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Geachte raadsleden,

- Buitensport.
Hierin zal een toelichting worden gegeven op inhoud en doel van het spreidingsbeleid van 2008.
Vervolgens zal worden aangegeven wat hiervan wel en niet is gerealiseerd met de redenen hiervoor.
Vervolgens wordt de inhoud en het doel van het nieuwe spreidingsbeleid 2013 toegelicht. Ook
hiervan wordt aangegeven wat is gerealiseerd en wat we hierin de komende jaren nog kunnen
verwachten. Het laatste onderdeel van deze paragraaf komt aan de orde of het vastgestelde beleid
nog aan het doel voldoet aan onze ambitie van 2017.
- Binnensport.
In deze paragraaf wordt het vastgestelde beleid uit 2014 toegelicht. Vervolgens wordt gekeken wat
hiervan wel en niet is gerealiseerd en de redenen hiervoor. Vervolgens wordt aangegeven wat de
volgende stap is.
Als laatste onderdeel komt ook hier aan de orde of het vastgestelde beleid nog voldoet aan onze
ambitie van 2017.
- Geusseltbad.
Evaluatie exploitatie Geusseltbad is medio 2016 vastgesteld. Hierin is ook de toekomst geformuleerd
voor het bad en is daarvoor een aantal draaiknoppen aangewezen die zijn geïmplementeerd in de
exploitatie. De vastgestelde lijn en de draaiknoppen zullen worden toegelicht en er zal worden
aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de draaiknoppen. Gezien de recente
besluitvorming hoeft in het kader van deze actualisatie geen beslissing te worden genomen of het
vastgestelde beleid nog voldoet aan onze wensen op dit moment.
- Sporten in de openbare ruimte.
De ontwikkelingen op dit beleidsgebied in relatie tot de ontwikkelingen in de binnen- en de
buitensport. Vervolgens wordt aangegeven wat de wensen zijn op dit terrein.
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Raadsinformatiebrief

In de raadsvergadering van 7 maart 2017 is, overeenkomstig het rapport van de Rekenkamer,
besloten dat het college een beknopte actualisatie van het sportaccommodatiebeleid opstelt.
Hierbij is een aantal thema’s aangegeven dat in deze actualisatie dient terug te komen. Het college
gaat aan de slag met een actualisatie waar de volgende onderwerpen in terug komen.

DATUM

18 april 2017

- Exploitatie- en investeringsgelden.
De begrotingen voor de binnensport, de buitensport en het Geusseltbad zijn in 2016 geactualiseerd
en in 2017 geïmplementeerd. De uitgangspunten hiervan komen terug in de actualisatie. Gezien de
recente besluitvorming hoeft hierover geen beslissing te worden genomen in deze actualisatie.
Daarnaast wordt er een paragraaf besteed aan de investeringsmogelijkheden.
- Tabel. In een tabel zal worden aangegeven wat per onderdeel is afgesproken met een planning
voor realisatie.
- Monitoring. Na vaststelling van de evaluatie zal met een aantal leden van de gemeenteraad
worden overlegd hoe de monitor sport vorm zal worden gegeven.
Gezien het besluit van de raad om te komen tot een beknopte actualisatie van het
sportaccommodatiebeleid, zal de veldconsultatie door de gemeenteraad plaats vinden in een
stadsronde.
De tarieven sport zullen geen onderdeel zijn van deze nota, omdat deze gelijktijdig als apart
onderdeel in de raad zullen worden behandeld.
Ik ga er van uit dat u het met deze korte toelichting op de compacte actualisatie van het sportbeleid
eens bent. Mocht dat niet het geval zijn dan hoor ik dat graag van u.

Raadsinformatiebrief

Hoogachtend,

Jim M. Janssen,
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.
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