
Beste leden van de adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht,

Op 20 mei 2021 ontving ons college uw advies op de sport en beweegnota ‘Stichtse Vecht meer in 
beweging’  2021-2025. Dit naar aanleiding van ons verzoek aan u op 8 april 2021, om formeel advies 
uit te brengen over genoemde nota. Hartelijk dank voor uw advies.

Het is goed te lezen dat u in grote lijnen enthousiast bent over de nieuwe sport- en beweegnota. Mede 
namens de samenwerkende netwerkgroepen, de Seniorenraad en het Netwerk Beter Samen, plaatst 
u een aantal opmerkingen.
In de bijgevoegde (reactie)matrix geeft ons college haar reactie op uw opmerkingen. Mocht u hierover 
vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met uw 
contactpersoon bij onze gemeente: dhr. Marcel Scheefhals via email 
marcel.scheefhals@stichtsevecht.nl of via telefoonnummer 06-58076123.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw advies. Evenals de reactiematrix, gaat uw advies als bijlage 
bij de stukken naar de gemeenteraad. De planning is dat het college het concept Stichtse Vecht meer 
in beweging bespreekt tijdens haar vergadering op 14 september  2021. De gemeenteraad besluit 
hierover in haar vergadering op 2 november 2021. In verband met de maatregelen rondom het corona 
virus, kan dit wijzigen. Checkt u hiervoor de gemeentelijke website www.stichtsevecht.nl

mailto:marcel.scheefhals@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
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Het betreft een formeel gevraagd advies over de nota Stichtse Vecht meer in beweging
Hieronder treft u de reactie van het college Stichtse Vecht op het gevraagd advies.

Aandachtspunten en adviezen van Adviesraad sociaal domein Reactie van het college

Inclusieve sport
Qua doelgroepen beperkt de uitwerking in termen van ‘Hoe bereiken we 
onze doelen?’ zich echter tot specifiek noemen van enkele doelgroepen 
zoals mensen met een beperking, inwoners met afstand tot de 
arbeidsmarkt en jongeren. Specifieke doelgroepen als senioren en 
mensen uit lage inkomensgroepen worden daarin niet apart onder de 
loep genomen

Het is geenszins onze bedoeling om inclusie tot de genoemde groepen te 
beperken. Mensen uit lage inkomensgroep en senioren zijn met name 
uitgewerkt in speelveld 1 Sportstimulering. Voor de beide doelgroepen worden 
ook specifiek buurtsportcoaches ingezet. 

Eenheid in verscheidenheid
De Adviesraad vraagt aandacht voor de toch grote verscheidenheid van 
lichamelijk, verstandelijk en zintuigelijke beperkingen binnen de groep 
van mensen met een beperking, welke gewoonweg een specifieke 
aanpak vergt.

De Adviesraad vraagt ook aandacht voor de kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 11 jaar en jongeren tussen 13 en 17 jaar uit arme gezinnen. 

Ook ouderen (senioren) mogen niet vergeten worden

Wij kunnen u aangeven dat wij een buurtsportcoach specifiek inzetten voor 
inwoners met een beperking. Hier komen diverse groepen inwoners met een 
beperking aan bod. De instelling is dat iedereen moet kunnen meedoen. Als er 
specifieke aanpak wordt gevraagd voor een specifieke groep laten wij ons goed 
informeren.

Ook hier kunnen wij u aangeven dat wij buurtsportcoaches inzetten voor 
naschoolse activiteiten. Wij gaan hier een verbetering in aanbrengen door 
specifiek deze groep nog meer bij de activiteiten te betrekken.

Wij zetten voor de doelgroep senioren buurtsportcoaches in. Zij zijn in dienst 
van Stichting Welzijn en organiseren beweegactiviteiten voor senioren. Ook in 
het lokaal Sportakkoord is extra aandacht voor senioren. We willen graag dat ze 
meedoen.

