Samen maken wij de sportvisie

De visie van iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt in de gemeente Meppel

waarom?

wat is de
sportvisie?

Er is geen duidelijke visie op sport en de rol van
de gemeente t.a.v. het faciliteren van sport. Dit
heeft als gevolg dat er geen eenduidige
handelingswijze is om actuele vraagstukken op
te pakken. Ook zijn grote verschillen ontstaan
tussen verenigingen als het gaat om (indirecte)
subsidiëring en eigendomssituaties. Dit vraagt
om een toekomstbestendige sportvisie, rekening
houdend met de verwachte groei van Meppel.

In de sportvisie komen in ieder geval de
volgende thema's aan bod:
De rol van sport en bewegen voor de inwoners van meppel.
Een gemeenschappelijke visie op het beheer , onderhoud en exploitatie van
sportaccommodaties.
Uitgangspunten voor het (op termijn) gelijktrekken van tarieven en (indirecte)
subsidies voor sportverenigingen.
Hoe om te gaan met beschikbare capaciteit sportaccommodaties en toedeling
zaaluren
Verduurzamen van sportaccommodaties.
De visie moet rekening houden met de langtermijn verstedelijkingsopgave.
[....]

De sportvisie is geen meerjarenbegroting.
De sportvisie is geen accommodatiebeleid. Keuzes over waar, wanneer en hoeveel
we investeren worden nog niet gemaakt (bevoegdheid gemeenteraad)
De sportvisie is geen herijking van het subsidiebeleid. Dat is een vervolgstap en
moet ook vastgesteld worden door de gemeenteraad.

wat is de
sportvisie
niet?

Over
het besluitvormings
proces

Iedereen voorbereid en aanwezig
Iedereen die een stem en of rol wil hebben in de besluitvorming over de
sportvisie is voorbereid en aanwezig op de Sportvisiedag. Niemand vormt
hierop de uitzondering. Er is geen andere route om de besluitvorming te
beinvloeden.

Persoonlijk
Elke betrokkene en iedere aanwezige op de sportvisiedag spreekt voor
zichzelf.

Democratisch en gedragen.
De sportvisie komt democratisch tot stand en iedereen die heeft
meegedaan aan de totstandkoming ervan kan zich hierin vinden.

Kaders
waar de
sportvisie aan
moet
voldoen

Akkoord
Aan de start van de sportvisiedag worden de kaders toegelicht.
Aan het einde van de dag wordt de sportvisie getoetst aan de gestelde
kaders. Wanneer het hieraan voldoet is het akkoord en wordt het
ongewijzigd overgenomen.

Kaders:
Wettelijke kaders voor bijvoorbeeld bewegingsonderwijs, lokale
verordeningen.
Actieplan gezondheid, bewegen en sport 2020-2023
Beheerplan sportaccommodaties 2021.
Rekening houden met de bevoegdheden gemeenteraad.
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