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1
Inleiding

We hebben het toekomstbeeld van sport en bewegen in Breda met elkaar op papier gezet in 

het beleidskader ‘Team Breda’. Het vergezicht is helder. Met het uitvoeringsprogramma voor 

2017-2022 geven we invulling aan de doelstellingen per pijler en beschrijven we welke acties 

we de komende jaren ondernemen. De manier waarop we deze acties uitvoeren, bepalen we 

met elkaar. Ook hiervoor hebben we inwoners, verenigingen, sportorganisaties, het bedrijfs leven 

en alle andere betrokkenen hard nodig. Kortom, we gaan en staan waar de energie vrijkomt. 

Dit betekent in de praktijk dat we keuzes maken; zo kiezen we bijvoorbeeld voor sporten 

waarin Deltalent ondersteuning biedt en sporten waar we op nationaal niveau meedraaien. 

Daarnaast kiezen we bewust voor de realisatie van een topsportcentrum, dat binnensport-

faciliteiten biedt op topsportniveau.  

  Opbouw uitvoeringsprogramma

De vijf pijlers zoals beschreven in de sportvisie ‘Team Breda’, zijn in hoofdstuk 2 tot en met 6 

verder uitgewerkt. De uitwerking van deze pijlers wordt ondersteund door een schematische 

weergave van de koppeling tussen de doelstellingen en de actiepunten. Daarnaast kent het 

uitvoeringsprogramma een aantal ‘high lights’. Deze speerpunten binnen het uitvoerings-

programma worden in aparte kaders nog eens extra benadrukt. 

  Planning en financiën 

Per pijlers geven we, naast de beschrijving van de actiepunten, ook een planning en een 

financiële raming (hoofdstuk 7). Welke acties ondernemen we, wanneer en wat kosten ze? 

Het geeft weer hoe de acties zich verhouden tot de tijdslijn en hoeveel geld we per pijler de 

komende jaren (extra) investeren om uitvoering te geven aan de ambities.

  Monitoring

Om te beoordelen in welke mate de doelstellingen en maatschappelijke effecten behaald 

worden, monitoren we de uitkomsten van ons beleid en onze acties. Daarvoor maken we 

gebruik van een aantal instrumenten die hier antwoord op geven. Hoofdstuk 8 zoomt verder 

in op deze monitorinstrumenten. 
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2
Sport- en beweegstimulering

ACTIES VANUIT ‘BREDA DOET, SAMEN VERDER’

We stellen onszelf tot doel om Bredanaars meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we 

met acties die voortkomen uit twee beleidskaders: ‘Breda Doet, samen verder’ en ‘Team 

Breda’. Waarbij pijler 1: sport- en beweegstimulering uit ‘Team Breda’ een aanvulling is op de 

doelstellingen die geformuleerd staan in ‘Breda Doet, samen verder’. Beide beleidskaders 

onderschrijven de intrinsieke waarde van sport en bewegen (sport als doel) én de sociaal-

maatschappelijke waarde van sport en bewegen (sport als middel). Vanuit ‘Breda Doet, samen 

verder’ ondernemen we de volgende acties:

Uitvoeringsplan Breda Beweegt 2017-2018

Een samenwerkingsverband van diverse organisaties werkt in 2017 en 2018 aan het 

bevorderen van een gezonde leefstijl onder de inwoners van Breda. Breda Actief, Teamplay@NAC, 

SMO Breda e.o., ATEA, GGD West-Brabant, Surplus Welzijn, WIJ, BAS, Samen Door en KIK 

Kinderopvang ontwikkelen daarvoor een breed activiteitenaanbod. Een breed aanbod dat 

zich op diverse doelgroepen richt. Andere organisaties uit de stad met initiatieven of ideeën 

zijn welkom om hierbij aan te sluiten. Er is specifieke aandacht voor de ondersteuning van 

vrijwilligers (en hun organisaties) en voor sport- en beweegparticipatie onder kwetsbare burgers.

Inzet sportcoaches 2017-2018

28,5 fte aan sportcoaches werkt in opdracht van Breda Actief (in samenwerking met 

Teamplay@NAC, Stichting BAS, Jeugdsportfonds Breda en Deltalent) in 2017 en 2018 aan het 

verhogen van de sport- en beweegparticipatie. Zij richten zich vooral op kinderen en 

jongeren. Dat gebeurt in wijken, dorpen, op scholen en bij sportverenigingen. Ook zetten we 

sportcoaches in voor het ondersteunen van sportverenigingen bij het invullen van hun 

maatschappelijke rol en het bevorderen van talentontwikkeling. Daarnaast is er specifieke 

aandacht voor aangepast sporten en ondersteuning van Jeugdsportfonds Breda.

Sportleerbedrijf

Samen met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs werken we aan de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen en studenten die in de sport- en beweegbranche aan de slag zijn. 

Dat doen we vanuit het concept ‘Sportleerbedrijf’. Het sportleerbedrijf is het verbindende en 

uitvoerende platform tussen inwoners en sport, onderwijsinstellingen en vakdocenten, 

stagiaires en stageaanbieders, verenigingen, dorpen en wijken en organisatoren van sporteve-

nementen. We hebben hierbij drie doelen: het begeleiden van de organisatie van sport- en 

beweegactiviteiten; het versterken van de maatschappelijke functie van sport en het onder-

steunen van verenigingen op organisatorisch en bestuurlijk niveau. Het sportleerbedrijf 

coördineert hiervoor integraal de inzet van leerlingen en studenten.



8Team Breda Uitvoeringsprogramma 2017-2022

Sportloket aangepast sporten West-Brabant

Het regionaal sportloket zorgt ook in 2017 en verder in Breda voor individuele advisering, 

doorverwijzing en begeleiding van mensen met een beperking naar een passende sport- en 

beweegactiviteit. Het loket werkt nauw met andere gemeenten in West-Brabant om een 

regionaal aanbod aan sport- en beweegactiviteiten te creëren. Hiermee maken we sport 

toegankelijk voor deze doelgroep.

Aanvullend hierop participeren wij in een uitleen-depot van sportmaterialen voor sporters met 

een beperking. Dit doen we samen met onze Sportloket-partners en de provincie Noord-

Brabant. Hier kunnen aankomende sporters met een beperking tijdelijk materialen, zoals 

bijvoorbeeld een sportrolstoel, lenen. Zo maken ze kennis met bepaalde sporten voordat ze 

zelf materialen moeten aanschaffen. Ook pakken we het vervoersprobleem van en naar 

trainingen en wedstrijden aan van sporters met en beperking (met hun sportmaterialen).

Jeugdsportfonds Breda

Anno 2017 leven in Breda 3.770 kinderen onder de armoedegrens. Ruim 3.000 kinderen 

tussen de 4 en 18 jaar kunnen om financiële redenen niet deelnemen aan georganiseerde 

sportactiviteiten. Jeugdsportfonds Breda biedt financiële ondersteuning om deze drempels 

weg te halen. 

Breda Doet meer

In het uitvoeringsprogramma ‘Team Breda’ onderschrijven we bovenstaande acties die al in 

uitvoering zijn. In aanvulling daarop stellen we vast dat een aantal doelstellingen nog een 'plus' 

verdient. Om deze 'plus' te bereiken ondernemen we met ‘Team Breda’ de volgende acties:

Jeugdsportfonds verruimen

Wij verruimen de toegang voor het Jeugdsportfonds en faciliteren dit fonds daarop. We doen 

dit omdat het Jeugdsportfonds Breda binnen de bestaande afspraken niet alle kinderen in een 

armoedesituatie bereikt terwijl de vraag naar sportmogelijkheden voor deze doelgroep groot is. 

