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Inleiding 
 
Sittard-Geleen heeft behoefte aan kaderstelling op het vlak van sport en bewegen, waarin visie en 
ambitie tot uitdrukking komen. Kaderstelling is ook noodzakelijk aangezien in toenemende mate de 
vraag wordt gesteld of de huidige infrastructuur (aanbod, schaal en spreiding) toekomstbestendig is 
gezien trends als krimp, vergrijzing, ontgroening, individualisering etc. Verder ontbreekt topsportbeleid 
als wezenlijk onderdeel van het totale sportbeleid en zijn subsidies en andere randvoorwaarden in de 
topsport zijn nog niet geharmoniseerd.  
 
Ook op andere beleidsterreinen wordt op kaderniveau visie en beleid ontwikkeld zoals ondermeer 
integraal jeugdbeleid, onderwijshuisvestingsplan, WMO en evenementenbeleid. Het coalitieakkoord 
legt hoge prioriteit bij het traject accommodatiebeleid. Het betreft hier zowel een masterplan (welke 
voorzieningen en welke spreiding zijn er nodig voor de toekomst) alsook harmonisatie van beheer en 
hieruit voortvloeiend subsidiebeleid.  
 
In deze visienota wordt in de eerste plaats richting gegeven aan de bijdrage die sport en bewegen kan 
leveren om maatschappelijke doelen te realiseren zoals leefbaarheid, gezondheid, 
jongerenparticipatie, sociale cohesie en participatie van de kwetsbare doelgroepen en minderheden. 
We noemen dit ook wel breedtesport. 
Ondanks de vele positieve effecten van sporten en bewegen neemt de verruwing in de sport toe. 
Deze ontwikkeling moeten worden tegengegaan. Er zal ingezet worden op fairplay. 
 
Om de breedtesport optimaal te benutten is er aandacht voor stimulerende werking van topsport en 
het belang van onderlinge samenhang. Topsport stimuleert burgers tot een grotere sportdeelname, 
dat weer leidt tot meer sporttalent dat zich (kan) ontwikkelen tot een topsporter en uiteindelijk 
deelneemt aan topsportevenementen. 
 
De gemeente ziet het als haar taak om ruim aandacht te besteden aan sportverenigingen als een 
belangrijke partner voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. De inzet van vrijwilligers is 
daarbij onontbeerlijk.  
 
Sportvoorzieningen vormen een belangrijke basisvoorwaarde om sportstimulering te kunnen 
realiseren. De gemeente wil in de toekomst meer balans bereiken tussen de kwaliteit, kwantiteit en 
betaalbaarheid van voorzieningen. Vanuit een vraaggerichte benadering en bezettingsgraden zal 
worden bepaald wat het basisvoorzieningenniveau is. Dit zal gebeuren op regionaal, stedelijk en 
buurt- en dorpsniveau. 
 
De gemeente wil subsidies en tarieven meer inzetten als sturingsinstrument om een bijdrage te 
leveren aan de gemeentelijke doelen. 
 
Leeswijzer 
Vanuit een integrale missie, visie en doelstellingen is de visienota opgebouwd aan de hand van een 
aantal pijlers. Deze pijlers moeten niet los van elkaar worden gezien, maar in samenhang met elkaar. 
Het gaat om de pijlers sportstimulering, sportaanbod, sportvoorzieningen, sportnetwerk en subsidies 
en tarieven. Per pijler wordt eerst een korte inleiding gegeven. Vervolgens wordt een beeld gegeven 
van de huidige situatie binnen de pijler als het gaat over de lokale situatie en de belangrijkste trends 
en ontwikkelingen. Bij iedere pijler wordt de gemeentelijke visie geformuleerd die als basis zal 
fungeren voor de verdere uitwerking en voor het maken van beleidskeuzes en het nader bepalen van 
de financiële kaders op het terrein van sport en bewegen. 
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Hoofdstuk 1 Integraal sport- en beweegbeleid 
 
1.1 Missie 
 

 
Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners actief sporten en bewegen. 

 
 
1.2 Visie 
 
Sportstimulering is voor de gemeente belangrijk omdat het een positieve bijdrage levert aan de 
gezondheidsbevordering en de sociale cohesie. Bijzondere aandacht is er voor de relatie school en 
sport en sport en gezondheid. 
 
Sportverenigingen zijn een belangrijke partner in de uitvoering van ons beleid. Wij streven naar  
effectiviteit en efficiency, krachtenbundeling en vitale verenigingen. Ook hebben wij aandacht voor de 
commerciële aanbieders. 
 
Sportvoorzieningen zien wij als belangrijke basisvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen. Wij 
gaan daarbij uit van kwaliteit boven nabijheid maar hebben wel oog voor sport- en spelvoorzieningen 
dichtbij huis en school. Ook hebben wij aandacht voor de openbare ruimte als mogelijkheid voor 
sportieve recreatie. Een herijking van het accommodatiebeleid komt hierbij ook aan de orde.  
 
