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Startnotitie Stichtse Vecht in Sport en Beweging
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1. Inleiding / aanleiding

Sport en bewegen speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Wij zien dat ook terug in de 
gemeente Stichtse Vecht. Veel inwoners sporten bij de meer dan 100 binnen- en 
buitensportverenigingen. In de openbare ruimte wordt volop gewandeld en gefietst. De jeugd maakt 
gebruik van speelplekken, schoolpleinen, sportvelden en gymzalen. Aan sport en bewegen wordt 
veel plezier beleefd en is het gezond voor lichaam en geest.  Hoe kunnen we de komende jaren de 
kracht van sport en bewegen verder versterken?

In het coalitieakkoord Stichtse Vecht zijn sport en bewegen en sportaccommodaties als onderwerp 
opgenomen. Het akkoord geeft het belang aan van georganiseerd en ongeorganiseerd sporten in de 
gemeente Stichtse Vecht. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Voor bewegen (o.a. wandelen, 
fietsen, spelen) in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met de mogelijkheden om inwoners van alle 
leeftijden meer te laten bewegen. Dat past bij de bestuurstafel “gezond stedelijk leven” in de regio. 
Ook aan het versterken van de relatie sociaal domein en sport wordt aandacht besteed. Zo wordt 
onder andere rekening gehouden met inclusie en minimabeleid.  Met het opstellen van een nieuwe 
Sport- en Beweegnota  wordt een impuls gegeven aan de inzet van sport en bewegen als doel om 
een gezonde samenleving te bevorderen en als middel om de sociale cohesie in de samenleving te 
vergroten. Iedereen doet mee en al onze inwoners hebben toegang tot sport.

Om een volgende stap te maken spelen de sportaanbieders, sportraad, buurtsportcoaches, onderwijs 
en welzijn een belangrijke rol. De Sportnota ‘Niemand Buitenspel’ van 2015-2020 loopt eind 2020 af. 
Hierop sluit de nieuwe Sport- en Beweegnota  2021-2025 aan. De nieuwe nota dient als leidraad voor 
het beleid van de komende jaren en is richtingbepalend voor de nog uit te voeren plannen. Het geeft 
een reflectie op de huidige tijd en een doorkijk naar de ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en 
bewegen in gemeente Stichtse Vecht. 

2. Doelstelling

Het college wil samen met andere partijen in Stichtse Vecht de basis voor sport en bewegen 
versterken waarbij we werken met  hoofdthema’s als sportstimulering, sportaccommodaties, 
georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, breedte sport versus topsport en inzetten van sport en 
bewegen als middel binnen het Sociaal Domein. 

De hoofddoelstelling is:

Iedereen moet zijn of haar leven lang kunnen sporten en / of bewegen, in zijn of haar eigen 
omgeving, binnen zijn of haar eigen capaciteiten en daarvoor eigen keuzes kunnen maken. Hierdoor 
leeft men gezond(er), wordt bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling en de sociale cohesie, 
waardoor de sociale leefbaarheid wordt versterkt.
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3. Opdracht

We ontwikkelen een nieuwe Sport- en Beweegnota. Dit is onder andere wenselijk voor 
sportverenigingen, beweegvoorzieningen in openbare ruimte, onderwijs, welzijn en doelgroepen als 
ouderen en kwetsbare inwoners. Bovendien kan sport en bewegen voor alle doelgroepen worden 
ingezet. 

De nota geeft aan:
- wat de gemeente Stichtse Vecht op het gebied van sport en bewegen  beleidsmatig 

doet en voornemens is te gaan doen; 
- wat de verbindingen zijn met andere beleidsterreinen en de daarvoor noodzakelijke 

onderlinge afstemming en integrale aanpak tussen de beleidsterreinen.

Als gemeente zijn we een betrouwbare, betrokken, zichtbare partner voor alle partijen in de lokale 
sportomgeving. We ondersteunen initiatieven, faciliteren, jagen aan waar mogelijk en regisseren daar 
waar vereist. 

4. Resultaat

Eind 2020 stellen we de nieuwe Sport- en Beweegnota 2021-2025 vast. 

De Sport- en Beweegnota bestaat in grote lijnen uit:
- voorwoord wethouder Sport, 
- inleiding met terugblik en toekomstperspectief
- (landelijke) trends en ontwikkelingen, 
- de rol van de gemeente (regisseur, partner, facilitator), 
- de speelvelden (verenigingen, scholen, accommodaties, openbare ruimte, 

breedtesport/topsport) 
- de speerpunten en financiën. 

Vervolgens ontwikkelen we het uitvoeringsprogramma dat Q1 2021 wordt vastgesteld.

5. Kaders en randvoorwaarden

In de Sport- en Beweegnota worden landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen 
meegenomen waaronder: 

-  Het Nationale Sportakkoord opgesteld door het Ministerie van VWS. Hier volgt ons 
lokaal Sportakkoord uit (juni 2020); 

-  Integraal Beleidskader Sociaal Domein gemeente Stichtse Vecht
-  Nota Positieve Gezondheid gemeente Stichtse Vecht

6. Projectplanning

De verantwoordelijke bestuurder wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van het 
proces. De raad wordt op de volgende wijze betrokken: 
- een rondgang langs sportaccommodaties en sportinitiatieven om stand van zaken te laten zien (mits 
corona dit toelaat) of een presentatie van bovengenoemde punten met terugblik en doorkijk naar de 
toekomst. 
- Raadsleden krijgen digitaal een beeld van sport en bewegen in de gemeente en worden 
uitgenodigd om mee te denken tijdens bijeenkomsten.
- Ze worden geïnformeerd over de stand van zaken via de raadsinformatie brief; 