Sportleerbedrijf 
“Van proberen kun je leren”

Studenten krijgen een waardevolle leer- en werkplek aangeboden in een beroepsauthen-

tieke situatie. Zo wordt, naast een gedegen opleiding voor de studenten, zowel sociaal-

maatschappelijk als bedrijfseconomisch maximaal meerwaarde gerealiseerd bij de 

organisaties waarvoor ze werken. Daarnaast wordt met de inzet van de studenten een 

bijdrage geleverd aan doeleinden van het sportbeleid in Breda. 

Het sportleerbedrijf: 

• Inventariseert de wensen en mogelijkheden van sportverenigingen, onderwijsinstellingen 

en derden die belang hebben bij de inzet van studenten; 

• Verbindt stage- en praktijkopdrachten tussen stageplaatsen en onderwijsinstellingen; 

• Werft een geschikte kandidaat voor de stageplaats (en vice versa); 

• Is vast contactpersoon tussen stageplaats en onderwijsinstelling; 

• Begeleidt leerlingen en studenten bij vragen, onduidelijkheden en/of conflictsituaties; 

• Biedt alle benodigde faciliteiten voor een succesvolle stage(opdracht).
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Jeugdsportfonds Breda
“Alle kinderen moeten kunnen sporten!”

Het Rijk stelt vanaf 2017 structureel middelen ter beschikking aan gemeenten voor de 

bestrijding van armoede bij kinderen. De Gemeente Breda bepaalt niet alleen hoe deze 

middelen worden ingezet. Wij maken hierbij gebruik van de aanwezige lokale infrastruc-

tuur en reeds aanwezige lokale initiatieven. Wij zetten deze middelen o.a. in ten behoeve 

van extra subsidies voor Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Dit is 

conform de intentie van het bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk. 

Transformatie agenda armoede Breda 2017-2018

Sport en bewegen als middel versterken en uitbreiden

Anno 2017 zetten we sport en bewegen al nadrukkelijk in als middel om sociaal-maatschap-

pelijke doelen te realiseren. Dit is slechts het begin van de beweging die we inzetten. Groei 

realiseren we door de inzet van sportcoaches die bijdragen aan het (re)activeren van jongeren 

en kwetsbare doelgroepen. We richten ons o.a. op ouderen, statushouders en mensen met 

een verslavingsproblematiek of een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken we nauw 

samen met organisaties in andere branches, zoals de zorg- en welzijnssector. 

Vergroten vitaliteit sportverenigingen 

We ondersteunen sportverenigingen via de inzet van verenigingsadviseurs. Zij stimuleren 

samenwerking tussen verenigingen, meer eigenaarschap en de zelfredzaamheid van 

sportverenigingen. Daarmee wordt hun vitaliteit vergroot.

Veel verenigingen hebben echter behoefte aan meer financiële en juridische ondersteuning 

om hun bestuurskracht te versterken. We gaan daarom een nauwere samenwerking aan met 

de verenigingsadviseurs. We zoeken gezamenlijk naar de balans tussen de rol van de 

verenigingen, de adviseurs, de gemeente en die van andere partijen, zoals het bedrijfsleven, 

om sportaanbieders zo goed mogelijk te faciliteren bij de opgave waar zij voor staan in de 

toekomst. 

Actiepunten en planning

Doelstellingen Team Breda 

(incl. Breda Doet)

Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

A.  Bredanaars zitten fysiek en mentaal goed in 

hun vel

Evaluatie ‘Breda Beweegt’ 2018

2020

Herijking ‘Breda Beweegt’ 2018

2020

B.  Bredanaars hebben een gezonde leefstijl; ze 

bewegen voldoende en eten gezond. Indien 

nodig worden bewoners hierbij ondersteund.

Evaluatie ‘Inzet Sportcoaches’ 2018

2020

Herijking ‘Inzet Sportcoaches’ 2018

2020

Jeugdsportfonds verruimen 2017 - 2018

Doorontwikkeling Sportleerbedrijf 2018 - 2019

C.  Iedereen kan in de buurt terecht voor sport en 

beweegaanbod; Bredanaars zijn tevreden over 

de speel-, sport- en beweegmogelijkheden in 

hun omgeving

Uitvoeren Sportloket Aangepast Sporten 

West-Brabant

2017 – 2022

Versterken kwaliteit verenigingsadvies t.b.v. 

vitaliteit van sportverenigingen

2018 - 2019   

D.  Ouderen en mensen met een beperking wonen 

langer prettig thuis

Optimaliseren inzet sportcoaches t.b.v. het 

versterken en uitbreiden van sport en bewegen 

als middel

2018 - 2019
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3
Sportaccommodaties

Inleiding

In Breda moet iedereen de sport kunnen beoefenen die bij hem of haar past. Dit betekent 

een verscheidenheid aan sporten en dus een verscheidenheid aan sportaccommodaties. De 

capaciteit en de kwaliteit van de accommodaties moet voldoende zijn om de sport te 

beoefenen volgens de normen van NOC*NSF. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met 

factoren als het milieu, omgeving & overlast, duurzaamheid en verkeersdoorstroom. Dat doen 

we door de volgende acties te ondernemen:

Capaciteit en kwaliteit

Kwaliteit en capaciteitsonderzoek

We voeren een verdiepend capaciteits- en kwaliteitsonderzoek ‘binnen- en buitensportaccom-

modaties 2030’ uit. We brengen de huidige situatie en bezettingsgraad in kaart, evenals de 

capaciteitsbehoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in 2030. Dit onderzoek komt 

voort uit het bestaande tekort aan ruimte tijdens piekuren. Daarbij houden we rekening met 

o.a. de normen en richtlijnen van NOC*NSF, trends en ontwikkelingen in de sport, geografische 

ontwikkelingen en ambities van de gebruikers van de sportaccommodaties, ook met het oog 

op talentontwikkeling en topsport.

Tijd voor actie

Na dit onderzoek gaan we tot actie over om de capaciteit aan sportaccommodaties op peil te 

brengen en te houden. De basiskwaliteit van iedere sportaccommodatie moet op orde zijn en 

blijven, inclusief kleed-wasaccommodatie en bereikbaarheid per auto en per fiets. Naar 

aanleiding van het onderzoek worden, mede op basis van kwantitatieve normeringen, 

beslissingen genomen over uitbreiding van bestaande sportaccommodaties, het vervangen 

van voorzieningen, het toevoegen van functionaliteiten en het realiseren van nieuwe 

sportaccommodaties. De uitkomst van het onderzoek biedt niet alleen de gemeente maar 

ook sportaanbieders de mogelijk om binnen de investeringsregeling voor buitensport tot een 

keuze in investeringen te komen. 

Veilig sporten

Waar nodig maken we werk van de veiligheid in, op en rondom sportaccommodaties. 

We halen deze behoeften actief op. Daarbij kijken we naar zowel de fysieke veiligheid 

(denk aan verlichting, water rondom accommodatie of het voorkomen van gevaarlijk 

achterstallig onderhoud) als het gevoel van veiligheid (verlichting, overzicht op sportparken, 

cameratoezicht, etc.).

Gebruik binnensportfaciliteiten

We faciliteren optimaal gebruik van sporthallen en gymzalen. Hiervoor onderzoeken we de 

haalbaarheid van het clusteren van sporten die overeenkomstige eisen stellen aan accommo-

daties. We bekijken welke accommodaties daarvoor geschikt zijn of geschikt te maken zijn. 