Wij streven naar samenwerking en samenhang met de verschillende partners in het sportnetwerk. 
Hierbij willen wij zelf een proactieve rol waarbij we de uitvoering veel meer willen overlaten aan 
samenwerkingspartners. Schaalvergroting is geen doel op zich maar een middel om schaalvoordelen 
te genereren op het vlak van voorzieningen, professionaliteit, multifunctionaliteit, etc.  
 
Subsidies en tarieven zien wij als een belangrijk instrument om een bijdrage te leveren aan onze 
beleidsdoelen. Het tarieven- en subsidiestelsel moet hierop zijn afgestemd.   
 
1.3 Doelstellingen  
 
De bovenstaande visie resulteert in de formulering van de volgende doelstellingen van het integrale 
sport- en beweegbeleid:  
 
1. Sport en bewegen mogelijk maken en houden voor alle inwoners en daarmee zoveel 

mogelijk mensen stimuleren om te gaan sporten en bewegen.  
2. Sport en bewegen inzetten als instrument om maatschappelijke doelen te realiseren zoals 

persoonlijke ontwikkeling, gezondheidsbevordering, versterking van de sociale cohesie en 
deelname aan lokale sociale netwerken.  

3. Het behouden en verhogen van de kwaliteit van de sportbeoefening door een gericht 
sportstimuleringsbeleid, passend aanbod van sportactiviteiten en adequate 
sportvoorzieningen. Bijzondere aandacht is er voor het vitaal maken of vitaal houden van 
verenigingen. 

4. Bevorderen van de samenwerking en samenhang zowel binnen de eigen gemeente alsook 
met externe samenwerkingspartners. 
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Hoofdstuk 2 Sportstimulering 
 
2.1 Inleiding 
Sportstimulering is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te sporten en bewegen. 
Hierbij is het van belang om aandacht te hebben voor de verschillende leefomgevingen van de 
inwoners: buurt, onderwijs, zorg en gezondheid, bedrijfsleven en vrije tijd. Vanuit deze 
leefomgevingen is een relatie te leggen naar sport en bewegen. 
 
2.2 Sportstimulering anno 2007 
 
• Sittard-Geleen in beeld 
 
Sinds 2005 maakt de gemeente Sittard-Geleen gebruik van de breedtesportimpuls (BSI) van het 
ministerie van VWS. Dit project loopt t/m 31 december 2008. In het kader van deze 
stimuleringsregeling zijn o.a. stimuleringsactiviteiten georganiseerd voor ouderen via het deelproject 
ouderen in beweging en voor jeugd via sport in de wijken en de sportieve school. Verder is binnen de 
breedtesportimpuls ook aandacht voor ondersteuning van sportverenigingen via het deelproject 
sportservicepunt.  
 
Als vervolg op de BSI heeft het ministerie de BOS-impuls (Buurt-Onderwijs-Sport) in het leven 
geroepen. In het kader van deze impuls heeft de gemeente Sittard-Geleen gedurende de 
projectperiode van 4 jaar (2008 t/m 2011) subsidie ontvangen om achterstanden onder jongeren van 
4-19 jaar te verminderen. Uit het Jongerenonderzoek van 2005 blijkt het volgende. In Sittard-Geleen 
heeft 10,1% van de onderzochte jongeren overgewicht.  Bijna 2% van hen heeft extreem overgewicht, 
oftewel obesitas. Ook sporten de jongeren in Sittard-Geleen gemiddeld minder uur per week dan hun 
leeftijdgenoten elders in de provincie. 10-12% van de jongeren in Sittard-Geleen sport helemaal nooit. 
Verder is er ook sprake van overlast door hangjongeren. In Sittard-Geleen ervaart 14% van de 
inwoners overlast door deze hangjongeren (Stads- en buurtmonitor 2005). De BOS-impuls is erop 
gericht om ondermeer deze achterstanden terug te dringen.  
 
De gemeente Sittard-Geleen heeft in dit kader vijf projectplannen toegewezen gekregen, verdeeld 
over de 5 stadsdelen. 
 
De aanvragen richten zich op de volgende achterstanden met ondermeer de volgende activiteiten: 
• Jongerenparticipatie (De jonge vrijwilliger, WhoZnext) 
• Weerbaarheid (Ho tot hier en niet verder, Rots en Water) 
• Overgewicht/gezondheid (Realfit, Slimkids) 
• Leefbaarheid (kinderwerk, tienerwerk, Verlengde Schooldag BO) 
• Sport en bewegen (Sportieve school, Sportkaravaan, naschools sportaanbod) 
• Verenigingsondersteuning/kwaliteitsimpuls (kaderopleiding, verenigingsondersteuning) 
 
De BOS-impuls wordt in Sittard-Geleen gezien als een belangrijke drager van een integraal sport- en 
beweegbeleid. Samen met verschillende partners wordt gewerkt aan het vormgeven van het project. 
De coördinatie hiervan is in de handen van de Sportstichting. Met name de wijkplatforms vervullen 
hierin een belangrijke rol, maar ook Partners in Welzijn, sportverenigingen, onderwijs en GGD. 
 
