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Nota van zienswijzen Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard
Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De gemeente is verheugd te vernemen
dat de Sportraad zich in de nu
voorliggende Beleidsvisie veel beter
kan vinden en bereid is om samen met
de sportverenigingen en de gemeente
een bijdrage te leveren en
verantwoordelijkheid te nemen.

Geen.

Sportraad

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Algemeen
De leden sluiten zich aan bij het Advies ( d.d. 26 juni 2011) dat door
Sportraad is uitgebracht en kunnen zich unaniem vinden in dit advies.
Nu blijkt dat de sportwereld zich goed kan vinden in de voorliggende nota
is de sportwereld al weer een stapje verder en spreekt haar bezorgdheid
uit.

De gemeente neemt voor kennisgeving
aan dat de leden van de Sportraad zich
unaniem kunnen vinden in het positieve
advies van de Sportraad d.d. 26 juni
2011.

Geen.

Sportraad
Vooraf
De Sportraad Valkenswaard (verder Sportraad) heeft op 26 juni jl. een
positief advies gegeven aan de het voorliggende concept. Vanaf medio
vorig jaar is door de gemeente een vernieuwde opzet gemaakt in
samenspraak met de Sportraad en is een “Procedure behandeling
beleidsvisie Sport en Bewegen” opgesteld. De nu voorliggende versie
komt voor het grootse deel tegemoet aan de door de Sportraad gemaakte
opmerkingen gericht op het opheffen van de aangegeven gebreken die de
oude versie bevatten. Het nieuwe concept bevat voldoende
aanknopingspunten voor een eerste sterke stap naar een nieuw
toekomstgericht sportbeleid. Daarbij wordt als vertrekpunt gehanteerd om
zowel de Sportraad als de sportverenigingen als volwaardige partners te
zien en om gezamenlijke doelen te bereiken. De in de oude beleidsvisie
doorklinkende centralistische rol voor de gemeente is naar onze mening
terecht sterk afgezwakt en straalt een meer gezamenlijke aanpak uit. De
Sportraad en de sportverenigingen kunnen daardoor veel meer bijdragen
en, ook in verhouding daarmee, verantwoordelijkheid nemen, dan in de
oude versie van de beleidsvisie naar voren kwam.

Is er voldoende draag- en daadkracht bij de uitvoering van de in
„Hoofdstuk 9 Sport& Bewegen in één oogopslag beschreven acties? Of
zijn het slechts aan het papier toevertrouwde voornemens zonder dat er
goed is doorgedacht over deze uitvoering en wat dit allemaal voor
consequenties gaat hebben? De Sportraad stelt derhalve voor om een
scherp, SMART geformuleerde, „planning- en control systeem toe te
voegen aan Hoofdstuk 9, waarbij voor de sportsector via de Sportraad een
control-rol zal spelen en hierover gestructureerd overleg zal voeren met
een vertegenwoordiging vanuit het college.
Daarnaast omarmt de sportwereld de zeer ambitieuze plannen, met name
de focus op breedtesport, die aansluiten bij de in de „Concept
Toekomstvisie gemeente Valkenswaard 2030 geformuleerd pro-actief
beleid. Wel wil de Sportraad er op wijzen dat de keuze voor deze ambities
ook verplichtingen met zich mee brengt. Allereerst
voor de sport zelf en dan met name voor die verenigingen die zich als
„maatschappelijk ondernemende sportvereniging„ willen profileren t.o.v.
de „consumerende sportvereniging . Maar de gemeente moet dit dan wel
faciliteren (lees financieel mogelijk maken), stimuleren en bij het
ondersteunen van de sportvereniging hierbij prioriteit leggen m.b.t. de
uitvoering…..”boter bij de vis”.
Tevens noopt dit tot integrale afstemming tussen de diverse beleidsvelden
in „Concept Toekomstvisie Valkenswaard„ genoemd “aanpak van
Thema s”, zodat ook voor sport een integraal beleid kan worden gevoerd
waarbij er evenwicht ontstaat tussen beleidsvoornemens en beschikbaar te
stellen middelen om dit beleid tot uitvoering te brengen. Consistent
moeten de diverse uitvoeringsplannen aan deze integrale aanpak worden
getoetst. De Sportraad ziet op dit punt nadrukkelijk een rol.
Sportraad

Specifieke opmerkingen
De sport is erg nieuwsgierig naar de concrete uitwerking van de
onderwerpen en wil graag betrokken worden bij de proces-flow en de
keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. De sport wil, gebundeld in