Dit clusteren mag niet ten koste gaan van het wijkgerichte aanbod. 
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Sporteren
‘Een nieuwe kijk op functioneel gebruik’

In Breda gaan we ‘sporteren’. Dit is het slim combineren van capaciteitsbehoefte bij 

binnensportverenigingen door verenigingen te betrekken bij de zaalindeling. Door 

verenigingen met dezelfde behoeften bij elkaar te zetten, voorkomen we tijdsverlies bij de 

wisseling (denk aan op- en afbouw van velden), vergroten we de saamhorigheid tussen 

clubs en worden accommodaties specifieker voorzien van materiaal of andere voorzieningen. 

Sporteren zorgt voor een nieuwe kijk op de bezettingsgraad. 

Talentontwikkeling

Naar een hoger plan

In het kader van talentontwikkeling doen we extra kwaliteitsinvesteringen in binnen- en 

buitensportaccommodaties. We ondersteunen initiatieven en ideeën voor kwalitatieve 

aanpassingen of aanvullingen om specifieke takken van sport op een hoger niveau te 

bedrijven. De gemeente stelt voor de buitensportvelden een investeringsregeling beschikbaar 

die onder meer de betaalbaarheid van sport waarborgt. 

Topsportcentrum

We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheid een topsportaccommodatie 

voor trainingen en competities te realiseren op een geschikte plek in de stad. Er is behoefte 

aan een topsport(training)centrum voor wedstrijden en trainingen op een hoog niveau.  

Er wordt een tekort geconstateerd aan voorzieningen voor talenttrainingen met de juiste 

faciliteiten voor medische begeleiding, krachttraining en verblijf ten behoeve van tijdsover-

brugging tussen school en trainingen.

Topsportcentrum
‘Ruimte voor topsport en talentontwikkeling’

Bij de behandeling van de begroting op 3 november 2016 is door de gemeenteraad van 

Breda de motie ‘Topsporthal’ aangenomen. Hierin is het college het volgende opgedragen: 

Samen met de verschillende partners op het gebied van sport minimaal twee scenario’s uit te 

werken voor een topsporthal waarbij de verschillende overwegingen uitgewerkt worden; 

Deze opdracht is, samen met de in het collegeakkoord uitgesproken bereidheid om als 

gemeente te blijven investeren in sport, accommodaties en sportvelden, aanleiding voor 

het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een topsportaccommodatie. Een 

topsport(training)centrum waar wedstrijden en trainingen worden georganiseerd conform 

de eisen van NOC*NSF. Door de talent,- en topsportvoorzieningen voor meerdere 

binnensporten te clusteren op één locatie, worden de locatie, de investeringen en de 

kracht van sport optimaal benut.

Naast de functie voor topsport en talentontwikkeling gaat de topsporthal dienen als 

thuisbasis voor zelfstandige Bredase sportorganisaties, sportmedische organisaties en 

sportverenigingen. Co-creatie tussen partijen in de stad zorgt hiermee voor een fysiek 

Sportplein met een optimale programmering. Een locatie die zowel de breedte- en 

topsport, de stedelijke functie als de regionale talentontwikkeling ten goede komt.

Voor grote evenementen die langdurig beslag leggen op een locatie, is de evenementen-

hal op de Bavelse berg de aangewezen locatie voor het faciliteren hiervan. Deze hal biedt 

de mogelijkheid tot het organiseren van sportevenementen met een maximaal aantal van 

5.000 bezoekers.
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Toegankelijkheid

We nemen maatregelen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle sportaccommodaties 

voor mensen met een beperking te bevorderen; zowel voor sporters als voor toeschouwers. 

Denk hierbij aan het uitvoeren van toegankelijkheidsscans en het daaropvolgend realiseren 

van de benodigde aanpassingen.

Optimaal exploiteren

Verenigingsfunctie

We brengen in samenspraak met exploitanten en gebruikers in kaart wat nodig is om de 

verenigingsfunctie van zwembad de Wisselaar en de kunstijsbaan te optimaliseren. Beide 

sportfaciliteiten worden intensief gebruikt door een verscheidenheid aan verenigingen. Zij 

hebben behoefte aan aanvullende faciliteiten, zoals meer opbergruimte, wedstrijdsecretariaat 

en ruimte voor krachttraining. Op basis van de uitkomsten van dit overleg kiezen we welke 

maatregelen we uitvoeren.

Online reserveren

We onderzoeken de haalbaarheid van het online bekijken van de bezetting van accommodaties en 

de mogelijkheid om accommodaties online te reserveren, te betalen en er toegang toe te verkrijgen. 

Zelfwerkzaamheid binnensportverenigingen

We bevorderen de zelfwerkzaamheid van binnensportverenigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het gedeeltelijk zélf beheren van gemeentelijke binnensportaccommodaties door 

verenigingen: openen en sluiten, programmeren, schoonmaken en zelf kantines beheren. 

Baas in eigen huis
‘Ruimte voor eigen initiatief en zelfwerkzaamheid’

In ‘Bewegingsruimte’ en in ‘Sportaccommodaties en financiën’ werd eerder gesproken 

over de mogelijkheid voor verenigingen om een aantal onderhoudstaken over te nemen 

van de gemeente. Onze ambitie is om dit door te trekken naar binnensportverenigingen. 

Door afspraken te maken over gedeelde verantwoordelijkheid, hopen we dat er in Breda 

meer initiatieven ontstaan zoals basketbalvereniging De Barons, die zelf de horeca 

exploiteert in  sportaccommodatie De Doelen. Met een grote groep vrijwilligers zorgen zij 

dat de horeca open is tijdens trainingen en wedstrijden, ook van andere sportaanbieders. 

Intern of extern verzelfstandigen

We onderzoeken de mogelijkheden voor het intern of extern verzelfstandigen van de 

exploitatie van binnensportaccommodaties die nu in eigendom zijn van de Gemeente Breda, 

bijvoorbeeld in de vorm van een sportbedrijf. Indien gewenst voeren we daarvoor marktver-

kenningen uit. Onder andere de schaatsbaan, de zwembaden en het racketcentrum Breda 

komen hiervoor in aanmerking. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de 

doelmatigheid van het gemeentelijk beleid, het beheer en de exploitatie van de sportaccom-

modaties. We onderzoeken welke risico's en consequenties er zijn voor het beheer en 

onderhoud in verschillende scenario's (huidige situatie en intern of extern verzelfstandigen). 

Duurzaamheid

We ondernemen en stimuleren acties om de duurzaamheid van binnen- en buitensportaccom-

modaties te verbeteren. Denk hierbij aan het uitvoeren van duurzaamheidsscans en het nemen 

van daaruit voortvloeiende maatregelen. De gemeentelijke investeringsregeling kan hiervoor 

worden gebruikt. Specifiek onderzoeken we de mogelijkheden, de investeringsbehoefte en de 

exploitatievoordelen van een energieneutraal sportcluster aan de Sportboulevard. 
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Zelfwerkzaamheid buitensportverenigingen

We stimuleren de zelfwerkzaamheid van buitensportverenigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het in eigendom overdragen van kleed- en wasaccommodaties aan verenigingen. Een 

ander voorbeeld is onderzoek naar het overdragen van het beheer en onderhoud van 

gemeentelijke buitensportaccommodaties (gebouwen en randgroen).