• Landelijk beleid 
Het uitvoeringsprogramma ‘Samen voor sport’ kent drie pijlers: Bewegen, Meedoen en Presteren. 
Vanuit landelijk beleid is er bijzondere aandacht voor innovatie door sportverenigingen en 
kwaliteitsbevordering van het sportkader. Verder wordt sterk ingezet op de relatie school en sport 
ondermeer via de Alliantie School en Sport. Deze alliantie heeft het doel dat in 2010 op 90% van de 
scholen vijf beweegmomenten per week worden aangeboden. 
 
• Provinciaal beleid 
De Provincie Limburg zet vooral sterk in op de breedtesport en topsport als stimulans hiervoor. Vanuit 
de breedtesport is er bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals jeugd, mensen met een 
functiebeperking, ouderen en minderheden. Daarnaast wordt aangestuurd op innovatie van een meer 
op de vraag gericht sportaanbod.  
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Specifiek voor de jeugdige inwoners stimuleert de Provincie een betere aansluiting tussen school, 
naschoolse/buitenschoolse vrijetijdsbesteding en de thuissituatie. Samenwerking met 
sportverenigingen is hierbij belangrijk uitgangspunt. 
 
• Trends en ontwikkelingen 
Algemene trends, zoals vergrijzing en ontgroening, betekenen voor de sport dat (ook) andere 
doelgroepen dan de jeugd interessant worden. De belangstelling voor het lichamelijke is bovendien 
toegenomen en daarmee ook de belangstelling voor lichamelijk inspannende activiteiten. Sport lijkt 
daarnaast tegemoet te komen aan een (groeiende) behoefte aan spanning en avontuur. 
Sportstimulering moet ook inspelen op de behoefte aan flexibilisering door een flexibel en vernieuwd 
aanbod. 
 
2.3 Visie  
 
Als het gaat om sport en bewegen wil de gemeente alle inwoners de gelegenheid geven om hiermee 
op laagdrempelige wijze kennis te maken. Het stimuleren van sporten bevordert de gezondheid en 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan bevordering van de sociale cohesie. Hierbij wordt 
samenhang gezocht met de leefomgevingen buurt, onderwijs, zorg en gezondheid, bedrijfsleven en 
vrije tijd. Samenwerking en samenhang zijn hierbij kernbegrippen. 
 
Vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht om voor- tussen- en naschoolse opvang te organiseren. In 
dit aanbod kunnen sport- en beweegactiviteiten een plek krijgen en kan worden samengewerkt met 
lokale sportverenigingen. De gemeente wil hierin wel een regiefunctie vervullen maar vindt dat de 
kindpartners zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke uitwerking van het concept Brede School 
en de uitvoering daarvan. Vertrekpunt hierbij dient te zijn een optimale benutting van de bestaande 
infrastructuur. 
 
De sportfunctie speelt in op de trends om veel aandacht te besteden aan gezondheid, op zoek te gaan 
naar belevenissen en meer aandacht te besteden aan sportieve vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt 
gestreefd naar een clustering van topsport, recreatieve sport, sportgerelateerde bedrijven en 
ontspanning in de groene ruimte.  
 
Binnen het thema zorg en gezondheid ziet de gemeente ook kansen vanuit de WMO, als het 
bijvoorbeeld gaat over achterstanden bij jongeren en het activeren van bepaalde doelgroepen om 
weer mee te doen in de maatschappij. Stimulering van een actieve leefstijl kan georganiseerd worden 
vanuit de ketenbenadering waarbij de samenwerking van wezenlijk belang is. Samenwerking tussen 
professionals in en buiten de zorg (de keten) zorgt ervoor dat de aandacht voor en begeleiding naar 
beweegactiviteiten op elkaar is afgestemd.  
 
Sittard-Geleen wil jong sporttalent meer kansen bieden. Het sportonderwijs krijgt ruim baan om haar 
betekenis daarvoor te vergroten. De huidige sportinfrastructuur wordt maximaal benut en waar nodig 
versterkt o.a. door concentratie van stedelijke sportvoorzieningen. Nadrukkelijk wordt naar 
marktpartijen gekeken om deze ontwikkeling te trekken.  
 
De gemeente Sittard-Geleen kiest voor “totaalsport”. Hierbij zoekt de gemeente een nadrukkelijkere 
relatie tussen topsport, talenontwikkeling en de breedtesport en wil hiervoor de zogenaamde 
zuilenaanpak hanteren die ook vanuit de Provincie Limburg wordt gestimuleerd. De sportzuil is de 
samenhang tussen de breedtesport – recreatiesport, wedstrijdsport -en topsport, waarbij tot 
uitdrukking gebracht wordt dat topsport burgers stimuleert tot sportdeelname en dat een grotere 
sportdeelname (breedtesport) meer sporttalent oplevert dat zich (kan) ontwikkelen tot een topsporter 
en uiteindelijk deelneemt aan topsportevenementen. Binnen een sportzuil komen alle facetten van 
ondersteuning en stimulering van breedtesport en topsport aan de orde. Sittard-Geleen kiest hierbij 
voor speerpuntsporten waarvan de noodzakelijke sociale en fysieke infrastructuur aanwezig is binnen 
de gemeente en waarbij vanuit historisch perspectief een basis is gelegd. Dit zijn handbal, voetbal, 
atletiek en vechtsporten. Als het specifiek gaat over topsportevenementen zal de gemeente vanuit het 
sport- en beweegbeleid dan ook eerst inzetten op evenementen binnen de speerpuntsporten.  
Het aantrekken van evenementen binnen andere sporttakken vindt in de toekomst geen basis vanuit 
het sport- en beweegbeleid. Vanuit de zuilenaanpak wil de gemeente topsport ook meer gaan inzetten 
als voorbeeld voor de breedtesport.  
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Hoofdstuk 3 Sportaanbod 
 
