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1. Inleiding / aanleiding 

 

1.1. Inleiding 

Sport en bewegen zijn belangrijke verbindende elementen in de maatschappij en ze dragen 
bij aan de identiteit van een dorp en haar inwoners. Het is gezond, voor jong en oud, voor 
mensen van verschillende achtergronden en met uiteenlopende behoeften. Sport en 
bewegen leert mensen op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.   
Het aanzien van sport en bewegen en de plaats die zij inneemt verandert. Sport en bewegen 

moet steeds vaker concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het 
ongeorganiseerd sporten is sterk in opkomst (hardlopen, wandelen en fitness). De samenleving 
verandert, mensen stellen andere eisen aan sport en bewegen en zijn door het ruimere 
aanbod genoodzaakt keuzes te maken.  
 
Toch blijft de belangstelling voor sport en bewegen relatief groot. Het wordt nog steeds gezien 

als een uitstekende en gewaardeerde vorm van vrijetijdsbesteding.  Onder meer vanwege de 
raakvlakken die het heeft met gezondheid en welzijn. Maar sport en bewegen heeft nog 
meerdere functies. En om die optimaal in te kunnen zetten is een integrale aanpak 
noodzakelijk. Deze sport- en beweegnota zet hiervoor de contouren uit, met als vertrekpunt de 
strategische visie zoals die in 2007 door de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo is 
vastgesteld. 

 
1.2 Waarom een “Sport- en beweegnota?” 

Sport en bewegen zijn niet alleen speerpunten uit de strategische visie, maar worden tevens 
vermeld in het coalitieprogramma 2010-2014 “Een andere tijd, een andere gemeente….”. Om 
deze speerpunten krachtig in te zetten is het noodzakelijk dat er een onderliggende sportvisie 
wordt ontwikkeld. Die visie dient als uitgangspunt om nieuwe initiatieven te ontplooien en 

bestaande instrumenten in te zetten. Op dit moment ontbreekt een dergelijke visie. Deze 
lacune werd ook reeds door de rekenkamercommissie opgemerkt bij het evalueren van het 
subsidiebeleid in 2007. Men kwam tot de conclusie, dat er onvoldoende beleidsmatige basis 
was, op grond waarvan sportorganisaties worden gesubsidieerd. Om subsidies effectief in te 
kunnen zetten is het van belang, dat het onderliggende beleid – de sport- en beweegnota - 

doelstellingen omvat, waarmee de gemeente kan sturen op het bereiken van 
maatschappelijke effecten. 
 

1.3 Proces 

Om tot dit sport- en beweegbeleid te komen zijn verschillende stappen ondernomen: 
a. Brainstorm en inspiratie: hoe gaan andere gemeenten met sportbeleid om? 
b. Literatuuronderzoek: wat is de huidige situatie en wat zijn trends en ontwikkelingen; 
c. Interne (ambtelijke) gesprekken en discussiebijeenkomsten; 
d. Gesprekken met sportkoepel GeMs; 
e. Externe onderzoek: wat vinden sporters en niet-sporters van sportmogelijkheden in 
Geldrop-Mierlo? 

f. Externe discussiebijeenkomst in SCC Hofdael; 
g. Beoordeling conceptnota door sportkoepel GeMs en WMO-raad Geldrop-Mierlo. 
 
1.4 Leeswijzer 

De voorgaande paragrafen geven kort weer wat sport en bewegen voor Geldrop-Mierlo kan 
betekenen en waarom deze nota is geschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft het vertrekpunt van 
deze beleidsnota sport en bewegen. In hoofdstuk 3 introduceren we onze missie en visie op 

sport en bewegen en presenteren we de doelstelling en de beleidsuitgangspunten: de 
agenda voor de toekomst. 
Welke centrale rol sport en bewegen kan spelen bij het realiseren van de doelstelling staat 
beschreven in hoofdstuk 4. In het daarop volgende hoofdstuk 5 geven we aan wat daarvoor 
nodig is. 
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2. Vertrekpunt….de strategische visie. 

In 2007 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de strategische visie vastgesteld. Deze 

visie vormt een kader voor het toekomstig handelen en zal als toetsingskader gelden bij het 
bepalen van beleid.  
De strategische visie is gericht op een vitale gemeente. Een gemeente met een gezond 
leefklimaat, gezond werkklimaat en een gezond vestigingsklimaat. Een gemeente waar 
beweging centraal staat. De belangrijkste ingrediënten daarbij zijn: 

• Zorg, sport en beweging 

o Zorgvoorzieningen, waaronder landelijke top voor sport/medische 
voorzieningen en – activiteiten. 

• Wonen en sociale voorzieningen 
o Zorgzame samenleving, van/voor jeugd en ouderen; 
o Sluitende aanpak van wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen. 

• Recreatie, toerisme en citymarketing 

o Evenementen, voorzieningen, wellness 
 
Sport en bewegen kunnen samen met bovenstaande beleidsvelden een belangrijke bijdrage 
leveren aan het creëren van een vitale gemeente.  
 
 

3. Agenda voor de toekomst 

 
3.1 Missie 

Met het ontwikkelen van sport- en beweegbeleid kan de gemeente Geldrop-Mierlo de 
positieve invloed van sport en bewegen op de samenleving extra benadrukken en onder de 
aandacht brengen. Ze wil haar inwoners de ruimte bieden zich op een gezonde manier te 

ontwikkelen in een prettige en gezonde woon- en leefomgeving.  
 

3.2 Visie 

Voor veel mensen is sport en bewegen een doel op zichzelf. Het is een plezierige en 
ontspannende bezigheid. Mensen sporten en bewegen, omdat ze dat zelf leuk vinden en dat 

moet zeker zo blijven. Maar waarom zou de lokale overheid dat moeten ondersteunen en 
stimuleren? Is het een gemeentelijke kerntaak? En waarom is er vanuit politiek en bestuur de 
afgelopen jaren een verhoogde belangstelling voor sport en bewegen?  
 
De toenemende aandacht voor sport en bewegen heeft te maken met het feit, dat het 
tegenwoordig steeds vaker wordt gezien als middel voor het behalen van maatschappelijke 

doelen. Sport en bewegen wordt ingezet voor onder andere gezondheidsbevordering, sociale 
cohesie, maatschappelijke participatie, leefbaarheid, economie en recreatie. Sport vormt en 
sport verbindt. Het is echter niet vanzelfsprekend dat aanbieders van sport en bewegen de 
nieuwe mogelijkheden van “sport als middel” op zich kunnen nemen zonder professionele 
ondersteuning of regie van de gemeente. Het blijvend investeren in de intrinsieke waarde van 
sport en bewegen en de daarbij behorende sportinfrastructuur is noodzakelijk om in de volle 

breedte te kunnen profiteren van de inzet van sport en bewegen als middel. Deze integrale 
aanpak maakt het mogelijk de sport niet alleen uit het sportbudget te financieren, maar ook 
vanuit reeds bestaande posten (WMO, jeugdbeleid, gezondheidsbeleid, recreatie & toerisme). 
 
