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Memo
 
Datum: 21 januari 2020
Aan: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Van: Peter de Vrij, wethouder Sport
Onderwerp: Presentatie beleidskader Sport 
 
 
Tijdens de vergadering op 10 februari 2020 wil ik u meenemen in het proces om te komen tot het beleidskader
Sport.

Doel 
Tijdens de commissievergadering geef ik een presentatie over de uitgangspunten voor het nieuwe 
beleidskader Sport. Naar aanleiding van de presentatie haal ik graag input bij u op. 

Waarom een nieuw beleidskader Sport?
De oude sportnota dateert uit 2013. De (sport)wereld is veranderd. Zo wordt er steeds meer individueel 
gesport en loopt de verenigingsdeelname terug. Sport krijgt daarentegen wel steeds een grotere rol in het 
sociaal domein. Het kan bijdragen aan een gezonde leefstijl, sociale contacten en ontwikkelen van 
vaardigheden. Ook wordt sport steeds vaker ingezet als middel om mensen bijvoorbeeld weer in een 
(arbeids)ritme te krijgen. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen wordt een nieuw beleidskader ontwikkeld. 

Proces tot nu toe
De uitgangspunten in de  presentatie zijn tot stand gekomen op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen
en  door consultatie van diverse partijen in het sportveld. Zo is er onder meer met de Sportfederatie gesproken
en is er een bijeenkomst geweest met sportverenigingen.

Wat kunt u verwachten?
In de presentatie wil ik een aantal uitgangspunten met u bespreken die zijn geformuleerd op de volgende 
onderwerpen:

- Accommodaties
- bewegen voor iedereen
- sport en sociaal domein
- onderwijs
- economie/recreatie/toerisme.

Wat verwacht ik van u?
Graag ontvang ik van u input op de genoemde uitgangspunten. Misschien mist u iets? Of heeft u aanvullingen 
of specifieke aandachtspunten? Ik hoor het graag van u.

Hoe verder?
Uw opmerkingen en input nemen we mee in de definitieve uitwerking van het beleidskader. Het uiteindelijke 
document wordt aan u voorgelegd in de vergadering van uw commissie op 23 maart 2020 en ter 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad op 6 april 2020.


