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Geachte leden en duoburgerleden,
In reactie op de vraag van de VVD fractie inzake 'eer de toppers' - en zoals toegezegd tijdens de commissievergadering
Burger en Bestuur van december 2015 - wordt u met dit schrijven geïnformeerd over de wijze waarop het college inspeelt
op topprestaties op het gebied van sport. Er wordt mede antwoord gegeven op de vraag of een sportpenning naar
voorbeeld van de gemeente Breda kan worden ingevoerc.
Sportbeleid Bergen op Zoom: verbinding topsport en breedtesport
Het sportbeleid is er op gericht om de sportparticipatie te verhogen en het beweeggedrag te verbeteren. Hierin wordt
benadrukt dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen als leefbaarheid,
gezondheid en burgerparticipatie. Een van de speerpunte n is het verbinden van topsport aan breedtesport. Hierin is
aandacht voor het bieden van een podium voor de topsporters en talenten. Zij zijn vaak een voorbeeld voor anderen,
hebben een grote inspiratiewaarde en kunnen mensen enthousiasmeren om zelf te gaan sporten.
Er wordt op de volgende wijze invulling gegeven aan dezs ambitie: Door de stichting sportverkiezingen worden de
jaarlijkse sportverkiezingen georganiseerd, mede gesubs dieerd door de gemeente. Hier wordt een mooi en feestelijk
podium geboden aan de sporters van het jaar, de vrijwilliger van het jaar, het talent van het jaar, het evenement van het
jaar. Daarnaast wordt bij uitzonderlijke prestaties een huldiging georganiseerd. Denk hierbij aan het
wereldkampioenschap van Rico Verhoeven afgelopen jaar. Hierin staan maatwerk en afstemming op de behoefte van de
sporter centraal.
Sportpenning Breda
U heeft gevraagd om te onderzoeken of naar voorbeeld \an de gemeente Breda een sportpenning kan worden
ingevoerd. Daarvoor is onderzocht op welke wijze de geneente Breda dit heeft georganiseerd: De sportpenning van de
stad Breda is een gouden draagspeld en is ingesteld in 1962 als onderscheiding voorde Bredase inwoners, die zich op
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Breda. In Breda is de sportpenning niet in het leven
geroepen voor het huldigen van een talentvolle sporter o topsporters. De talentvolle sporters worden in Breda tijdens het
jaarlijkse sportgala gehuldigd. De sportpenning Breda wcrdt niet per definitie jaarlijks en niet bij een vaste gelegenheid
toegekend. Sinds 1962 is de onderscheiding 28 keer uitgereikt.
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Sportpenning Woensdrecht
Ook bij de gemeente Woensdrecht is in 2006 een sportpenning ingevoerd. De zilveren penning wordt toegekend aan
personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Denk hierbij aan een Europees, Wereld en/of Olympisch
kampioen.
Voorstel Bergen op Zoom
Uw suggestie om de toppers te eren middels een sportpenning sluit goed aan bij de bestaande aanpak waarbij enerzijds
sporters en vrijwilligers tijdens de sportverkiezingen een podium wordt geboden en anderzijds in bijzondere gevallen een
sporter wordt gehuldigd. Het voorstel is om een penning uit te reiken wanneer een uitzonderlijke prestatie wordt geleverd,
eventueel gecombineerd met de huldiging. De criteria die de gemeente Woensdrecht hiervoor hanteert sluiten op
hoofdlijnen goed aan.
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