Deze opmerking heeft betrekking op het
traject dat zal volgen op de vaststelling
van de beleidsvisie. De gemeente heeft
met de Sportraad reeds afspraken
gemaakt over meer betrokkenheid bij de
planning- en controlcyclus. Voor zover
aanvullend SMART geformuleerde
planning- en control afspraken gemaakt
moeten worden, kunnen deze separaat
worden vastgelegd.
Het faciliteren maakt onderdeel uit van
het nieuw op te stellen subsidiebeleid
(zie hoofdstuk 8). Ook hier wordt de
Sportraad nog nadrukkelijk bij
betrokken.
Op het advies van de Sportraad ten
aanzien van de concept Toekomstvisie
wordt in de Nota van zienswijzen voor
de Toekomstvisie gereageerd.
Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Zie de opmerking hierboven over
betrokkenheid van de Sportraad over
betrokkenheid bij de planning- en

Geen.

de Sportraad proactief betrokken zijn bij deze concrete uitwerking door
constructief te participeren in de gemeentelijke beleids(begrotings)cyclus. De leden van de Sportraad constateren naar tevredenheid dat in
overleg tussen gemeente en Sportraad reeds besloten is tot deze
betrokkenheid van de Sportraad en zullen hier constructief in participeren.
Duidelijk moet wel zijn dat deze constructieve participatie valt of staat
met bestuurlijke ondersteuning. Wij zijn in afwachting van definitieve
voorstellen daartoe.
Sportraad

control-cyclus.

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

In paragraaf 6.1 staat beschreven waar
de inzet van combinatiefuncties voor
bedoeld is. Tevens staat ten aanzien van
de inzet vermeld:

Geen.

Sportraad

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Specifieke opmerkingen
De Sportraad spreekt enige ongerust uit over in Hoofdstuk 9 opgenomen
„financiële consequenties . De reeds enkele jaren lopende voornemens
o.a. met betrekking tot het Eurocircuit en het „Vervangen van
gymlokalen.. , worden voorzien van een PM. Tevens wordt er op geen
enkele wijze een poging gedaan om te komen tot de benodigde
reserveringen voor investeringen. De laatste jaren is bij de analyse van de
noodzakelijk geachte investeringen (o.a. nieuwe Dennenberghal,

De gemeente onderschrijft de
ongerustheid van de Sportraad ten
aanzien van de nodig geachte
investeringen. In overleg met de
Sportraad hebben we juist besloten de
ambities niet op voorhand neerwaarts
bij de stellen, maar de focus op wat
nodig is in stand te houden. Op dit

Geen.

Specifieke opmerkingen
De in hoofdstuk 6 uitgesproken “beleidsambitie”(pagina 20) wordt
onderschreven t.a.v. “-met de scholen en verenigingen als belangrijkste
belanghebbende- “. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat de “structurele
inzet van deskundigheid in de vorm van 4.1. combinatiefuncties” ook
daadwerkelijk gericht is op functioneren in en voor de sportverenigingen.
Wij pleiten er dan ook voor om niet klakkeloos de weg van „de BOSimpuls voort te zetten maar om de inzet van combifunctionarissen
(voorkeur van de sport; de helft van de fte s combifunctionarissen in en
voor de sportvereniging) in te passen in beleidsveld “6.5 Ondersteuning
sportverenigingen”.

“Daarbij treedt de gemeente in
overleg met de schoolbesturen en de
Sportraad over de meest adequate
inzet van de combinatiefuncties.” De
Sportraad is inmiddels advies
gevraagd over een startnotitie in
deze.

vernieuwen/vervangen De Wedert) gebleken dat jarenlang geen enkele
kapitaalsreservering heeft plaats gevonden waardoor een structureel
gedegen investeringsbeleid op lange termijn volledig ontbreekt en dat
verder de nodige middelen voor vervangingsinvesteringen in de integrale
afweging rond de gemeentebegroting worden geofferd voor andere
uitgaven. Ondanks de financieel moeilijke tijd verzoekt de Sportraad om
zeker met het oog op uitgesproken ambities in de Toekomstvisie, een
gedegen reserveringpolitiek te gaan bedrijven via de systematiek van
Beheer- en Investeringsprogramma s.
Alhoewel financiering door derden op voorhand niet wordt afgewezen
moet wel worden voorkomen dat prijsbeleid de „armlastige

moment zijn er te weinig financiële
middelen voor een gedegen
reserveringssystematiek. Bij de
integrale afweging rondom de
gemeentebegroting zullen er dan ook
keuzes gemaakt moeten worden. Wel
heeft de gemeenteraad bij de vorige
bezuinigingsronden met name het
verenigingsleven in Valkenswaard
gespaard ten behoeve van
laagdrempeligheid voor de inwoners.

