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Inleiding 
Voor u ligt het procesvoorstel voor de sport- en beweegvisie. Het is aan de raad om hier de kaders 
voor te stellen. In deze memo informeren wij u over het proces met betrekking tot de kaderstelling. In 
dit procesvoorstel wordt eerst weergegeven waarom een sport- en beweegvisie wordt opgesteld. 
Vervolgens worden de processtappen beschreven en ten slotte volgt de planning.  
 
Waarom een sport- en beweegvisie? 
Het huidige sportbeleid is niet meer actueel (2015). De afgelopen jaren is de lijn van dit beleid 
doorgezet, namelijk dat Noordoostpolder een energieke gemeente wil zijn met toegankelijke 
(multifunctionele) sportaccommodaties, aandacht voor sportdeelname door kwetsbare doelgroepen, 
inzet op breedtesport en waardering van topsportprestaties en vitale sportaanbieders.  
 
De afgelopen jaren zien we een aantal trends en ontwikkelingen in de sport. Eén van de trends is dat 
‘sport’ zich verbreedt naar ‘sport en bewegen’. Vanuit onder andere welzijn-, zorginstellingen en 
verenigingen wordt meer een verbinding gezocht en gelegd met het sociaal domein. Denk 
bijvoorbeeld aan het terugdringen van eenzaamheid  en het versterken van sociale 
cohesie/verbindingen in een wijk of dorp. Naast deze trend zijn er nog een aantal trends en 
ontwikkelingen. Deze zijn beschreven in bijlage 1. In de sport- en beweegvisie gaan wij ook in op de 
cross-overs (verbindingen) die er zijn tussen sport, bewegen en andere beleidsterreinen.   
 
Begin dit jaar hebben wij een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Een lokale vertaling van het Nationaal 
Sportakkoord. Op basis hiervan ontvangen wij uitvoeringsbudget van het Rijk. Samen met lokale 
sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs en het bedrijfsleven zijn 
ambities geprioriteerd. Met u hebben wij de drie hoofdambities vastgesteld (RV 24 februari 2020):  

 Inclusief sporten en bewegen  

 Van jongs af aan vaardig in bewegen  

 Vitale sport- en beweegaanbieders  
 
Deze ambities worden nu nog verder uitgewerkt in concrete acties en stappenplannen. Belangrijk om 
te vermelden is dat het Lokaal Sportakkoord geen vervanging is van het gemeentelijk beleid.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u de aandacht voor bijvoorbeeld het voorzien in goede 
sportaccommodaties en stimulering van bewegen in de woonomgeving (openbare ruimte) mist. 
Kortom, de ontwikkelingen vragen om actuele sport- en beweegkaders die dienen als basis voor een 
uitvoeringsagenda.  
 
 
  



Processtappen 
 
We voeren de volgende processtappen uit: 

1. Procesvoorstel kaders sport- en bewegen 
De gemeenteraad wordt door het college geïnformeerd over het procesvoorstel. 
 

2. Input ophalen bij commissie Samenlevingszaken (hierna: SLZ)  
In de commissievergadering wordt input opgehaald voor de kaders sport en bewegen. De 
opbrengsten hiervan worden teruggekoppeld aan de sporters en sportverenigingen, waarbij zij 
ook hun input kunnen leveren.  
 

3. Vaststellen kaders sport en bewegen  
In deze kadernotitie wordt de visie en worden de ambities uitgewerkt. Hierbij worden concrete 
doelstellingen benoemd. Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.  
 

4. Uitvoeringsagenda 
Na vaststelling van de kaders wordt de uitvoeringsagenda geschreven. We willen werken met 
een uitvoeringsagenda gelijk aan de Cultuuragenda. Een agenda is flexibeler en dynamischer 
dan een nota en past beter bij deze tijd. Door een agenda met duidelijke kaders op te stellen, 
zijn we vrijer om op natuurlijke momenten aanpassingen te doen in de uitvoeringsagenda. Als 
de kaders of doelstellingen vragen om aanpassingen, gaan wij in overleg met uw raad. De 
uitvoeringsagenda komt ter informatie naar de gemeenteraad. 

 
Planning 
 

Wat Wie Wanneer 

Procesvoorstel kaders sport- en beweegvisie 
 

College van B&W 
Gemeenteraad 

17 november 2020 
19 november 2020 

Kaders sport- en beweegvisie (input ophalen) 
 

Commissie SLZ 11 januari 2021 

Themabijeenkomst ‘kaders sport en bewegen’ College van B&W Januari/februari 2021 

Vaststellen sport- en beweegkaders 
 

Commissie SLZ + 
Gemeenteraad 

15 maart 2021 
29 maart 2021 

Uitvoeringsagenda sport en bewegen 
 

Gemeenteraad Zomer 2021 

 
 
 
 