Samenwerken 

Delen is het nieuwe hebben

We stimuleren samenwerking tussen verenigingen bij het gebruik van sportaccommodaties, 

zowel voor binnen- als buitensport. Daartoe onderzoeken we bijvoorbeeld de haalbaarheid 

van de samenvoeging van sportverenigingen op één locatie (bestaand of nieuw). Indien 

haalbaar voeren we de samenvoeging daadwerkelijk uit. Ook onderzoeken we samenwer-

kingsmogelijkheden op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Hiervoor kan de 

investeringsregeling voor buitensportvelden worden ingezet en kan daarvan afgeweken 

worden wanneer er sprake is van een fusie tussen twee verenigingen. 

Oog voor de buurt

Bij iedere aanpassing, toevoeging of verandering van een accommodatie hebben we oog 

voor toegankelijkheid, duurzaamheid, milieu en de directe leefomgeving. De laatste jaren zijn 

er steeds meer klachten van bewoners over het gebruik van sportkantines, parkeeroverlast, 

lichthinder of geluidsoverlast. Deze toename heeft meerdere oorzaken, zoals de toenemende 

mondigheid van burgers, vermindering van tolerantie en de toename van het gebruik van 

sportkantines. Als gemeente zijn we mede verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de 

buurt. Sportverenigingen maken deel uit van de sociale infrastructuur in de wijken en dorpen. 

Ze bieden kansen om invulling te geven aan (sport)aanbod voor uiteenlopende groepen 

bewoners, die op die manier deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. We stimuleren 

bewonersgroepen, sportverenigingen, bedrijven en organisaties om elkaar op te zoeken, om 

een goede afstemming tussen belangen van de vereniging en omwonenden te vinden. 

Oog voor de buurt
‘Open Club, met oog voor omwonenden.’

Een open club kenmerkt zich als ontmoetingsplek die eigen leden, andere regelmatige 

bezoekers én buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de club betrokken te 

raken en te blijven. Een open club kan een individuele vereniging zijn, maar veelal is een 

open club een samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. op een gezamenlijk 

sportpark) of andere (commerciële) sportaanbieders, playgrounds, courts, pleintjes, 

buurtwerk etc. Een juridische entiteit is hierbij niet leidend. 

Meer formules, één doel: bij een open club is iedereen thuis 

De open club gedachte is een beweging. Een filosofie. Voor de ideale open club bestaat 

geen formule, want elke buurt en ook de daar aanwezige sportclubs hebben hun 

specifieke behoeften. Elke club (groot/klein, binnen-/buitensport, team/individueel) kan 

voor zichzelf een stap (trede) zetten om meer open te worden.

Een Open Club betrekt de buurt, omwonenden en andere partijen bij planvorming, 

organisatie en participatie. Samen werken aan de leefbaarheid van de buurt, dat is goud 

waard (Bron: NOC*NSF)
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Actiepunten en planning

Doelstellingen Team Breda Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

E.  Zorgdragen voor voldoende capaciteit aan 

binnen- en buitensportaccommodaties waar 

sportverenigingen wedstrijden en trainingen 

organiseren aansluitend bij de kaders en de 

normen van NOC*NSF

Een capaciteit en kwaliteitsonderzoek ‘binnen- en 

buitensportaccommodaties 2030’ (velden / zalen, 

kleedgelegenheden en parkeergelegenheid).

2017

Na onderzoek beslissingen nemen op gebied van 

uitbreiding van sportaccommodaties, het 

vervangen van voorzieningen, het toevoegen van 

functionaliteiten en het realiseren van nieuwe 

sportaccommodaties.

2018

Investeringsregeling beschikbaar opstellen die 

ten goede komt aan capaciteitsuitbreiding voor 

buitensportvelden.

2017

F.  Daar waar nodig, het vergroten van de 

veiligheid in, op en rondom sportaccommoda-

ties waar dit (meer) aandacht verdient. 

Acties inzetten om de veiligheid in, op en 

rondom sportaccommodaties te verbeteren waar 

nodig. Vooraf behoeften actief ophalen.

2017 - 2022

G.  Beter aansluiten van wensen en behoeften 

van sportaanbieders in relatie tot de kwaliteit 

van sportaccommodatie

Onderzoek doen naar de haalbaarheid van het 

clusteren van sporten die overeenkomstige eisen 

stellen aan de accommodatie.

2018

Na onderzoek komen tot acties om gewenste 

clusters van sporten te realiseren.

2019

H.  Talentontwikkeling bevorderen door 

aanpassen en aanvullen van sportaccommo-

daties

Investeringsregeling beschikbaar opstellen die ten 

goede komt aan talentontwikkeling en topsport.

2017

Haalbaarheidsonderzoek voor een topsportcen-

trum voor trainingen en competities op hoog 

niveau, op een geschikte plek in de stad.

2017

I.  Vergroten van de toegankelijkheid van 

sportaccommodaties voor mensen met een 

beperking

We nemen maatregelen om de toegankelijkheid 

en bruikbaarheid van alle sportaccommodaties 

voor mensen met een beperking te bevorderen.

2017 - 2022

J.  Het optimaliseren van het gebruik van 

binnensportaccommodaties vanuit exploitant- 

én gebruikersperspectief

We brengen in samenspraak met de exploitant 

en de gebruikers in kaart wat nodig is om de 

verenigingsfunctie van zwembad de Wisselaar en 

de kunstijsbaan te optimaliseren.

2018

We onderzoeken de haalbaarheid van het online 

bekijken van de bezetting van accommodaties en 

de mogelijkheid om accommodaties online te 

reserveren, te betalen en er toegang toe te 

verkrijgen. Als dit haalbaar blijkt voeren we dit uit.

2017

Het uitvoeren van acties om de zelfwerkzaam-

heid van binnensportverenigingen te bevorderen.

2019

We onderzoeken de mogelijkheden voor het 

intern of extern verzelfstandigen van de 

exploitatie van binnensportaccommodaties die 

nu in eigendom zijn van de Gemeente Breda. 

Indien gewenst voeren we daarvoor 

marktverkenningen uit.

2017 - 2018
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Doelstellingen Team Breda Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

K.  Het optimaliseren van het gebruik van 

buitensportaccommodaties vanuit exploitant- 

én gebruikersperspectief

We stimuleren acties om de duurzaamheid van 

binnen- en buitensportaccommodaties te 

verbeteren. Investeringsregeling beschikbaar 

opstellen die ten goede komt aan duurzaamheid 

van sportaccommodaties.

2017

We stimuleren de zelfwerkzaamheid van 

buitensportverenigingen door het in eigendom 

overdragen van kleed- en was-accommodaties 

aan verenigingen.

2018

Onderzoek doen naar het overdragen van het 

beheer en onderhoud van gemeentelijke 

buitensportaccommodaties.

2018

L.  Het verstevigen van de samenwerking tussen 

sportaanbieders als het gaat om het gebruik 

van sportaccommodaties

We stimuleren samenwerking tussen 

verenigingen als het gaat om het gezamenlijk 

gebruik van sportaccommodaties zowel voor 

binnensport als buitensport.

Investeringsregeling voor samenwerkingsverban-

den tussen diverse sportaanbieders ten behoeve 

van de capaciteitsuitbreiding of kwaliteitsverbe-

tering van buitensport.

2018

Bij iedere aanpassing, toevoeging of verandering 

van een accommodatie hebben we oog voor 

toegankelijkheid, duurzaamheid, milieu en de 

directe leefomgeving.