sportvereniging aan de kant zet en dat sportbeoefening voor de
kansarme en kapitaal minder daadkrachtigen wordt behouden.
Sportraad

Reactie gemeente

Specifieke opmerkingen
In hoofdstuk “7.5 Een toekomstbestendig Eurocircuit” wordt onvoldoende
duidelijk wat „toekomstbestendig is. Dit moet duidelijk zijn alvorens de
planning en ambitie op korte termijn in de vorm van de
„bestemmingsplan procedure (pagina 39) wordt opgestart.
Vanzelfsprekend willen de sportverenigingen op het Eurocircuit in
samenwerking met de Sportraad Valkenswaard hierbij worden betrokken.

De gemeente is het met de Sportraad
eens dat de uitgangspunten voor de
bestemmingsplanwijziging duidelijk
met elkaar worden gecommuniceerd en
vastgelegd.

Wijziging beleidsvisie

Voorgesteld wordt de volgende
wijziging door te voeren in par.
7.5 (onderstreept):
In 2011 zijn de uitgangspunten
voor de wijziging van het
bestemmingsplan in
samenspraak met de
sportverenigingen (gebruikers)
en de Sportraad vastgesteld, op
basis waarvan de
bestemmingsplanprocedure in
gang wordt gezet. Tevens
hebben de verenigingen zicht op
hun toekomstige huursituatie, op
grond waarvan zij hun ambities
kunnen oppakken. Daarbij staan
langdurige huurovereenkomsten
en de wijze waarop het beheer

en de exploitatie van het
Eurocircuit wordt vormgegeven
centraal.
Sportraad
Specifieke opmerkingen

Reactie gemeente

Bij de begin dit jaar inganggezette wijziging „Taak en Functie van
Sportraad Valkenswaard , is een weg ingeslagen die volgens de wens van
de leden is ontwikkeld en gekoppeld aan deze beleidsnota ook
noodzakelijk is. Naast het betrekken van de Sportraad in de gemeentelijke
beleids(begrotings-)cyclus is het voor de sport ook noodzakelijk dat de
Sportraad als een „katalysator functioneert tussen de diverse
sportverenigingen. De nu in overleg met de gemeente voorgestelde

De gemeente is verheugd te vernemen
dat de “professionalisering” naar de
opvatting van de Sportraad en haar
leden goed beschreven staat in de
beleidsnota.

Wijziging beleidsvisie

Geen.

„professionalisering van de Sportraad Valkenswaard wordt door de leden
noodzakelijk geacht en staat ook goed beschreven in de beleidsnota. In
overleg met het college zullen wij deze veranderende rol vastleggen in
een nieuwe overeenkomst met de gemeente Valkenswaard.

Sportraad
Specifieke opmerkingen
De leden van de Sportraad doen een voorstel om aan de „Monitor H 5.5
toe te voegen dat ook de ambities uit „H. 3 Rol gemeente in de monitor
wordt opgenomen zodat een integrale monitoring van deze beleidsvisie
wordt ontwikkeld.
Tevens stellen wij voor om in H9 bij „Sport in één oogopslag bij
Monitoring ambities
(par. 5.5., blz. 9) ook de Sportraad als bundeling van de georganiseerde
sport te betrekken.

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De gemeente stelt voor om in hoofdstuk
9 bij “Monitoring ambities” de
Sportraad toe te voegen en in de te
ontwikkelen Monitor de ambities op te
nemen en te volgen.

Voorgesteld wordt de volgende
wijziging door te voeren in H 9
(onderstreept):
Toevoegen bij betrokken
partijen: de Sportraad.

