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1. Inleiding 
In 2012 heeft gemeente Dalfsen een Visie op Sport en Bewegen 2012-2020 vastgesteld. 
Daaropvolgend is een beleidsnota 2013 - 2016 sport en bewegen ontwikkeld.  Er zijn echter diverse 
maatschappelijke ontwikkelingen waardoor het sportbeleid van gemeente Dalfsen toe is aan 
vernieuwing. Denk aan de decentralisatie van zorgtaken en de ambitie “dichter bij de kern” voor de 
transformatie van het sociaal domein. De verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke 
organisaties en burgers veranderen. Dit geldt ook voor sport. Sport wordt vaker ingezet als middel 
om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
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 deze vernieuwde kadernota bepaalt de gemeenteraad hoe de komende jaren verder vorm 
wordt gegeven aan het beweeg- en sportbeleid.  Met het bepalen van een nieuwe ambitie, de 
uitgangspunten, de rol van de gemeente, sportverenigingen en overige betrokkenen en de mate van 
het participatietraject, worden de kaders voor verdere uitwerking gegeven. 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 notitie wordt in september 2019 voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

   
Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden bestaande lokale en landelijke kaders beschreven, ontwikkelingen en 
trends en wordt de ambitie op beweeg- en sportbeleid in Dalfsen weergegeven. Hoofdstuk twee 
vormt de basis voor de uitgangspunten die beschreven staan in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier geeft 
een doorkijk hoe de kadernota richting geeft aan de beleidsnotitie in vier beleidslijnen. Tot slot sluit 
de kadernota af met een inzicht in de kosten om te komen tot een beleidsnotitie en het 
bijbehorende tijdspad. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

2. Bestaande kaders, ontwikkelingen en ambitie 
Voordat een ambitie geformuleerd kan worden, is het belangrijk om vastgestelde kaders zoals het 
raads- en coalitiedocument, de nota transformatie sociaal domein, welzijnsbeleid, 
gezondheidsbeleid en het speelruimteplan, te benoemen die richting geven aan het beweeg- en 
sportbeleid. 
 
Binnen het beweeg- en sportbeleid hebben we de afgelopen jaren mooie ontwikkelingen in gang 
gezet en er zijn goede resultaten bereikt. Denk aan het structureel inzetten van de  
buurtsportcoaches en het inzetten van het jeugdsportfonds. Met deze kadernota wordt een 
volgende stap gezet waarbij nieuwe ontwikkelingen, inzichten en wensen worden meegenomen. 
 
De bestaande kaders en de ontwikkelingen leiden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk tot de 
ambitie van gemeente Dalfsen op bewegen en sporten.  
  
2.1 Bestaande kaders  
Voor het opstellen van een nieuwe visie en uitgangspunten is het belangrijk om bestaande kaders 
van beleidsdocumenten te noemen die richting geven aan de visie en uitgangspunten voor het 
beweeg- en sportbeleid. Hieronder worden de lokale kaders van gemeente Dalfsen weergegeven.  
 

LOKALE KADERS 
RAADS- EN 
COALITIEDOCUMENT 
2018- 2022 

Er wordt veel belang gehecht dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig op 
een passende manier kunnen meedoen aan de samenleving. Bewegen en 
sporten wordt als bindmiddel gezien van de samenleving. Sport en 
bewegen zorgt voor saamhorigheid en draagt bij aan de verbetering van 
vitaliteit en balans. Daarbij vervullen de buurtsportcoaches een 
belangrijke aanjaagfunctie en zorgen voor verbinding met verenigingen. 
Verder wordt aandacht gevraagd om bij te dragen aan de 
duurzaamheidsprincipes.  
 

