gemeente Eindhoven
Raadsnummer
Inboeknummer
Beslisdatum B&W
Dossiernummer

16R7018
16bst01331
18 oktober 2016
16.42.751

Raadsvoorstel Sportvisie

Inleiding

We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie 2016-2019 aan (bijlage
1). Ons doel is om de sportieve stad Eindhoven verder te ontwikkelen tot een
stad vol beweging. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord is sport belangrijk.
Het zorgt voor verbinding, ontmoeting en gezondheid. Het belang van bewegen
is echter minstens zo belangrijk. Een gezonde en vitale samenleving is een
voorwaarde om economische ambities haalbaar te maken en een aantrekkelijke
stad te realiseren om in te wonen, werken en (be)leven.
De ontwikkelingen in de sport in Eindhoven van de afgelopen jaren, en de
trends die we landelijk zien, vragen om nieuw sport- en beweegbeleid met een
bredere focus. Mensen zijn zich meer bewust van de noodzaak om gezond te
leven.
Het aantal beoefenaren van de ongebonden sport groeit. Het ongeorganiseerde
sporten vindt plaats in de gehele openbare ruimte. Bootcampen, hardlopen,
freerunning, skaten, en racefietsen zijn zo maar een paar sportvormen die
concurrentie kunnen zijn voor het aanbod van sportverenigingen. Om aan deze
nieuwe vraag te kunnen voldoen moet het voorzieningenniveau in de openbare
ruimte omhoog en onze sportaccommodaties flexibeler worden ingezet.
Sportverenigingen blijven van belang maar zullen zich moeten aanpassen aan
genoemde trends. Een deel van de verenigingen slaagt erin om leden,
vrijwilligers en sponsors aan zich te verbinden. Het andere deel kampt of gaat
kampen met een optelsom van bijvoorbeeld financiële en organisatorische
problemen. Dit vraagt heldere keuzes rondom ondersteuning.
De bijgevoegde visie geeft richting aan het sport en beweegbeleid voor de
komende jaren en stelt kaders waarbinnen keuzes gemaakt worden om de
beweegparticipatie te verhogen en aan ontwikkelingen het hoofd te bieden of
juist kansen te verzilveren. Door richting te geven aan zowel sport als
beweegbeleid, ontstaat de mogelijkheid om de verbinding te maken tussen de
verschillende maatschappelijke en commerciële sportorganisaties en
bedrijfsleven. Daarnaast geeft de visie kansen om binnen de gemeente de
verbinding te maken met de domeinen economie, milieu, gezondheid en
openbare ruimte. Op deze manier kan sport en/of bewegen integraal onderdeel
worden van strategische en operationele planvorming ten einde van Eindhoven
een vitale en aantrekkelijke stad te maken.
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Om te komen tot een gedragen uitvoeringsprogramma zijn de genoemde
keuzes en kaders van belang. Er rust weliswaar een bezuinigingstaakstelling op
Sport en Bewegen maar een eenzijdige financiële focus zou te weinig recht
doen aan de grote betekenis die sport heeft in het leven van mensen, voor
gezondheid en vitaliteit, en bij het behalen van economische doelen voor stad
en regio.

 Wettelijke taak
■

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college
Sport leidt tot verbinding, ontmoeting en gezondheid. Sport is het
cement van de samenleving en van onze wijken en draagt bij aan het imago en
vestigingsklimaat van de stad.

 Onvermijdelijk

Doelstelling
We brengen en houden Eindhovenaren een leven lang in beweging om te zorgen voor
een actieve stad met gezonde inwoners. Plezier en beleving van sport en bewegen
staan voorop. We groeien uit tot een actieve stad die ruimte biedt om op elk niveau
uitgedaagd te worden om innovatief te bewegen en ontmoeten.
Voorstel

1. Instemmen met de sport- en beweegvisie “Bewegen door verbinden
2016-2019” met daarin de richting en kaders voor het ontwikkelen van
Eindhoven tot vitale en actieve stad. De belangrijkste uitgangspunten
hierin zijn:
- De ambitie om alle Eindhovenaren te laten voldoen aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
- Het inzetten van vier bewegingen die de basis vormen voor deze
visie
1. Van sport naar vitaliteit en gezondheid
2. Van accommodaties naar activiteiten
3. Van alleen naar samen
4. Van stad naar speelveld.
- Samen met de partners invulling te geven aan de negen looplijnen
die uitvoering geven aan de ambitie uit de sportvisie
o Vitale en maatschappelijk betrokken organisaties
o Bewegen in de openbare ruimte stimuleren
o Urban sporten ruimte bieden om verder te ontwikkelen
o Multifunctioneel gebruik stimuleren
o Evenementen en topsport voor inspiratie en profilering van
de stad
o Innovatie inzetten voor alle sporters
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o