2017-2022
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4
Sport en bewegen in de openbare ruimte

Inleiding

We maken de openbare ruimte aantrekkelijker om in te sporten en te bewegen. Daarbij is 

aandacht voor aspecten als multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte, spreiding over de 

stad (gebruikersgroepen en momenten) en betrokkenheid van de doelgroepen en omwonenden 

bij het ontwikkelen van initiatieven. Ook zorgen we voor voldoende ruimte om te sporten en 

bewegen dicht bij huis en voor veiligheid en veiligheidsgevoel in de openbare ruimte. 

Bestaande plannen

Er zijn al concrete plannen voor de aanleg van een fitnesspark, het plaatsen van een interac-

tieve voetbalmuur, een bmx- en skateplek in de Haagse Beemden, de uitbreiding van het 

aanbod in urban sports bij Pier 15, het upgraden van een basketbalveld in de openbare 

ruimte in samenwerking met basketbalvereniging en het extra aantrekkelijk maken van (een 

deel van) de route van de Singelloop als trainingsrondje.

Team Breda gaat voor meer

Grote fysieke aanpassingen

We voegen een uitdagende beweegplekken toe aan de openbare ruimte. Deze grote 

beweegplekken worden ontwikkeld op een markante plek in de stad. We verkennen of 

behoefte is aan een boulderblok in de openbare ruimte en waar dit geplaatst kan worden. De 

pilot 'Beweegvriendelijke wijk' is uitgevoerd in de wijk Wisselaar, waarin we bewegen in de 

wijk stimuleren door de fysieke inrichting en het sociale (activiteiten-)aanbod op elkaar af te 

stemmen. Deze pilot wordt doorontwikkeld.

Boulderen
‘Klimmen en klauteren in de buitenruimte’

Boulderen is een explosieve en spectaculaire manier van klimmen. ‘Boulder’ is Engels voor 

‘rotsblok’. Boulderen is dan ook letterlijk: klimmen op een rotsblok. Omdat er in Nederland 

geen rotsblokken zijn boulderen we op klimwanden met een maximale hoogte van 4,5 

meter. De klimroutes zijn puzzels die je oplost met techniek, kracht en denkwerk. Anders 

dan bij klimmen gebruik je bij boulderen geen touw of klimgordels. Dit maakt de sport erg 

laagdrempelig. Ook beginners vermaken zich uitstekend. Het principe van boulderen is erg 

simpel: sportschoenen aan en je kan zo aan de slag! (Boulderhalsterk.nl)

Kleine fysieke aanpassingen 

We maken fiets- en wandelroutes naar sportvoorzieningen en naar groene gebieden aantrek-

kelijker, bijvoorbeeld door extra voorzieningen zoals markeringen, voorzieningen voor fietspar-

keren en watertappunten. Zo stimuleren we het gebruik ervan. Denk daarnaast ook aan het 

aanbrengen van aan smartphone-apps en wifi gekoppelde bewegwijzering voor fiets-, skeeler-, 

wandel- en hardlooproutes. Of het realiseren van een ‘groene golf’ voor dergelijke beweeg-

routes, het gerichter onderhouden van openbare beweegplekken (zoals een groenstrook of een 

bospad). Of bestaande objecten in de openbare ruimte (zoals straatmeubilair) geschikt maken 

om te gebruiken voor beweegactiviteiten (denk aan bootcamp) en het verbeteren van bestaande 

sport-, spel- en beweegvoorzieningen. We trekken hierin op met Staatsbosbeheer, als eigenaar 

van de groene gebieden aan de randen van de stad. 
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Bestaande faciliteiten

We creëren een netwerk van beweeg- en sportfaciliteiten, en betrekken daarbij aanwezige 

elementen in de omgeving, interessant voor zowel de georganiseerde als de ongeorganiseerde 

(top)sporter. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn dat de openbare ruimte gebruikt wordt 

om individueel of in groepsverband actief te zijn of om (top)sportevenementen te organiseren. 

We stellen -naar behoefte en mogelijkheden- accommodaties open ten behoeve van diverse 

doelgroepen (kinderen en jongeren in de wijk, kwetsbare doelgroepen in dagbesteding) en 

richten ze desgewenst beweegvriendelijker in. Dit gebeurt altijd in overleg met beheerders en 

gebruikers van accommodaties. Er hebben op een aantal buitensportaccommodaties reeds 

pilots plaatsgevonden, met wisselend succes. De mogelijkheden zijn zeer afhankelijk van de 

soort accommodaties en de locatie. De provincie Noord-Brabant is bezig met een verkenning 

van hun ondersteuningsaanbod om schoolpleinen aantrekkelijker te maken. Hier sluiten we 

bij aan. Extra aandachtspunt is dat de meeste schoolpleinen niet in eigendom zijn van de 

gemeente, maar van de schoolbesturen. Dit zijn dus belangrijke samenwerkingspartners.

Technologie

We zetten in op technologie om het gebruik van de openbare beweegruimte te stimuleren. 

We verkennen hoe we technologie veel meer kunnen inzetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

het aanbieden van digitale routes (GPS-speurtochten) en spelvormen met de openbare ruimte 

als spellocatie (gamification: het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-

game omgevingen). Of het organiseren van sportieve ontmoetingen via app en het ontwikkelen 

van een app die het gebruik van de sportieve openbare ruimte monitort. 

Mijn Beweeg-app
‘Slimme technologie als beweeghulp’

Bijna iedereen kent ze. De beweeg apps. Hardloopprogramma’s, digitale coaches, oefenin-

gen die worden uitgelegd, enzovoort. Maar de technologie gaat snel en we zijn nog lang 

niet uitontwikkeld. Door optimaal gebruik te maken van technologische ontwikkelingen op 

het gebied van sport en bewegen kan nog veel meer. Denk hierbij aan het ontmoeten van 

je sportmaatje, uitdagende opdrachten in de openbare ruimte of de route van de Singelloop 

alvast een keer oefenen. Technologie gaat vooruit en wij gaan mee.

Programmering

We zetten in op sport- en beweegprogramma's om het gebruik van de openbare beweeg-

ruimte te stimuleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen en uitvoeren van beweeg-

programma’s per sportplein (zoals de Cruyffcourts en de Krajicek Playgrounds), het doel-

bewust programmeren van beweegprogramma’s gericht op kwetsbare burgers in hun eigen 

leefomgeving en het opzetten van wijksportactiviteiten voor iedereen. Deze acties worden 

opgepakt binnen de thematafel Breda Beweegt in het kader van Breda Doet.
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Actiepunten en planning

Doelstellingen Team Breda Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

M.  Het bevorderen van een gezonde leefstijl door 

de openbare ruimte aantrekkelijker of 

geschikt te maken om in te sporten en te 

bewegen

Het realiseren van grote fysieke aanpassingen in 

de openbare ruimte

2018 - 2019

Het realiseren van kleine fysieke aanpassingen in 

de openbare ruimte

2017 – 2022 

Het openbaar toegankelijk maken van bestaande 

voorzieningen

2018 – 2022 

Het inzetten op technologie om het gebruik van 

de openbare beweegruimte te stimuleren

2017 – 2019 

Het inzetten van sport- en beweegprogramma’s 

om het gebruik van de openbare beweegruimte 

te stimuleren

2018 – 2019 
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5
Topsport en talentontwikkeling

Inleiding

In Breda streven we naar meer ruimte voor topsport en talentontwikkeling. We zetten 

topsport doelgericht in om een impuls te geven aan de stad, de breedtesport en talent-

ontwikkeling. Met de inzet van topsport bereiken we sociaal maatschappelijke doelen door 

topsporters als voorbeeld te positioneren en zo tegelijkertijd sport- en beweegparticipatie 

onder verschillende groepen te stimuleren. Door te zorgen voor hoogwaardige en aan-

sprekende topsportvoorzieningen en de organisatie van aansprekende (top)sportevenementen 

groeien we door naar een sportinfrastructuur waarin talentvolle sporters zich zo veel mogelijk 

in de eigen regio ontwikkelen. 