TRANSFORMATIE 
SOCIAAL DOMEIN 

De ambitie van de transformatie van het sociaal domein is Dichter bij de 
kern. Hierbij staan de volgende kaders centraal, welke ook een bijdrage 
leveren voor de uitgangspunten van het beweeg- en sportbeleid: 

o De vraag van de inwoner staat centraal. De inwoner is regisseur 
o We willen sociale nabijheid creëren 
o We zetten in op preventie en vroegsignalering 
o Samenwerking tussen organisaties staat centraal 
o We bieden maatwerk 

 
TOEKOMSTGERICHT 
WELZIJNSWERK 

De meeste uitgangspunten van het welzijnswerk zoals de preventieve rol 
zijn overeenkomstig met de ambities van dit beweeg- en sportkader. Het 
bestaande kader ‘toekomstgericht welzijnswerk’ geeft daarom richting 
aan de uitgangspunten van het beweeg en sportbeleid. Het welzijnswerk: 

o Richt zich op het welbevinden van kwetsbare inwoners 
o Heeft een belangrijke taak in vroegsignalering 
o Richt zich op de eigen kracht en het sociale netwerk van inwoners  
o Adviseert en ondersteunt bij het zelfstandig kunnen meedoen. 
o Stimuleert burgerkracht, verbindt partijen en ondersteunt 

vrijwilligers. 
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GEZONDHEIDSBELEID De ambitie van het beweeg- en sportkader is in samenhang met het 
gezondheidsbeleid opgesteld: we streven in Dalfsen een sterk sociaal 
domein na met preventief gezondheidsbeleid als basis voor een gezonde 
bevolking. Het gezondheidsbeleid is samenhangend, kerngericht en draagt 
bij aan een leefbare vitale en sociale leefomgeving.  
 
Kaders voor een nieuw beweeg- en sportbeleid zijn af te leiden uit 
uitgangspunten zoals verwoord in het gezondheidsbeleid 2017 – 2020. 

o Aansluiten: bij de uitgangsituatie van inwoners (sterk en gezond 
dan wel kwetsbaar, met gezondheidsachterstand) met positieve 
gezondheid als vertrekpunt. 

o Maatwerk: wij bereiken de juiste groepen, door mensen op een 
goede manier aan te spreken en te motiveren, in samenwerking 
met maatschappelijke partners 

o Stellingname: beïnvloeden van een ongezonde leefstijl betekent 
dat wij een gezonde norm afgeven 

o Samenwerking: wij bereiken het meeste door samenhang tussen 
beleidsterreinen te organiseren, samen te werken met 
omliggende gemeenten en als partner op te trekken met het 
maatschappelijke organisaties. 

o Evenwicht: we investeren in preventie op leefstijl thema’s en 
zetten handhavingsmaatregelen in. 

SPEELRUIMTEPLAN 
2014-2023 

Het speelruimteplan 2014-2023 en het beweeg- en sportkader 2018-2022 
hebben gemeenschappelijke doelstellingen. In het speelruimte plan is 
deze doelstelling als volgt omschreven: Spelen, bewegen en ontmoeten in 
de openbare ruimte dragen bij aan de sociale netwerken in de buurt en 
zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid van de kinderen. 

PROGRAMMAPLAN 
IMPLEMENTATIE 
OMGEVINGSWET 
 

Het programmaplan implementatie omgevingswet heeft de ambitie om 
de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruikersgemak onder de 
Omgevingswet te verbeteren. Ook moet er een flinke slag geslagen 
worden met integraal werken. Het college geeft daarnaast veel prioriteit 
aan het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte.  
Het integraal oppakken van vraagstukken in de openbare ruimte, biedt 
kansen voor het beweeg- en sportbeleid. De ambitie is om het 
beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte een belangrijk 
onderdeel te laten zijn van ruimtelijke plannen.   

ONDERZOEK NAAR 
INCLUSIVITEIT 

In 2018 is er een intern onderzoek gedaan naar het bevorderen van de 
inclusiviteit van de samenleving in gemeente Dalfsen.  Inclusiviteit richt 
zich op een gelijk resultaat waarin geen aanpassingen nodig zijn. Hierin 
draait het om het bestrijden van de sociale ongelijkheid voor 
doelgroepen. Deze ambitie heeft zijn vertaling gevonden in het tweede 
kader in deze nota. 

 
Naast lokale kaders is het belangrijk om landelijke kaders mee te nemen.   