S.V. Valkenswaard

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De nota ademt een sfeer uit van "we kunnen en willen het niet meer
alleen". Dit zal n.a.w. meerdere oorzaken hebben die echter in de basis
terug te voeren zijn op het gegeven dat het niet meer betaalbaar is voor de
gemeente om de eigen verantwoordelijkheid zonder hulp van partijen op
te pakken. Zeker gezien het feit dat in de conceptvisie wordt beschreven
hoe sport als kapstok wordt gebruikt om andere doelen te verwezenlijken.
Niks mis mee, maar dan moet je ook constateren dan sportaanbieders
zullen moeten veranderen. Zij zijn immers a priori een club van mensen
met dezelfde interesse. In ons geval: voetbal. En dus willen die mensen,
onze leden in ons geval, eerst en vooral voetballen. De visie poogt
diezelfde sportaanbieders een bredere verantwoordelijkheid
te geven. Sport is immers gepromoveerd tot een beleidsinstrument
waarmee aan gezondheidsbevordering, maatschappelijke participatie en
integratie moet worden gewerkt. Dat is veel meer, en dan echt veel meer,
dan het beoogd doel van de doorsnee sportaanbieder. Want wij zijn nog
vaak gericht (en geef ons eens ongelijk) op ons primaire doel. En bij dat
primaire doel zijn vooralsnog geen termen benoemd als
gezondheidsbevordering, maatschappelijke participatie en integratie.
Nogmaals, niks mis mee, maar je moet wel onderkennen dat dat veraf
kan liggen van het primaire doel. Dat vergt een culturele omwenteling.
Ons inziens zet uw college met deze nota hoog in. Wij vragen ons af of in
tijden van hoogconjunctuur dezelfde keuze zou zijn gemaakt.

Primair doel en een bredere,
maatschappelijke verantwoordelijkheid
kunnen in een goede balans met elkaar
opgaan. Uit uw reactie op het onderdeel
“Subsidies” blijkt dat uw vereniging
deze bredere, maatschappelijke
verantwoordelijkheid al met verve
oppakt. Dit staaft de opvatting dat de
ambitie om sport te promoveren tot
beleidsinstrument een realistische
ambitie kan zijn.

Geen.

S.V. Valkenswaard

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Het opheffen van het onderscheid tussen basissporten en niet basissporten
effent het pad om alle verenigingen die zich scharen achter de
gemeentelijke sportvisie gelijke kansen te bieden. Dus niet meer de ene
(basis) sportaanbieder faciliteren en de andere aanbieder niet, als die
toevallig geen basissportaanbieder is. Wij voorzien een serieus
spanningsveld als wij een groot evenement organiseren, zoals bv de
trditionele Valkenswaard Trophy, op een moment waarop bijv. de

De gemeente kiest niet alleen voor het
opheffen van het onderscheid tussen
basissportvoorzieningen en nietbasissportvoorzieningen, maar ook voor
een goede samenwerking met en tussen
de sportverenigingen / sportaanbieders
op sportpark Den Dries. Onderdeel van
een goede samenwerking is het op een

Geen.

Algemeen

Basis sport en niet basissportvoorzieningen.

Golfclub tegelijkertijd ook een internationaal golftoemooi wil
organiseren.
• Betekent het loslaten van het onderscheid, dat degene die het eerst komt
(en dus schaarse ruimte
claimt voor een evenement) ook het eerst maalt...?
• Dienen wij bijvoorbeeld de komende 510
jaar voor de zekerheid maar vast de velden te claimen voor
die Trophy om te voorkomen dat de golf, de hockey, de rugby, de
trimclub, WereDi, etc. ook iets willen
op de voetbalvelden tijdens Hemelvaart...?
Naar ons idee kan dat niet de bedoeling zijn. Deze vragen baren ons
serieuze zorgen en wij verwachten dat u, met de uitwerking van deze visie
in concrete maatregelen, 'maatwerk' levert opdat SV Valkenswaard straks
niet in een situatie komt waarbij het met het reserveren van voetbalvelden
moet gaan wedijveren met potentiële medegebruikers.

adequate wijze verdelen en toedelen van
de beschikbare capaciteit
(voorzieningen) met oog voor ieders
belangen. Het door u gevraagde
“maatwerk” kan op deze manier met uw
betrokkenheid tot stand komen.

S.V. Valkenswaard

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De gemeente heeft wel ambities maar kennelijk beperkte middelen om
deze ambities eigenmachtig te realiseren. Publiek-private samenwerking
wordt als mogelijkheid gezien. Wij staan nog steeds open voor een
dergelijke samenwerkingsvorm. Dit hebben wij immers al aan uw college
kenbaar gemaakt met onze brief van januari 2010, waarin wij de ambities,
i.e. het realiseren van een sporthal, hebben uitgesproken. Deze ambities
zijn overigens ondertussen wel toe aan een upgrade van de onderbouwing.
Een uitnodiging voor een inhoudelijke discussie c.q. een inhoudelijke
reactie uwerzijds op die brief is tot op heden uitgebleven.