Talent voor de groep

Met het project ‘Talent voor de groep’ leveren we een bijdrage aan het bevorderen van een 

actieve en gezonde leefstijl van leerlingen in de klas en groepen kinderen / jongeren in de 

wijk. Topsporters en talenten brengen een bezoek aan de klas of aan een wijkactiviteit en 

leren kinderen meer over doelen bereiken, gezonde voeding en sociale aspecten van sport, 

zoals samenwerken en het omgaan met verlies. Deze bezoeken worden al dan niet gecombi-

neerd met een clinic of les.

Topsporter als ambassadeur

Topsporters hebben een voorbeeldfunctie. Door de inzet van topsporters bereiken we 

meerdere doelen. Zo zetten we getalenteerde (top)sporters in als gezicht voor sociaal 

maatschappelijke doelen, maar ook om mensen letterlijk in beweging te krijgen. In communi-

catie over sport en bewegen gebruiken we topsporters dan ook als ambassadeur voor de 

sportparticipatie in Breda. 

Talent voor de groep
‘Inspiratiebron voor de zoektocht naar je eigen talent’

Topsporters zijn een voorbeeld voor velen. Door een presentatie, les of clinic voor de klas, 

worden kinderen uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun eigen talenten en deze te 

benutten. Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met thema’s als winst en verlies, hun rol 

binnen een team en het volledig te durven gaan voor iets. Dit kan sporttalent zijn maar er is 

ook aandacht voor andere talenten. Ieder talent is uniek en kinderen moeten de kans 

krijgen hun talenten te onderzoeken en te ontplooien.

Sportnetwerken

Kansen in de regio

Samen met betrokkenen zoals bonden, ondernemers en sportaanbieders werken we aan de 

versteviging van de positie van bestaande regionale trainingscentra (RTC’s). We haken aan bij 

talentontwikkelingsprogramma’s en breiden deze uit in Breda wanneer de regio daar om vraagt. 

Hiervoor werken we nauw samen met Deltalent, een organisatie die zich inzet voor talent-

ontwikkeling van jongeren van 12 t/m 18 jaar, om deze van regionaal naar nationaal niveau te 

begeleiden. Dit wordt gedaan in de Delta, dit is van Zeeland tot Tilburg en van Rotterdam tot 

Antwerpen. Met als doel een Olympisch klimaat creëren in de Delta. In Breda maken we bewust 

keuzes welke sporten Deltalent begeleidt en wordt deze keuze periodiek herzien. 
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Wielerplan West-Brabant

Samen met andere gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) 

en ondernemers werken we aan het Wielerplan West-Brabant. Speerpunten van het 

Wielerplan West-Brabant zijn een gezamenlijke meerjarenkalender met wielerevenementen, 

het stimuleren van talentontwikkeling, de ondersteuning van wielercomités en het uitwisselen 

van kennis.

Topsportfaciliteiten

Aanvullend op de actiepunten die beschreven staan bij sportaccommodaties bieden we 

sportaanbieders de ruimte om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de verbetering van 

de topsportinfrastructuur van Breda. Dit sluit aan bij de gemeentelijke investeringsregeling 

voor buitensportvelden in Breda. 

Ondersteuning talenten

Meer trainingsuren en topmateriaal

We maken extra gebruik mogelijk van velden, zalen en zwembaden ten behoeve van 

talenttrainingen. Daarnaast stimuleren we de mogelijkheden die er zijn voor sporters met een 

beperking met een topsportambitie, kwalitatief hoogwaardig materiaal voor hun sport aan te 

schaffen. Zo krijgen ook zij de kans zich maximaal te ontplooien.

Fonds voor Topsport en Talentontwikkeling

We initiëren het opzetten van een fonds voor topsport en talentontwikkeling. In overleg met 

sportaanbieders, evenementenorganisaties en andere belanghebbenden worden fondsen 

geworven om aanstormend talent de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Door de 

koppeling met het bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, krijgen 

sporttalenten de gelegenheid zich maximaal te ontplooien en zich te profileren voor potenti-

ele sponsoren. 

 

De TT van Breda
‘Fonds voor topsport en talentontwikkeling in Breda’

In Zeeland is de Stichting Zeeland Sport en Leisure actief. Zij ondersteunen sporttalenten 

door ze te koppelen aan het bedrijfsleven. Zij zien sportevenementen als onlosmakelijke 

schakel tussen bedrijven en talenten (StichtingZSL.nl). Deze stichting heeft de ambitie 

uitgesproken om haar werkzaamheden uit te breiden naar andere provincies. 

In Breda sluiten we hierbij aan met het fonds voor Topsport en Talentontwikkeling. Door de 

juiste samenwerking tussen sportaanbieders, evenementenorganisaties en het bedrijfsleven 

liggen hier kansen voor het oprapen. Kansen om sporttalenten die nog niet in het bezit zijn 

van een A of B status van NOC*NSF dusdanig te ondersteunen dat zij zonder financiële 

belemmeringen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Sportverenigingen met talent

We dragen zorg voor begeleiding aan sportverenigingen gericht op talentherkenning, 

talentontwikkeling en doorstroom van talenten naar RTC’s of instroomprogramma’s.  We 

stimuleren de inzet van talentcoaches in overleg met Centrum voor Topsport en Onderwijs 

(CTO) om talentidentificatie in het onderwijs en bij sportaanbieders te stimuleren en de 

kwaliteit van trainers en coaches te verbeteren.  
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Waarderen van sporttalent

Breda heeft in de afgelopen jaren vele talentvolle sporters voortgebracht die tot de nationale 

en internationale top behoren. We zijn trots op aansprekende prestaties van sporters die 

wonen of sporten in Breda. We zetten ze graag in het zonnetje, mede om hun voorbeeldrol 

voor inwoners te benadrukken. 

Onderwijs inzetten bij talent

Waar mogelijk worden gymdocenten en sportcoaches betrokken bij de identificatie en 

begeleiding van sporttalenten voor zover dat (nog) niet gebeurt binnen een vereniging. 

Daarnaast vragen we om een flexibele houding van het onderwijs. Zo wordt het mogelijk om 

onderwijs en trainingstijden en programma’s op elkaar aan te laten sluiten. Hierover maken 

we structurele afspraken met het onderwijs. 

Actiepunten en planning

Doelstellingen Team Breda Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

N.  Topsport(ers) inzetten als middel om 

sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken

Het initiëren van het project Talent voor de Groep 

en dit samen met het werkveld vormgeven.

2018

We stimuleren samenwerking in de regio door 

met partners uit de regio in te spelen op kansen 

die zich voordoen en versterken de positie van de 

RTC’s en het Wielerplan West-Brabant. 

2017-2022

O.  Topsport(ers) inzetten als middel om sport- en 

beweegparticipatie in de volle breedte te 

stimuleren

Het inzetten van topsporters in de communicatie 

over sport en bewegen als voorbeeld voor 

Bredanaars.

