
 
 
 
 
 
Initiatiefvoorstel Sport is van Tilburg  
 
In het coalitieakkoord is afgesproken om een verbeterslag te maken in de sport. Dit langs twee lijnen; 
het actualiseren van het sportbeleid en het sportbedrijf op orde. In het najaar wordt de actualisatie 
van de kadernota Samenspel (2011-2016) gepresenteerd en besproken. De actualisatie van de 
sportnota is wat de indienende fracties betreft geen bestuursdocument vanuit blauwdruk denken, 
het is een moment waarin gezocht kan worden naar verbindingen. Sport is immers van de stad.  
 
Verenigingen hebben een belangrijke rol in het in beweging brengen van mensen. In Tilburg zijn er 
285 sportverenigingen actief. Ongeveer 100 sportvereniging hebben zich aangesloten bij de Tilburgse 
Sportraad (TSR). De sportraad behartigt de belangen van sportverenigingen die bij haar aangesloten 
zijn en probeert daarbij ook oog te houden voor de ongebonden sporter. De TSR heeft formeel een 
adviserende rol richting gemeente. In geval van politieke besluitvorming rond sportthema’s is 
voorgeschreven dat er een formeel advies van de sportraad wordt gevraagd en dat het structureel 
overleg tussen de gemeente en de TSR maandelijks plaatsvind.  
 
Gelet op de aankomende actualisatie van het sportbeleid, en de keuzes die gemaakt moeten 
worden, is ook het moment daar om terug te kijken op het samenspel tussen gemeente en de TSR. 
Een evaluatie van de rol, positie en verantwoordelijkheden van de TSR is essentieel om te komen tot 
een robuust en gedragen sportbeleid. 
 
Besluit: 
 

 Het college van B&W de opdracht te geven om de rol, positie en verantwoordelijkheden van 
de Tilburgse Sportraad in het sportbeleid extern te laten evalueren. 

 
 Het college van B&W de opdracht te geven om met de Tilburgse Sportraad in gesprek te 

gaan hoe de rol, positie en verantwoordelijkheden van de TSR in het sportbeleid versterkt 
kan worden.  

 
 Het college van B&W de opdracht te geven om de uitkomsten van de evaluatie en 

gesprekken met de TSR te betrekken in de actualisatie van het sportbeleid.  
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