3.3 Doelstelling 

Deze nota biedt de mogelijkheid tot een integrale aanpak, wat impliceert dat het sport- en 

beweegbeleid ook invloed heeft op het beleid betreffende jeugd, ouderen, vrijwilligers, 
gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening. Met andere woorden: het gezamenlijk 
oppakken, versterken en bundelen van initiatieven en budget om doelen te realiseren.  
 
De doelstelling van het sport- en beweegbeleid kan als volgt worden geformuleerd: 
“Geldrop-Mierlo wil een vitale gemeente zijn, die streeft naar het behouden en versterken van 

de sport- en beweeginfrastructuur voor al haar inwoners, ieder vanuit eigen interesse en 

omstandigheden”. 
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Wij hebben bewust gekozen om geen kwantitatief meetbaar aspect in de doelstelling op te 

nemen, zoals een bepaald percentage inwoners dat in 2016 sport en beweegt. Dit heeft een 
tweetal redenen. Een goed en betrouwbaar representatief onderzoek opzetten is kostbaar en 
gezien de huidige financiële beperkingen, zetten wij onze beperkte mogelijkheden liever in om 
mensen werkelijk aan het sporten en bewegen te krijgen. Er zijn tal van onderzoeksgegevens 
beschikbaar rondom het thema sport en bewegen, waar we gebruik van kunnen maken. 
Uiteindelijk beslissen mensen zelf hoe gezond en sociaal ze willen leven. Ons beleid is erop 

gericht ervoor te zorgen dat de gezonde en sociale keuze de gemakkelijke keuze wordt. 
 
Het is belangrijk om te realiseren dat het bij sport en bewegen vaak om lange termijn doelen 
en effecten gaat. Investeren in sport en bewegen lijkt op het eerste gezicht vooral geld te 
kosten, maar heeft vooral ook positieve maatschappelijke effecten op de langere termijn en 
op verschillende (beleids-)terreinen. Verschillende onderzoeken1 hebben dit positieve effect al 

bevestigd, dus dat hoeven wij zelf niet meer te meten en te onderzoeken. Wel wordt door 
verscheidene onderzoekers aangegeven dat “sport en bewegen ontegenzeggelijk op tal van 
gebieden positieve effecten kan hebben. Of die effecten worden gerealiseerd, is geheel 
afhankelijk van de context waarin de activiteiten worden aangeboden”2. Goed integraal 
beleid houdt in, dat men op de hoogte is van de verschillende werkzame bestanddelen van 
sport die een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke en economische doelen. Dat 

deze effecten niet makkelijk en snel meetbaar zijn, mag geen reden zijn om minder prioriteit te 
geven aan sporten en bewegen. 
 
3.4 Beleidsuitgangspunten 

Vanuit de missie, de visie en de doelstelling volgen een aantal beleidsuitgangspunten die de 
basis vormen voor de verdere uitwerking en realisatie van deze nota sport en bewegen. De rol 

die sport en bewegen heeft gekregen in de strategische visie en het coalitieprogramma 2010-
2014 is hierin meegenomen. Een kanttekening die hierbij vooraf gemaakt moet worden is dat, 
mede gelet op de opgelegde bezuinigingen van rijkswege, de haalbaarheid hiervan sterk 
afhankelijk is van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Er zal daarom naar 
gestreefd worden deze beleidsnota budgettair neutraal door te voeren, al zal er mogelijk 

geschoven moeten worden met middelen tussen de betrokken beleidsterreinen. 
 
Verantwoordelijkheid 
“Voldoende bewegen” is allereerst een verantwoordelijkheid van het individu, vervolgens van 
sportverenigingen en andere vormen waarin individuen zich hebben”‘verenigd”, en ten slotte 
van de professionele partijen en de gemeente. Dit is ook conform de uitgangspunten van de 

WMO en sluit aan bij de gedachte achter Samen…Werkt, te weten”eerst zelf doen, dan 
samen doen en ten slotte samen doen met ondersteuning van de gemeente (en professionele 
partijen)”. De rol van de gemeente is in de eerste plaats voorwaardenscheppend, faciliterend, 
en waar mogelijk stimulerend en regisserend. Daarnaast moet duidelijk zijn waar men in de 
gemeente voor sport- en bewegings-activiteiten terecht kan. 
 

Integraliteit 
Het sport- en beweegbeleid raakt vele andere beleidsterreinen en er zijn dan ook vele partijen, 
intern en extern, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling. Het 
integraal inzetten van instrumenten om de hoofddoelstelling te bereiken is dan ook van 
cruciaal belang. Het gaat hier dus om ontkokering: verschillende taakvelden combineren en 
krachten bundelen. Sport is niet langer een op zichzelf staand beleidsterrein. Waar mogelijk en 

wenselijk (financieel en organisatorisch gezien) zal aangesloten worden bij initiatieven vanuit 
de Rijksoverheid en Provincie. 
 
 

                                                      
1
 Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld www.mulierinstituut.nl  

2
 Effecten van sport en bewegen op school, 2007, van Harry Stegeman van het Mulier Instituut in opdracht van de Alliantie 

School & Sport 
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Sport- en beweegaanbod 
Zoals ook blijkt uit de beschikbare sportvoorzieningen, streeft de gemeente Geldrop-Mierlo 

naar een breed aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden voor zowel de georganiseerde 
als ongeorganiseerde sporter. Verwijzend naar het subsidiebeleid geldt hierbij dat de 
activiteiten van verenigingen of organisaties voor tenminste 60% gericht moeten zijn op de 
inwoners van Geldrop-Mierlo. Hier kan wel een uitzondering op worden gemaakt in het geval 
van een unieke sportvorm die nergens in de omgeving te beoefenen is en waar wel 
voldoende animo voor is (afhankelijk van sport en benodigde investeringen). Daarbij is sport 

ook een belangrijke factor voor recreatie, toerisme en economie (toeristen, nieuwe inwoners 
en bedrijven). 
 
