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Geachte leden van de Raad,
Eind 2011 is de nota 'Sport is (in) Beweging - Kadernota Sporten Bewegen 2011 -2016' vastgesteld, met daarin het sport
en beweeg beleid voor de komende járen. Deze sportnota is eind 2015 verlengd tot 2019. De afgelopen járen is de aandacht
meer en meer verschoven van sport als doel naar sport als middel om maatschappelijke effecten te realiseren. Tijd om het
sportbeleid te herijken en toe te werken naar een nieuwe sportvisie. In deze raadsbrief willen we u op de hoogte brengen
van het proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot een nieuwe sportvisie inclusief bijbehorende uitvoeringsnota.

Waarom een nieuwe sportvisie?
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Bergen op Zoom zich bewust zijn van de (positieve)
effecten van een gezonde en actieve leefstijl. Sport en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol. Naast het feit dat sport
en bewegen leuk is om te doen, levert het een bijdrage aan de realisatie van tal van maatschappelijke effecten. Zo is sport
en bewegen goed voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, ontwikkeling van sociaal gedrag, sociale cohesie,
integratie enzovoorts.
De laatste járen is de sportsector aan verandering onderhevig. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering,
vergrijzing en flexibilisering, zien we steeds meer terug in de sport. Maar ook de rol van de (lokale) overheid verandert. Al
deze trends en ontwikkelingen hebben impact op de wijze waarop wij omgaan met sport en sportaccommodaties.

Hoe te komen tot een nieuwe sportvisie?
In de beleidsontwikkeling hebben we aandacht voor de drie hoofdthema’s die te maken hebben met sport en bewegen,
namelijk:
Software: het aanbod van activiteiten, begeleiding en communicatie.
Hardware: de fysieke (sport)infrastructuur dat voor iedereen toegankelijk is en die sport en bewegen faciliteren.
Organisatie: het proces achter het zichtbare aanbod (hardware en software). Denk hierbij aan burgerparticipatie,
eigenaarschap, management, beheer en onderhoud, financiën, monitoring en evaluatie alsmede strategisch
beleid.
Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoefte inzake bovenstaande onderdelen organiseren we een tweetal
inputsessies. Deze sessies worden ambtelijk begeleid, waarbij de genodigden vanuit hun expertise en betrokkenheid het
onderwerp ‘Sporten Bewegen in Bergen op Zoom’ bespreken. Op basis van de verkregen informatie in de inspiratiesessie
en bestudering van overige nota’s en een analyse van de huidige trends en ontwikkelingen kunnen de gewenste en
gedragen thema’s, ambities en doelstellingen worden besproken en vastgesteld. Deze gegevens vormen de bouwstenen
van de Sport en Beweegvisie met de daar bijhorende doelstellingen bepaald.
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Op basis van de bouwstenen wordt een viertal (één intern en drie extern) themasessies georganiseerd. Dit gebeurt op een
interactieve wijze met een grote groep partners, zodat het gehele werkveld van sport en bewegen (direct en indirect) wordt
betrokken. Gedurende de themasessies worden de bouwstenen, doelstellingen en ambities verder geconcretiseerd.
Rekening houdend met de financiële situatie van de gemeente is het van belang dat de te formuleren doelstellingen en
ambities gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige begroting. De verwachting is dat de nieuwe sportvisie in oktober
2019 aan u voorgelegd wordt.

LIhoort van ons...
Op het moment dat de data voor de input- en themasessies bekend zijn, nodigen wij u graag uit om aan de sessies deel
te nemen en een beeld te krijgen van wat er speelt in de sportsector. Het herijken van het sportbeleid is een intensief traject
met een grote diversiteit van interne en externe stakeholders. Op deze manier kunnen we op een toekomstbestendige en
duurzame wijze bouwen aan een vitale en sportieve samenleving.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren.
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