LANDELIJKE KADERS 
NATIONAAL 
SPORTAKKOORD 

De sport, de gemeenten en de rijksoverheid hebben samen met de 
provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen 
ineengeslagen om de kracht van sport en bewegen in Nederland de 
komende jaren nog beter te benutten. Met het nationaal sportakkoord 
worden de perspectieven van VWS, VSG/VNG en NOC*NSF met betrekking 
tot sport en bewegen verenigd. Deze drie partijen onderschrijven dat sport 
en bewegen van grote waarde is voor individuen en voor de samenleving. 
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Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je 
welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen.  De drie 
partijen willen dat alle Nederlanders van sport en bewegen kunnen genieten 
en hebben daarom vijf ambities geformuleerd. Deze ambities nemen wij 
mee in de uitgangspunten voor het beweeg- en sportbeleid van Dalfsen. 

o Inclusief sporten en bewegen 
o Duurzame sportinfrastructuur 
o Vitale sport- en beweegaanbieders 
o Positieve sportcultuur 
o Bewegingsvaardigheid van alle leeftijden 

 
LANDELIJKE 
PROGRAMMA`S 
EN PROJECTEN 

Er zijn veel landelijke programma’s en projecten waarvan we bij aan kunnen 
sluiten of door laten inspireren. Enkele voorbeelden zijn: 

o JOGG 
o IJsland preventiemodel 
o Daily mile  

 

2.2 Ontwikkelingen en trends 
De samenstelling van de bevolking in Nederland is continu aan verandering onderhevig zoals:  

 Dubbele vergrijzing: verhoudingsgewijs komen er meer ouderen in onze samenleving die ook 
steeds ouder worden: dit vraagt om aangepaste beweegvoorzieningen en aangepaste 
beweegprogramma`s.  Ouderen doen minder aan sport dan jongeren, maar besteden meer 
tijd aan bewegen. Ze fietsen en wandelen of zijn vaker actief in de tuin of met klussen.  
Ook in gemeente Dalfsen vindt er een vergrijzing plaats. Nu is ongeveer één vijfde van de 
inwoners in Dalfsen ouder dan 65+, en volgens de prognoses is dit in 2027 één vierde.  

 Niet westerse inwoners: met name de eerste generatie niet-westerse inwoners doet 
duidelijk minder aan sport. Onderzoek laat tevens zien dat als ouders zelf aan sport doen, de 
kans op sportdeelname van kinderen duidelijk toeneemt. In gemeente Dalfsen bestaat 2,1% 
van de inwoners uit niet-westerse inwoners. Dat zijn net iets minder dan 600 inwoners.  

 Welvaartsniveau: 4,1% van het aantal huishoudens in gemeente Dalfsen heeft een laag 
inkomen volgens cijfers van het CBS. De sociale participatie, waaronder sport, is lager in 
deze groep.  

Hieronder zijn een aantal landelijke en lokale trends en ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn 
op de manier waarop Nederlanders bewegen en sporten. Deze landelijke trends zijn: 

 Individualisering: het traditionele sportaanbod voldoet steeds minder, mensen bepalen zelf 
steeds vaker waar, wanneer en met wie ze gaan sporten.  

 Invloed ‘schermen’: kinderen maar ook volwassenen gamen meer en zitten meer achter de 
computer of televisie, (buiten) spelen voor kinderen is niet meer vanzelfsprekend.   

 Volgens een onderzoek van de inspectie van het onderwijs (Peil.Bewegingsonderwijs) is de 
bewegingsvaardigheid de afgelopen tien jaar minder geworden.  

 Amusementswaarde van sport steeds belangrijker: Niet alleen de sport zelf, maar de 
totaalbeleving wordt steeds belangrijker. Evenementen als obstakelruns en mud runs, en 
topsport nemen toe in populariteit.  

 Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte, schoolpleinen en het gebruik hiervan neemt 
toe: bijvoorbeeld, gezonde schoolpleinen en outdoor fitnessplaatsen. 

 4 op de tien Nederlanders willen in de toekomst gezonder gaan eten.  
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2.3 Ambitie  
Met de kaders die gesteld zijn en de ontwikkelingen die spelen heeft de gemeente Dalfsen de 
volgende ambitie op bewegen en sporten: 
 

3. Kaders voor het opstellen van de beleidsnotitie 
Voor het opstellen van een beleidsnotitie hebben we op basis van onze ambitie en landelijke en 
lokale ontwikkelingen vier uitgangspunten geformuleerd. Dit zijn de kaders voor het ontwikkelen van 
een beleidsnotitie. Onderstaande kaders worden in de beleidsnotie verwerkt in vier beleidslijnen.  