Accommodaties  
Sportaccommodaties vormen een belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur van de 
gemeente, omdat voor veel sporten een accommodatie nodig is om ze goed te kunnen 

beoefenen. Om sporten en bewegen mogelijk te maken en te stimuleren vindt het 
gemeentebestuur het dan ook belangrijk dat er in de gemeente voldoende 
sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit die, waar mogelijk, multifunctioneel worden 
gebruikt. Kwantitatieve en kwalitatieve normen die bij de aanleg of renovatie van 
accommodaties gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de standaardnormen van NOC*NSF 
en de sportbonden. Voor wensen van sportverenigingen die deze standaardnormen te boven 

gaan (luxe wensen), geldt dat de hiermee gemoeide meerkosten geheel voor rekening 
komen van betreffende verenigingen. 
 
Vanuit het oogpunt van efficiëntie en verantwoord inzetten van overheidsmiddelen streeft de 
gemeente bij accommodaties  - die (mede) door de gemeente worden gerealiseerd, 
beheerd en onderhouden - naar een zo maximaal mogelijke bezetting. De gemeente 

investeert immers niet om vervolgens een accommodatie (gedeeltelijk) leeg te laten staan. 
Het gaat om maatschappelijk kapitaal dat zo breed mogelijk moet worden ingezet, met een 
zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. 
 
Bij renovatie en nieuwbouw van accommodaties is er binnen de financiële haalbaarheid 

hiervan, aandacht voor flexibiliteit en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld vermindering van 
energieverbruik. 
 
Sportverenigingen en vrijwilligers 
Verenigingen vervullen een zeer belangrijke rol binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. We 
willen graag verenigingen die laagdrempelig zijn, ambitie hebben, ondernemend zijn en de 

samenwerking aangaan. Financieel sterke verenigingen met een goed gekwalificeerd kader 
en een meerjarenvisie zijn daarbij van belang. 
 
Vrijwilligerswerk is een wezenlijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Ook de strategische visie 
van de gemeente Geldrop-Mierlo noemt dit onderwerp expliciet: “Ten aanzien van sport dient 
de aandacht vooral gericht te worden op het behoud en vergroten van het aantal vrijwilligers. 

In ieder geval wordt aandacht besteed aan de professionalisering”. Het coalitieprogramma 
zegt daarover het volgende: “Verder zal het beleid om vrijwilligers te werven en te behouden 
voor verenigingen uitgebreid worden”. Zonder vrijwilligers geen vereniging en zonder 
vrijwilligers geen georganiseerde sport. Het is de gemeente dus veel waard dat de vrijwilligers 
in de sportverenigingen behouden blijven en dat zij hun vrijwilligersfunctie optimaal kunnen 
uitoefenen. 

 
Ondersteuning van deze verenigingen is dan ook van groot belang. In dit verband willen we 
niet onbelicht laten, dat het aannemelijk is dat de verhoging van de pensioen- en AOW- 
leeftijd (op termijn) een negatief effect zal hebben op het aantal vrijwilligers binnen (sport-) 
verenigingen. Niet uitgesloten moet worden dat door deze en demografische ontwikkelingen 
de vitaliteit van een vereniging dermate in het gedrang komt, dat samenwerking of fusie met 

(een) andere vereniging(en) noodzakelijk is. 
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Inwoners en informatie 
Om te kunnen sporten en bewegen moet men allereerst op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden daarvoor. Inwoners moeten dus goed op de hoogte zijn van de sport- en 
beweegmogelijkheden in onze gemeente. Een sportloket/één aanspreekpunt binnen de 
gemeente is hierbij van groot belang, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen met 
vragen en interne afstemming beter mogelijk is. 
Om monitoring en evaluatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat we inzicht hebben in het 
sport- en beweeggedrag van onze inwoners. 

 
Doelgroepen 
Vanzelfsprekend willen wij dat al onze inwoners zoveel mogelijk sporten en bewegen. In deze 
nota voor sport en bewegen hebben wij echter specifiek aandacht voor de volgende 
doelgroepen: 

• � Jeugdigen; 
• � Mensen met functionele beperkingen. 

 
Wij hebben voor de eerste doelgroep gekozen omdat uit onderzoek blijkt, dat wanneer 
mensen al tijdens hun jeugd met sporten en bewegen in aanraking komen, de kans groter is 
dat ze later ook een actieve rol blijven vervullen in het verenigingsleven. Dit wordt in de door 
de raad vastgestelde strategische visie van Geldrop-Mierlo onderschreven.  

Voor de doelgroep “mensen met een functionele beperking” is specifiek aandacht gevraagd 
bij het opstellen van de SWOT-analyse (zie bijlage).  Voor deze doelgroep is het vaak lastig om 
eigen verantwoordelijkheid te nemen om voldoende te bewegen (bijvoorbeeld door het 
ontbreken van sport- en beweegaanbod en voorzieningen). De toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van de WMO en de transities bieden wellicht mogelijkheden hier invulling aan 
te geven. 

 
Sport en onderwijs 
Kinderen en jongeren kunnen we juist binnen de school bereiken. Een koppeling tussen 
onderwijs en sport is de mogelijkheid bij uitstek om jeugd en jongeren in beweging te krijgen. 
De gemeente kan verbindingen tussen sport en onderwijs stimuleren. 

Het coalitieprogramma benoemt deze verbindingen als volgt: “Deelname aan 
sportverenigingen en culturele activiteiten zal actief gestimuleerd worden zo mogelijk in 

combinatie met onderwijs”. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een samenwerking 
tussen naschoolse opvang, sport- en culturele verenigingen, buurtsportcoaches en het 
onderwijs (dat hierin een essentiële rol speelt).  
Zoals op bladzijde 4 wordt aangegeven heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat 

sport en bewegen positieve maatschappelijke effecten heeft op de langere termijn en op 
verschillende terreinen. Zo is aangetoond, dat kinderen die 1 uur bewegingsonderwijs per dag 
krijgen significant beter presteren bij andere vakken. De inspanningen die op jonge leeftijd 
gedaan worden, zijn een investering voor de toekomst.  
 

 

4. Welke rol kan sport en bewegen spelen? 

Welke rol kan sport en bewegen spelen, om van Geldrop-Mierlo een vitale gemeente te 
maken? Een gemeente met een gezond leef-, werk- en vestigingsklimaat? Sport en bewegen 
kun je als instrument op verschillende gebieden inzetten (bijvoorbeeld bij het verbeteren de 
volksgezondheid, het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie en bij 
opvoedingsondersteuning). In dit hoofdstuk wordt de rol van sport en bewegen in relatie tot 

enkele thema’s nader uitgewerkt.   
 

4.1 De functie van sport en bewegen bij het verbeteren van de volksgezondheid  

De verbetering van de gezondheid van de inwoners wordt vooral nagestreefd door het 
stimuleren van de sport- en beweegdeelname van de inwoners, een goed accommodatie- 
en voorzieningenbeleid en de intensivering van de samenwerking tussen sportverenigingen, 

onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties, welzijns- en (gezondheids)zorginstellingen en het 
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bedrijfsleven. Deze vorm van samenwerking kan leiden tot aantrekkelijke beweegconcepten 
voor diverse doelgroepen met diverse doeleinden. 

