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Geachte college,
Hierbij bied ik u het advies van de PAR aan op het Uitvoeringsplan Vitaal Sportbeleid, dat ons op 22
juli 2016 voor advies is toegezonden.

Algemeen
Het Uitvoeringsplan is in veel deelplannen opgeknipt. Het geeft de gemeente en de sportverenigin‐
gen 2 jaar de tijd om tot uitvoering van het Vitaal sportbeleidsplan te komen. Gelet op de lange duur
die tot de geboorte van de beleidsnota Vitaal sportbeleid geleid heeft en de ingewikkeldheid van
sommige deelaspecten van het Uitvoeringsplan is dit wel begrijpelijk. Anderzijds dreigt daardoor de
samenhang tussen die deelaspecten verloren te gaan.
Dat vraag wel extra inzet in communicatie en informatie naar de organisaties. Steeds moet duidelijk
zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.
In de nota zelf wordt het accent gelegd op de inzet van de sportverenigingen. De gemeente wordt in
een faciliterende rol geplaatst. Dat is niet terug te vinden in de aanpak van het uitvoeringsplan. Wij
pleiten ervoor dit element in het uitvoeringsplan terug te laten komen.
Advies 1. Ga uit van de faciliterende rol van de gemeente. Leg de nadruk op de organisaties. Zorg
voor goede communicatie naar de organisaties om ieder zo veel mogelijk bij de les te houden en het
zicht op het geheel te laten behouden. Zorg voor een heldere structuur waarin duidelijk is wie waar‐
voor verantwoordelijk is.
Doelstellingen van beleid
In de nota Vitaal Sportbeleid worden op blz. 18 de volgende doelen geformuleerd.
“Vitaal sportbeleid is geslaagd:






Bij een optimaal gebruik van formele en informele sportplekken;
Wanneer stakeholders en organisaties vanuit sport, zorg, welzijn en het centrum voor Jeugd en
Gezin elkaar weten te vinden en samenwerken;
Wanneer mensen bewust zijn van de waarde van sport en bewegen en gemotiveerd en geïnspi‐
reerd meedoen;
Wanneer sport bijdraagt aan de transformatie in het sociaal domein;
Wanneer sportverenigingen zich bewust zijn van hun rol binnen het sociale domein.

Sport kan een rol vervullen in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding, re‐
integratie en preventie. De verenigingen kunnen betrokken worden bij het stimuleren van beweging
en sport in de openbare ruimte. Keuzes en concrete acties op dat gebied hebben een plek in het uit‐
voeringsplan.” ( einde citaat).
Wat opvalt is dat deze doelstellingen uit de beleidsnota niet als zodanig in het Uitvoeringsplan zijn
overgenomen. De doelstellingen worden kort samengevat waarbij de verbinding naar het sociaal
domein niet wordt genoemd.
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Hoewel sportorganisaties in Waddinxveen hierin wel activiteiten ontplooien wordt er in het Uitvoe‐
ringsplan geen enkele relatie met het sociaal domein zoals benoemd in de nota Vitaal sportbeleid
gelegd.
Advies 2. Maak de doelstellingen in het Uitvoeringsplan hetzelfde als in de nota Vitaal Sportbeleid en
werk de verbinding naar het sociaal domein verder uit zoals in de nota Vitaal Sportbeleid aangege‐
ven.
Betrokkenheid van organisaties
In het Uitvoeringsplan wordt ingezet op betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties en
sportverenigingen in de Klankbordgroep. Er wordt in de nota naar de Klankbordgroep verwezen,
zonder dat daar verder inhoudelijk op wordt ingegaan.
Advies 3. Werk de inzet van de klankbordgroep nader uit en voeg de samenstelling als bijlage toe.
Op de website is de samenstelling van de Klankbordgroep terug te vinden. Daaruit blijkt, dat de grote
sportverenigingen zowel binnen als buiten sport vertegenwoordigd zijn. Er zitten ook vertegenwoor‐
digers in van commerciële en maatschappelijke organisaties die met sport te maken hebben.
Daaruit blijkt ook dat horecaondernemers niet vertegenwoordigd zijn. Wellicht verdient het aanbe‐
veling nog een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in de Klankbordgroep op te nemen. Initiatie‐
ven vanuit het bedrijfsleven kunnen zoals in de nota aangegeven een bijdrage leveren aan vitaal
Sportbeleid.
Sportverenigingen hebben veel vrijwilligers die de organisatie draaiend houden. Het betrekken van
vrijwilligers bij activiteiten wordt steeds moeilijker. In dat verband is het goed ook de Stichting Vrij‐
willigerswerk voor deelname in de Klankbordgroep te benaderen.
Advies 4. Bezie de samenstelling van de Klankbordgroep op de deelname van het bedrijfsleven en het
vrijwilligerswerk.
Rol van de PAR
De samenstelling van de verschillende kamers van de PAR is u bekend. De beleidsvelden zijn op basis
van de Verordening toe bedeeld. Sport heeft nog geen plaats in de PAR. Dit willen wij gaan verande‐
ren, zodat wij ook vanuit onze netwerken met medenemen van sportaspecten een nog breder advies
kunnen geven. Concreet betekent dit dat we dit beleidsveld aan een van onze kamers toewijzen en
op zoek gaan naar vertegenwoordigers vanuit de sport voor deelname aan de PAR dan wel sportor‐
ganisaties duidelijker in ons netwerk opnemen.
Voor ons als PAR is de verdere invulling van advies 2 van groot belang: de verbinding naar het sociaal
domein. Onze betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van het Uitvoeringsplan wordt daar door
bepaald.
Bij de huidige stand van zaken zouden we agendalid kunnen worden van de Klankbordgroep. We zijn
dan op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen dan werkende weg aangeven op welk terrein we
advies zouden kunnen en willen uitbrengen.
Met vriendelijke groet,
Aad van Holsteijn
Voorzitter
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