1. Het beweeg- en sportbeleid en andere beleidsterreinen versterken elkaar in het 
bereiken van verschillende doelstellingen. 

Het beweeg- en sportbeleid en andere beleidsterreinen versterken elkaar in het bereiken van 
elkaars doelstellingen. Voorbeelden van beleidsterreinen zijn: speelbeleid, gezondheidsbeleid en 
het welzijnsbeleid. 

 

2. Bewegen en sporten wordt gestimuleerd en is voor alle inwoners toegankelijk, 
laagdrempelig, betaalbaar en veilig. 

 
De ambitie is dat alle inwoners een leven lang plezier kunnen beleven aan bewegen en sporten. De 
gemeente heeft extra aandacht voor inwoners voor wie bewegen en sport minder toegankelijk is, 
en voor wie de drempel om te bewegen en te sporten (te) hoog is. Dit kunnen financiële, 
lichamelijke of bijvoorbeeld sociale drempels zijn. Daarnaast dient de (sociale) veiligheid bij 
bewegen en sport gewaarborgd te zijn. 

 

3. Beweeg- en sportaanbieders worden ondersteund, waarbij wordt uitgegaan van eigen 
kracht en verantwoordelijkheid.  

 
Beweeg- en sportaanbieders, (waaronder sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die beweeg en sportactiviteiten aanbieden) zijn 
een groot en belangrijk onderdeel van de beweeg- en sportinfrastructuur. Naast het bieden van 
de mogelijkheid om te sporten en bewegen hebben beweeg- en sportaanbieders een bredere 
maatschappelijke functie. De gemeente stimuleert en werkt samen met sport- en 
beweegaanbieders om meer mensen te laten sporten, maatschappelijk thema’s aan te pakken en 
gezondheidsachterstanden in te lopen. 

 

4. Er is een functionele, goede en duurzame beweeg- en sportinfrastructuur.   
 
De ambitie is om voldoende, toegankelijke, duurzame, betaalbare en kwalitatief goede 
sportaccommodaties in onder andere Kulturhusen te hebben, verspreid over alle kernen.  
Er zijn in beginsel voldoende sportaccommodaties aanwezig, en waar nodig worden deze 
geoptimaliseerd. Er zijn voldoende beweeg- en sportmogelijkheden in de openbare ruimte, en 
deze is zo ingericht dat deze aanzet tot bewegen. 

 

Zoveel mogelijk inwoners van Dalfsen bewegen/ sporten en hebben een gezonde leefstijl. Bewegen 
en sporten dragen bij aan welzijn, gezondheid, participatie en integratie. Dit vergroot de kwaliteit 
van leven van onze inwoners. Het beweeg- en sportbeleid en andere beleidsterreinen versterken 
elkaar in het bereiken van verschillende doelstellingen. 
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4. Van Kadernota naar Beleidsnotitie 

Bijgaande kadernota geeft weer welke ambitie en kaders wij als gemeente hebben voor het 
opstellen van beweeg- en sportbeleid. De vraag is: hoe gaan we de concrete vertaling van abstracte 
kaders omzetten naar doelen en effecten in een bepaalde periode. In paragraaf 4.1 beschrijven we 
de verschillende rollen die de gemeente kan aannemen. In 4.2 wordt beschreven welke rol past bij 
de beleidslijnen. Tot slot wordt paragraaf 4.3 het participatietraject beschreven met interne en 
externe partners.   

4.1 Verschillende rollen van gemeente bij het ontwikkelen van sportbeleid  
De beleidswijzer Sport & Bewegen van het Kenniscentrum Sport onderscheidt vier verschillende 
rollen die de gemeente kan aannemen bij het ontwikkelen en realiseren van (sport)beleid. Vaak 
vloeien de rollen in elkaar over: bij de start nemen gemeenten vaak de regie, en later in het proces 
nemen gemeenten vaker een faciliterende rol in. De vier rollen die de beleidswijzer Sport & 
Bewegen onderscheidt zijn:  

Gemeente als uitvoerder: De rol als uitvoerder is gericht op het zelf uitvoeren van sport- en 
beweegactiviteiten, de exploitatie en beheer van accommodaties, het maken van een 
beweegvriendelijke openbare ruimte, de realisering van sportvoorzieningen en/of het organiseren 
van evenementen.  

