
Inspraakverslag concept Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 

 
a. gevolgde inspraakprocedure 

De concept Kadernota heeft in de periode van 17 oktober tot en met 27 november 2012 ter inzage 
gelegen. Hiernaast is Stichting Sportraad Dalfsen en Wmo-raad advies gevraagd en is de cliëntenraad 
WWB advies gevraagd op het onderdeel inzet deel middelen categoriale bijzondere bijstand. 
 

b. Ontvangen inspraakreacties 
In totaal zijn er vier inspraakreacties ontvangen. Deze inspraakreacties treft u bijgevoegd aan. Hieronder 
gaan wij nader in op de ontvangen reacties . De reactie van de gemeente is steeds in een kader 
weergegeven zodat er een duidelijk onderscheid is. 
 
1. SMON  
Tekstueel: op pagina 2 is bij punt 2.4 het woord vrijwilligers verkeerd gespeld 
Overig: SMON geeft haar bijdrage vanuit het welzijnswerk en jongerenwerk voor het jaar 2013 weer. 
 

Reactie gemeente: 
Tekstueel: terechte opmerking. Dit is aangepast; 
Overig: dit betreft de invulling van SMON op de verschillende prestatievelden en past prima binnen de 
gestelde kaders in de concept Kadernota. 

 
2. Advies Wmo-raad. 
De Wmo-raad merkt op dat het een duidelijke nota is die een goed kader geeft voor de toekomst. 
 

Reactie gemeente: 
Advies is duidelijk en ondersteunt de concept Kadernota. Wij gaan er dan ook vanuit dat zij akkoord gaan 
met de gevraagde rol bij de uitwerking van deze Kadernota. 

 
3. Advies cliëntenraad WWB 
De cliëntenraad WWB  merkt op dat zij instemt om een gedeelte van de middelen voor de categoriale 
bijzondere bijstand via het Jeugdsportfonds specifiek te bestemmen voor bewegen en sport voor 
kinderen met een minimuminkomen. 
 

Reactie gemeente: 
Advies is duidelijk en ondersteunt de concept Kadernota. 

 
4. Advies St. Sportraad Dalfsen 
St. Sportraad Dalfsen heeft een uitgebreide inspraakreactie opgesteld, waarbij zij in feite haar 
teleurstelling uitspreekt over het lage ambitieniveau van de concept Kadernota bewegen en sport 2013-
2016. Zij wil een hoger ambitieniveau, meer budget  met bijbehorende concrete actiepunten.    
 

Reactie gemeente: 
a. algemene reactie 
Duidelijk is dat St. Sportraad Dalfsen zeer veel tijd en energie heeft besteed aan bestudering van de 
concept Kadernota en het schrijven van een inspraakreactie. Dit kunnen we alleen maar waarderen. 
Voordat we inhoudelijk ingaan op de verschillende conclusies/aanbevelingen merken we op dat we de 
teleurstelling van St. Sportraad Dalfsen begrijpen. Als organisatie die bewegen en sport wil stimuleren, wil 
je actie, concrete resultaten en hogere budgetten zien.  Dat willen we als gemeente ook. Alleen moet 
duidelijk zijn dat dit beleid invulling moet krijgen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde visie en 
gestelde budgettaire kaders. Zoals ook uit het financieel kader blijkt, zijn de financiële middelen beperkt 
en is het niet mogelijk over te gaan tot intensivering van het beweeg- en sportbeleid. Ook is dit een 
kadernota en het woord zegt het al, hierin worden kaders gesteld voor het uit te voeren beweeg- en 
sportbeleid. Dus allerlei concrete activiteiten horen niet in deze nota thuis. 
 
 



 
b. inhoudelijke reactie 
Kort geven wij de conclusies/aanbevelingen weer, waarbij we per conclusie/aanbeveling een reactie 
geven: 
1. op onderdelen moet de gemeente nadrukkelijker de regierol nemen 
Reactie: door te bepalen welke actiepunten wij de komende jaren oppakken, geven wij invulling aan de 
regierol. Dit zijn andere keuzes dan die St. Sportraad Dalfsen voor ogen heeft. 
 
2. de gemeenteraad is niet de mogelijkheid geboden om het project combinatiefunctionarissen voort te 
zetten 
Reactie: dit is niet juist. Bij de behandeling van de concept Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 
heeft de gemeenteraad de mogelijkheid te besluiten het project combinatiefunctionarissen voort te zetten. 
Duidelijk is wel dat in de vastgestelde gemeentebegroting 2013 geen structurele dekking voor deze extra 
kosten is. Daarnaast moet  rekening worden gehouden dat voor voortzetting in totaal 2,6 fte moet zijn 
gegarandeerd. Ook de cofinanciering van de resterende 0,6 fte voor Onderwijs & Cultuur, zijnde € 18.000 
ontbreekt. In verband met de gestelde budgettaire kaders, maar ook de gevraagde continuïteit zien wij 
geen mogelijkheden tot voortzetting van het project. 
 
