Gemeente Zedelgem

SPORT - Het decreet op lokaal en regionaal sportbeleid

In 2007 gaat het nieuwe decreet op het lokale ‘sport voor allen’-beleid in voege.
Het nieuwe decreet vormt één van de belangrijkste onderdelen van het ‘Sport voor Allen’-beleid en
is een belangrijke aanvulling voor het topsportbeleid dat stilaan op volle kracht draait. Vlaanderen wil
via een hechte samenwerking met gemeente- en provinciebesturen zoveel mogelijk mensen
stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening. De doelstellingen en
methodes richten zich op een stevige vernieuwing en verbetering. Dit betekent dat er aandacht is
voor een gevarieerd sportaanbod, zowel in clubverband als erbuiten. Voor kwetsbare doelgroepen
worden er extra impulsen gevraagd.
Het plaatselijke verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid een centraal
aandachtspunt in het overheidsbeleid. Om die reden is een interactieve bestuursstijl, waarbij
het lokaal sportbeleid wordt voorbereid en uitgevoerd in intensieve dialoog en samenwerking met
alle betrokken particuliere (bv. sportverenigingen) én publieke actoren één van de belangrijkste
invalshoeken van dit nieuwe decreet.
1. Uitgangspunten van dit sport voor allen-decreet
De beleidssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor gemeenten in Vlaanderen die voldoen aan alle
basisvoorwaarden van het decreet bedraagt 1,50 euro per jaar per inwoner: een gelijk bedrag voor
elke Vlaming om de actieve sportbeoefening te promoten, ongeacht omvang en aard van het
zorggebied. De gemeenten zorgen voor een eigen inbreng van 0,50 euro voor elke euro die door
Vlaanderen wordt voorzien. Deze cofinanciering van vijftig procent kan vrij verdeeld worden over de
eerste drie hoofdstukken.
Bovenop de beleidssubsidie voor gemeenten van 1,50 euro per jaar per inwoner voorziet de Vlaamse
overheid voor de gemeenten in Vlaanderen ook een impulssubsidie van 0,80 euro per jaar per
inwoner voor een thema dat bij het begin van elke lokale legislatuur wordt vastgelegd. Voor de
bestuursperiode 2007 - 2012 is dit de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in
sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten.
2. Inhoudelijke ankerpunten van het nieuwe decreet
Om in aanmerking te komen voor erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdienst door
Vlaamse Overheid moet het gemeentebestuur voldoen aan drie voorwaarden.
a. Het opstellen van een sportbeleidsplan
Centraal in het ontwerpdecreet staat het sportbeleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand
moet komen, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden. Het sportbeleidsplan omvat het totale lokale
sportbeleid van een gemeente voor een bestuursperiode van zes jaar en legt een extra accent op
volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 1: Meer en betere subsidies voor lokale en regionale sportverenigingen
Hoofdstuk 2: Aandacht voor de andere sportpraktijk (andersgeorganiseerde sport).
Hoofdstuk 3: Aandacht voor de sociale component (toegankelijkheid en diversiteit
Hoofdstuk 4: Een meerjarenplan inzake sportinfrastructuur.
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b. Het formaliseren van een sportraad
Naast het opmaken van een sportbeleidsplan engageren de gemeenten zich eveneens tot het
oprichten en erkennen van een sportraad in hun werkingsgebied. Deze adviesraad geeft belangrijke
input mee voor het sportbeleidsplan en draagt bij tot de realisatie en evaluatie ervan. De sportraad
wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van clubs, scholen en andere organisaties die sportieve
activiteiten ontplooien in de private of de publieke sector, aangevuld met deskundigen specifiek voor
de gemeente.
c. De sportgekwalificeerde ambtenaar
De aanstelling van tenminste één sportgekwalificeerde ambtenaar, en in het geval van de VGC, de
provincies of steden met meer dan 50 000 inwoners minstens twee voltijdse sportgekwalificeerde
ambtenaren in de sportdienst vormt een andere basisvoorwaarde van het decreet.
3. Werkwijze gemeente Zedelgem
Het decreet lokaal Sport voor Allen-beleid van 2007 vermeldt duidelijk dat het tot stand komen, het
uitvoeren en het evalueren van het sportbeleidsplan dient te gebeuren op basis van een interactieve
bestuursstijl. Een interactieve bestuursstijl omvat een aantal elementen: het installeren van een
stuurgroep, een nauwe samenwerking met de sportraad en het oprichten van een klankbordgroep.
Kern van het begeleidingstraject is
dat voor maximum 130 gemeenten een individueel 'op
maat' begeleidingstraject van een 10-tal sessies is voorzien. Een ervaren coach faciliteert en begeleidt in de
gemeente het proces van beleidsplanning van initieel idee tot effectieve indiening van het plan.
De sportdienst van Zedelgem heeft aanspraak kunnen maken op een coach vanuit het ISB die ons
gedurende het ganse sportbeleidsplanningsproces zal begeleiden en ondersteunen (de heer Johan De Rocker).
Voor het opstellen van het sportbeleidsplan werd een stuurgroep opgericht. De stuurgroep zal zich
voornamelijk bezig houden met het plannen en coördineren van de totstandkoming van het
sportbeleidsplan. De stuurgroep moet ervoor zorgen dat het sportbeleidsplan ruim gedragen wordt.
Het installeren van een stuurgroep is één van de vormen van een interactieve bestuursstijl.
Volgende personen maken deel uit van deze stuurgroep: mevrouw Annick Vermeulen (Schepen van
Sport), Ann Verplancke (sportdienst Zedelgem), Luc Matthys (voorzitter provinciale scheidsrechtercommissie)
Eddy De Wispelaere (lid van Davolo Loppem en ervaring met beleidsplanning) Johan De Rocker ( coach
sportbeleidsplan) en David Rubben (sportfunctionaris)
Naast de stuurgroep werd ook een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep geeft haar mening
en feedback over alles wat te maken heeft met de totstandkoming van het sportbeleidsplan en het
voeren van het sportbeleid. Het is dus een ‘klankbord’. De klankbordgroep heeft een inhoudelijke
rol: aanbrengen van ideeën, voeren van discussies. In de klankbordgroep worden ideeën uitgewisseld
en door elkaar versterkt. Er wordt in groep gezocht naar creatieve scenario’s voor het
sportbeleidsplan. De klankbordgroep zorgt voor een groter draagvlak van het sportbeleidsplan.
4. Planning te Zedelgem
Maart
Maart
april
Me
Mei
Mei / juni
Juni / Juli
September
September / oktober
Oktober - november 2007
December 2007

Stuurgroep en klankbordgroep oprichten
Opstellen afsprakennota met college
Concrete taken (opstellen missie, …)
Planningsteam: Inventarisatie huidige werking sportdienst
Algemene bespreking planningsteam: Missie
Terugkoppeling naar de klankbordgroep
Knelpuntennota en Sterkte / Zwakte analyse opstellen
Doelstellingen bepalen
Terugkoppeling klankbordgroep
Afwerking doelstellingen en terugkoppeling naar klankbordgroep
Definitieve versie sportbeleidsplan
Goedkeuring college en gemeenteraad
Indienen sportbeleidsplan bij het Bloso
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