Gemeente als regisseur: De rol van regisseur houdt een wijze van sturen in die gericht is op de 
afstemming van de actoren, hun doelen en handelingen tot een samenhangend geheel, met het oog 
op een te behalen resultaat. Een regisserende gemeente stelt zich op als verbinder binnen de lokale 
samenleving, zonder dat ze over de partijen formeel zeggenschap heeft of hier verantwoordelijkheid 
voor draagt.   

Gemeente als facilitator: Een faciliterende gemeente creëert de juiste voorwaarden voor initiatieven 
van burgers en/of organisaties die bijdragen aan het behalen van een bepaald resultaat of die een 
doel dichterbij brengen.   

De gemeente als stimulator: Een stimulerende gemeente initieert, enthousiasmeert, motiveert 
moedigt aan en bevordert initiatieven, ideeën en /of activiteiten die positief bijdragen aan de 
opgestelde (beleids)doelen.  

4.2 Rol gemeente binnen de vier beleidslijnen 
Op basis van de vier kaders beschreven in het vorige hoofdstuk onderscheiden we vier beleidslijnen 
om invulling te geven aan ons beweeg- en sportbeleid. Per beleidslijn wordt hieronder de rol van de 
gemeente beschreven.  
 
Beleidslijn 1: Koppeling met andere beleidsterreinen 
De gemeente neemt een regisserende rol in bij het koppelen van verschillende beleidsterreinen, 
maatschappelijke partners, inwoners en andere betrokkenen. Door deze koppeling te maken kan 
sport en bewegen bijdragen aan de doelstellingen van andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld 
het sociaal domein.  

Beleidslijn 2: Beweeg- en sportstimuleringsbeleid  
Op het gebied van beweeg- en sportstimulering vervullen wij als gemeente vooral een regisserende 
en stimulerende rol.  We nemen het voortouw in de ontwikkeling van beleidskaders en sturing waar 



9 

mogelijk via subsidiëring. Wij zien onze rol vooral als partner die samen met inwoners, 
sportverenigingen, andere sportaanbieders, onderwijs, maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven vormgeeft aan onze ambitie en doelstellingen. Ook heeft de gemeente een 
uitvoerende rol waar het gaat over een belangrijk gedeelte van het werk van Buurtsportcoaches.  

Beleidslijn 3: Ondersteuning beweeg- en sportaanbieders 
Op het gebied van ondersteuning voor beweeg- en sportaanbieders zoals sportverenigingen, heeft 
de gemeente Dalfsen een faciliterende en stimulerende rol. Sportverenigingen zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen bestaan: dit vereist een sterke vereniging met een capabel bestuur, 
een goede organisatie, actuele kennis en een stevig vrijwilligersapparaat. Verenigingsondersteuning 
vanuit de gemeente Dalfsen is erop gericht de verenigingen te faciliteren om dat te bereiken. De 
gemeente stimuleert bij het vervullen van de maatschappelijke functie van beweeg- en 
sportaanbieders.  

Beleidslijn 4: Beweeg- en sportinfrastructuur en accommodatiebeleid  
De aanwezige sportaccommodaties in Dalfsen zijn een middel om sport en bewegen mogelijk te 
maken. De rol van de gemeente ten aanzien van sportaccommodaties en voorzieningen in de 
openbare ruimte is vooral faciliterend. Om mensen te kunnen bewegen en te kunnen laten sporten 
moet de noodzakelijke infrastructuur daarvoor aanwezig zijn. Daarvoor moeten er voldoende 
binnen- en buiten sportaccommodaties, en dienen deze accommodaties toegankelijk, betaalbaar en 
veilig te zijn. Specifieke thema’s zoals het zwembad volgen een apart traject en worden niet 
meegenomen in deze beleidslijn.  

4.3 Participatietraject  
Intern en externe partners 
Beweeg- en sportbeleid raakt diverse beleidsterreinen en ook bij de uitvoering van het beleid zijn 
verschillende doelgroepen en partners betrokken. De bijdrage van deze partners bij zowel het 
ontwikkelen als het uitvoeren van het beleid is van groot belang. Hiermee creëren we 
betrokkenheid, draagvlak en krijgen we input voor onze ambitie. Daarom willen we interne en 
externe partners in een vroegtijdig stadium verbinden aan het beleidsproces. De onderstaande 
partners worden betrokken bij het ontwikkelen van de beleidsnotitie.  