Publiek-private samenwerking tussen
uw vereniging en de gemeente is wat de
gemeente betreft nog steeds een optie.
Maar ook deze optie vraagt om een
gemeentelijke, financiële bijdrage die
nog niet in de gemeentebegroting is
opgenomen. Uw ambitie voor het
realiseren van een sporthal blijft
betrokken bij de afweging hoe de
gemeente de binnensport wil en kan
faciliteren.

Geen.

Publiek-Private samenwerking.

S.V. Valkenswaard

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De inzet van combinatiefuncties is niet
alleen bedoeld voor het onderdeel sport,
maar ook voor het onderdeel cultuur en
de verbinding met het onderwijs. Om
tot een goede afweging te komen voor
de inzet van de combifuncties zoeken
wij het overleg met meerdere partijen,
waaronder de Sportraad.

Geen.

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Uw conclusie dat deze conceptvisie
impliceert dat er mogelijkheden zijn om
door middel van aangepaste
huurtarieven een deel van de kosten van
de aanleg te dragen is niet de conclusie
die aan de tekst onttrokken kan worden.
U geeft hier een eigen invulling aan, die
hier niet is bedoeld.

Geen.

Parkmanagement en combifunctionarissen.

In de visie op de toekomst van Den Dries is Parkmanagement /
gezamenlijk beheer een belangrijk instrument. Er gaat in uw visie een
pilot komen die gericht is op intensivering van het park. Arrangementen
en activiteitenprogramma's moeten zorgen voor een flinke bedrijvigheid
op Den Dries. In samenwerking met de sportaanbieders natuurlijk, maar
waarbij de invloed van commerciële aanbieders waarschijnlijk niet wordt
geschuwd. En, niet onbelangrijk, deelname van de sportaanbieders is
weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend, (blz. 36) Het collectieve
belang prevaleert daarbij boven het individuele belang van de
sportaanbieder. Dit kan een behoorlijke claim leggen op de inzet van de
verenigingen. Wij pleiten er dan ook voor om de beschikbare FTE’s
combifunctionarissen volledig in te zetten ten dienste van de
verenigingen.
S.V. Valkenswaard
Natuurgras/kunstgras

Hoewel de inleiding van de betreffende paragraaf algemeen van aard is,
richt zich deze feitelijk uitsluitend op voetbalkunstgras. De gemeente zet
in op onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om
natuurgrasvelden te vervangen door kunstgrasvelden. Voetbalkunstgras is
momenteel een hot item. Daarin wordt meegenomen of de vereniging
zelfwerkzaam wil zijn bij onderhoud en toezicht (blz. 41). Bovendien
wordt onderzocht of de sportaanbieder bereid en in staat is om mee te
betalen aan de vervanging. Deze conceptvisie impliceert dat er
mogelijkheden zijn om door middel van aangepaste huurtarieven een deel
van de kosten van de aanleg van kunstgrasvelden te dragen. Indien een
dergelijke constructie wordt ingevoerd ervaart SV Valkenswaard dit in
hoge mate als onrechtvaardig. Het is immers nog geen jaar geleden dat
wij een dergelijke constructie aan uw college hebben voorgelegd om
realisering van voetbalkunstgras bij onze vereniging mogelijk te maken.
Uw college heeft onze vereniging echter expliciet opgelegd om de
noodzakelijk eigen bijdrage van om en nabij de € 70.000,-- uit eigen
middelen te voldoen.

S.V. Valkenswaard

Subsidies en tarieven

Uw college wil overgaan tot herijking van het subsidie- en tarievenstelsel.
Subsidieverlening wordt gerelateerd aan het realiseren van doelstellingen
uit de conceptvisie en de tarieven moeten in evenwicht komen met de
kostprijzen.
Ook hier wordt gedifferentieerd al naar gelang de bijdrage die de
vereniging levert aan de beleidsdoelen van de gemeente. Wij voorzien een
forse (extra) claim op vrijwilligers in een tijd waarin daar steeds minder
vanzelfsprekend een beroep op kan worden gedaan. Buiten dat, voldoet
SV Valkenswaard op dit moment feitelijk al aan de beleidsdoelen die u in
de conceptvisie stelt door middel van het faciliteren van jeugdvoetbal,
veteranenvoetbal, seniorenvoetbal, damesvoetbal, en voetbal voor mensen
met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben wij een separate
bestuursfunctie Sociale Zaken en we voeren een pro actief beleid, zowel
voor leden als hun ouders, in het kader van preventie op het gebied van
alcohol en drugsgebruik.