2017 - 2022

P.  Zorgdragen voor voldoende capaciteit aan 

binnen- en buitensportaccommodaties waar 

ruimte is voor trainingen en wedstrijden op 

hoog competitieniveau

Het opstellen van een investeringsregeling voor 

sportaanbieders met initiatieven die bijdragen 

aan de verbetering van de topsportinfrastructuur 

van Breda.

2017

We maken extra gebruik van velden, zalen, 

banen en zwembaden ten behoeve van 

talenttrainingen mogelijk.

2017 - 2022

Q.  Het stimuleren van talentontwikkeling binnen 

sportverenigingen, specifiek gericht op de 

individuele talenten en in zijn algemeenheid 

gericht op het jeugdsportbeleid van de 

sportvereniging

Stimuleren van de mogelijkheden die er zijn om 

kwalitatief goed materiaal aan te schaffen om 

mensen met een beperking met een 

topsportambitie kans te bieden zich maximaal te 

ontplooien.

2017 - 2022

We initiëren het opzetten van een fonds voor 

topsport en talentontwikkeling

2017 - 2018

We dragen zorg voor begeleiding aan 

sportverenigingen gericht op talentherkenning, 

talentontwikkeling en doorstroom van talenten 

naar RTC’s of instroomprogramma’s. 

2018 - 2022

Het in het zonnetje zetten van sporttalenten en 

topsporters, om onze waardering te tonen en 

hun voorbeeldrol voor inwoners te benadrukken.

2017 - 2022

R.  Het stimuleren van talentontwikkeling in 

relatie tot onderwijs

Waar mogelijk worden gymdocenten en 

sportcoaches betrokken bij de identificatie en 

begeleiding van sporttalenten voor zover dat 

(nog) niet gebeurt binnen een vereniging.

2018 - 2022

We vragen om een flexibele houding van het 

onderwijs waardoor het mogelijk is om onderwijs 

en trainingsprogramma’s op elkaar aan te laten 

sluiten. We maken hier structurele afspraken over 

met het onderwijs.

2018
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6
Sportevenementen

Inleiding

In Breda zetten we (top)sport evenementen in om een actieve leefstijl onder de bevolking te 

stimuleren. We richten ons daarbij niet op specifieke sporten, maar sluiten aan bij goede 

plannen die uit het Bredase komen. Een evenement, geworteld in en gedragen door de 

samenleving, heeft de grootste kans van slagen. Net als andere evenementen in de stad 

willen we met sportevenementen de maatschappelijke en economische ontwikkeling 

bevorderen. Dat doen we door de onderstaande acties te ondernemen.

Breedtesport bevorderen

Deelname door iedereen

We faciliteren en stimuleren deelname van mensen met een beperking aan (top)sportevene-

menten. Zo dragen we bij aan voorzieningen die deelname voor mensen met een beperking 

mogelijk maken (rolstoelvoorzieningen, blindenbegeleiders bij een hardloopevenement, 

etc...). Verder faciliteren we regionale samenwerking om voldoende deelnemersaantallen te 

hebben voor competities en evenementen voor mensen met een beperking.

Side-events

We dragen bij aan evenementen die naast hun kernactiviteit ook side-events organiseren die 

bezoekers of inwoners van Breda stimuleren tot bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een 

kids-dag tijdens een groot tennistoernooi of het organiseren van een rollatorrace tijdens een 

hardloopevenement.

Sportevents
‘The legacy’

Sportevenementen zijn van grote meerwaarde voor de stad en haar inwoners. Door samen 

te werken met lokale sportaanbieders, bedrijven en andere organisaties beleven niet alleen 

de deelnemers aan het evenement de kracht van sport. Ook kinderen, ouderen en andere 

doelgroepen profiteren mee. 

Sport is beleving. En de kracht van deze beleving willen we meer benutten dan alleen de 

energie die vrijkomt tijdens de wedstrijd. Denk aan meet-and-greets, business events, 

lesprogramma’s of stageopdrachten. Iedereen kan geraakt worden door sport, ook niet 

sportliefhebbers. 

Lobbyen

We stellen een lobbyagenda op ten behoeve van het binnenhalen van grote (top)sportevene-

menten. In de regio West-Brabant heeft Breda een kartrekkersrol. We ontwikkelen een visie 

om de sportevenementen binnen te halen die een bijdrage leveren aan de hele de regio. We 

zoeken de samenwerking met lokale evenementenorganisaties, sportbonden en het lokale 

bedrijfsleven en helpen hen bij het leggen van verbindingen. Zo bundelen we krachten. 

Hiermee haken we aan op de Strategische agenda Brabantstad 2012-2020 van de vijf 

grootste gemeenten in Noord-Brabant (B5) en het evenementenbeleid in Breda. 
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De boer op
‘Lobby voor grote sportevenementen’

Zijn we als Breda toonaangevend als het aankomt op topsportevenementen? Het antwoord 

van de gemiddelde Bredanaar zal ‘nee’ zijn. Maar met een nieuwe evenementenhal in 

aantocht en een haalbaarheidsstudie voor een topsportcentrum, hebben we wel de ambitie!

We gaan de boer op. Breda moet zichtbaar zijn en op de kaart staan bij bonden en andere 

organisaties die grote (top)sportevenementen organiseren. We willen erbij zijn dus moeten 

we ons laten zien. 

Grote wedstrijden

We maken grote wedstrijden mogelijk die de stad en sport profileren. Daarbij denken we o.a. 

aan Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen. 

Daarnaast faciliteren we grote stedelijke sportevenementen met een duidelijke maatschappe-

lijke spin-off. Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning te bieden aan sportevenementen die 

de hele stad stimuleren om deel te nemen (families, individueel, bedrijven, vriendenteams etc.).

Ook faciliteren we grote stedelijke sportevenementen met een duidelijke economische spin-off. 

Bijvoorbeeld evenementen met duidelijke economische waarde voor de horeca of de hotellerie. 

Hierin sluiten we nauw aan bij het evenementenbeleid en citymarketing. 

Breda Beweegt scholen competitie

We initiëren een scholencompetitie ‘Breda Beweegt’ waarin zoveel mogelijk beweegaanbod 

gecombineerd wordt. We ontwikkelen een jaaragenda met evenementen voor scholen. We 

stimuleren collectieve deelname aan deze evenementen bij zowel het primair als voortgezet 

onderwijs. Hiermee sluiten we aan bij de behoeften van het onderwijs (koppeling met 

beweegstimulering). 

Actiepunten en planning

Doelstellingen Team Breda Actiepunt Team Breda Planning 2017-2022

Uitvoer in:

S.  Top- en breedtesportevenementen inzetten als 

middel om sport- en beweegparticipatie in de 

volle breedte te bevorderen.

Stimuleren van deelname aan (top)sportevene-

menten door mensen met een beperking

2017 - 2022

We initiëren een scholencompetitie Breda 

Beweegt waarin zoveel mogelijk beweegaanbod 

gecombineerd wordt.

2018 - 2019

T.  Top- en breedtesportevenementen inzetten als 

middel om economische en maatschappelijke 

spin-off te bevorderen.

We bevorderen de organisatie van side-events bij 

topsportevenementen gericht op breedtesport.

2017 - 2022

We stellen een lobbyagenda op ten behoeve van 

het binnenhalen van grote (top)sportevenemen-

ten

2018

We maken grote wedstrijden mogelijk die de 

stad en sport profileren. Daarbij denken we aan 

Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioen-

schappen. 

