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Onderwerp:
Sportvisie ‘Sport in Beweging’.
Samenvatting:
Voor u ligt de visie op sport en bewegen. We bouwen daarmee voort op het Sportakkoord voor
Purmerend en Beemster die in 2020 is opgesteld. De afgelopen jaren is de wereld enorm
veranderd. Ook op het gebied van sport en bewegen. Dit vraagt om een herijking van de
sportvisie; een verdieping en verbreding van het eerder vastgestelde Sportakkoord. Binnen de
voorliggende visie gaan we daarom uitgebreider in op wat we zien aan veranderingen en
welke gevolgen dit heeft op de wereld van het sporten. Zo bekijken we sport en bewegen in
het licht van deze tijd. Dat is de basis voor de ambities van de komende jaren.
Op basis van gesprekken met maatschappelijke partners, als Spurd, de sportraad en de
inbreng die onder andere vanuit de verenigingen, het onderwijs en de welzijnsorganisatie is
geleverd voor het Sportakkoord, is deze visie tot stand gekomen.
De visie voor zowel Purmerend als Beemster beschrijft de ambities op gebied van sport en
bewegen aan de hand van zes pijlers, waaronder de pijlers die al zijn opgesteld in het lokale
Sportakkoord.
Als stap richting besluitvorming hebben beiden colleges deze visie ter meningsvorming aan
beiden raden voorgelegd. Op basis van de opgehaalde inbreng is de visie waar nodig
aangevuld, dan wel aangepast en wordt nu ter vaststelling aan beiden raden voorgelegd.
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Middenbeemster, 1 juni 2021
Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Bij zowel gemeente Beemster als gemeente Purmerend is behoefte aan een nieuwe visie op
Sport & Bewegen. In opmaat naar de fusie ligt het voor de hand om de handen in één te
slaan en een gezamenlijke visie op te stellen.
Oplossingsrichtingen:
Deze visie beschrijft het kader en de ambities voor het beleid voor de komende jaren. Het is
nadrukkelijk een kader dat ruimte laat voor verschillen op wijk- en buurtniveau, de groei van
de stad, en voor maatwerk bij de rol en positie van sport in het sociale domein.
De ambitie voor de komende jaren is om steeds vaker te kijken waar sport en bewegen als
middel kunnen worden ingezet om iets te bereiken, ondersteunend aan de maatschappelijke
thema’s. Tegelijkertijd willen we sport als doel ook de ruimte geven. De komende jaren
maken we hier werk van langs zes pijlers:
1. Inclusief sporten
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert
Er wordt per pijler beschreven wat we zien, waar we nu staan, waar we naartoe willen en wat
hiervoor nodig is.
Meetbare doelstellingen:
De sportvisie is een beleidskader waarin de pijlers richtinggevend zijn voor de uitvoering.
Financiële consequenties/risico’s:
De ambities van de sportvisie worden binnen de bestaande financiële beleidskaders
vormgegeven.
Communicatie:
Na vaststelling wordt de sportvisie breed verspreid onder de organisaties voor zorg, welzijn
en maatschappelijke dienstverlening, sportverenigingen, onderwijs en de belanghebbenden
die hun inbreng hebben gegeven en dat gaan doen bij het uitvoeringsprogramma. Ook zal er
een persbericht uitgaan. De visie zal daarnaast gedeeld worden met de Vereniging voor
Sport en Gemeenten.
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Relatie met fusie:
De sportvisie is gebaseerd op zowel Beemster als Purmerend en neemt de nieuwe gemeente
als uitgangspunt.
Monitoring/evaluatie:
Als stap richting besluitvorming hebben beiden colleges deze visie ter meningsvorming aan
beiden raden voorgelegd. Op basis van de opgehaalde inbreng is de visie waar nodig
aangevuld, dan wel aangepast en wordt nu ter vaststelling aan beiden raden voorgelegd. Na
vaststelling zal een uitvoeringsprogramma opgesteld worden waarbinnen per activiteit ruimte
is voor monitoring en evaluatie.
Voorstel:
De sportvisie ‘Sport in Beweging’ vaststellen
burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

Bijlagen:
- Raadsbesluit
- Sportvisie “Sport in beweging”
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De raad van de gemeente Beemster,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021,

B E S L U I T:

De sportvisie ‘Sport in Beweging’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 29 juni 2021

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