S.V. Valkenswaard
Tot slot
De gemeente Valkenswaard heeft ons ruim een jaar geleden al opgelegd
om een overeenkomst af te sluiten in verband met het gebruik van het
kunstgrasveld. In dat verband voeren wij met de portefeuillehouder
Sportzaken overleg over het gebruik van dat veld met als onderdeel, het
vereenvoudigen van de tarievenstructuur. Uitgangspunt in dat overleg is
één huurprijs op seizoenbasis, bij voorkeur overigens voor de huur van
ook de natuurgrasvelden. SV Valkenswaard heeft daarbij aangeboden om
als pilot te fungeren, in de opmaat naar de voorgenomen koers op dat
terrein. Dat overleg ervaren wij als bijzonder constructief en we hebben

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De gemeente waardeert dat S.V.
Valkenswaard reeds een aantal
initiatieven heeft opgepakt vanuit haar
maatschappelijke betrokkenheid. Uw
opmerking over een extra claim op
vrijwilligers is terecht. Daarom is in de
beleidsvisie ook aandacht voor een
analyse van de knelpunten ten aanzien
van vrijwilligerswerk inde sport, de
vertegenwoordiging van de sport in de
klankbordgroep vrijwilligersbeleid (via
de Sportraad), samenwerking tussen
verenigingen (schaalvergroting,
gezamenlijke activiteiten) en een
ombouw van bestaande
subsidieregelingen tot regelingen die
ingezet kunnen worden voor
verenigingsondersteuning,
samenwerkingsinitiatieven en
deskundigheidsbevordering.

Geen.

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

De gemeente waardeert de
constructieve wijze van overleg,
alsmede uw aanbod om als pilot te
fungeren. De totstandkoming van een
overeenkomst tussen de gemeente en
uw vereniging is echter een onderwerp
dat niet thuishoort in de beleidsvisie
sport en bewegen, maar in een bilateraal
overleg tussen uw vereniging en de
gemeente.

Geen.

het idee volledig op een lijn te zitten met de portefeuillehouder. Alle
goede bedoelingen en intenties uit dat overleg hebben zich tot op dit
moment echter nog niet vertaald in concrete output, in casu: een
definitieve overeenkomst waar zowel de gemeente als de vereniging zich
in kunnen vinden.
BCV ‘73

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Algemeen
;' Allereerst willen wij u complimenteren met de leesbaarheid van het
stuk, dat is wel eens anders geweest.
;' Wij onderschrijven volledig het belang van sport in de samenleving
zoals u dat beschrijft.
' Het is altijd prettig om ambities te hebben en ambities moeten altijd een
uitdaging hebben. Wij zijn echter
van mening dat de ambitie zoals verwoord in uw missie, wellicht een brug
te ver is.
" De keuze voor de focus op de breedtesport wordt door ons
onderschreven.
:" Wij zijn content over het feit dat er in deze notitie niet meer wordt
gesproken over "basissport" en "nietbasissporten".
' Wij zijn het eens met de redenatie dat naast de regievoerende rol van de
gemeente, men ook van mening
is dat rollen op het gebied van "voorwaarden scheppen", het
"ondersteunen en stimuleren" en een "aanjaagfunctie"
ter hand moet worden genomen.
' Ook de opmerkingen met betrekking tot de seniorensport worden door
ons onderschreven. BCV telt een groot aantal leden die tot die categorie
gerekend kan worden, zo'n 45%.
' In financieel opzicht stelt de notitie teleur. Er worden geen duidelijke
keuzes gemaakt over de financiering van het geheel. Er worden een aantal
summiere opties gegeven maar naar onze mening wordt de 'hete
aardappel' bij de gemeenteraad neergelegd. Volgens ons bent u zich aan
het indekken voor het geval de notitie niet of in zeer afzwakte vorm door
de gemeenteraad komt.