2017 - 2022

We maken grote sportevenementen met een 

grote maatschappelijke en/of economische 

spin-off mogelijk.



29Team Breda Uitvoeringsprogramma 2017-2022



30Team Breda Uitvoeringsprogramma 2017-2022



31Team Breda Uitvoeringsprogramma 2017-2022

7
Financiering

Inleiding

Bij de realisatie van het 'Uitvoeringsprogramma Team Breda 2017-2022’ wordt gebruik 

gemaakt van de bestaande meerjaren sportbegroting en de begrotingen vanuit andere 

beleidsvelden. Met dat budget blijft de basis op orde en wordt dus de huidige inzet van de 

gemeente op sport- en beweegstimulering (voorbeeld: sportcoaches), sportaccommodaties 

(voorbeeld: beheer en onderhoud buitensportaccommodaties), sport en bewegen in de 

openbare ruimte (voorbeeld: onderhoud speelvoorzieningen), topsport en talentontwikkeling 

(inzet sportcoaches via Deltalent) en sportevenementen (voorbeeld: subsidiering sport-

evenementen) gehandhaafd. 

Maar, zoals is beschreven in ‘Team Breda’, de ambities gaan verder dan het louter op orde 

houden van de basisinfrastructuur. Om deze ambities te realiseren en van het nieuwe sport- 

en beweegkader ‘Team Breda’ een succes te maken zijn de volgende structurele extra 

investeringen nodig ten opzichte van de lopende gemeentebegroting 2017:

Tabel extra middelen Team Breda

KOSTEN DEKKING

totale extra middelen* interne opgave  

andere beleidsvelden

nieuwe middelen

Pijler  externe 

middelen**

begroting 

gemeente nieuw

1 Sport- en beweegstimulering € 300.000 ***€ 150.000 € 50.000 € 100.000

2 Sportaccommodaties € 600.000 € 100.000 € 50.000 € 450.000

3 Sport en bewegen in de openbare ruimte € 200.000 € 20.000 € 30.000 € 150.000

4 Topsport en talentontwikkeling € 150.000 € 0 € 50.000 € 100.000

5 Sportevenementen € 250.000 € 50.000 € 50.000 € 150.000

 Totaal € 1.500.000 € 320.000 € 230.000 € 950.000

* uitgangspunt hierbij is (zie ook hoofdstuk 3 'Spelregels') dat de extra investering vanuit de gemeente wordt vermeerderd met 
publiek geld verworven via bijvoorbeeld crowdfundings-acties en bijdragen vanuit het bedrijfsleven

**landelijke, provinciale en andersoortige subsidies
***  Dit betreft een inschatting. De werkelijke hoogte wordt bepaald door de besprekingen aan de thematafel over de verdeling van 

de Rijksmiddelen over kinderen in armoede. Jeugdsportfonds Breda maakt deel uit van de thematafel.

De totale extra investering per jaar bedraagt 1,5 miljoen euro. Deze jaarlijkse investering zal 

worden gedekt uit drie bronnen: bestaande middelen op de gemeentelijke begroting vanuit 

andere beleidsvelden, externe middelen zoals subsidie en sponsoring en de ruimte binnen het 

financieel meerjarenperspectief (begrotingsoverschot). 

 

De totale jaarlijkse dekking ad € 320.000,- die bestaat uit middelen op de gemeentelijke 

begroting vanuit andere beleidsvelden, is opgebouwd in samenwerking met volgende 

beleidsterreinen: 

• pijler 1: € 150.000,- / Ontwikkelagenda Armoede Breda

• pijler 2: € 100.000,- / Taakstelling meerjarenonderhoud sportaccommodaties

• pijler 3: €   20.000,- / Kindvriendelijke stad

• pijler 5: €   50.000,- / Citymarketing (bij ‘on-brand’ sportevenementen)
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Op basis van lopende subsidieregelingen (publiek en/of privaat, landelijk en/of provinciaal) zijn 

de jaarlijks te genereren externe middelen geraamd op € 230.000,- Om tot het gewenste 

bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar te komen is er jaarlijks een budget van € 950.000,- nodig. 

In de onderstaande tabel is op hoofdlijnen een verdeling gemaakt van de budgetten. 

De  verdeling van het budget over jaren en pijlers kan afhankelijk van de werkzaamheden  

per actiepunt afwijken.

Pijler Actiepunten Verdeling 

middelen over 

actiepunten

Totale inzet 

middelen per 

pijler

1 Sport- en beweegstimulering Verruiming jeugdsportfonds € 150.000

€ 300.000Versterking verenigingsadvies € 50.000

Uitbreiding activiteiten t.b.v. sport als middel € 100.000

2 Sportaccommodaties Investeringsregeling buitensport t.b.v. duurzaamheid, 

toegankelijkheid en sportbevordering 

€ 500.000

€ 600.000

Initiërende en voorbereidende activiteiten:  

-  Onderzoek naar kwaliteit en capaciteit 

sportaccommodaties

- QuickScan clusteren functies  binnensport

- Haalbaarheid topsportcentrum

-  Intern of extern verzelfstandigen binnensportac-

commodaties

-  Overdracht van beheer en onderhoud gemeentelijke 

buitensportaccommodaties

€ 50.000

Toegankelijkheid en functioneel gebruik 

binnensportaccommodaties optimaliseren

€ 50.000

3 Sport en bewegen in de openbare ruimte Grote en kleine fysieke aanpassingen € 105.000

€ 200.000
Inzetten technologie € 20.000

Openbaar toegankelijk bestaande faciliteiten € 55.000

Beweegprogramma’s inzetten € 20.000

4 Topsport en talentontwikkeling Topsporters als inspiratie € 30.000

€ 150.000

Sportnetwerken; kansen in de regio € 30.000

Investeringsregeling topsport en talentontwikkeling € 40.000

Ondersteuning talenten 

- meer trainingsuren 

- afstemming onderwijs 

- stichting Topsport en Talentontwikkeling 

- verenigingen met talent ondersteunen 

- waarderen van talent

€ 50.000

5 Sportevenementen Evenementen met maatschappelijke spin-off € 150.000

€ 250.000
Lobby agenda € 20.000

Deelname mensen met een beperking € 40.000

Scholencompetitie € 40.000

 Totaal Scholencompetitie € 1.500.000
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8
Monitoring

Gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma ‘Team Breda’ monitoren we planmatig 

de uitvoering van het kader. Daarvoor maken we gebruik van een aantal instrumenten dat 

laat zien in welke mate we doelstellingen (output) en maatschappelijke effecten (outcome) 

realiseren. In 2017 werken we samen met intern en extern betrokkenen om de ontbrekende 

prestatie-indicatoren te benoemen.

Hieronder geven we een overzicht van welke monitorinstrumenten we wanneer inzetten:

Pijler Instrument Organisatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1  Sport- en beweegstimulering Monitor Sport en Bewegen gemeente x x x x x x x

KISS Rapportage NOC*NSF x x

2  Sportaccommodaties Monitor Sport en Bewegen gemeente  x  x  x  

 Monitor Sport en Gemeenten VSG x x x x x x x

3  Sport in de openbare ruimte Monitor Sport en Bewegen gemeente  x  x  x  

4 Topsport en talentontwikkeling rapportage CTO Zuid x x x x x x x

5 Sportevenementen Monitoring Evenementen gemeente x x x x x x x

Pijlers 1 t/m 5 Monitor Team Breda  

(nog te ontwikkelen)

gemeente
   x   x

 Jaarcyclus gemeente x x x x x x x
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