Bespreken van de beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard
Verschillende fracties geven complimenten voor de beleidsvisie en de wijze waarop de visie
tot stand is gekomen. Het is een helder, goed geschreven stuk. Dank voor de inzet van de
ambtenaren en de sportraad.
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door portefeuillehouder de heer Bax en de
ambtelijke medewerkers ingegaan op de een groot aantal vragen en opmerkingen.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- het in de beleidsvisie opgenomen ambitieniveau ligt hoog. Sommige fracties vrezen, te
hoog. Het uitspreken van een hoge ambitie schept ook verwachtingen. Bedenk dat niet
waargemaakte verwachtingen tot teleurstellingen kunnen leiden.
Portefeuillehouder de heer Bax geeft aan dat het college welbewust voor een hoog
ambitieniveau heeft gekozen. Insteek is “om in samenwerking dingen voor elkaar te krijgen”.
Tevens wordt ingezet op een cultuuromslag (sport meer in de “brede context” oppakken en
meer inzetten op zelfwerkzaamheid bij de (leden van de) verenigingen).
Vanuit de commissie wordt vastgesteld dat de “brede context” in de visie nog niet echt zijn
weerslag heeft gekregen. Er wordt in de visie bijvoorbeeld geen directe koppeling gelegd met
het evenementenbeleid en de beheersplannen;
- de nulmeting. Alleen als er een goede nulmeting is kan op termijn worden vastgesteld in
hoeverre de ambitie is gehaald.
Toegelicht wordt dat er verschillende bronnen zijn op basis waarvan er een goed beeld is van
de sportdeelname op dit moment;
- de combinatiefuncties. In aanvulling op de op pag. 22/23 van de visie gegeven informatie,
wordt de opzet en financiering van deze combinatiefunctionarissen nader toegelicht. Deze
functionarissen zullen breed worden ingezet, dus niet “tak-van-sport-gericht” en bijvoorbeeld
ook niet als vakleerkracht in het basisonderwijs;
- in de beleidsvisie wordt op een aantal punten (pag’s 30 en 39) verwezen naar in 2011 te
ontwikkelen beleidsvisies en /of te maken keuzen (bijvoorbeeld: ontwikkeling visie op
maatschappelijk vastgoed). Vraag is of deze verwijzingen niet prematuur zijn.
In vervolg op de bespreking van de visie, staat er één toezegging open:
# De raadsleden krijgen toegezonden de brochure “Sportief participeren: sport en de Wmo”
van de Vereniging Sport en Gemeenten.

