
Raadsvragen GRR over Startnotitie Albrandswaard in Beweging

Vraag   1. U heeft het over alle verenigingen. Heeft u de verenigingen 
inzichtelijk? Kunnen wij een lijst ontvangen?
Antwoord 1. Met alle verenigingen bedoelen wij alle verenigingen van sport en 
cultuur. Wij waren in de veronderstelling dat wij een dergelijke lijst al hadden 
verstrekt. Dit blijkt niet zo te zijn, waardoor dit nu erg veel tijd kost. Wanneer u er 
behoefte aan heeft zullen wij u de lijst met de verenigingen die wij aan gaan 
schrijven aan u doen toekomen. 

Vraag   2. Wat bedoelt u met oude rechten en plichten? Kunt u voorbeelden 
geven?
Antwoord 2. In de startnotitie is de route aangegeven waarlangs we 
gezamenlijk met verenigingen nieuwe beleidskaders zullen voorstellen aan de 
gemeenteraad. Ook zijn hier uitgangspunten genoemd die wij meenemen in dit 
traject. Om ruimte te hebben nieuwe keuzes te maken die de weg vrij maken om 
meer te maken van sport stellen wij voor niet vast te houden aan “ oude rechten 
en plichten”. Wanneer alles zou blijven zoals het is, blijf je ook krijgen wat je al 
hebt. Wij gaan niet uit van rechtszaken. Voorbeelden zijn de waarderingssubsidie 
en de huurprijzen. 

Vraag 3. Wat zijn buurtsportcoaches?
Antwoord 3. Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het 
organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een 
verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, 
welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een 
combinatie met sport en bewegen. Onze buurtsportcoaches (de jongerenwerkers) 
zijn in dienst bij SWA. 

Voor meer informatie over de regeling zie www.sportindebuurt.nl

Vraag 4. Wat is het traject van MVV? 
Antwoord 4. Deze vraag is in de vergadering reeds beantwoord. Zie ook de 
presentatie en www.mvvnederland.nl. 

Vraag 5. Waarom is bestuurlijke comfort een risico? Zie waar moeten we 
opletten?
Antwoord 5. Wij willen graag samen met ons verenigingsleven tot een gedragen 
beleidsnotitie komen. Zo’n dergelijke participatieproces kent een andere 
dynamiek dan een traditionele beleidsproces. De aandachtspunten bij zo’n 
participatieproces hebben wij aangegeven in de startnotitie. 

Meer concreet: met bestuurlijk comfort, in relatie tot het proces van participatie 
bij de gemeenteraad en collegeleden, is het goed  om te beseffen dat het 

http://www.sportindebuurt.nl/
http://www.mvvnederland.nl/


draagvlak voor het nieuwe beleid vanuit de samenleving komt en gedurende het 
proces wordt opgebouwd. Qua proces is het zo dat de gemeenteraad vooraf de 
uitgangspunten vast stelt en ter afronding van het proces de beleidsnotitie. 
Omdat de besluitvorming bij de raad ligt, is het van groot belang dat de 
gemeenteraad en het college tussentijds veelvuldig en nauwkeurig worden 
geïnformeerd over het proces en hoe het gaat. Als dit onvoldoende gebeurt, kan 
het risico ontstaan dat de gemeenteraad zich onvoldoende vindt geïnformeerd/ 
betrokken.  Dat is waar we op moeten letten. 