 

Intern 
Politiek Wethouder 
Beleidsadviseurs Adviseurs van verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal 

domein en openbare ruimte worden bij de uitwerking 
betrokken 

Consulenten Buurtsportcoaches, participatieconsulenten, jeugdconsulenten, 
Wmo- Consulenten 

 
 
 

Extern 
Inwoners Inwoners van gemeente Dalfsen 
Maatschappelijke organisaties Sportverenigingen, beweeg- en sportaanbieders, 

welzijnsorganisatie SAAM, scholen, zorgaanbieders , 
vrijwilligersorganisaties, sportservice Overijssel, adviesraden, 
SKT-leden etc. 
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Beleidsproces 
Bij het opstellen van de beleidsnotitie gaan we een interactief proces doorlopen. We willen binnen 
de bestaande kaders goed in beeld krijgen wat de behoeften en wensen van de inwoners en 
maatschappelijke organisaties zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan het actief ophalen van wensen en 
ideeën door de wijk in te gaan. We willen in verschillende kernen gespreksavonden organiseren met 
de hierboven beschreven externe partners om in gesprek te gaan over de beweeg- en 
sportmogelijkheden. Wij verwachten dat deze avonden veel input gaat opleveren om de 
beleidslijnen verder uit te werken. Wij zullen van deze gespreksavonden een terugkoppeling geven 
via bijvoorbeeld een (digitale) nieuwsbrief of social media. Naast het benaderen van externe 
stakeholders zullen wij onze interne collega`s continu meenemen in het proces, zodat het beweeg- 
en sportbeleid goed aansluit bij lokale vragen en we draagvlak creëren voor het nieuwe beleid.  

5 Financieel  
Het vaststellen van deze kadernota heeft in eerste instantie geen financiële gevolgen. Bij de 
beleidsnota en het uitvoeringsprogramma zal de financiële paragraaf nader worden ingevuld.  
 
Voor de financiering voor het beweeg- en sportbeleid gelden de onderstaande vertrekpunten: 

- Beheer, onderhoud, subsidies en kapitaallasten van bestaande accommodaties 
(gemeentelijke sportparken, incl.  zwembaden) zijn meerjarig geraamd. De geraamde jaarlast 
voor het jaar 2019 bedraagt € 1.409.000,-. Hierbij zijn speelvoorzieningen en beheer openbare 
ruimte niet meegenomen evenals de vergoeding voor kosten beweegonderwijs basisscholen.  

- Voor beweeg- en sportstimulering is een bedrag van € 36.000,- jaarlijks beschikbaar. 
- Voor de inzet van de buurtsportcoaches ontvangt de gemeente Dalfsen van het rijk jaarlijks, 

bij inzet van 1,8 fte buurtsportcoaches, € 36.000,- via de Brede impuls combinatiefuncties. 
- Vanwege de koppeling met andere beleidsterreinen, is het ook mogelijk om middelen in te 

zetten uit andere programma`s. 
- Specifieke vraagstukken binnen het accommodatiebeleid, zoals het zwembad, maken geen 

onderdeel uit van de beleidsnotitie en worden afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd. 

6 Planning 
Wanneer Wat 
Oktober 2018 College vaststelling Kadernota Bewegen en Sporten 
November 2018 Raadsbehandeling en vaststelling Kadernota Bewegen en Sporten 
December 2018 Voorbereiding participatietraject beleidsnotitie Bewegen en Sporten 
Januari 2019 Participatietraject 
Februari 2019 Participatie traject 
Maart 2019 Opstellen beleidsnotitie 
April 2019 Opstellen beleidsnotitie 
Mei 2019 Vaststelling beleidsnotitie Bewegen en Sporten 

Start inspraak periode 6 weken 
Juni 2019 Inspraakperiode 6 weken 
Juli 2019 Opstellen inspraaknotitie 
Augustus 2019 College definitieve vaststelling beleidsnotitie bewegen en sporten 
September 2019 Raadsbehandeling en vaststelling beleidsnotitie bewegen en sporten 