 
4.2 De maatschappelijke rol van sport en bewegen 

De toenemende individualisering van de maatschappij heeft tot gevolg dat de 
verbondenheid met anderen steeds verder afneemt. Sport daarentegen zorgt juist voor 
nieuwe verbintenissen en zorgt ervoor dat mensen dichter bij elkaar komen. Bij het bevorderen 
van de leefbaarheid, de sociale samenhang en de maatschappelijke participatie in onze 

beide kernen kunnen de sportverenigingen een belangrijke rol spelen. Geldrop-Mierlo kent 
een bloeiend verenigingsleven en de sportverenigingen vormen daarbij een belangrijk 
onderdeel.  
 
Sportverenigingen hebben dus ook een sociale functie, naast de gezondheidsbevorderende 
aspecten. Of je nu actief aan sport doet binnen een vereniging of passief je bijdrage levert. 

Denk hierbij aan thema’s als: 
• participatie – meedoen: 

- sociale samenhang (sociale cohesie); 
- integratie (ondersteunen van interetnische contacten); 
- vrijwilligersbeleid; 
- participatie voor mensen met een beperking (prestatieveld 5 van de Wmo). 

 • leefbaarheid: 
- weerbaarheid; 
- preventie overlast en vandalisme; 
- waarden en normen (sportiviteit en respect, fairplay); 
- veiligheid. 

 

4.3 Sport en bewegen als pedagogisch instrument 

Sport en bewegen kan ook een belangrijke bijdrage leveren in de ondersteuning van 
jeugdigen en hun ouders bij opvoedingsproblemen, het tegengaan van vroegtijdig 
schoolverlaten en in de (signalering van) ontwikkelingsachterstanden (prestatieveld 2 van de 
Wmo). De gemeente kan de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen stimuleren 

en sportverenigingen/ sportaanbieders ondersteunen bij het sport- en beweegaanbod tijdens 
en na schooltijd, sportieve naschoolse opvang en dagarrangementen. 
 
4.4 Sport en bewegen in relatie tot recreatie  

Met recreatie bedoelen we sport en bewegen in de openbare ruimte en in het buitengebied 
van onze gemeente. Het is goed om recreatie bij sport- en beweegdoelstellingen te 

betrekken. Denk daarbij aan de aanleg en goed onderhoud van openbare 
recreatievoorzieningen, als wandel-, fiets-, ruiter-, skeeler, kano-, schaats- en vaarroutes en aan 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuurgebieden. 
Daarnaast kunnen evenementen op het gebied van sport en bewegen een positieve invloed 
hebben op recreatie en toerisme  
Sportevenementen hebben verder vaak een voorbeeldfunctie voor de (jeugdige) inwoners en 

gelden derhalve ook als instrument voor sportstimulering. 
 
 
5. Wat is daarvoor nodig?  

Wat is er voor nodig, om met de inzet van “sport en bewegen” als instrumentarium, Geldrop-
Mierlo tot een vitale gemeente te maken. Een gemeente met een gezond leef-, werk- en 

vestigingsklimaat. Een gemeente waar sport en bewegen centraal staat.   
 
5.1 In stand houden van het huidige voorzieningenniveau 

Sportaccommodaties  
Vrijwilligersorganisaties zijn voor het uitvoeren van hun activiteiten vaak afhankelijk van een 
goed onderhouden – en betaalbare – (sport)accommodatie. Met het ontwikkelen van het 

accommodatiebeleid is er meer uniformiteit gekomen in de berekeningsmethodiek van de 
huurtarieven voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Daar waar nodig is maatwerk 
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geleverd. Verenigingen is de mogelijkheid geboden de “eigen” accommodatie onder te 
verhuren, waardoor een meer multifunctioneel gebruik en/of het realiseren van een betere 

bezettingsgraad mogelijk is (veel sportvoorzieningen blijven overdag immers onbenut).  
 
De gemeenteraad vindt het van groot belang om verenigingen daar waar mogelijk te 
faciliteren. In het coalitieprogramma 2010-2014 staat aangegeven, dat voorzieningen voor het 
verenigingsleven zoveel mogelijk behouden dienen te worden. Binnen het sportbeleid is dit 
dan ook één van de speerpunten.  

 
Privatiseren en afstoten accommodaties 
De gemeenteraad heeft tijdens de kerntakendiscussie aangegeven, dat vastgoedbezit geen 
kerntaak is. Met het vaststellen van het plan van aanpak in het raadsplein van 5 november 
2012  is een start gemaakt met het inkrimpen van het gebouwenbestand van de gemeente.  
 

Openbare (speel)ruimte 
De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk op een manier ingericht waarin kinderen en 
jongeren, maar ook volwassenen, zich in een ‘gezonde en beweeglijke’ wijk kunnen uitleven. 
Dit is niet alleen van belang met oog op de verstening van onze samenleving, maar ook 
omdat op deze manier tegemoet gekomen wordt aan de stijgende trend van flexibel en 
ongeorganiseerd sporten en bewegen.  Zorg in de wijk voor sport- en speelruimte die de jeugd 

uitnodigt tot bewegen. Denk aan het stimuleren van langzaam vervoer (lopen, fietsen) en 
scheppen van voorwaarden voor (ongeorganiseerde) sport, door bijvoorbeeld openbare 
speelruimtes en schoolpleinen zó in te richten dat jongeren willen bewegen.  
Bij het vormgeven van het speelruimtebeleid is een meer integrale aanpak toegepast volgens 
de methodiek van “Samen…Werkt”. Kinderen zijn nadrukkelijk in het proces betrokken. Samen 
met gebiedpanels, gebiedsregisseurs, buurtsportcoaches zal in de toekomst invulling worden 

gegeven aan de openbare (speel)ruimte. 
 
5.2 Sportstimulering  

Sporten en bewegen is gezond. Het helpt om overgewicht te bestrijden en hart- en vaatziektes 
tegen te gaan. Hoewel iedereen wel weet dat bewegen een bijdrage levert aan een 

gezonde levensstijl, komt het er toch niet altijd van om te sporten. 
 