-

Versterken van verbinding tussen topsport, breedtesport en
sociaal domein
o Sport en beweegstimulering gericht inzetten
o Duurzaamheid als thema voor sportverenigingen
Instemmen met de vervolgstappen om te komen tot een
uitvoeringsprogramma, te weten
o Contouren van het uitvoeringsprogramma in het najaar
o Jaarlijkse evaluatie van het programma en bijsturing waar
nodig
o De reeds gestarte businesscases op te nemen in het
uitvoeringsprogramma inclusief een financiële vertaling.

Argumenten

1.1 De voorgaande sportvisie ; ‘Hé Ga je Mee?’ liep eind 2015 af.
Naast het aflopen van de huidige sportvisie vragen de huidige ontwikkelingen
om een nieuwe visie op sport en bewegen.
1.2 De visie biedt een kader voor het pakken van kansen, bevorderen van
innovatie en het maken van gerichte keuzes
De visie biedt handvatten voor verschillende gemeentelijke afdelingen en
(maatschappelijke) organisaties om een rol te pakken en mede invulling te
geven aan het sport- en beweegbeleid in de stad. Wij streven daarbij naar een
integrale samenwerking op een groot aantal terreinen met als stip op de horizon
een vitale en actieve stad. De visie laat in die zin nog voldoende ruimte om
lokale invulling en maatwerk te realiseren.
1.3 Van 1 keer per maand sporten, naar 30 minuten bewegen per dag
Om de nieuwe doelstelling te kunnen evalueren gaan we voortaan jaarlijks
meten met een nieuwe beweegindicator. We gaan uit van de Nederlandse
Norm gezond bewegen (NNGB) van 30 minuten per dag. Het meten van deze
norm wordt onderdeel van het bewonersonderzoek.
1.4. Intensief en langdurig voorbereidingstraject
Het traject om de komen tot een sportvisie kent een lange aanloop. Er zijn in
2014 en 2015 meerdere inspraakavonden georganiseerd. Dit heeft in 2015
geresulteerd in een raadsinformatiebrief met een concept-sportvisie. In de afgelopen
periode is de sportvisie aangescherpt en aangepast op basis van actuele
ontwikkelingen. De inbreng uit de inspraak avonden is onderdeel van de huidige visie.
1.5. Overwegend positieve reacties van de stakeholders
Gezien de lange doorlooptijd is er voor gekozen niet opnieuw inspraakavonden te
organiseren. Om toch een gedragen sportvisie aan u te kunnen aanbieden is de
concept sportvisie rondgestuurd naar 31 stakeholders binnen en buiten de gemeente
Eindhoven. (zie bijlage 2) Door 22 stakeholders is een reactie gegeven op de concept
sport en beweegvisie waarbij door de meeste stakeholders is positief gereageerd op de
mogelijkheid om mee te kunnen denken en inbreng te geven. Op basis van de reacties
zijn er een aantal wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd in de sportvisie.
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Zo is specifieke aandacht voor bewegingsonderwijs en sterkere verbinding met topsport
toegevoegd. Daarbij zijn er meerdere kleine wijzigingen en nuances doorgevoerd. (zie
bijlage 3)

1.6 De ESR onderschrijft de gekozen richting van de sportvisie.
De ESR is positief over de gekozen richting en wil graag meedenken over de
invulling van het uitvoeringsprogramma. Ze wil hierbij als constructieve partner
met de gemeente meedenken ook gezien de uitdagingen die er op de
georganiseerde sport afkomen zoals druk op vrijwilligerswerk. (bijlage 4)
1.7 De sportvisie sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen in de sport
De sportvisie sluit aan bij de nieuwe manieren van sport en bewegen en geeft
invulling aan de rol van de gemeente hierin. Zo worden onder andere
sportverenigingen ondersteund bij het vergroten van de maatschappelijke
functie, wordt er onderzoek gestart naar het bewegen in de openbare ruimte en
nog meer samengewerkt met het sociaal domein.
1.8 Het uitvoeringsprogramma wordt geoperationaliseerd in samenspraak met
partners.
Om invulling te geven aan de ambities van de sportvisie wordt gewerkt aan een
uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft concrete invulling aan
de 9 looplijnen zoals in de visie beschreven. Onderdeel van het
uitvoeringsprogramma is ook een financiële vertaling van de sportvisie. Voor de
uitvoering wordt nadrukkelijk samengewerkt met de partners uit de stad.

