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Advies beleidsnotitie Sport en bewegen

Geachte college,
Op 24 december mochten wij na maanden uitstel de beleidsnotitie “Sport-beweegagenda
sportief vitaal” ontvangen.
Deze beleidsnotitie is de uitwerking van de “Startnotitie Sportbeleid Goeree- Overflakkee
2021” waarop wij op 19 mei 2020 advies hebben gegeven.
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn de leden van de Adviesraad hier energiek mee
aan de slag gegaan.
De beleidsnotitie roept bij de adviesraadsleden veel vragen op en er is een flink aantal
aanbevelingen, zowel op de inhoud als op de gebruikte taal.
Met dit advies willen we ons beperken tot de inhoud.
Vraagstuk/ Visie
We beginnen met de vraag waarom er een beleidsnotitie moest komen, wat wil de
gemeente ermee bereiken en welk probleem lossen we op? Als je de ambitie of
probleemstelling niet goed benoemt, kun je ook niet toetsen of de beleidsnotitie passend
is. De beleidsnotitie zou aan kracht winnen als er een missie en visie geformuleerd zou
worden. Als je weet wat je wilt en waarvoor je staat, geeft dat veel richting voor de
inhoud. Bovendien kun je bij iedere ambitie en actie die je benoemt toetsen of het past
bij je missie en visie en of het bijdraagt aan je doelstellingen.
In “Aan het woord” ligt de nadruk meteen erg op sport, terwijl het een sport - en
beweegagenda zou moeten zijn. We bevelen aan om ook het bewegen te blijven

benoemen en mee te nemen in het beleid. Bewegen is voor veel mensen al een mooie
stap in de goede richting en kan een opstap zijn om te gaan sporten.
In “Waarom een Sport-en beweegagenda” wordt vermeld dat “De wettelijke
verplichtingen van gemeenten in de basis enkel betrekking hebben op
bewegingsonderwijs”. Wij zijn van mening dat de gemeente in het kader van de Wet
Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk is voor gezondheidsbevordering en
jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het doel van de Jeugdwet om kinderen en jongeren
gezond en veilig te laten opgroeien en ontwikkelen. Onderwijs en sport kunnen dan ook
gezien worden als instrumenten die de gemeente kan inzetten om doelstellingen uit deze
wetten te realiseren.
Positionering sport - en beweegagenda in relatie tot visie breed sociaal domein. Een
quote “Gezondheid en welzijn van onze inwoners staan steeds vaker onder druk”.
Waaruit blijkt dat/waarop is dit gebaseerd? Dat zou een aanleiding kunnen zijn voor de
beleidsontwikkeling.
Thema 1 Een gezonde start.
Bij het bevorderen van de zwemveiligheid zouden we graag zien dat er een termijn
genoemd wordt en dat vooraf wordt aangegeven wanneer het een succes is. Bij het
uitwerken van dit plan zouden we ook graag aandacht willen zien voor volwassenen die
nog niet over voldoende zwemvaardigheid beschikken.
Sportaanbod op maat middelbare scholieren. “Een flink deel van de middelbare
scholieren stopt bij de vereniging”. Zijn de oorzaken hiervan bekend? “We gaan de
sportbehoeften en wensen van jongeren in het middelbaar onderwijs in beeld brengen”.
Maak dit SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
JOGG, jongeren op gezond gewicht is op Goeree-Overflakkee omarmd. Welke resultaten
kunnen we laten zien, wat zijn de succesfactoren en welke succesfactoren kunnen we
gebruiken voor andere leeftijdsgroepen.
Thema 2 Niemand buitenspel.
Voor het sociaal domein is dit een belangrijk onderdeel, u geeft aan dat voor de groep
mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen in het reguliere leven er juist te veel
sociale en fysieke belemmeringen zijn om deel te nemen aan sport. Waar zit die beperkte
toegankelijkheid in en wat is er nodig om dit te veranderen? U volgt met het uitspreken
van een ambitie, we zouden ook hier graag zien dat deze SMART geformuleerd wordt.
Er wordt aangegeven dat het van groot belang is dat sport en bewegen betaalbaar blijft
voor iedereen, juist ook voor groepen waarvoor de financiële mogelijkheden beperkt zijn.
Niemand heeft financieel onbeperkte mogelijkheden en het is geen feit dat beperkte
financiële middelen de hoofdoorzaak is van inactiviteit. Je zou wel kunnen inzetten op
meer mogelijkheden om gratis te kunnen bewegen in een aantrekkelijke omgeving.
Inventarisatie behoeften en belemmeringen. Maak ook dit onderdeel SMART, in ieder
geval voor het eerste deel, inzicht verkrijgen.
Bevorderen zwemveiligheid. Wederom een onderzoek zonder SMART-geformuleerde
doelstelling. We adviseren ook om goed te kijken of er nog andere beperkingen zijn dan
alleen financiële beperkingen.
Thema 3 Seniorenbeleid.
Seniorenbeleid, waar gaan we op inzetten? De passende beweegmogelijkheden voor
senioren worden beter in beeld gebracht evenals de sportbehoeften en wensen van
senioren. Dat wordt vertaald naar concrete aanbevelingen voor sportaanbieders en voor