Structurele inzet van buurtsportcoaches 
Het Rijk wil met het Programma “Sport en bewegen in de buurt” gemeenten ondersteunen  in 
het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners door de inzet van 
buurtsportcoaches. Het Rijk stelt daarvoor, op basis van cofinanciering (40% Rijk en 60% 

Gemeenten en/of derden) per fte +/- € 20.000,-- beschikbaar.  In april 2012 heeft de gemeente 
Geldrop-Mierlo een deelnameverklaring ondertekend in het kader van dit Rijksprogramma. 
Daarmee verklaart de gemeente, dat zij zich zal inspannen om voor uiterlijk 1 januari 2016 een 
aantal van 3,3 fte buurtsportcoaches in dienst te (laten) nemen.  Inmiddels zijn de rijksmiddelen 
toegekend en is besloten de buurtsportcoaches onder te brengen bij de LEV-groep. De 
subsidieafspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst (2012-2013). In 2013 zullen de 

buurtsportcoaches aangetrokken worden. 
 
De primaire taak van de buurtsportcoaches is het stimuleren van inwoners om te gaan sporten 
en bewegen,  het organiseren van sport- en beweegactiviteiten in de wijk en het 
ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van deze activiteiten. Verder zijn ze de 
verbindende factor tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals;  zorg, 

gezondheid, bedrijven, bso/kinderopvang en onderwijs. Hierdoor kunnen de 
buurtsportcoaches tevens een bijdrage leveren aan lokale opgaven als het bevorderen van 
de gezondheid en de leefbaarheid (in samenwerking met de gebiedsregisseurs). De 
buurtsportcoaches zijn dus ook instrumenten in het uitdragen van Samen….Werkt. 
 
Het Programma “Sport en bewegen in de buurt” heeft geen structureel karakter, maar een 

looptijd van vier jaar (2012-2015). De ervaring leert ons, dat het rijk de subsidiebijdrage na de 
periode van co-financiering zal stoppen. Voor de continuïteit van het sport- en 
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beweegaanbod in de wijk is het van groot belang, dat ook na deze periode de activiteiten en 
de professionele ondersteuning daarbij worden voortgezet. Alleen een structurele inzet kan op 

termijn effect hebben op het sporten en bewegen in Geldrop-Mierlo. Het is daarom zaak, dat 
naast een structurele gemeentelijke bijdrage ook derden (woningcorporaties, bedrijven, zorg-
/ziekteverzekeraars) worden benaderd voor de financiering. Vooralsnog kan de inzet van de 
buurtsportcoaches en de organisatie van sport- en beweegactiviteiten in de wijk bekostigd 
worden uit het door de raad beschikbaar gestelde budget (collectieve voorzieningen en 
activiteiten). 

 
KIDSsport  
In het kader van de Breedtesportimpuls is de gemeente Geldrop-Mierlo in 2007 gestart met het 
project KIDSsport. De intentie van KIDSsport is het creëren van een grotere en intensievere 
sportdeelname bij kinderen (groepen 5 tot en met 7), het versterken en ontwikkelen van 
nieuwe samenwerkingsverbanden (onderwijs – sportverenigingen) en een multifunctioneel 

gebruik van sportaccommodaties.  
Tijdens de gymlessen op school maken kinderen kennis met diverse sporten, die in de directe 
omgeving ook in verenigingsverband worden aangeboden. De groepsleerkracht verzorgt de 
kennismakingslessen met ondersteuning van stagiaires van de sportopleidingen CIOS of ALO. 
Een sport komt drie weken achtereenvolgend aan bod. Welke sporten dit zijn, is afhankelijk 
van de deelnemende sportverenigingen en basisscholen. Een deelnemende sportvereniging 

kan ervoor zorgen dat de kennismakingslessen aansluiten op het sportaanbod van de 
vereniging. Zij kan ondersteuning bieden bij de lessen, materialen aanleveren of een trainer de 
lessen laten verzorgen. Aangezien het organiseren van KIDSsport geen gemeentelijke taak is, is 
gekozen om dit project met ingang van augustus 2012 onder te brengen bij de taken van de 
buurtsportcoach.   
 

Rabo Sport Kids 
Op initiatief van een werkgroep uit de ledenraad van Rabobank Dommelstreek is op 27 
september 2012 – in het kader van het “Jaar van de Cöoperatie” - het project Rabo Sport Kids 
van start gegaan. De Rabobank is een samenwerking aangegaan met de gemeente 
Geldrop-Mierlo, Fontys Sporthogeschool, de LEV-groep, Stichting De Eenbes, de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen en Sportkoepel GeMs.  
 
Doel van Rabo Sport Kids is het stimuleren van beweging bij de Geldropse jeugd. De 
deelnemende scholen kunnen kiezen uit onder meer de volgende activiteiten: 
Capoeira(combinatie Braziliaanse vechtdans en muziek), Breakdance, Kidssafety (sociaal en 
fysieke weerbaarheid), Scool on wheels (ervaar sporten met een handicap), Freerunnen, 

Zumba en Jongleren. Daarnaast hebben scholen de keuze, om stagiaires van de Fontys 
Sporthogeschool in te zetten voor de verzorging en ondersteuning van de reguliere gymlessen 
op school. De scholen kiezen zelf de onderdelen, die zij willen aanbieden aan hun leerlingen 
en welke groepen ze betrekken bij het project.  
 
Het project Rabo Kids Sport wordt als meerjarenprogramma (3-4 jaar) aangeboden en op 

termijn als onderdeel van KIDSsport door de buurtsportcoaches (LEV-groep) uitgevoerd. 
Financiering van het project geschiedt door Rabobank Dommelstreek, de middelen uit het 
Rijksprogramma “Sport en bewegen in de buurt” en de gemeente Geldrop-Mierlo.   
 
Professionele ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten 
Kwaliteit waarborgen: inzet van buurtsportcoaches en (sport)docenten ondersteunt door 

stagiaires van de sportopleidingen CIOS of ALO en de studenten van de Fontys 
Sporthogeschool. 
 
Maatschappelijke stages 
De samenleving kenmerkt zich door voortschrijdende individualisering. En dat terwijl de 
Nederlandse samenleving behoefte heeft aan maatschappelijke betrokkenheid. Het vorige 

kabinet wilde jongeren graag meer betrekken bij de maatschappij en hen bewust maken van 
de positieve invloed die zij op hun directe omgeving kunnen hebben. Met maatschappelijke 
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stages leerden jongeren die omgeving op een andere manier kennen en maakten ze kennis 
met nut en noodzaak van vrijwilligerswerk. Daardoor kregen ze inzicht in het feit dat 

vrijwilligerswerk in onze maatschappij echt noodzakelijk is en dat er dus ook een beroep op 
hen gedaan kan worden om zich vrijwillig in te zetten. De LEV-groep en het Strabrecht College 
worden door het Rijk gesubsidieerd voor de werkzaamheden van stagemakelaar en 
coördinerende werkzaamheden. 
Het huidige kabinet is volgens het regeerakkoord echter voornemens, de maatschappelijke 
stages met ingang van het schooljaar 2015-2016 niet voort te zetten. Wat dit voor onze 

gemeente en het Strabrecht College betekent, is nog niet bekend. Met het vervallen van de 
verplichting stelt het Rijk ook niet langer de middelen beschikbaar. In ieder geval kunnen 
organisaties nog ruim 2 jaren meedoen met de maatschappelijke stages en ondersteuning 
krijgen van de stagemakelaar van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
 