3.1 Inleiding 
Sportstimulering is niet mogelijk zonder beschikbaar sportaanbod in georganiseerd, ongeorganiseerd 
of anders georganiseerd verband. Bovendien wordt sporten in ongeorganiseerd verband (ondermeer 
wandelen, fietsen, skaten) en anders georganiseerd verband (commercieel aanbod zoals fitness) 
steeds belangrijker. Bovenstaande vraagt om een herbezinning van de positie van de verschillende 
sportaanbieders en de gemeentelijke rol hierin. 
 
3.2 Sportaanbod anno 2007 
 
• Sittard-Geleen in beeld 
De ondersteuning vanuit de gemeente Sittard-Geleen is primair gericht op sportaanbod in 
georganiseerd verband: de sportverenigingen. Met deze sportverenigingen heeft de gemeente 
nauwelijks direct contact, omdat de contacten verlopen via de Sportstichting die als uitvoerende 
organisatie fungeert. De communicatie is vooral gericht op vraagstukken over subsidies en 
accommodaties en tarieven. Op basis van informatie over de gesubsidieerde verenigingen, blijkt dat er 
97 gesubsidieerde verenigingen zijn. Het grootste aandeel is vertegenwoordigd bij voetbal (20 
verenigingen), vechtsport (13) en tennis (10). Voor wat betreft ledenaantallen is op basis van de 
subsidieverstrekking alleen een beeld te geven van jeugdleden. In totaal hebben de 97 
gesubsidieerde verenigingen 8.376 gesubsidieerde jeugdleden afkomstig uit de gemeente Sittard-
Geleen. Hiervan is ruim 42% vertegenwoordigd in de binnensport en 28% bij voetbal. 
 
 
• Trends en ontwikkelingen 
De sportverenigingen hebben te maken met een aantal ontwikkelingen dat van invloed is op hun 
functioneren. Op de eerste plaats is er bij de sportconsument een groeiende behoefte aan een 
sportaanbod dat aansluit bij hun behoeften en dagindeling. Daarbij zijn er nog de maatschappelijke 
trends zoals individualisering, ontgroening en vergrijzing die van invloed zijn op de rol van 
sportverenigingen. Sportverenigingen in de huidige tijd hebben dan ook te maken met een “andere” 
sportconsument. Een consument die kritischer is op kwaliteit, meer individuele keuzes wil maken en 
zich niet wil verbinden aan langdurig vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben sportverenigingen op intern 
niveau te maken met aan aantal problematieken, ondermeer een teruglopend aantal vrijwilligers en 
druk van wet- en regelgeving. Tot slot wordt vanuit de samenleving steeds vaker een beroep gedaan 
op sportverenigingen om hun maatschappelijke rol te vervullen. 
 
Hierdoor wordt de traditionele vereniging gedwongen haar rol te heroverwegen. Kwaliteit is daarbij het 
motto. Een vereniging die inspeelt op alle ontwikkelingen, heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om 
te kunnen blijven bestaan. Vitaal in de zin van: bereidheid tot verandering, georiënteerd op de 
maatschappij, klant- en omgevingsgericht en beschikkend over een kwalitatief hoogwaardige 
organisatie. De vitale vereniging is dus niet alleen intern gericht maar met name ook extern. 
 
Vanuit de demografische ontwikkelingen is een afname van de ledenaantallen bij sportverenigingen te 
verwachtten. Op basis van de Etil-prognose Sittard-Geleen 2006-2030 wordt geconstateerd dat het 
totale inwonersaantal zal afnemen van 96.648 (2006) naar 88.072 (2030). Dit is een relatieve daling 
van 8,9%. In de jeugdige categorie 0-19 jarigen daalt het aantal van 21.204 (2006) naar 16.275 
(2030), dus een relatieve daling van 23,2%.  
Daartegenover wordt een groei verwacht tussen 2006 en 2030 in de categorie 60 jaar of ouder. Voor 
de categorie 60-79 jarigen groeit het aantal van 18.195 (2006) naar 26.906 (2030), dus een relatieve 
groei van 47,9%. Voor de categorie 80 jaar en ouder groeit het aantal inwoners van 3.715 (2006) naar 
6.186 (2030), dus een relatieve groei van 66,5%. 
Deze krimpontwikkeling en de ontgroening en vergrijzing zal zijn effect hebben op de ontwikkeling van 
ledenaantallen bij sportverenigingen.  
 
