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ONDERWERP 

Startnotitie ‘Albrandswaard in Beweging’ 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

De startnotitie ‘Albrandswaard in Beweging’ vast te stellen, waarin de kaders worden aangegeven 

voor het opstellen van het nieuwe beleid; 

 

 

INLEIDING 

De afgelopen jaren zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein van de gemeente 

veranderd. De financiële middelen zijn beperkt en moeten rechtvaardig en rechtmatig worden 

besteed. Dit heeft ook invloed op het verenigingsleven. In Albrandswaard vormt het verenigingsleven 

het cement van de samenleving en wij zijn dan ook trots op onze verenigingen1 en wat zijn 

betekenen voor onze inwoners.  

 

Met de beleidsnotitie ‘Albrandswaard in Beweging’ geven wij nieuwe kaders aan voor onze 

verenigingen. Oude ‘rechten en plichten’ komen daarmee te vervallen. 

 

In de bijlage treft u de startnotitie aan waarin u de uitgangspunten voor de nieuwe notitie kunt 

vinden.  

 

BEOOGD EFFECT 

De strategische kaders vastleggen waaraan het nieuwe beleid moet voldoen.  

 

ARGUMENTEN 

1. De strategische kaders passen bij onze rol als regiegemeente 

De gemeente staat voor verschillende uitdagingen in het sociaal domein, waarbij 

verenigingen/maatschappelijke partners een belangrijke rol spelen in het vinden en geven van een 

antwoord daarop. Ook de invulling van het wederkerigheidsprincipe speelt daarbij een rol, waarbij 

wij van verenigingen meer verwachten dan alleen het aanbieden van cultuur/ontmoeting/ bewegen/ 

                         
1
 Met verenigingen bedoelen wij alle  verenigingen in de gemeente: sportverenigingen, muziekverenigingen, Scouting, 

ouderenbonden etc. Alle verenigingen vervullen namelijk een aandeel in de  samenleving en kennen dezelfde maatschappelijke 
context. 



sport etc. De financiële middelen zijn beperkt en er ontbreekt accommodatiebeleid om dit op een 

doelmatige en rechtvaardige manier in te zetten.  

 

2. Albrandswaard in beweging heeft betrekking op het verenigingsleven in brede zin 

Wij richten ons op het totale verenigingsleven binnen de gemeente, omdat al onze verenigingen een 

rol spelen in het faciliteren van levensgeluk. Op hun eigen manier dragen zij allen een steentje bij. 

Daarom gaat het nieuwe beleid verder dan alleen sport.  

 

3. Het Rekenkamerrapport ‘Sportaccommodaties’  heeft enkele aanbevelingen gegeven en die 

nemen wij mee bij het opstellen van het nieuwe beleid 

In het Rekenkamerrapport is een aantal aanbevelingen gegeven over de rechtmatig- en 

doelmatigheid van het beleid. Bijvoorbeeld om het beleidskader te actualiseren, SMART 

doelstellingen te formuleren en een politieke grondslag te bewerkstelligen voor de tarieven en 

exploitatievormen voor de verschillende sporten. Het college heeft eerder besloten tot het omarmen 

van de aanbevelingen, maar nog wel behoefte te hebben aan meer informatie over enkele 

onderwerpen. Bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid wordt dit meegenomen.  

 

4. Strategische kaders stelt de gemeenteraad, beleidsontwikkeling pakken wij samen met het 

verenigingsleven op 

De gemeenteraad heeft een controlerende- en kader stellende rol. Daarom bevat de startnotitie de 

strategisch kaders waarbinnen wordt gewerkt. Samen met het verenigingsleven ontwikkelen wij het 

nieuwe beleid, waarbij op gezette tijden de opbrengst met de gemeenteraad wordt besproken om zo 

te toetsen of wij op de goede weg zitten en draagvlak is voor het nieuwe beleid.  

 

KANTTEKENINGEN 

1. De startnotitie geeft nog geen SMART geformuleerde doelstellingen aan 

Omdat wij de nieuwe notitie samen met het verenigingsleven willen ontwikkelingen hebben wij nog 

geen duidelijk beeld van het eindresultaat. Gedurende het proces wordt dit steeds helderder en 

kunnen de doelstellingen SMART worden geformuleerd. Door deze werkwijze ontstaat veel draagvlak 

voor het eindresultaat en dat vinden wij een belangrijke voorwaarde voor succes.  

 

2. Het nieuwe beleid behoeft een kanteling in rollen en verantwoordelijkheden 

Met het nieuwe beleid willen wij een kanteling teweegbrengen. Dat betekent dat een ieder verder 

moet kijken dan naar het eigen belang. Het gaat juist om de maatschappelijke meerwaarde die wij 

willen creëren. En in de praktijk kost dat tijd en gewenning. Daarnaast is er nog geen vast omlijnd 

beeld over wat wordt verstaan onder wederkerigheid. Wederkerigheid kent vele begrippen en 

toepassingen en die gaan wij gezamenlijk verkennen.   

 

OVERLEG GEVOERD MET 

Dhr. Rob van der Berg (Vereniging Sport en Gemeenten), dhr. Jeroen Joon (Maatschappelijk 

Verantwoord Verenigen, zie www.mvvnederland.nl).  

 



FINANCIËN 

Past binnen de begroting. 

 

COMMUNICATIE 

Na vaststelling van de startnotitie worden alle verenigingen per mail aangeschreven om hen te 

informeren over het besluit en het verdere proces. Daarnaast worden zij gevraagd een motivatiebrief 

te schrijven als zij mee willen gaan doen met de uitwerking. Via de website wordt aandacht gegeven 

aan het proces. Ook Twitter wordt gebruikt om informatie te verzamelen van individuele sporters/ 

inwoners.  

 

UITVOERING 

Zie startnotitie voor de planning.  

 

BIJLAGEN 

1. Startnotitie ‘Albrandswaard in beweging’ 1080505.  

2. Raadsbesluit 1080502.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 

 