Subsidie als stimuleringsinstrument 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft haar subsidiebeleid met ingang van 2006 aangepast door 
niet langer in de exploitatie te subsidiëren, maar gericht op activiteiten. Hierdoor komt het 
sturingsinstrument subsidie beter tot zijn recht. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2012 het 
subsidiebeleid, het subsidieprogramma en de Algemene Subsidieverordening voor een nieuwe  
periode van 4 jaar vastgesteld. Met uitzondering van een verdere deregulering – waardoor de 
uitvoering van het subsidiebeleid verder wordt vereenvoudigd voor zowel 

vrijwilligersorganisaties als gemeente – wordt het bestaande beleid gecontinueerd.  
 
De gemeente Geldrop-Mierlo wil toe naar een zorgzame samenleving (collectieve WMO). 
Afgelopen jaren is voortvarend van start gegaan met de voorbereiding van de transities 
Jeugdzorg, begeleiding AwbZ en WWnV (Wet Werken naar Vermogen). Dit heeft onder meer 
geleid tot de nota’s “Persoonlijk en dichtbij” en “Voor elkaar”. In de komende periode zullen 

we nadrukkelijk aandacht geven aan activiteiten voor doelgroepen die primair op de eigen 
woon- en leefomgeving zijn aangewezen (bijvoorbeeld mensen met een functionele 
beperking). Daarnaast worden door (en met) onze inwoners initiatieven ontplooid. In eerste 
instantie zullen deze activiteiten bekostigd worden als pilotprojecten (artikel 23, ASV). In de 
loop van 2015 wordt bekeken of, en zo ja hoe de initiatieven structureel geïmplementeerd 

kunnen worden in het subsidiebeleid.  Tevens zullen wij alle activiteiten en normbedragen die 
nu in het subsidieprogramma zijn opgenomen, opnieuw tegen het licht houden. “Sport, 
bewegen en zorg” – de speerpunten die voortkomen uit de strategische visie – zullen extra 
aandacht krijgen bij te subsidiëren activiteiten. Dit geldt ook bij het toekennen van subsidies 
aan nieuwe initiatieven. De gemeenteraad heeft hiervoor bij het vaststellen van het 
subsidiebeleid 2013-2016 – voor de komende vier jaren – eenmalig € 20.000,-- structureel 

gesteld.  
 
“Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen” 
De gemeente Geldrop-Mierlo wil een gemeente zijn waarin inwoners “zo veel mogelijk kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.” Om deelname aan sportactiviteiten ook voor de meest-
kwetsbaren in onze samenleving mogelijk te maken is in het verleden de bijdrageregeling 

Welzijnsactiviteiten in het leven geroepen voor inwoners met een inkomen tot 120% van het 
minimumloon. 
 
Door de aanhoudende economische terugval en de ingrepen die de Rijksoverheid pleegt in 
de sociale zekerheid is een nieuwe visienota opgesteld, die voor Geldrop-Mierlo de garantie 
moet bieden voor het behoud van het sociale gezicht. Op 16 april 2012 heeft de raad 

ingestemd met de nota “Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen”, waarin de uitgangspunten 
voor het toekomstige armoedebeleid zijn opgenomen.  
 
Eén van de uitgangspunten uit de visienota is, om met het instrument individuele bijzondere 
bijstand passend maatwerk te leveren. Vanuit het principe van de individuele benadering 
wordt niet gekozen om groepen burgers te benoemen, die met voorrang moeten worden 

geholpen. Hierop wordt één uitzondering gemaakt, “de meest-kwetsbaren in onze 
samenleving“, namelijk kinderen. In de door de raad vastgestelde beleidsnota “Ik ben de 
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Toekomst” is ingezet op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Het 
opgroeien in een situatie waarin kinderen - om financiële redenen- geen 

ontwikkelingsmogelijkheden hebben, kan ze al in een vroeg stadium op een achterstand 
zetten die ze later wellicht niet meer kunnen inlopen. Binnen het armoedebeleid willen we dan 
ook komen tot een stevig instrument waarmee ook kinderen in een minder bevoorrechte 
positie in staat worden gesteld hun talenten op het gebied van sport en cultuur te ontdekken. 
In de nieuw op te stellen verordening zullen de ruimere mogelijkheden worden uitgewerkt.  
 

5.3 Een inspirerende omgeving voor vrijwilligers en professionals  
Om vrijwilligers en professionals volledig tot hun recht te laten komen is het zaak, dat zij hun 
taken in  een inspirerende omgeving kunnen uitoefenen en daar waar nodig (professionele) 
ondersteuning krijgen. Als gemeente kunnen wij hen daar in enkele gevallen in faciliteren. 
 
Steunpunt vrijwilligerswerk  

Verenigingen en instellingen hebben geen bestaansrecht zonder vrijwilligers. In tijden van 
individualisering is het voor verenigingen vaak moeilijk om voldoende vrijwillig kader te vinden. 
Als gemeente willen wij hen daarbij actief ondersteunen. Met ingang van 2007 zijn in de 
begroting financiële middelen opgenomen voor het uitvoeren van een stimuleringsbeleid, met 
als doel het werven en vasthouden van vrijwillig kader voor verenigingen en instellingen. De 
ondersteunende taken zijn door de gemeente ondergebracht bij het Steunpunt 

vrijwilligerswerk van de LEV-groep. 
 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is dé expert op het gebied van vrijwillige inzet en beschikt over 
een uitgebreide vacaturebank. Het vormt de spil tussen vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties, die de hulp van vrijwilligers goed kunnen gebruiken.  
Als een vereniging een goed plan heeft, maar te weinig armslag om dat te kunnen realiseren, 

dan ondersteunt het Steunpunt bij het vinden van samenwerkingspartners. Verder ontvangen 
vrijwilligersorganisaties regelmatig een nieuwsbrief, waarin actuele informatie staat over 
ontwikkelingen, thema’s, symposia, projecten en activiteiten. Het Steunpunt verzorgt 
daarnaast trainingen aan vrijwilligers en organisaties. 
Ook in de toekomst zullen wij de ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers kritisch blijven 

volgen en daar waar nodig extra ondersteuning bieden.  
 
