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Onderwerp:
Visie sport en bewegen

Aan de raad

Toelichting:
Tijdens de commissievergadering is aangegeven te komen met een memorie van toelichting waarin
wordt ingegaan op de gewenste aanpassingen (visie, kwantiteit versus kwaliteit, strekking van de
betekenis iedereen). Hieronder komen deze onderdelen aan bod. Ook wordt nog kort het proces
toegelicht.
Proces
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. De sportraad zou een (mogelijke) uitwerking zijn van de sport- en beweegvisie.
De huidige nota sport en bewegen is geschreven in 2011. Op sommige onderdelen is deze nota toe
aan een update, maar voornaamste reden voor actualisatie is dat de nota voor de aanbieders te
uitgebreid is en daardoor niet leeft bij deze partijen. Daarom is samen met externe partijen, waaronder
verenigingen, een geactualiseerde en compacte visie tot stand gekomen. Tijdens de eerste
bijeenkomsten is een conceptvisie opgesteld met de aanbieders. Bij de vervolgbijeenkomsten is de
conceptvisie aangevuld en bijgesteld door de overige partijen zoals fysiotherapeuten en het onderwijs.
Ook is er een SWOT-analyse gemaakt; waar liggen kansen en wat zijn/worden mogelijke knelpunten.
De conceptvisie is vrij algemeen en dient als vertrekpunt voor verdere uitwerking (concreter maken
beleid en activiteiten). De uitwerking wordt gestart na vaststelling door de raad en in samenwerking
met de betrokkenen. Bij de totstandkoming van de conceptvisie zijn vooruitlopend op de visie al
gesproken over mogelijke invulling van de visie, waaronder vakleerkrachten, beweegcoaches/
verenigingsondersteuner en een sportraad.
De sportvisie zal ook meegenomen worden in het nieuwe beleid sociaal domein / gezondheid.

Visie
De vraag is gesteld: is het wel een visie, is het niet te summier voor een visie?
Een visie geeft het gewenste toekomstbeeld en schetst op hoofdlijnen het langetermijnbeleid. Een
visie schept een kader aan de hand waarvan inwoners kunnen afleiden op welke wijze activiteiten
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kunnen worden uitgevoerd en hoe deze activiteiten passen binnen het groter geheel. Dit is ook het
geval voor de sport- en beweegvisie: het is een kader voor verdere invulling.
Die invulling willen we na vaststelling, verder oppakken met de betrokkenen. Bij deze invulling
bekijken we hoe we het gewenste toekomstbeeld willen bereiken. Mogelijke invulling is een sportraad.
Zoals aangegeven bij de schriftelijke vragen, kan de visie als volgt worden samengevat:
Sportverenigingen, sportaanbieders (inclusief onderwijs en kinderopvang) en gemeente werken samen
aan sport en bewegen in de samenleving. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk inwoners van
Cranendonck te stimuleren om actief te (blijven) sporten en bewegen. Dit draagt bij aan een betere
gezondheid. Sport willen we tevens inzetten als middel binnen het sociaal domein, waaronder het
versterken van de sociale cohesie.
Dus wellicht is de visie summier, maar de visie schetst alleen het grote geheel, en wordt aangevuld met
de concrete invulling. Tussentijdse vaststelling van het document is gewenst vanwege de interactieve
wijze waarop de visie en invulling daarvan is en wordt opgesteld. Betrokkenen hebben en gaan veel
tijd en energie investeren in de visie en invuling. Indien achteraf blijkt dat de gekozen weg niet de
juiste is, is erg jammer van de gedane investeringen (tijd en energie). Ook wordt het dan veel
moeilijker betrokkenen opnieuw te motiveren mee te denken in het proces.

Kwantiteit versus kwaliteit
In de commissie is er ook duidelijk uitgesproken dat het vooral moet gaan om breedtesport (in
tegenstelling tot topsport). De commissie gaf aan kwantiteit belangrijker te vinden: zoveel mogelijk
inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen.
Kwaliteit verwijst echter niet zozeer naar de topsport, maar met name naar de kwaliteit van de
voorzieningen en het aanbod. ‘Liever één kwalitatief goede faciliteit dan tien van matige kwaliteit.’
Zonder de toelichting kan dit echter verkeerd geïnterpreteerd worden. Het zal dus moeten gaan om
kwaliteit (van de voorzieningen) en kwantiteit (aantal inwoners).

Iedereen
De visie is gericht op iedereen, niet alleen ouders. Ouders zijn apart nog genoemd omdat zij extra
(zelf)verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf en voor de kinderen. Het apart benoemen van
(doel)groepen sluit andere groepen niet uit. Jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een
smalle beurs zijn onder andere ook als specifieke doelgroepen benoemd. Ook wordt er geen
onderscheid gemaakt in verenigingen/aanbieders. Ook bijvoorbeeld schaakverenigingen mogen
meedenken bij het vervolg.
De visie richt zich op iedereen, maar daarbinnen kunnen wel accenten liggen.
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