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Betreft: Terugkoppeling brainstormbijeenkomst raadsleden Sport en Bewegen

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 14 maart jl. heeft er een brainstormbijeenkomst plaatsgevonden over de kaders van het nieuw te
ontwikkelen beleid ‘Sport en Bewegen’. Via deze raadsinformatiebrief willen wij de input van de
brainstorm met de gehele gemeenteraad delen. Daarnaast geven wij aan hoe de input wordt verwerkt
in de startnotitie.
KERNBOODSCHAP

Tijdens de brainstorm is een korte presentatie gegeven over landelijke ontwikkelingen
maatschappelijk verantwoord verenigen. Na de presentatie zijn de aanwezigen in tweetallen
uiteengegaan met een stelling. Elke 5 minuten is vervolgens gerouleerd, waardoor iedereen op alle
stellingen heeft kunnen reageren. De uitkomsten worden hieronder samengevat.
1. Waarom vinden wij sport en bewegen belangrijk?
Om het nieuwe beleid te kunnen ontwikkelen is het allereerst belangrijk om aan te geven waarom wij
überhaupt sport en bewegen belangrijk vinden? Wat is onze missie?
Saamhorigheid

Sociale cohesie vergroten

Gezondheid
Onderdeel van de opvoeding

Welzijn

SPORT en BEWEGEN

Mensen in contact
brengen met elkaar

Teamgeest
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2. Welke rol heeft de gemeente en welke rol hebben
verenigingen/aanbieders/maatschappelijke partners?
Sport en bewegen draagt dus bij aan verschillende zaken, zoals het vergroten van de saamhorigheid,
versterken van de sociale cohesie en het welzijn van mensen. Sport en bewegen draagt bij aan het
levensgeluk van mensen. Niet alleen sport, maar ook muziek en cultuur dragen daaraan bij. Het gaat
om het gehele verenigingsleven binnen de gemeente. Sport (ea) zijn een middel om te komen tot en
geen doel op zich (meer). Als sport een middel is, wat is dan onze rol daarbij? En wat zien wij als
verantwoordelijkheid van de verenigingen/ aanbieders/ maatschappelijke partners?

Rol gemeente
-

Onderhoud van de velden
Partijen/ initiatieven verbinden, inspireren en ondersteunen
Afstemming en coördinatie van beleid
Faciliteren

Rol verenigingen/ aanbieders/ maatschappelijke partners
-

Onderhoud van de velden
Jeugd en ouderen van de straat houden
Dagbesteding bieden
Stimuleren van de gezondheid
Uitvoeren van het beleid
Motiveren
Enthousiasmeren

3. Hoe kan het wederkerigheidsprincipe worden ingevuld?
Naast de verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben wij ook gevraagd aan te geven hoe
het wederkerigheidsprincipe kan worden ingevuld? Wat verstaat men hieronder? Waar denkt men
aan?
Eigen inbreng en visie, geen verplichte opdrachten, mag vrijblijvend

Wederkerigheid?
Richten op doelgroepen,
thema’s, doelstellingen

Multifunctionaliteit van
accommodaties, geen
hekwerken

Sturen op toegevoegde maatschappelijke waarden
(verbinden, ontplooien, ontmoeten etc.), SMART maken van maatschappelijke verantwoordelijkheid

4. Breedtesport of …..?
Welke ambities heeft de gemeente? Gaat men voor breedtesport of ook topsport? Of moet hierin
helemaal geen keuze worden gemaakt?





Breedtesport
Breedtesport
Breedtesport
Topsport

> ja, voor ouderen, jongeren, gehandicapten, vluchtelingen, scholen
> als doel
> laat dat over aan de verenigingen
> als streven

5. Hoe kunnen verschillen tussen binnen- en buitensport worden verkleind?
Uit het Rekenkamerrapport ‘Sportaccommodaties’ is naar voren gekomen dat er verschillen zitten in
de ondersteuning van de binnen- en buitensport. Eén van de aanbevelingen van de Rekenkamer is
om de verschillen te verkleinen tussen de binnen- en buitensport. Hoe kijkt de raad daar tegen aan?
Mag verschil maken
Bewegen in universeel
Moet het?
Is dat
belangrijk?

Het is minder van belang wat het
kost, dan wat je er voor terug krijgt

6. Wat zijn uitgangspunten voor een afwegingskader?
Tot slot hebben wij het ook gehad over een afwegingskader voor investeringen en/of vervangingen.
Waar denkt men dan aan? Wat zijn belangrijke uitgangspunten en afwegingen?
Afwegingskader

- Aantal leden
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Eigen bijdrage
- Samenwerking
- Stimuleren van onbekende sporten
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

- Financiële draagkracht vereniging/ organisatie
- Levensvatbaarheid vereniging/ organisatie
- Noodzaak aantonen
- Aantonen visie op maatschappelijke bijdrage, plan
hiervoor opstellen, incl. planning en resultaat-

VERVOLG
De brainstormbijeenkomst heeft geleid tot een eerste verkenning van kaders voor het nieuw te
ontwikkelen beleid. De uitkomsten van de brainstormbijeenkomst nemen wij dan ook mee in de
startnotitie. Een belangrijk uitgangspunt is bijvoorbeeld dat we de notitie breder maken dan in eerste
instantie was bedoeld. De nieuwe beleidsnotitie richt zich op het totale verenigingsleven en niet alleen
sport en bewegen. Omdat sommige opmerkingen tegenstrijdig zijn, denk bijvoorbeeld aan wie
verantwoordelijk is voor onderhoud (gemeente en verenigingen), nemen wij dit mee in de
onderwerpen waar wij ook met onze maatschappelijke partners over willen doorpraten.
BIJLAGEN
1. Voor meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen (MVV) verwijzen wij
naar www.mvvnederland.nl
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