VNG Vrijwilligersverzekering 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij Centraal Beheer Achmea de VNG 
Vrijwilligersverzekering afgesloten. Een collectieve verzekering waarbij alleen de vrijwilliger 
verzekerd is en die alleen de risico’s dekt die direct het gevolg zijn van, of verband houden 

met vrijwilligerswerk. Het is een  vangnetverzekering, die alleen uitkeert als een andere 
verzekering dat niet of onvoldoende doet.  Een extra service dus.   
Inmiddels is gebleken dat de informatie over de vrijwilligersverzekering op de gemeentelijke 
website niet volledig is. Met name ten aanzien van de vangnetfunctie. Besloten is om de tekst 
op de website hierop aan te passen en inwoners ook via het weekblad hierop te wijzen.  
Verenigingen en instellingen blijven primair verantwoordelijk voor het afsluiten van 

verzekeringen die hun specifieke organisatie nodig heeft. Dat verschilt per vereniging/instelling. 
Vanuit het vrijwilligersbeleid ondersteunt de gemeente de organisaties door de collectieve 
vrijwilligersverzekering aan te bieden. 
 
Deskundigheidsbevordering 
De belangstelling voor vrijwilligerswerk en (vrijwillige) kaderfuncties neemt af, onder meer 

vanwege de eisen die tegenwoordig gesteld worden aan bepaalde functies. Om vrijwilligers 
beter toe te rusten voor hun taak binnen de organisatie is het voor erkende organisaties 
mogelijk een aanvraag in te dienen voor subsidie voor cursussen in het kader van 
deskundigheidsbevordering. De subsidie bedraagt 75% van de cursuskosten, tot maximaal        
€ 750,- per cursus per persoon.  
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Sportkoepel GeMs 
Uit de SWOT-analyse blijkt dat Sportkoepel GeMs een te beperkte rol heeft en te weinig 

bekend is in Geldrop-Mierlo. In de afgelopen periode is de sportkoepel nadrukkelijk betrokken 
bij  de totstandkoming van de sport- en beweegnota, de invulling van de rijksregeling “Sport 
en bewegen in de buurt”, het project “Geldrop Sport kids van Rabobank Dommelstreek en de 
samenwerking met de St. Anna Zorggroep op het gebied van beweegprogramma’s.  
Daarnaast vervult GeMs een belangrijke rol in de dialoog tussen sportaanbieders en sporters. 
De sportkoepel zelf is van mening, dat haar rol als belangenbehartiger in de loop der jaren is 

veranderd en dat sportverenigingen behoefte hebben aan goede professionele 
ondersteuning. Wij zullen daarom op termijn in gesprek gaan met Sportkoepel GeMs en de 
LEV-groep over hun toekomstige rol op sport- en beweeggebied in Geldrop-Mierlo. 
 
Sportmedische voorzieningen 
Geldrop-Mierlo staat voor goede sport(medische) voorzieningen. Het St. Anna Ziekenhuis 

geniet , door haar relaties in de sportwereld, een grote bekendheid als sportmedisch centrum. 
Hier liggen voor de gemeente kansen om zich te manifesteren. Als gemeente kunnen we in de 
voorwaardenscheppende zin een rol van betekenis spelen. Niet alleen de “feitelijke” zorg 
komt daarbij om de hoek kijken, maar ook gebieden die “raken” aan de zorgverlening, zoals 
wellness, recreatie en sport.  
 

Het medische domein speelt een belangrijke rol voor het welbevinden van burgers en is 
flankerend en deels overlappend met het sociale domein. Aansluiting van het medische 
domein op het sociale domein op niveau van dienstverlening is wenselijk en zelfs ook 
noodzakelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan preventieve geneeskunde, zorg 
rondom kwetsbare ouderen en jeugdgezondheidszorg. 
 

TopSupport is het medisch sportgezondheidscentrum van de St. Anna Zorggroep. Bij 
TopSupport kun je terecht voor (sport)medische adviezen, onderzoeken en inspannings-testen, 
fysiotherapeutische herstelprogramma's, beweegprogramma’s en revalidatie-trajecten op 
maat (voor mensen met een chronische aandoening zoals Diabetes, COPD, Multiple Sclerose 
of Parkinson). 

 
In het kader van de samenwerking tussen de St. Anna Zorggroep en de gemeente worden op 
dit moment de mogelijkheden op dit gebied in kaart gebracht. De raad wordt hierover 
afzonderlijk van de sport- en beweegnota geïnformeerd. 
 
5.4 Laagdrempelige mogelijkheden tot bewegen in nabijheid van doelgroepen 

Geldrop-Mierlo kent al enkele initiatieven, die het inwoners mogelijk maken op een 
laagdrempelige manier in de eigen woon- en leefomgeving te bewegen. In deze paragraaf 
geven we een toelichting op bestaande activiteiten en initiatieven die hier wellicht in de 
toekomst een waardevolle aanvulling op zijn.  
 
Sportverenigingen 

De sportverenigingen zijn een groot en belangrijk onderdeel van de sportinfrastructuur. Naast 
het bieden van de mogelijkheid om te sporten, hebben verenigingen ook een grote 
maatschappelijke functie. Zo kent sport het grootste aantal vrijwilligers en speelt sociale 
cohesie een belangrijke rol. 
 
Door allerlei ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker om als vereniging goed te kunnen 

blijven functioneren. Aan de ene kant worden er steeds meer eisen aan de sportverenigingen 
gesteld, terwijl aan de andere kant bijna alle verenigingen te maken hebben met een 
vrijwilligerstekort. De gemeente Geldrop-Mierlo kent al verschillende vormen van 
verenigingsondersteuning. In overleg met Sportkoepel GeMs en de LEV-groep 
(buurtsportcoaches) zal bekeken worden, of deze ondersteuning voor verenigingen 
toereikend is om ook in de toekomst een belangrijke speler te kunnen blijven in het veld. 
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Meer bewegen voor ouderen 
Zorgbureau Ananz (onderdeel van de St. Anna Zorggroep) organiseert in samenwerking met 

lokale Geldropse organisaties al verschillende jaren “Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)”. 
Dit is een bewegingsactiviteit, die is gericht op de specifieke situatie van de ouder wordende 
mens. Het beoogt de bevordering van de motorische activiteiten van ouderen met als doel 
hun betrokkenheid bij de wereld om hen heen te optimaliseren, zodat zij lichamelijk, geestelijk 
en sociaal zo lang mogelijk optimaal zullen blijven functioneren. 
 

De beweegactiviteiten binnen Ananz sluiten aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden 
van de deelnemers. Bij het aanbieden van de groepslessen wordt gebruik gemaakt van 
muziek, zang en diverse kleurrijke en veilige materialen. De lessen vinden plaats in een 
sfeervolle omgeving, waar de cliënt zichzelf kan zijn en in contact kan komen met anderen. 
Kenmerkend ervan is, dat de ouderen uitgenodigd worden tot plezierig en veelzijdig 
bewegen, tot het opdoen van verschillende bewegingservaringen en tot het behouden én 

leggen van contacten. 
 