Het sportaanbod wordt niet alleen maar vormgegeven door de traditionele sportverenigingen maar 
ook door de ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport. In de toekomst zal de grens tussen 
de traditionele sportverenigingen en de ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport vervagen. 
Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en aanbodsvormen. 
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De geschetste ontwikkelingen op demografisch gebied, maar ook het veranderende gedrag van de 
sportconsument hebben invloed op de toekomstige sportdeelname: 
• De demografische ontwikkelingen hebben invloed op de populariteit van verschillende takken van 

sport. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend zullen populairder worden 
(wandelen, fietsen, jeu de boules). 

• Meer jongeren zullen gaan sporten vanuit gezondheidsmotieven. Mede hierdoor wordt fitness de 
meest beoefende sport. 

• Verenigingssporten die nu vooral door de jeugd worden beoefend (voetbal, volleybal) zullen nog 
nauwelijks groei doormaken. 

• De deelname aan individueel te beoefenen sporten zal toenemen. Veel van deze sporten zijn 
modegevoelig en zullen voornamelijk opgepakt worden door de commerciële aanbieders. Een en 
ander zal ten koste gaan van het aantal verenigingsleden.  

• Veel jeugdigen haken op 13de of 14de levensjaar af als sportdeelnemer. Zij maken een keuze in 
hun vrijetijdsbesteding (school, bijbaantjes). 

• De grens tussen sport en recreatie zal nog vager worden. Vooral de individueel te beoefenen 
sporten, zoals golf, fitness en skaten, winnen aan belang.  

• Sportbeoefening zal toenemen, terwijl het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen afneemt. 
 
3.3 Visie  
 
Sportstimulering is onmogelijk zonder sportaanbieders. De gemeente ziet het als haar taak om 
aandacht te besteden aan sportverenigingen als een belangrijke partner voor de uitvoering van het 
sport- en beweegbeleid. Hierdoor wordt de sport naar de mensen gebracht. Deze verenigingen 
moeten gefaciliteerd worden om deze rol te kunnen vervullen. Gelet op de trends en ontwikkelingen 
lijkt het onontkoombaar dat er wordt geïnvesteerd in vitale verenigingen die toekomstbestendig zijn. 
Schaalvergroting en krachtenbundeling zijn hierbij speerpunten. De verenigingen zullen zich hiervoor 
moeten omvormen tot een sportieve onderneming.  
Maar de gemeente heeft ook oog voor de populariteit van sporten in commercieel verband en ziet een 
belangrijke rol weggelegd voor commerciële partners op het gebied van sportstimulering. Binnen het 
sportnetwerk is ook aandacht voor samenwerking met deze partners. 
 
Verder wil de gemeente ook sterk inzetten op de vrijwilligersproblematiek bij sportverenigingen en wil 
men de deelname aan lokale sociale netwerken bevorderen. Eerste speerpunt hierbij is de 
jongerenparticipatie in de vorm van invulling van kaderfuncties bij sportverenigingen waaraan in het 
kader van het BOS-project al aandacht wordt besteed. Gezien de aanwezige infrastructuur van 
verschillende sportgerelateerde onderwijsinstellingen wordt ook verder gebouwd aan 
maatschappelijke stages en leerwerkplekken. 
Tweede speerpunt hierbij is het verzilveren van kansen die de toenemende vergrijzing biedt. Ouderen 
beschikken vaak over veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk. Dit maatschappelijk kapitaal 
willen wij mobiliseren. Hun expertise kan goed worden benut om het vrijwilligerskader bij 
sportverenigingen te ontlasten.  
Tot slot wil de gemeente naast het inrichten van een algemeen verenigingsloket via de opzet van een 
lokaal sportservicepunt een handvat bieden voor lokale sportverenigingen. Via het servicepunt kan 
kennis en ervaring worden gedeeld, worden vragen gebundeld en wordt de verenigingsinfrastructuur 
versterkt.  
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Hoofdstuk 4 Sportvoorzieningen 
 
4.1 Inleiding 
Sportvoorzieningen vormen de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De gemeente vervult hierbij 
een facilitaire rol door zorg te dragen voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties. Door de 
toenemende populariteit van sportieve recreatie is ook de openbare ruimte een belangrijke 
sportvoorziening. De gemeente zal echter steeds meer moeten zoeken naar een balans tussen 
kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid van sportvoorzieningen en ten aanzien hiervan keuzes moeten 
maken. 
 
4.2 Sportvoorzieningen anno 2007 
 
• Sittard-Geleen in beeld 
Uit de begrotingsscan 2006 blijkt dat er sprake is van relatief hoge nettolasten bij het subcluster 
ontspanning. Deze hoge lasten worden vooral veroorzaakt door de hoge lasten op sport. Één van de 
oorzaken is het hoge voorzieningenniveau in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zeker na de 
herindeling. Er zijn o.a. drie binnen- en twee buitenzwembaden, een atletiekaccommodatie 
binnen/buiten, een kunstijsbaan binnen/buiten (centrale voorzieningen) en daarnaast is er een 
fijnmazige structuur van wijkaccommodaties met name ten behoeve van het verenigingsleven 
(decentrale voorzieningen). Het laatste betreft voornamelijk gymzalen, sporthallen, 
tennisaccommodaties en voetbalcomplexen. De totale sportbegroting bedraagt in 2006 € 7,25 miljoen.  
 
