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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Begin 2016 is de startnotitie voor Albrandswaard in Beweging door u vastgesteld. In de startnotitie 
staan de uitgangspunten voor het nieuw te ontwikkelen beleid verwoord. Op verschillende manieren 
bent u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en vorderingen. Met deze raadsinformatiebrief 
praten wij u bij over de stand van zaken.  
 
KERNBOODSCHAP 
Begin mei hebben wij de beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 'Blije gezichten' ontvangen  van de 
meedenk-groep. De verenigingen hebben in korte tijd veel bereikt en een intensief proces doorlopen. 
De meedenk-groep heeft er voor gekozen om de beleidsvisie richtinggevend te laten zijn. De verdere 
uitwerking volgt na deze fase.  
 
Het college ziet deze notitie als een belangrijke stap in het ontwikkelen van het nieuwe beleid voor 
sport en cultuur. Het college heeft nog wat meer tijd nodig om de wat 'hardere' kant in nieuw beleid te 
verwoorden, zoals de koppeling met relevante beleidsonderwerpen, de kaders voor investeringen in 
accommodaties en de subsidie uitgangspunten.  
 
De komende periode wordt gebruikt om, in samenwerking met de meedenk-groep, deze zaken uit te 
schrijven. De beleidsvisie 'Blije gezichten' is daarvan de basis. Voor het einde van het jaar ontvangt u 
het nieuwe beleid ter besluitvorming. 
 
Medio september presenteert de meedenk-groep de beleidsvisie aan het verenigingsleven. Ook u, als 
raadslid, bent hiervoor van harte uitgenodigd!  
 
 



TOELICHTING 
Co-creatie 
Het proces van Albrandswaard in Beweging wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen 
verenigingen en de gemeente. In eerste instantie een wat grotere groep (koplopersgroep) die de grote 
lijnen uitzette en later door een kleinere groep (meedenk-groep) die aan de slag is gegaan met de 
uitwerking van de beleidsvisie.  
 
In de beleidsvisie  ‘'Blije gezichten' zijn verschillende uitgangspunten opgenomen voor het 
verenigingsleven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisbeleid met vier uitgangspunten en 
aanvullende beleid met acties die een succesvolle uitvoering bevorderen.  
 
Aanvulling   
Het college ziet deze notitie als een belangrijke stap in het ontwikkelen van het nieuwe beleid voor 
sport en cultuur. Het college heeft nog wat meer tijd nodig om de wat 'hardere' kant in nieuw beleid te 
verwoorden, zoals de koppeling met relevante beleidsonderwerpen, de kaders voor investeringen in 
accommodaties en de subsidie uitgangspunten.  
 
Daarom hebben wij besloten om de beleidsvisie nog niet in circulatie te brengen voor besluitvorming 
door u als gemeenteraad. De komende periode wordt gebruikt om, in samenwerking met de meedenk-
groep, deze zaken uit te schrijven. De beleidsvisie 'Blije gezichten' is daarvan de basis. Voor het einde 
van het jaar ontvangt u het nieuwe beleid ter besluitvorming. 
 
CONSEQUENTIES 

- De meedenk-groep werkt mee aan de aanvullende notitie.  
- De besluitvorming van Albrandswaard in Beweging loopt vertraging op.  

 
VERVOLG 
Voor het einde van het jaar ontvangt u een besluitvormend voorstel over de vaststelling van het 
nieuwe beleid.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 

 


