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Onderwerp: advies kadernota sport ‘Niemand buitenspel’

Geacht College,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag door de heer Olaf Horsman over de geschreven 
kadernota ‘Niemand buitenspel’ stuur ik u deze brief. Met het schrijven van deze brief brengt de 
Sportraad Stichtse Vecht graag haar advies aan u over.

Wij delen de opmerking met verenigingen dat het participatietraject erg laat is gecommuniceerd 
aan de betrokkenen. Verenigingen zijn slechts negen dagen van te voren uitgenodigd voor een 
participatieavond in de voor velen drukke decembermaand. 
Tijdens de sportraad vergadering van 11 december 2014 hebben wij de kadernota besproken. In 
het bijzijn van Olaf Horsman hebben we enkele wijzigingen reeds doorgevoerd. 

Zoals het stuk voor u ligt hebben wij nog enkele opmerkingen welke wij graag met u delen. In 
volgorde van de nota geven wij hieronder onze belangrijkste opmerkingen. Om het overzichtelijk te 
houden geven wij het betreffende hoofdstuk en wanneer van toepassing de alinea, aan en 
vervolgens onze opmerking.

1.4 rol van de gemeente, faciliteren: ‘…gebaseerd op landelijke normen en kengetallen’. 
Wij adviseren hier concreet neer te zetten welke landelijke normen en kengetallen gevolgd zullen 
worden. Ons advies is om wanneer van toepassing de kengetallen van het NOC*NSF of een van 
de bij hun aangesloten sportbonden te volgen.

1.4 rol van de gemeente, doelgroepen: ‘Topsport is een … het algemene belang’ vinden wij een te 
negatieve aanpassing. Wij begrijpen dat de financiële middelen voor topsport ondersteuning 
beperkt zullen zijn maar zien topsport binnen de gemeente grenzen ook als een stimulering voor 
de breedte sport. Een (top) wedstrijdsporter kiest er niet voor om, in zijn sport, de beste te zijn 
maar doet er alles aan om de beste te worden!

2.1 verbanden tussen gemeentelijke beleidsterreinen
Graag nader uitwerken en vermelden om welke drie decentralisaties het gaat. Hier wordt immers 
samenwerking vanuit de sport van verwacht.

mailto:info@sportraadstichtsevecht.nl
http://www.sportraadstichtsevecht.nl


Sportraad Stichtse Vecht
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

info@sportraadstichtsevecht.nl

www.sportraadstichtsevecht.nl

3.1 uitgangspunten accommodatiebeleid: wat zijn de meest ‘gangbare’ sporten welke worden 
ondersteund in de ontwikkelingen en het verbeteren van de voorzieningen. De kans bestaat dat op 
deze manier nieuwe opkomende sporten of relatief kleine sporten ondersneeuwen in het 
sportbeleid. Kerngericht werken, wensen en behoefte, zou hier een uitgangspunt kunnen vormen.

3.2 business case sportbedrijf: de omschrijving van de reeds eerder opgelegde uitgangspunten 
voor een mogelijk sportbedrijf omschreven in punt 4 zijn op deze manier niet voor een ieder 
duidelijk. Een nadere uitleg zal op zijn plaats zijn. Tevens is het niet duidelijk waar de afkortingen 
SWW en U10 voor staan.

Bijlage A, landelijke trends en ontwikkelingen: Wij delen de zorgen over het afnemen van het 
aantal vakleerkrachten sport in het onderwijs. Een bekend spreekwoord is immers ‘jong geleerd is 
oud gedaan’. In onze ogen is het van grote waarde dat kinderen van jongs af aan sporten. Sport 
heeft naast een toenemende motorische ontwikkeling op vele vlakken een positieve invloed. Dit 
komt ook duidelijk naar voren in de verbindingen welke worden gemaakt, met andere domeinen, in 
de sportnota. 
Wanneer, zoals gesuggereerd wordt in de tekst, onbevoegde leerkrachten de sportlessen 
verzorgen moet ons inziens hier direct op worden ingegrepen. Het enkel signaleren is ons inziens 
een ongewenste situatie.

Over het geheel kunnen we concluderen dat het een goede opzet is waar wij graag hier en daar 
nog wat aan schaven. Bovendien hebben wij het gevoel dat de kadernota meer een dans tussen 
de bezuinigingen door is. Wij zijn sowieso van mening dat de sport relatief zwaar wordt getroffen 
door de bezuinigingen. Wij missen in deze Kadernota bovendien de nodige ambitie en 
toekomstplannen. Wij zien deze Kadernota dan ook meer als een Startnotitie dan als een 
Meerjarenbeleidsplan. Ons advies is wel om met inachtneming van onze bovenstaande 
opmerkingen de kadernota sport ‘Niemand buitenspel’ na aanpassing aan te nemen.

Samen houden wij inwoners van de gemeente Stichtse Vecht sportief in beweging!

Met vriendelijke groet,

Sportraad Stichtse Vecht
namens hen,

Vincent Stapper
secretaris 
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