Het accommodatieonderzoek van HCC uit 2003 geeft ook een indicatie van het voorzieningenniveau, 
spreiding en bezetting. Hieruit blijkt dat de gemeente ondermeer beschikt over 18 gymzalen, drie 
sporthallen en twee sportzalen. De binnensportaccommodaties worden over het algemeen goed 
gebruikt. In vergelijking met landelijke cijfers kan zelfs worden gesteld dat het gebruik van de 
binnensportaccommodaties opvallend hoog is. Verder beschikt de gemeente over 19 sportparken 
waar voetbalverenigingen (plus twee korfbalverenigingen en een handbalvereniging) actief zijn, één 
sportpark voor atletiek en hockey, zeven (gemeentelijke) tennisparken en een honkbalveld. Daarnaast 
zijn binnen de gemeente nog meerdere geprivatiseerde sportaccommodaties aanwezig. Op basis van 
het onderzoek in 2003 heeft HCC geconstateerd dat op basis van de gehanteerde NOC*NSF normen 
sprake is van een overschot aan velden/banen. Voor zowel voetbal als tennis is er sprake van 
overcapaciteit bij het huidig gebruik.  
 
Het beheer van alle gemeentelijke sportaccommodaties is ondergebracht bij de Sportstichting. 
Daarnaast zijn binnen de gemeente diverse sportaccommodaties gelegen waarvan het eigendom en 
beheer bij andere partijen is ondergebracht.  
 
• Trends en ontwikkelingen 
De ruimte die de gemeentelijke overheid door de privatisering van sportaccommodaties heeft gelaten 
aan andere actoren binnen de sportsector (sportclubs, particuliere exploitanten), heeft geleid tot een 
verdubbeling van het aantal particuliere exploitanten van zwembaden, overdekte en 
openluchtsportaccommodaties. Het aantal multifunctionele sportaccommodaties is de laatste tien jaar 
aanzienlijk toegenomen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de veranderende vrijetijdsbehoeften van 
Nederlanders, gericht op meer kwaliteit en meer mogelijkheden tot het combineren van 
vrijetijdsactiviteiten.  
Verder krijgt kunstgras steeds meer aandacht. In de hockeysport, en in mindere mate het korfbal en 
tennis, is kunstgras tegenwoordig de norm. Ook binnen voetbal wint kunstgras aan populariteit. In 
2001 werden nog slechts 15 van dergelijke velden aangelegd, een jaar later waren dat er al 
vierendertig. Voordelen van kunstgras zijn een verbetering van de kwaliteit van de sportbeoefening en 
een vrijwel onbeperkte bespelingcapaciteit. Inmiddels zijn de reglementen van de KNVB gewijzigd en 
is het toegestaan dat amateur-wedstrijden op kunstgras worden gespeeld. 
Ook is er vanuit landelijk en provinciaal beleid meer aandacht voor clustering en multifunctioneel 
gebruik van (sport)accommodaties.  
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4.3 Visie 
 
Sportvoorzieningen vormen een belangrijke basisvoorwaarde om sportstimulering te kunnen 
realiseren. De gemeente wil in de toekomst meer balans bereiken tussen de kwaliteit, kwantiteit en 
betaalbaarheid van voorzieningen. Vanuit een vraaggerichte benadering en bezettingsgraden zal 
worden bepaald wat het basisvoorzieningenniveau is. Dit zal gebeuren op regionaal, stedelijk en 
buurt- en dorpsniveau. 
 
Op stedelijk niveau heeft de gemeente de ambitie om een bovenstedelijke binnensportvoorziening te 
faciliteren. Primair voor de binnensport op topniveau waarbij de gemeente aansluiting zoekt bij de 
eerder benoemde speerpuntsporten. Deze binnensportvoorziening moet deel uitmaken van een 
omgeving waarin topsport, talentontwikkeling en de fysieke infrastructuur met elkaar worden 
gecombineerd en waar verbindingen worden gelegd. Deze bovenstedelijke sportvoorziening kan 
daarnaast multifunctioneel worden ingezet voor bovenregionale evenementen. 
Hierbij zal de relatie gelegd worden naar de financiële mogelijkheden en een integrale afweging 
moeten plaatsvinden op basis van een nadere onderbouwing. 
 
Binnen de pijler sportstimulering is al aandacht besteed aan het realiseren en instandhouden van  
vitale verenigingen door  schaalvergroting en krachtenbundeling. Deze lijn wordt ook doorgetrokken 
naar sportvoorzieningen. Op stadsdeel- en buurtniveau kiest de gemeente voor opschaling van 
sportvoorzieningen om een balans te brengen tussen efficiency en effectiviteit.  Vanuit de toenemende 
mobiliteit van inwoners, wordt gekozen voor kwaliteit boven nabijheid. Clustering van accommodaties 
kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de accommodaties en daarmee aan de 
kwaliteit van sportbeoefening. De maatschappelijke waarde van een sportvoorziening is voor de 
gemeente belangrijk. Een voorziening die optimaal en multifunctioneel wordt gebruikt, kent een hoge 
maatschappelijke waarde en levert een wezenlijke bijdrage aan de omgeving.  De clustering wordt 
primair gezocht vanuit het bestaande voorzieningenniveau. Clustering van accommodaties kan ook 
leiden tot clustering van sportverenigingen. Een ontwikkeling die nadrukkelijk gestimuleerd wordt 
omdat die ook voor de sportverenigingen in Sittard-Geleen kansen biedt om aan de eisen van 
toekomstbestendigheid te voldoen.  
 