Uit uw reactie blijkt dat u de inhoud van Geen.
de beleidsvisie volledig of nagenoeg
volledig onderschrijft. Uw bezwaar
richt zich op de keuzes ten aanzien van
de financiële middelen. In onze reactie
op de opmerking van de Sportraad
inzake een gedegen reserveringssystematiek hebben wij reeds aangegeven dat
er op dit moment te weinig financiële
middelen zijn om dit voor de sport
adequaat te kunnen regelen. In overleg
met de Sportraad hebben wij onze
ambities en daarmee onze focus in stand
gehouden. Door samenwerking kan op
deze wijze wellicht meer worden
bereikt dan door een strikte toewijzing
van financiële middelen. De financiële
ruimte om keuzes te maken is op dit
moment overigens zo beperkt, dat
eerder keuzes aan de orde zijn om zaken
efficiënter te regelen. Bovendien is het
aan de gemeenteraad om, jaarlijks alle
belangen wegend, bij de integrale
afweging rondom de gemeentebegroting
accenten te leggen en / of
richtinggevende opdrachten te
formuleren.

BCV ‘73
Binnensport

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Wij zijn verheugd over het feit dat, voor het eerst, in een beleidsnotitie
duidelijk wordt aangegeven, dat de hoogste prioriteit moet liggen in de
accommodatieproblemen van de binnensport.
'• Als gebruikers van de Amundsenhal (maandagavond, dinsdagochtend
en woensdagavond) onderschrijven wij uw opmerking dat de hal
verouderd is en niet meer voldoet aan de sporttechnische eisen van de
moderne tijd.
• Het upgraden van de faciliteiten van Were Di lijkt de snelste en
goedkoopste oplossing. Van belang is wel dat er dan ook
horecafaciliteiten door de week zijn en dat het mogelijk is dat er door de
week ook overdag gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. Wij
hebben 65 leden die op dinsdagochtend spelen.
Zorgelijk vinden wij uw uitspraken over financiering door derden. In dit
land is het nog altijd zo dat degene die betaalt, ook bepaalt. Mocht er een
sporthal komen die (deels) gefinancierd wordt door derden, wie maakt
dan uit, wie er in mag sporten.
Een vraag die we hebben, is de vraag of een herijking van het tariefstelsel
ook leidt tot verhoging van de huurtarieven.
Tot slot vragen wij het college om geen 'oude schoenen weg te gooien
voordatje nieuwe hebt'. Wij zijn ons bewust van het feit dat de
Amundsenhal op termijn gesloopt gaat worden. Wij vinden dat de
gemeente in dezen verantwoordelijk is voor adequate vervanging. Dus ga
niet slopen voordatje iets nieuws hebt neergezet.

Wij nemen kennis van uw
constateringen en aandachtspunten ten
aanzien van de
binnensportaccommodatie. Uw zorg ten
aanzien van financiering door derden
begrijpen wij, maar de gemeente is in
de gelegenheid om voorwaarden mee te
geven ten aanzien van het gebruik.

Geen.

De herijking van het tariefstelsel is niet
bedoeld om hogere tarieven door te
voeren, maar om transparantie in
tarieven enerzijds en subsidie anderzijds
te verkrijgen. Op basis van inzicht in
deze gegevens, die het resultaat zijn van
de voorgenomen actie, kan wel een
discussie in gang worden gezet over de
redelijkheid of onredelijkheid van een
aantal tarieven. Die discussie willen we
dan in alle openheid voeren.
Het ligt niet in de bedoeling om de
Amundsenhal te slopen, voordat een
eventuele vervangende sporthal is
gerealiseerd. Dat zou de continuïteit van
de binnensporten op het spel zetten.

Korfbalvereniging Omhoog
Binnensport.
De korfbalsport wordt in de zomer op het veld beoefend op sportpark de
Brug in Borkel en Schaft. In de winter vinden trainingen en wedstrijden in
een sporthal plaats. Onze jongste
jeugdleden spelen in de gymzaal in Borkel en Schaft. Helaas is deze zaal
voor de oudere jeugdleden en senioren te klein. Onze vereniging is
hierdoor aangewezen op buitendorpse
binnensportaccommodaties. Door de beperkte binnensportaccommodaties
in Valkenswaard
zijn wij genoodzaakt om ons te verspreiden over verschillende dorpen,
waar de mogelijkheden beperkt zijn door volgeplande zalen van eigen
verenigingen. Onze trainingen vinden plaats in het sportcomplex SG
WereDi in Valkenswaard, hier mogen
echter geen wedstrijden gespeeld worden. Daarom worden onze
wedstrijden momenteel gedeeltelijk in de Kemphaan in Riethoven en in
de Stap in Luyksgestel gespeeld. Deze verspreiding is niet positief voor
ons verenigingsleven. Graag zouden wij als vereniging de mogelijkheid
hebben over een vaste binnensportaccommodatie, waar alle teams terecht
kunnen. Daarnaast is het ons niet duidelijk wat de exacte plannen zijn met
betrekking tot de gymzaal in Borkel en Schaft. Bestaan er mogelijkheden
om hier een sporthal van te maken die geschikt is voor het spelen van
onder andere korfbalwedstrijden? Mocht dit niet mogelijk zijn dan zouden
wij graag, naast onze trainingen, ook de wedstrijden in Valkenwaard
willen spelen. Bovendien draagt dat bij aan onze binding met
Valkenswaard en het werven van leden. Wij zouden graag zien dat er in
het sportcomplex van SG WereDi
wedstrijden gespeeld mogen worden of dat we mee kunnen praten voor
een plaats op sportpark Den Dries.

