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Voorstel:
De kadernota bewegen en sporten 2019 – 2023 vast te stellen.

Inleiding:
In het raads- en coalitiedocument 2018-2022 wordt bewegen en sporten als bindmiddel gezien van de
samenleving. Sport en bewegen zorgt voor saamhorigheid en draagt bij aan de vitaliteit en balans. In
2012 heeft gemeente Dalfsen een visie op sport en bewegen 2012-2020 vastgesteld. Daaropvolgend
is een nota 2013 - 2016 bewegen en sport ontwikkeld. Er zijn echter diverse maatschappelijke
ontwikkelingen waardoor het beweeg- en sportbeleid van gemeente Dalfsen toe is aan vernieuwing.
Zoals:
 De decentralisatie van zorgtaken en de ambitie “dichter bij de kern” voor de transformatie van
het sociaal domein. De focus binnen het sociaal domein ligt meer op preventie en vroeg
signalering.
 De verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers veranderen. Dit
geldt ook voor sport. Sport wordt minder een doel op zich, maar steeds meer een middel om
diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Zoals de inzet van
bewegen en sporten bij het terugdringen van gezondheidsklachten en de inzet binnen de
zorg- en welzijnssector.
Deze ontwikkelingen vragen om een andere kijk op en een andere aanpak van beleidsontwikkeling en
uitvoering. Met de voorliggende kadernota spreken we de ambitie uit dat zoveel mogelijk inwoners van
de gemeente Dalfsen bewegen/sporten en een gezonde leefstijl hebben.
Argumenten:
De uitgangspunten van het beweeg- en sportbeleid zorgen voor het bereiken van onze ambitie
Op basis van onze ambitie en landelijke en lokale ontwikkelingen hebben we vier uitgangspunten
geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen het kader voor het ontwikkelen van een beleidsnotitie.
Deze luiden:
- Beweeg- en sportbeleid wordt ingezet om doelstellingen van andere beleidsterreinen te
realiseren, zoals het gezondheidsbeleid. Het huidige gezondheidsbeleid streeft naar een sterk
sociaal domein met preventief gezondheidsbeleid als basis voor een gezonde bevolking. Het
gezondheidsbeleid is samenhangend, kerngericht en draagt bij aan een leefbare vitale en
sociale leefomgeving.
- Bewegen en sporten wordt gestimuleerd en is voor alle inwoners toegankelijk, betaalbaar,
laagdrempelig en veilig.
- Beweeg en sportaanbieders worden ondersteund, waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht
en verantwoordelijkheid
- Er is een functionele, goede en duurzame beweeg- en sportinfrastructuur.
In de beleidsnotitie worden beleidsdoelen, effecten en indicatoren geformuleerd.
Het voorgestelde participatietraject zorgt voor betrokkenheid en draagvlak van inwoners en
ketenpartners
Beweeg en sportbeleid raakt een groot aantal andere beleidsterrein, onder andere de openbare
ruimte, gezondheid, onderwijs, zorg en welzijn, kunst en cultuur. Ook bij de uitvoering van het beleid
zijn verschillende doelgroepen en partners betrokken. De bijdrage van deze partners bij zowel het
ontwikkelen als uitvoeren van het beleid is van groot belang. In het participatietraject wordt in een
vroegtijdig stadium contact gezocht met interne (ambtenaren die zich bezighouden met andere
beleidsterreinen) en externe partners (zoals sportverenigingen, onderwijs- en welzijnsorganisaties
en/of burgers) om betrokkenheid, draagvlak en input te generen voor de beleidsnotitie.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Alternatieven:
Het huidige beleid op bewegen en sporten behouden
Een alternatief is het huidige beleid doorzetten. Dit betekent dat beweeg- en sportbeleid niet ingezet
wordt om doelstellingen van andere beleidsterreinen te realiseren.

Duurzaamheid:
We willen inzetten op duurzame sportmaterialen en duurzame accommodaties. In de beleidsnotitie
wordt het thema duurzaamheid verder uitgewerkt.
Financiële consequenties:
Het vaststellen van de kadernota heeft in eerste instantie beperkt financiële gevolgen. Voor de
uitwerking van beleidslijn 4 is in de gemeentelijke organisatie geen capaciteit en kwaliteit beschikbaar.
Hiervoor wordt een externe adviseur ingehuurd, dekking vindt plaats vanuit het personeelsbudget
2019. Bij het opstellen van de beleidsnotitie en het uitvoeringsprogramma zal inzichtelijk worden welke
financiële consequenties het Beweeg en Sportbeleid verder kent. Tegelijkertijd wordt er ook gezocht
naar een koppeling met andere beleidsterreinen, zoals het gezondheidsbeleid en ruimtelijke ordening.
Daarnaast wordt voor de buurtsportcoaches gebruikt gemaakt van cofinanciering (40% rijk en 60%
gemeente). Door nieuwe uitgangspunten is het mogelijk om deze regeling uit te breiden.
Communicatie:
Wanneer de gemeenteraad de kadernotitie vaststelt wordt onze ambitie en onze uitgangspunten met
stakeholders gecommuniceerd. Hierbij wordt o.a. een Infographic gebruikt (zie bijlage 3).
Vervolg:
Dit kader met uitgangspunten willen we in de periode van december 2018 tot september 2019 met
onze inwoners en partners gaan vertalen naar een beleidsnotitie. Deze beleidsnotitie wordt in
september 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bijlagen:
1. Kadernota bewegen en sporten 2019-2023
2. Infographic

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 23 oktober 2018, nummer 835;
overwegende dat het wenselijk is de huidige visie op Sport en Bewegen 2012-2020 te herijken gezien
diverse maatschappelijke ontwikkelingen;
gelet op de decentralisaties van zorgtaken en de ambitie van de transformatie sociaal domein in de
gemeente Dalfsen;

besluit:
vast te stellen de kadernota bewegen en sporten 2019 – 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
26 november 2018.
De raad voornoemd,

de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