De gemeente is zich wel bewust van de verscheidenheid die er is binnen de totale gemeente. Waar er 
ten aanzien van vooral de regio en stad gepleit wordt voor opschaling van het denken, is de directe 
leefomgeving in buurten, wijken en dorpen het domein waarin de beleving van kleinschaligheid 
doordringt in het beleid van de gemeente. Bij de realisering van deze opgaven zal gebiedsgericht de 
samenwerking worden gezocht met bewoners en partners in het gebied.  
 
De kwaliteit van sportbeoefening wordt mede bepaald door de kwaliteit van de sportaccommodaties. 
De kwaliteit heeft dan ook een hogere prioriteit dan de nabijheid. Voor de allerjongste jeugd (tot 12 
jaar) is het wel wenselijk om sport- en spelvoorzieningen dicht bij huis en school te realiseren. In dit 
verband biedt de ontwikkeling van Brede Scholen kansen om een dagarrangement te bieden voor 
kinderen en de sociale infrastructuur rondom de school verder vorm te geven. Hier kan sport een 
belangrijk onderdeel van uitmaken.  
 
Voorzieningen moeten niet alleen gecreëerd worden voor de georganiseerde sporters. Het aantal 
ongeorganiseerde sporters (o.a. wandelaars, fietsers, skaters) neemt jaarlijks toe. Voorzieningen in de 
openbare ruimte moeten ertoe leiden dat ook tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van deze 
doelgroep. 
 
Ook in het kader van sportvoorzieningen streeft de gemeente ernaar om maximale eigen 
verantwoordelijkheid te leggen bij de externe partners. Privatisering kan daarvan een logisch gevolg 
zijn. De gemeente zal hieraan wel condities koppelen ten aanzien van ondermeer de duurzaamheid, 
en de laagdrempeligheid. Sport en bewegen moet immers wel betaalbaar blijven. Waargenomen kan 
worden dat de sportende consument wel bereid is om mee te betalen aan verbetering van de kwaliteit. 
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Hoofdstuk 5 Sportnetwerk 
 
5.1 Inleiding 
Sport en bewegen krijgt een steeds prominentere rol in de samenleving. Een goed functionerend 
sportnetwerk is hierbij van groot belang. Het sportnetwerk wordt vormgegeven door de verschillende 
partners in het sport- en beweegveld. Het gaat hierbij om interne alsook externe partners.  
 
De traditionele sportverenigingen maken deel uit van het sportnetwerk. Daarnaast zijn ook andere 
partners actief op het gebied van buurt, onderwijs, zorg en gezondheid, bedrijfsleven en vrije tijd maar 
ook de commerciële sportaanbieders. Door een goede samenwerking tussen de partners in het 
netwerk van sport en bewegen kan worden gewerkt aan continuïteit en professionaliteit. 
 
5.2 Sportnetwerk anno 2007 
 
• Sittard-Geleen anno 2007 
In Sittard-Geleen vervult de Sportstichting een prominente rol binnen het sport- en beweegnetwerk.  
De Sportstichting heeft ten doel: 
1. het bieden van optimale ontplooiingsmogelijkheden aan de ontwikkeling van sport, spel en 

bewegingsactiviteiten; 
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Men probeert deze doelen te verwezenlijken door: 
• het beheren en onderhouden van accommodaties voor sport en spel; 
• het leveren van verschillende diensten op het gebied van sport, beweging en spel. 
• het adviseren op allerlei gebied ten aanzien van sport, beweging en spel; 
 
Verder is in Sittard-Geleen ook een sportraad die in 2002 is gestart. De sportraad is een overleg- en 
adviesorgaan van de georganiseerde sport die tot doel heeft de sportbeoefening in de gemeente te 
bevorderen. Dit doel tracht men te bereiken door op te treden als overlegorgaan en 
belangenbehartiger tussen sportverenigingen en de Sportstichting en als adviesorgaan naar het 
bestuur van de Sportstichting. De sportraad is opgebouwd vanuit 7 secties: 
• grote binnensportverenigingen  
• kleine binnensportverenigingen 
• voetbalverenigingen 
• tennisverenigingen 
• overige buitensportverenigingen 
• zwemverenigingen 
• overige sporten 
 
Eerder is al aangeduid dat Sittard-Geleen beschikt over een groot potentieel op het gebied van 
onderwijsinstellingen maar ook bedrijfsleven. Met onderwijspartners als Fontys en CIOS en de 
aanwezigheid van een LOOT-school, ligt er veel potentieel. Verder zijn belangrijke werkgevers 
gevestigd in Sittard-Geleen zoals DSM, Sabic, Orbis en Nedcar.  
 
