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Onderwerp:
visie sport en bewegen

Aan de raad
Voorstel:
Vaststellen visie sport en bewegen
Motivering:
Inleiding
In 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel het realiseren van een
sportraad. Uitkomst van deze bijeenkomsten was dat er eerst behoefte was aan een actuele sport- en
beweegvisie. Daarop zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij sport- en
beweegaanbieders, fysiotherapeuten en onderwijs hebben meegedacht.
Sport- en beweegvisie
Bijgevoegd is de sport- en beweegvisie Cranendonck te vinden. Deze visie is tot stand gekomen in de
bijeenkomsten met sport- en beweegaanbieders en het onderwijs.
Uitgangspunten van de visie zijn:
- Sporter centraal
- Zelfverantwoordelijkheid van de inwoners (wel stimuleren, maar niet opleggen)
- Sport en bewegen als middel (in het sociale domein en gezondheidsdomein)
- Samenwerking aanbieders, andere partijen, andere domeinen, ontschotten
Vervolg
Nadat uw raad de visie sport en bewegen heeft vastgesteld, gaan we met de betrokkenen de visie
verder uitwerken. Ook pakken we tijdens deze uitwerking de vorming van een sportraad weer verder
op. We informeren u over de uitwerking van de visie via een raadsinformatiebrief. Door bij het vervolg
weer samen te werken met de betrokkenen ontstaat een uitwerking op maat en wordt het draagvlak
voor de uitvoering vergroot.
Indien er uit de uitwerking/vertaling financiële consequenties volgen, leggen we dit aan u voor.

Consequenties:
Financiële:
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Vooralsnog geen financiële consequenties. Indien er bij de verdere invulling wel financiële
consequenties zijn, zal dit in een apart voorstel aan de orde komen.

Juridische:
n.v.t.
Beleidsmatige:
De visie is een vervolg/actualisatie van de nota sport en bewegen.

Strategische Visie:
Past in het focuspunt recreatie en toerisme:
 het beter benutten van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme en het scherp anticiperen
op kansrijke initiatieven; ook meer meedenken met initiatiefnemers
 het tegemoet komen aan de recreatieve behoeften van eigen inwoners
 het meer laten samenwerken van partijen die actief zijn in deze sector zoals
(sport)verenigingen, maar ook onderwijs en economie (zowel lokaal als regionaal)
Past in het focuspunt zorg:
 het stimuleren van de zelfredzaamheid van haar inwoners

Communicatie/burgerparticipatie:
Sport- en beweegaanbieders, onderwijs hebben meegedacht bij de totstandkoming van de visie sport
en bewegen. Deze partijen, maar ook de WMO-adviesraad, worden ook betrokken bij de verdere
invulling van de visie.

Commissiebehandeling: Ja
Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester (wnd.),

ir. J.A.G.M. van Aaken

mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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