Reactie gemeente

Wijziging beleidsvisie

Het door u aangedragen probleem om
voor de wedstrijden noodgedwongen uit
te wijken naar sporthallen buiten
Valkenswaard is ons bekend. Wij zullen
onderzoeken of de te realiseren
sportzaal in Borkel en Schaft kan
tegemoetkomen aan uw behoefte. Met
de Sportraad zullen wij overleggen hoe
de belangen van de
binnensportverenigingen kunnen
worden behartigd, op het moment dat
mogelijke oplossingen in beeld komen
voor de binnensportaccommodatie. U
kunt overigens te allen tijde een
afspraak maken met medewerkers van
het team sport, om uw belangen of
ideeën op het netvlies te krijgen of
houden.

Geen.

Ambtshalve wijzigingen.
Invoegen in Hoofdstuk 3, blz. 11, na de laatste bullet:
“De gemeente heeft hierbij de mogelijkheid om in samenwerking met andere regiogemeenten, bijvoorbeeld in A2 verband, een betere
afstemming te zoeken in het aanbod van voorzieningen. Deze beleidsvisie leidt nog niet tot concrete voorstellen daartoe, maar de noodzaak tot
samenwerking beperkt zich niet meer alleen tot de gemeentegrenzen.”
Invoegen in Hoofdstuk 6, voorafgaand aan paragraaf 6.1, blz. 20:
“De afgelopen jaren heeft de gemeente(raad) bij dreigende bezuinigingen verenigingen in financiële zin nog kunnen ontzien. Dit gebeurde met
als doel het laagdrempelig houden van (onder andere) de sport voor de financieel minder daadkrachtige inwoners. Naast deze keuze acht de
gemeente bijzondere aandacht voor sportstimulering op zijn plaats voor een aantal specifieke doelgroepen.”
Invoegen in paragraaf 6.2, onderaan blz. 23:
“Zo is bijvoorbeeld Paladijn in samenwerking met het Senioren Beraad Valkenswaard gestart met initiatieven als wandelen in de wijk, GALM en
fifty-fit.”
In paragraaf 6.2, blz. 24, onder “Beoogd effect”:
“In 2016 zijn in 25% van de sportverenigingen in Valkenswaard groepen senioren (55+) sportief actief” wijzigen in:
“In 2016 is het aantal sportverenigingen dat in Valkenswaard activiteiten voor de groep senioren (55+) ontplooit met 25% toegenomen”
In paragraaf 7.4, blz. 36, 1e alinea, na “Zorg voor een betere samenwerking, voor gezamenlijke activiteiten en voor een betere afstemming”
invoegen:
“Leg, zo mogelijk, een verbinding met het concept Veelzijdig Valkenswaard.”
In paragraaf 7.5, blz. 39, 2e alinea, na “met als doel een win-win situatie te bereiken voor zowel de exploitatie van het terrein als het toeristischrecreatief aanbod in Valkenswaard” invoegen:
“(eventueel aanhakend bij het concept Veelzijdig Valkenswaard).”

In hoofdstuk 8, blz. 43, 2e alinea, voor “Beoogd effect en na de zin “De invoering van het tariefsysteem zal budgettair neutraal geschieden” invoegen:
Hiermee wordt bedoeld dat de doelstelling van de ombouw van het tariefstelsel niet is ingegeven door een bezuinigingstaakstelling, maar door
de behoefte aan transparantie in het tarief- en subsidiesysteem. Daarmee kan een discussie over tarieven worden gebaseerd op inzicht in feiten in
plaats van vooronderstellingen. Wij moeten hier wel het voorbehoud maken dat de visie op maatschappelijk vastgoed mogelijk nog een ander
licht kan doen schijnen op de hierboven geformuleerde uitgangspunten. De uitgangspunten zullen in een startnotitie worden uitgewerkt.”