de inrichting van een beweegvriendelijke openbare ruimte. Dat is een prachtige ambitie,
maar wanneer gaat dat plaats vinden en wanneer is het een succes?
Aanvullend passend aanbod. Dat sporten en bewegen wordt verbonden aan het gevoel
van meedoen en niet vereenzamen ondersteunen wij van harte. De gemeente kan
sportaanbieders ook stimuleren en ondersteunen, maar waarmee? We missen hier een
denkrichting.
Thema 4 Vitaal verenigingsleven.
Goed dat er al een onderzoek is gedaan naar de vitaliteit van de verenigingen, we
zouden wel graag meer willen inzoomen op de onderzoeksresultaten, nu is er één pagina
met een overzicht op hoofdlijnen en daar kunnen wij geen conclusies aan verbinden.
Ondersteuning vanuit de gemeente is gericht op stimuleren en faciliteren van
sportverenigingen bij het vitaal organiseren. U geeft uitgebreid aan welke middelen daar
worden ingezet, dat is erg prettig. Maak ook deze zaken SMART.
Ondersteuningsloket sport. Hier missen we de term bewegen. Er wordt vermeld dat de
gemeente voorziet in een ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de behoefte van de
sportverenigingen, mits het gekoppeld is aan de ambities en doelstellingen uit deze
sport-en beweegagenda. Reden temeer om die ambities en doelstellingen SMART te
formuleren.
Het creëren van één centraal loket voor ondersteuningsvragen rond sporten en bewegen
juichen wij toe! Bij de genoemde ondersteuning missen we de rol van de sport/beweeg
makelaar. De rol van sport/beweeg makelaar is ons niet helemaal duidelijk. Is dit een
nieuwe functie of een andere naam voor een huidige functie?

Thema 5 Uitnodigende omgeving.
Als het gaat om een uitnodigende omgeving zou je ervoor kunnen kiezen deze te laten
adopteren voor aanleg en/of onderhoud door een bedrijf of een school. Zo combineer je
de MVO-doelstellingen van organisaties met het maatschappelijk belang. De
beweegvriendelijke omgeving staat nadrukkelijk en domein-overstijgend op de
gemeentelijke agenda. Wat wordt bedoeld met domein-overstijgend?
Denk bij inrichting van wandelpaden, trottoirs, trimbanen en overige buitenruimtes ook
aan de veiligheid. Goede verlichting draagt bijvoorbeeld enorm bij aan het gevoel van
veiligheid en zal het gebruik bevorderen.
Randvoorwaarden – Aan de zijlijn. De nadruk van de werkzaamheden van het sportteam
GO ligt op het doorgeven en aanwakkeren van de passie om dagelijks te sporten of te
bewegen. We missen daar het wegnemen van belemmeringen om te sporten en te
bewegen.
Communicatie.
Het is een open deur, maar benadruk in de communicatie de positieve effecten van
bewegen en sporten, daarmee inspireer je mensen om te bewegen en te sporten. I have
a dream that one day this nation ……….
Monitoring en evaluatie.
Prima om twee evaluatie momenten te plannen (medio 2023 en einde 2024), we missen
hier wel de SMART geformuleerde doelstellingen. Geef aan waar je wilt staan ten
opzichte van landelijke en regionale ontwikkelingen. Beschrijf vooraf wanneer de aanpak
een succes is. Alleen dan kun je toetsen of je op de goede weg bent.

Algemene aanbevelingen.
Formuleer ambities en acties SMART. Veel ambities en acties zijn niet SMART
geformuleerd, dat maakt een (tussentijdse) evaluatie lastig en maakt ook dat men zich
niet snel verantwoordelijk voelt.
Voeg bronvermeldingen toe. Er worden veel zaken vermeld als feit, terwijl de
bronvermelding ontbreekt. Daardoor komt het over als een aanname en dat maakt de
beleidsnotitie minder sterk.
Voeg links toe. In diverse tekstdelen wordt er verwezen naar zaken als een nationaal
sportakkoord, preventie-akkoord of IJslands preventiemodel, voeg daar een link toe. Dat
kan ook bij de pagina inspirerende documenten.

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

G. Karssies van Houwelingen
Secretaris

