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Integrale kadernota sportbeleid 2009 - 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. de integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 "Meer(r) Bewegen" vast te stellen.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
Burgemeester

Toelichting
Inleiding
Met de integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 "Meer(r) Bewegen” wordt het
sportbeleid geharmoniseerd.
Beoogd effect
De nu voorliggende integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 ""Meer(r) Bewegen" is het
uiteindelijke resultaat van een interactief proces waarbij sportverenigingen betrokken zijn
geweest. Deze kadernota omvat onze visie op sport(beoefening) en het belang daarvan,
de doelstellingen, beleidsvoorstellen per beleidsonderdeel en de financiële vertaling
daarvan. Deze kadernota leggen wij nu aan u voor ter vaststelling. Voor wat betreft een
verdere onderbouwing van ons vorm te geven sportbeleid verwijzen wij naar de door ons
vastgestelde integrale beleidsnota sport 2006-2010. U treft deze nota aan bij de ter
inzage liggende stukken.
Als doelstelling van ons sportbeleid willen wij hanteren: "bevorderen van een kwalitatief
hoogwaardige sportinfrastructuur opdat primair de inwoners van de gemeente de
mogelijkheid wordt geboden om op verantwoorde wijze en overeenkomstig eigen aanleg
en behoefte sport te beoefenen en secundair om diverse maatsschappelijke
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doelstellingen te realiseren". Sport als doel en sport als middel zijn dan nauw verweven.
Wij doen 18 beleidsvoorstellen verdeeld over de beleidsonderdelen en voorwaarden:
sportaccommodaties, sportstimulering, sportontwikkeling, topsport,
(top)sportevenementen, samenwerking, communicatie, overleg, tarieven, subsidies en
evaluatie.
Argumenten:
1.1
Het explicieter maken van (bestaand) beleid in een samenhangend document
met daarbij oog hebben voor de veranderde rol van sport en de wereld om ons
heen;
2.1

de toegenomen maatschappelijke betekenis van sport en de toename van
relaties met andere beleidsterreinen vragen om actueel sportbeleid waar
inwoners van Nieuwkoop zich in herkennen en waar nodig en wenselijk
dwarsverbanden gelegd worden

Communicatie
Met het sportbeleid willen wij bevorderen dat alle inwoners van de gemeente de
mogelijkheid wordt geboden om op verantwoorde wijze en naar eigen aanleg en behoefte
sport te beoefenen. Wij hebben in de sportnota 18 beleidsvoorstellen opgenomen. Zoals
het instellen van een sportplatform (2009), sportstimulering voor specifieke doelgroepen
(2009), het opnieuw inrichten van het (sport)subsidiebeleid (2009) en het harmoniseren
van het tarievenstelsel (2009).
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Integrale beleidsnota Sport 2009-2020 ‘Meer(r) Bewegen
• Integrale kadernota Sport 2009-2020 ‘Meer(r) Bewegen (Publieksversie)

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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