Van woorden naar daden
Verschillen in sportdeelname zijn een duidelijk voorbeeld van de  kloof 
tussen arm en rijk en in die zin vraagt de adviesraad zich af in hoeverre 
de in dit concept genoemde lokale wijkgerichte aanpak van de 
genoemde problematiek dit gat tot op heden al kleiner heeft kunnen 
maken. Het is immers met deze kennis dat uiteindelijk tot een betere 
activering van het huidige en voorgenomen sportbeleid kan worden 
gekomen.

In de afgelopen jaren hebben wij via de U pas veel  minder draagkrachtigen 
geholpen. Wij gaan de lijn de komende periode verder uitbouwen en gaan 
gericht kijken hoe we de minder draagkrachtigen verder kunnen ondersteunen.  



Van woorden naar daden
Bovendien past het bovenstaande prima in de toch beoogde koppeling 
van het lokale Sport en in voorbereiding zijnde Preventieakkoord

Wij kunnen u aangeven dat we in een vergevorderd stadium zijn om de 
uitvoering van het Preventie akkoord en het lokaal; Sportakkoord te laten 
samengaan. 

Evenementen
Graag vraagt de Adviesraad voor het houden van evenementen de 
nodige aandacht met tenminste in de komende planperiode de ambitie 
uitsprekend van een  aansprekend evenement

Wij begrijpen de wens om minimaal 1 aansprekend evenement te verzorgen als 
gemeente in de komende planperiode. Alleen hebben wij aangegeven in het 
beleidsplan dat we de komende planperiode meer gaan inzetten op regisseren, 
coördineren, faciliteren en stimuleren. Wij nemen niet meer de rol van uitvoerder 
aan. Stichtse Vecht is een regiegemeente. De rol van uitvoerder ligt bij de 
sportaanbieders. De gemeente kan de sportaanbieders wel stimuleren om een 
aansprekend evenement te organiseren. De gemeente maakt het op hoofdlijnen 
dan mogelijk om een evenement van de grond te krijgen.

Sportinfrastructuur
De Adviesraad leest met genoegen dat een van de gestelde doelen is 
om alle fysieke drempels bij sportaccommodaties te verwijderen, 
Maar dit verdient qua afronding wel een hogere prioriteit dan het 
genoemde jaartal 2025.

Wij begrijpen uw wens en kunnen aangeven dat de fysieke drempels bij 
sportaccommodaties uiterlijk 2025 zijn weggenomen. Wanneer het ons lukt om 
de drempels eerder weg te (laten) halen dan zullen wij dat niet nalaten. Veelal 
vraagt het de nodige voorbereiding en afstemming met o.a. sportaanbieders om 
het voor elkaar te krijgen

Financiën
Met het college onderkent de Adviesraad het belang van sport en 
bewegen. De meerwaarde in financiële zin is ontegenzeggelijk 
aanwezig.  Zo blijken de maatschappelijke opbrengsten van sport en 
bewegen over het algemeen tweeëneenhalf keer hoger te zijn dan de 
kosten. Het budgettaire kader van nu en de komende planperiode blijkt 
echter beperkt met dus weinig ruimte tot (nieuwe) investeringen. Dit 
laatste zeker ook nog vanwege de langlopende verplichtingen. Met deze 
kennis vraagt de Adviesraad nadrukkelijk de mogelijkheden te bezien 
om tot de opstelling van een minder beperkt ‘winnend’ financieel kader 
te komen

Het budgettaire kader van nu en de komende planperiode is inderdaad beperkt. 
Er is dus weinig ruimte tot (nieuwe) investeringen. Wij zijn wel in de gelukkige 
omstandigheid dat we 3 jaar lang van 2020 t/m 2022 jaarlijks €40.000,- krijgen 
van het Rijk voor het uitvoeren van het lokaal Sportakkoord. Hier hebben 
diverse doelgroepen baat bij.