Ananz biedt de bewoners van al haar woonzorgcentra een breed scala aan 
bewegingsbevorderende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:  loopscholing, 
groepsgymnastiek, wandelen, koersballen, Wii-balanstraining, rolstoeldansen en fysiofitness. 
     

Beweegprogramma’s  
In het afgelopen jaar hebben gesprekken tussen onze gemeente en de St. Anna Zorggroep er 
toe geleid, dat er nieuwe vormen van samenwerking zijn verkend. Er zijn vier thema’s 
benoemd. Eén van die thema’s is “Beweeg/gezondheidsprogramma’s in de wijk”. De 
programma’s sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen om meer te investeren in preventie 
van chronische en welvaartsziekten. 

TopSupport, het sportmedisch centrum van de St. Anna Zorggroep, heeft - inspelend op deze 
ontwikkelingen - online en medische beweegprogramma’s voor diverse doelgroepen 
ontwikkeld. Focus daarbij is het verantwoord sporten/bewegen in een veilige maar 
stimulerende omgeving. 
 

In samenwerking met Topsupport (onderdeel van de St. Anna Zorggroep) zullen twee pilot 
beweegprogramma’s worden uitgezet in Geldrop-Mierlo. Eén beweegprogramma is gericht 
op de jeugd en een ander op de doelgroep senioren. Uitgangspunt is dat beide doelgroepen 
bestaan uit mensen die gezondheidsproblemen hebben en waarvoor  sport en bewegen een 
instrument is om deze risico’s te beperken. Bij het bepalen van de doelgroep zijn onder meer 
de directies van de basisscholen betrokken, de GGD en de gebiedsregisseurs.  De gemeente 

Geldrop-Mierlo stelt de financiële middelen beschikbaar.  
De beweegprogramma’s worden gedurende minimaal een half jaar (2x per week) 
aangeboden aan maximaal 25 deelnemers per groep in de wijk en thuis. Dit is nodig om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen. Deelnemers zullen daarna zelf via het reguliere 
aanbod aan de slag moeten gaan. De effecten van het bewegen in de wijk worden tijdens 
de duur van het programma gemeten. Het structureel invoeren van deze 

bewegingsprogramma’s in de wijk is in eerste instantie afhankelijk van het succes en 
vervolgens van de beschikbare financiën. Na afloop zullen wij het verloop eerst evalueren, 
voordat er vervolgstappen worden ondernomen. 
 
De Beweegwinkel  
Vanwege het succes in Eindhoven is InnoSportLab Sport en Beweeg! in samenwerking met 

Wooninc. in september 2012 ook een Beweegwinkel gestart in de Kastanjehof te Geldrop. Het 
doel van De Beweegwinkel is het bieden van passende sport-, spel en beweegactiviteiten aan 
senioren (55-plussers), waardoor hun gezondheid en participatie aan de samenleving worden 
bevorderd. Senioren worden vanuit “De Beweegwinkel” uitgedaagd om in beweging te 
komen op een manier die bij hen past. Tevens kunnen ze er terecht met vragen en voor advies 
op maat. De Beweegwinkel is er niet alleen voor bewoners van Wooninc.Plus maar ook voor 

omwonenden.  Het team van De Beweegwinkel bestaat uit een beweegconsulente en 
stagiaires van de Fontys Sporthogeschool.  
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Momenteel wordt het initiatief in Geldrop nog als pilotproject bekostigd door de Provincie 

Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Wooninc. In overleg met Wooninc (en 
InnoSportLab) zullen we bekijken of, en zo ja onder welke condities, we De Beweegwinkel in 
Geldrop een structureel vervolg kunnen geven. Op termijn is het wellicht mogelijk de 
activiteiten bij meerdere woonzorgcentra weg te zetten. Ook in dit traject speelt de 
buurtsportcoach een verbindende rol. 
 

Activiteiten georganiseerd door buurtsportcoaches 
Zoals in paragraaf 5.2 reeds werd vermeld, is hier een belangrijke taak weggelegd voor de 
buurtsportcoaches. Zij zijn de aangewezen personen, om in de wijk - naast het stimuleren van 
sport en bewegen bij jong en oud zijn - samen met vrijwilligers - sport- en beweegactiviteiten te 
organiseren. Daarnaast kunnen zij ook ondersteuning bieden bij beweegactiviteiten die met 
andere partners worden uitgevoerd. 

 
 
6. Financiën  
Door de economische recessie zijn de beschikbare financiële middelen beperkt. Bij de 
uitvoering van deze sport- en beweegnota gaan wij uit van een budgettair neutraal verloop 
met een mogelijke interne verschuiving van middelen (herallocatie van beschikbare 

budgetten). Daarnaast zullen wij voor (aanvullende) financiering van activiteiten op zoek 
gaan naar externe maatschappelijke partners. Indien noodzakelijk komen wij bij uw raad terug 
voor aanvullende middelen. 
Op dit moment ontvangen we voor het realiseren van de buurtsportcoaches in de periode 
2012-2015 jaarlijks een rijksbijdrage van +/- € 65.000,-- (op basis van co-financiering). Van 
gemeentewege zijn door herschikking van middelen individuele voorzieningen in 2013               

€ 100.000,-- beschikbaar. Het project Geldrop Sport Kids wordt mede gefinancierd door 
Rabobank Dommelstreek (uitgangspunt is een jaarlijkse bijdrage van +/- € 15.000,-- gedurende 
een periode van 4 jaar. Hierover moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden). 
Daarnaast is er nog een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar uit de eerdere rijksregeling 
combinatiefunctionarissen en resteert er nog een bedrag van € 78.000,-- uit eerder ontvangen 

BSI-middelen (Brede Sport Impuls/KidsSport).  
 
 
7. Monitoring en evaluatie 
In overleg met alle betrokken partnes op gebied van sport- en bewegen zal een methodiek 
ontwikkeld worden om de effecten van het ingezette beleid te monitoren. Daardoor wordt het 

mogelijk om het sport- en beweegbeleid – indien nodig - tussentijds bij te sturen. 
Aandachtspunten daarbij kunnen zijn; sportparticipatie, verscheidenheid aan sportaanbod, 
gezondheid en aanbod van senioren en sporters met een functionele beperking, etc.. 
 
Het sport- en beweegbeleid Geldrop-Mierlo zal jaarlijks met de sportkoepel GeMs worden 
geëvalueerd. De gemeenteraad wordt vervolgens geïnformeerd over de bevindingen. 