Kanttekeningen

1.1 De financiële kaders bepalen voor een groot deel de mogelijkheden voor
investeringen in de sport en beweeginfrastructuur.
De huidige taakstelling en uitwerking van business cases bepalen voor een
groot deel de invulling en uitvoering van de sport en beweegvisie. Op dit
moment zetten we al grote stappen om te groeien naar een toekomstbestendig
sportaccommodatieaanbod om de financiële taakstelling in te vullen. Zo is
exploitatie van de ijsbaan verzelfstandigd, wordt het zwembad omgevormd en
wordt er gewerkt aan een binnensportvisie en totaalplan voetbal. Deze
businesscases worden in lijn met de sport en beweegvisie uitgewerkt.
Kosten
Aan het vaststellen van de sportvisie zijn geen kosten verbonden. Voor het
uitvoeringsprogramma is de huidige begroting het financiële kader.
Communicatie

Na vaststelling wordt de sportvisie breed verspreid onder de maatschappelijke
organisaties, sportverenigingen en de belanghebbenden die hun inbreng
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hebben gegeven en dat gaan doen bij het uitvoeringsprogramma. Ook zal er
een persbericht uitgaan. De visie zal daarnaast gedeeld worden met de
Vereniging voor Sport en Gemeenten, de G5, B5, en gemeenten in het stedelijk
gebied.

Planning en uitvoering

Vooruitlopend op het vaststellen van de sportvisie wordt er op dit moment aan
verschillende businesscases om de bezuinigingen voor sport te realiseren.
Hierbij worden de uitgangspunten van de nieuwe Sport- en Beweegvisie
gehanteerd. Na het vaststellen van de sportvisie wordt met betrokkenen het
‘Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen ’verder uitgewerkt in concrete acties
en interventies aan de hand van de negen looplijnen. Wij verwachten de eerste
contouren van het Uitvoeringsprogramma in Q4 2016 en zullen de
gemeenteraad hierover de informeren.
Evaluatie
Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is een jaarlijkse evaluatie van de verschillende
projecten (looplijnen) . De raad wordt hierover geïnformeerd. Jaarlijkse zal onze

inzet op verschillende projecten in het uitvoeringsprogramma inhoudelijk en
financieel worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Ook wordt getoetst of
de behaalde resultaten bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in
de Sport- en Beweegvisie. Hoeveel inwoners voldoen aan de NNGB wordt middels de
bewonersenquête gemonitord en opgenomen in begroting.
Bijlage(n)
Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:
b Sport en beweegvisie “Bewegen door verbinden”
b Lijst van stakeholders
b Memorie van beantwoording: Reacties op concept sportvisie
b Advies ESR




De bijlagen worden meegestuurd
De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.
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Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016

besluit:

1. Instemmen met de sport- en beweegvisie “Bewegen door verbinden
2016-2019” met daarin de richting en kaders voor het ontwikkelen van
Eindhoven tot vitale en actieve stad. De belangrijkste uitgangspunten
hierin zijn:
- De ambitie om alle Eindhovenaren te laten voldoen aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
- Het inzetten van vier bewegingen die de basis vormen voor deze
visie
o Van sport naar vitaliteit en gezondheid
o Van accommodaties naar activiteiten
o Van alleen naar samen
o Van stad naar speelveld.
- Samen met de partners invulling te geven aan de negen looplijnen
die uitvoering geven aan de ambitie uit de sportvisie
1. Vitale en maatschappelijk betrokken organisaties
2. Bewegen in de openbare ruimte stimuleren
3. Urban sporten ruimte bieden om verder te ontwikkelen
4. Multifunctioneel gebruik stimuleren
5. Evenementen en topsport voor inspiratie en profilering van
de stad
6. Innovatie inzetten voor alle sporters
7. Versterken van verbinding tussen topsport, breedtesport en
sociaal domein
8. Sport en beweegstimulering gericht inzetten
9. Duurzaamheid als thema voor sportverenigingen
Instemmen met de vervolgstappen om te komen tot een
uitvoeringsprogramma, te weten
o Contouren van het uitvoeringsprogramma in het najaar
o Jaarlijkse evaluatie van het programma en bijsturing waar
nodig
o De reeds gestarte businesscases op te nemen in het
uitvoeringsprogramma inclusief een financiële vertaling
.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november.
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