• Trends en ontwikkelingen 
Sport maakt integraal onderdeel uit van de maatschappij. Daarbij is sport steeds minder een 
afgebakend terrein en de samenwerking met andere sectoren wordt hechter. Dit betekent dat 
ontwikkelingen in andere maatschappelijke sectoren, ook voor de sport consequenties hebben. Sport 
wordt vrijblijvender, grootschaliger en commerciëler. Ook steeds meer werkgevers zijn geïnteresseerd 
in maatschappelijk ondernemen en preventie van ziekteverzuim waarbij sport en bewegen een rol kan 
spelen. Dit vraagt om een integraler gemeentelijk beleid en om een (gemeentelijke) visie ten aanzien 
van die andere partners  
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5.3 Visie 
 
Dit nieuwe sport- en beweegbeleid vraagt om een andere rol van de gemeente. Het benutten van 
nieuwe mogelijkheden impliceert dat de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden moet nemen. De 
gemeentelijke organisatie zal ook moeten aansluiten bij de geformuleerde ambities. De gemeente zal 
meer als aanjager gaan fungeren en kiest hierbij voor een proactieve aanpak.  
Deze nieuwe rol van de gemeente vraagt ook om een herijking van de rol van direct aanpalende 
partners zoals de Sportstichting en de sportraad.  
 
In de relatie met de Sportstichting kiest de gemeente voor een transparante rolverdeling en 
verzakelijking van de relatie waarbij de gemeente fungeert als opdrachtgever en de sportstichting als 
opdrachtnemer. In het verlengde van deze ontwikkelingen streeft de gemeente ernaar dat de 
sportraad cfr. het besluit van de gemeenteraad dat in 2004 daartoe reeds is genomen, gaat fungeren 
als adviesorgaan van de gemeente en een nadrukkelijkere rol gaat spelen bij de beleidsontwikkeling. 
 
Voor de implementatie van de visienota gaat de gemeente Sittard-Geleen heel nadrukkelijk de dialoog 
en de samenwerking aan met alle partners in het sport- en beweegveld. Niet alleen met 
sportverenigingen, maar ook met commerciële partners, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De 
gemeente streeft  voor de toekomst ook naar een structurele overlegvorm met deze partners. 
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Hoofdstuk 6 Subsidies en tarieven 
 
6.1 Inleiding 
Traditioneel gezien is er een sterke traditionele relatie met sportverenigingen op het gebied van 
subsidies en accommodaties en tarieven. Feitelijk vormen subsidies en tarieven beleidsinstrumenten 
om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen in het gemeentelijk beleid. Als sluitstuk van de 
visienota dienen subsidies en tarieven in samenhang te worden gebracht met de vorige pijlers. 
 
6.2 Subsidies en tarieven anno 2007 
 
• Sittard-Geleen in beeld 
De gemeente Sittard-Geleen verstrekt aan erkende sportverenigingen normsubsidies op basis van het 
aantal jeugdleden. Het subsidiebedrag wordt opgebouwd uit een basisbedrag (afhankelijk van het 
aantal jeugdleden) verhoogd met een bedrag per jeugdlid. Verder wordt het basisbedrag ook 
verhoogd als er sprake is van gehandicapte leden. In 2006 is in totaal € 262.825,- verstrekt aan 
subsidies waarvan het grootste percentage is gegaan naar de binnensport (42%) en voetbal en tennis 
(resp. 25% en 23%). 
Voor buitensporten hanteert de gemeente Sittard-Geleen vaste bijdragen per veld of baan, afhankelijk 
van de tak van sport. Voor de binnensport gelden niet kostendekkende tarieven. Een herijking van het 
accommodatiebeleid, tarievenstelsel en subsidiebeleid is momenteel actueel.  
 
• Trends en ontwikkelingen 
Vanuit landelijk en provinciaal beleid zien we steeds meer pilotsubsidies en stimuleringssubsidies 
waarbij vooral wordt ingezet op de doelen vanuit de breedtesportstimulering. Speerpunten hierbij zijn 
ondermeer de relatie sport en school, en school en buurten/wijken. Verder is er ook aandacht voor 
vernieuwend sportaanbod en vitale verenigingen. Veel gemeenten zien kansen in deze 
stimuleringssubsidies en spelen hierop in. De structurele verankering verdient vaak wel nog extra 
aandacht. Op gemeentelijk niveau zien we dat veel gemeenten bezig zijn met een herijking van het 
gemeentelijke subsidiebeleid. De zogenaamde output subsidiëring wordt hierbij belangrijker omdat 
veel gemeenten meer willen sturen op de resultaten. 
 
6.3 Visie subsidies en tarieven 
 
De gemeente wil subsidies en tarieven meer inzetten als sturingsinstrument om een bijdrage te 
leveren aan de gemeentelijke doelen. Uitgangspunt hierbij blijft een transparante structuur en 
eenvoudige administratieve procedure voor zowel de gemeente alsook de aanvragers.  
De herijking kan leiden tot accentverschuivingen.   
 


