie. Er is
toegezegd dat de gemeente ondersteuning biedt bij de communicatie richting leden van
sportverenigingen. De vorm waarin dit wordt gedaan wordt in overleg met de sportverenigingen
bepaald.
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9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie
Visie is geschreven voor de periode 2017 tot en met 2021. Voorafgaand aan het herzien of opstellen
van een nieuwe visie zal voorliggend beleid worden geëvalueerd.
Er wordt gestreefd naar vaststelling van de uitvoeringsnota eind 2017.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Beweeg- en sportvisie 2017-2021, inclusief bijlagen.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Beweeg- en sportvisie 2017-2021’ met zaaknummer 328996 van het college van
burgemeester en wethouders,

Besluit
Akkoord te gaan met de Beweeg- en sportvisie 2017-2021 en de daarin opgenomen ambities en doelen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

