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Geadviseerd besluit
1. Vaststellen van de Sportvisie.

2. Kennisnemen van het opnemen van de uitvoering, verantwoording en monitoring in de reguliere 

planning- en controlecyclus.

Toelichting op beslispunten
De sportvisie geeft de visie, doelstellingen en ambities weer waarop de gemeente Renkum zich de 

aankomende jaren gaat richten met haar sportbeleid. Sport en bewegen is gezond, leuk en zorgt 

voor ontmoeting en zelfvertrouwen. We willen dat al onze inwoners voldoende sporten en bewegen 

en willen dat mogelijk en aantrekkelijk maken voor iedereen. Bijvoorbeeld met:

- passende accommodaties; 

- ondersteuning van sportaanbieders;

- voldoende ruimte voor sporten in de openbare ruimte en onze groene omgeving;

- goed bewegingsonderwijs en het wegnemen van drempels voor doelgroepen waarvoor 

sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. 

We gaan de sportvisie vertalen in een tweejaarlijks uitvoeringsplan, waarbij de voortgang en 

verantwoording worden opgenomen in de planning- en controlecyclus.

Beoogd effect
We willen een vitale en actieve gemeente zijn, waarin voor alle inwoners ruimte is om te 

bewegen. We hebben voorzieningen die uitdagen en stimuleren om in beweging te komen. 

Bewegen kan op elk niveau en is mogelijk voor iedereen. Sport en bewegen is zowel een doel 

als een middel en zorgt voor een beter woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in onze 

gemeente.

Kader
- Lokaal Sportakkoord

- Kadernota Sociaal Domein

- Perspectiefnota
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Argumenten
1. Op 27 februari 2019 heeft u de startnotie sport- en beweegbeleid vastgesteld, waarmee 

opdracht is gegeven voor het opstellen van een nieuwe sportvisie. 

2. In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten, waarin landelijke organisaties samen 

hebben afgesproken zich op een zestal thema’s in te zetten voor sport en bewegen. In 

navolging hierop zijn gemeenten aan de slag gegaan met het opstellen van een lokaal 

sportakkoord. In 2020 is het Lokaal Sportakkoord Renkum ondertekend met verschillende 

partijen. Sport- en beweegaanbieders, zorg, ondernemers en maatschappelijke partners, 

gemeente en andere organisaties hebben hierin afspraken gemaakt over de doelen op het 

gebied van sport en bewegen binnen gemeente Renkum. In het Lokaal Sportakkoord 

Renkum staan vier thema’s centraal:

 Inclusief sporten en bewegen 

 Vitale sport en beweegaanbieders 

 Duurzame sportomgeving 

 Vaardig in bewegen 

Deze vier thema’s komen terug in de sportvisie. De sportvisie is verder gebaseerd op de ingezette 

koers voor sportstimulering en accommodatievraagstukken.

3. Om invulling te geven aan de sportvisie en in te spelen op actuele ontwikkelingen maken 

we eens in de twee jaar maken we een uitvoeringsplan, samen met het Sport- en 

Beweegteam. In dat plan staat per thema wie wat doet en welke producten er opgeleverd 

gaan worden. Verdere invulling en monitoring van de voortgang vindt plaats via de 

planning- en controlecyclus.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Draagvlak
Voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord, dat als basis dient voor de sportvisie, zijn in 2019 

en 2020 diverse bijeenkomsten georganiseerd voor sportaanbieders en maatschappelijke partners. 

De input van de bijeenkomsten is verwerkt in het Lokaal Sportakkoord en de sportvisie.

De concept sportvisie is voor feedback voorgelegd aan sleutelfiguren uit het sportveld. Vervolgens 

is de concept sportvisie ook besproken in een raadsontmoeting op 6 juli 2021 waarbij naast 

raadsfracties ook een aantal betrokken partijen aanwezig was. Opmerkingen en suggesties zijn 

waar mogelijk verwerkt.

Aanpak/Uitvoering
Na het vaststellen van de sportvisie wordt een tweejaarlijks uitvoeringsplan opgesteld waarin acties 

en interventies zijn opgenomen. Aan de doelstellingen en ambities uit de sportvisie worden 

indicatoren gekoppeld. We meten en monitoren de resultaten van onze activiteiten en interventies. 

We gebruiken een monitoringsinstrument om resultaten en effecten te meten. Aan het eind van het 

uitvoeringsplan evalueren we de activiteiten en interventies, als begin voor het nieuwe 

uitvoeringsplan.
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Vooruitlopend op het vaststellen van de sportvisie zijn er op dit moment al een aantal 

ontwikkelingen in gang gezet, zoals de overdracht van beheer en onderhoud van de sportparken 

Wilhelmina en de Bilderberg. Hierbij worden de uitgangspunten van de nieuwe sportvisie 

gehanteerd. 

Communicatie
Na vaststelling wordt de sportvisie onder de aandacht gebracht van de sportaanbieders en overige 

maatschappelijke partners.

Financiële consequenties
Aan het vaststellen van de sportvisie zijn geen kosten verbonden. Voor het uitvoeringsprogramma  

is de huidige begroting het financiële kader. De P&C cyclus is voor ons het instrument om concrete 

invulling te geven aan deze visie en de voortgang te monitoren.

Juridische consequenties
Aan het vaststellen van de sportvisie als uitgangspunt voor het sportbeleid zijn geen juridische 

consequenties verbonden. 

WMO-aspecten
Sport en bewegen draagt bij aan de doelen van het Sociaal domein, zoals gezonde leefstijl, 

veiligheid, leefbaarheid, vrijwillige inzet en voorkomen van eenzaamheid.

Gezondheid
Eén van de ambities uit de sportvisie is dat we inwoners bewust maken van het belang van een 

gezonde en actieve leefstijl door inzet van gerichte interventies.

Duurzaamheid
Eén van de thema’s van de sportvisie is de duurzame sportomgeving, waarbij wordt ingezet op een 

functionele en duurzame sportinfrastructuur.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Geen. 
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