Toelichting op de kaders
Op vrijdag 16 december maken samen een sportvisie. Die willen we graag, om zo
iedereen in de gemeente Meppel gelijke kansen te geven op sport en verenigingsleven.
Voor we aan de slag gaan, is het goed om te weten wat precies we wel en wat we niet
vastleggen. Daarvoor hebben we tijdens de aftrapbijeenkomst een aantal kaders
meegegeven, noem het de spelregels waaraan de visie straks moet voldoen.
Hieronder volgt een beknopte toelichting op die kaders. Wie meer wil weten kan de
onderliggende documenten downloaden.
1. Wettelijke kaders voor bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of lokale
verordeningen
Als het gaat om wettelijke kaders dan heeft de gemeente alleen een wettelijke taak om
voldoende bewegingsonderwijs voor scholen mogelijk te maken. De sportbeoefening in
clubs en verenigingen kan niet bij wet worden afgedwongen. Het aanbieden van
bewegingsonderwijs heeft dus altijd voorrang.
De gemeente vindt het versterken van het verenigingsleven en een laagdrempelig
aanbod van sport en bewegen natuurlijk wel belangrijk voor de gezondheid van
inwoners. Hoe we daaraan werken is onder meer beschreven in het Lokaal Sportakkoord
en het Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport.
In de Verordening Onderwijshuisvesting is een aantal kaders opgenomen waarbinnen het
bewegingsonderwijs moet passen:
▪

▪
▪

Er afstand tussen een school en gymvoorziening is maximaal:
o 1 km bij ten minste 20 klokuren
o 3,5 km bij ten minste 15 klokuren
o 7,5 km bij ten minste 5 klokuren
Een school wordt zoveel mogelijk ingeroosterd in dezelfde gymnastiekruimte.
Inroostering van gymuren vindt per schooljaar plaats.

Meer informatie: Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Meppel:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR225465/1
2. Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport
In dit actieplan, dat in december 2019 is vastgesteld, wordt gekozen voor een nieuwe
benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport. De elementen van deze nieuwe
benadering zijn:
1. Een andere manier van benaderen: investeren in een positieve gezondheid.
2. De relatie met het sociaal domein: versterken van de kracht van de samenleving
en inzetten op preventie.
3. Interne integraliteit: samenhang tussen gezondheid, bewegen en sport.
4. Externe integraliteit: samenhang met andere beleidsterreinen.
Speerpunten uit dit actieplan zijn:
▪

We verbeteren de omstandigheden voor goed bewegingsonderwijs. Toewijzing van
lesuren lichamelijke opvoeding (gymuren) gebeurt op basis van de werkelijke
aantallen groepen.

▪

▪
▪

We gaan ons extra richten op senioren en inwoners met een beperking. Dit houdt
in dat er minder inzet is op de doelgroep jeugd waar nu de meeste tijd op wordt
ingezet.
Bij elk groot infrastructureel project wordt bezien of het mogelijk is de
beweegvriendelijke omgeving te stimuleren.
In navolging van het actieplan wordt een Lokaal Akkoord Sport en Bewegen
opgesteld. Initiatieven die voortkomen uit het lokaal sportakkoord of
samenwerkingen op het gebied van preventie kunnen hierbinnen passen.

Meer informatie:
▪ Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport:
https://meppel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/b01f4c22-cb49-481cbb8c-d3ecb902c02c?documentId=31b38ecc-4a32-44cf-a3013293de672c62&agendaItemId=16a3ae8e-753f-4518-a981-97e748c5826a
▪

Lokaal akkoord sport en bewegen
https://www.meppel.nl/Inwoner/Sport_Vrije_tijd/Sport/Lokaal_sport_en_beweega
kkoord_Meppel

3. Beheerplan sportaccommodaties
In het beheerplan sportaccommodaties (2021) is een analyse gemaakt van de
sportaccommodaties in Meppel. Gekeken is onder meer naar hoe we omgaan met het
beheer, gebruik en onderhoud en welke gewenste en noodzakelijke investeringen nodig
zijn de komende jarenOp basis van deze analyse wordt een aantal conclusies en adviezen
gegeven.
Belangrijkste conclusies / adviezen:
Het ontbreekt de gemeente aan een duidelijke visie op sport en de rol van de
gemeente t.a.v. van het faciliteren van sport.
Dit vraagt om een toekomstbestendige visie op sport en de rol die gemeente nu en in de
toekomst kan en wil hebben t.a.v. het faciliteren van sport.
Er is geen beleidskader die keuzes t.a.v. het beheer, het onderhoud, de
exploitatie en het doen van investeringen ondersteunt.
Ontwikkelen van een beleidskader, herijken van (indirecte) subsidies, huidige
toewijzingscriteria tegen het licht houden.
Er spelen relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op het al dan niet op
korte termijn investeren op sportpark Ezinge.
Dit vraagt om het verder verkennen en verdiepend uitzoeken van: Wat te doen met
sportpark Ezinge, gezien de noodzakelijke investeringen en diverse lokale
ontwikkelingen?
De gebiedsontwikkeling van het terrein rondom Ogeterop heeft mogelijk
gevolgen voor gymzaal Prinses Marijke straat en de investeringswensen van FC
Meppel Gymnastiek.
Onderzoek: Wat doen we met gymzaal Prinses Marijke straat in relatie tot de
gebiedsontwikkeling rondom Ogterop en de ontwikkelingen in Nieuwveense Landen en
wettelijke zorgplicht faciliteren bewegingsonderwijs?
Bad & Klimpark Hesselingen is sterk verouderd en de huidige staat van Bad
Klimpark heeft een beperkte houdbaarheid.
Er wordt een visie gemaakt over de toekomst van Bad & Klimpark Hesselingen richting
2030 en verder.

Meer informatie: Beheerplan Sportaccommodaties
https://meppel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/7335fbdb-b10e-486b-81933e5c5ede0f81?documentId=072735dd-0272-48f8-b1a8859fecdd2b8d&agendaItemId=2ecf7ffd-06d0-485c-8b09-53a18b6bef53
4. Rekening houden met bevoegdheden raad
De raad bepaalt op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt
moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook de uitvoering. De raadsleden
hebben drie belangrijke taken:
1. De inwoners vertegenwoordigen.
2. De hoofdlijnen van het beleid bepalen. De raad besluit bijvoorbeeld over de
verdeling van de financiën (gemeentebegroting). Ook besluit de raad over
gemeentelijke wetten (verordeningen).
3. Controleren of het college van B&W de afgesproken zaken goed uitvoert.
De sportvisie moet dus aansluiten bij het bestaand beleid en de beschikbaar gestelde
financiën in de gemeentelijke begroting. Past het daar niet binnen dan zal een voorstel
aan de gemeenteraad voorbereid moeten worden.