Stap Wat? Wanneer?
1. Startnotitie in PHO 6 juli 2020 Juli 2020
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2. Overleg Sportraad als begeleidingsgroep (vaststellen 
proces, verwachtingen m.b.t. begeleidingsgroep, 
participatie, gezamenlijke kansen en doelen bespreken,  
voorbereiding diverse bijeenkomsten, etc. → naast 
deelname aan de diverse bijeenkomsten wordt de 
begeleidingsgroep ook tijdens het proces op diverse 
momenten betrokken. Bijv. het meelezen met de 
concept nota. Overleggen worden in samenspraak met 
begeleidingsgroep gepland)

Juni/juli 2020

3. Externe bijeenkomst met sportverenigingen en digitale 
boodschappen van sportverenigingen  voor de nota 
(wensen/ideeën, kansen, knelpunten, prioriteiten en 
globale doelstellingen

Juli t/m september 2020

4. Externe bijeenkomst met het veld en digitale 
boodschappen vanuit het veld voor de nota (voor 
maatschappelijke instellingen, zorgprofessionals en 
buurtsportcoaches, agenda voortbordurend op 
bijeenkomst voor sportverenigingen)

Juli t/m september 2020

5. Enquête/interviews met inwoners  en filmpjes van 
inwoners uit de kernen met wensen en ideeën (Enquête 
met inwoners, vooral voor diegenen die 
ongeorganiseerd bewegen en sporten, wat is hun 
behoefte?)

Juli t/m september 2020

6. Conceptnota bespreken met Sportraad als 
begeleidingsgroep en interne adviseurs

September/oktober 2020

7. Drie avonden (Maarssen, Breukelen, Loenen) 
organiseren om sportaanbieders, welzijn, raadsleden, 
onderwijs, inwoners, sportraad in gesprek te laten gaan 
over sport en bewegen a.d.h.v. stellingen

September/oktober 2020

8. Rondgang raadsleden door gemeente Stichtse Vecht 
(Wat hebben we al bereikt en wat willen we nog meer 
bereiken?) Alternatief is Raadsinformatiebrief/ 
informatieve commissie om te kijken hoe Raad er in 
staat en of ze het eens zijn met speerpunten/ 
doelstellingen. 

September/oktober 2020

9. Nota in PHO November 2020
10 Nota vaststellen in B&W December 2020
11. Nota vaststellen in gemeenteraad Januari 2021

7. Begroting

Voor het ontwikkelen van een nieuwe Sport- en Beweegnota is geen extra budget nodig

8. Projectorganisatie
Bestuurlijke Opdrachtgever Wethouder Hetty Veneklaas
Ambtelijke opdrachtgever Dennis Boekhout
Ambtelijke opdrachtnemer Mireille van Donselaar
Beleidsadviseur Sport Marcel Scheefhals
Begeleidingsgroep  Voorzitter sportraad John Heun met 2 vertegenwoordigers van de 

sportraad
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 Vertegenwoordiger adviesraad Sociaal Domein
 Vertegenwoordiger Seniorenraad

Adviseurs  Adviseurs/meelezers:   beleidsadviseur preventie &gezondheid, 
beleidsadviseur speelvoorzieningen, projectleider harmonisatie, 
Beleidsadviseur Gezondheid, Sportconsulenten, beleidsadviseur 
Sociaal Domein

 Ondersteunend:   communicatie, financiën
Adviesorganen Sportraad, adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad

9. Communicatie en participatie

9.1 Communicatie
In overleg met de communicatieadviseur wordt bekeken hoe we het beste digitale middelen in 
kunnen zetten bij diverse doelgroepen. 

9.2 Participatie
Intern
We betrekken diverse beleidsadviseurs en sportconsulenten van de gemeente Stichtse Vecht bij het 
proces om te adviseren en mee te lezen. Wanneer input gewenst is, worden de juiste mensen 
benaderd. 

Extern
We organiseren een interactief proces om te komen tot een breed gedragen Sport- en Beweegnota. 
Betrokken personen en partijen worden gevraagd knelpunten, behoeften, kansen en ontwikkelingen 
in kaart te brengen. Hier gebruiken we bijeenkomsten, interviews, enquêtes en digitale filmpjes voor.  

De Sportraad 
De Sportraad krijgt als belangrijk orgaan een prominente rol bij de totstandkoming van de nota. We 
nemen ze mee in het proces, van het vaststellen van het proces tot het meelezen bij de conceptnota. 
Tevens gaan we de Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad betrekken. 

10. Risico’s

Voor het behalen van de planning bij de totstandkoming van de nieuwe sport- en beweegnota zijn 
risico’s in kaart gebracht

Risico Beheersmaatregelen
Bij de sportverenigingen speelt de harmonisatie 
van de buitensport nog. Ondanks dat er stappen 
gemaakt worden is de uitkomst van met name 
de voetbalverenigingen nog ongewis. De 
uitkomst van de harmonisatie kan van invloed 
zijn op de input voor de nieuwe sportnota

We zijn volop bezig om er met de 
voetbalverenigingen uit te komen. In juli ligt een 
voorstel op tafel. We gaan er vanuit dat de 
voetbalverenigingen hiermee akkoord gaan. 

De invloed van de coronacrisis blijft ongewis. 
Het kan verdere impact hebben op het werk, 
waardoor tijd vrijgemaakt moet worden voor 
urgente zaken.

In overleg met het management en bestuur kan 
besloten worden om de planning op te schuiven 
in de tijd. 
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12. Randvoorwaarden
 Medewerking van de sportaanbieders

13. Afsluiting en evaluatie

Voor akkoord
Bestuurlijke opdrachtgever Ambtelijke opdrachtgever Projectleider/opdrachtnemer
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