3. de te geringe hoogte van de (incidenteel) beschikbare financiële middelen van € 40.000 voor de 
periode 2013 t/m 2016 
Reactie: het incidentele bedrag van € 40.000 is door de gemeenteraad nog niet beschikbaar gesteld. Bij 
de behandeling van de concept Kadernota vragen wij de gemeenteraad over te gaan tot 
beschikbaarstelling van dit bedrag en dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 
  
4.het incidenteel verhogen van de zwembadtarieven in verband met kosten van renovatie is ongewenst 
Reactie: in de Kadernota is aangegeven dat wij extra inkomsten zoeken. Niet gesproken is over extra 
verhoging van de zwembadtarieven.  
 
5. ontbreken visie/standpunt bij nieuwe initiatieven op het terrein van bewegen en sport 
Reactie: wij geven duidelijk aan dat wij hierin bewuste keuzes maken door bij particuliere initiatieven te 
bekijken of er een win-win situatie te creëren is.  
 
6. eens met instelling Jeugdsportfonds Dalfsen, maar wel per 2013  
Reactie: goed te merken dat St. Sportraad Dalfsen instelling Jeugdsportfonds ondersteunt. Omdat ook de 
cliëntenraad WWB instemt met dit voornemen en daarnaast in 2013 ook naar verwachting bijdragen door 
derden mogelijk zijn, stellen wij voor de concept Kadernota op dit punt aan te passen. Dit houdt in dat wij 
de gemeenteraad voorstellen over te gaan tot instelling Jeugdsportfonds in 2013. Wij koersen daarbij op 
start uiterlijk begin seizoen 2013/2014. 
 
7. de Sportraad stelt voor om een deel van de incidenteel beschikbare middelen in te zetten voor 
continuering van het sportstimuleringsprogramma “activity4kids” 
Reactie: zoals aangegeven, moet besluitvorming over de incidentele middelen nog plaatsvinden. Duidelijk 
is wel dat met stopzetting combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport ook gestopt wordt met het 
sportstimuleringsprogramma activity4kids.    
 
8. gezien de urgentie bij verenigingen adviseert de Sportraad de voorgestelde cursussen/trainingen voor 
bestuurders/vrijwilligers al per 2013 financieel mogelijk te maken 
Reactie: goed te merken dat St. Sportraad het belang hiervan onderstreept. Echter i.v.m. benodigd extra 
structureel budget en de gestelde budgettaire kaders zien wij hiervoor op dit moment geen 
mogelijkheden. Via de begroting 2015 willen wij de nieuwe raad hier dan ook voorstellen voor doen, 
indien dit financieel passend is. 
 
9. gevraagd wordt om na voltooiing van De Schakel en De Trefkoele een samenvattende notitie/voorstel 
voor het beoogde tarievenbeleid voor alle binnensportaccommodaties te maken 
Reactie: het schrijven van een specifieke notitie is niet de bedoeling. Uitgangspunt is dat de private 
partijen blijvend zelf de tarieven vaststellen. Juist om recht te doen aan het eigene per accommodatie. 



Wel gaan wij er vanuit dat deze private partijen voldoende middelen reserveren voor toekomstig 
onderhoud. Blijkt dit niet mogelijk dan gaan wij er van uit dat zij de tarieven aanpassen vergelijkbaar met 
uurtarieven die De Trefkoele vraagt.  
 
10. gevraagd wordt om meer inzet ambtelijke capaciteit 
Reactie: mede gezien de personele taakstelling is er geen budget voor extra ambtelijke capaciteit. 
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Leo Kortstee

Van: S.M.O.N. Marlies Overmars [marlies@smon.nl]
Verzonden: woensdag 24 oktober 2012 15:41
Aan: Leo Kortstee
CC: st de schakel; Jan Kats
Onderwerp: reactie op kadernota bewegen en sport 2013-2016

Beste Leo, 

Met veel belangstelling heb ik de kadernota bewegen en sport gelezen. 

Op pagina 2 bij punt 2.4 staat het woord 'vrijwilligers' fout gespeld.. 

  

Ik wil graag onze bijdrage vanuit het welzijnswerk en jongerenwerk voor 2013 aan je voorleggen. 

Prestatieveld 5: 
Wij hebben structureel op maandagavond eens per twee weken ASN ( Aangepast Sporten in Nieuwleusen) 

.Deze sportactiviteit is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De lessen worden gegeven 

in de gymzaal van het Agnieten College. Het wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligsters onder 

begeleiding van SMON Welzijn. Deze voorziening bestaat dus al  lokaal. Vanuit Dalfsen komt er niemand , 

alleen uit de kern Nieuwleusen en Staphorst. Maar uiteraard zijn andere deelnemers uit omringende kernen 

erg welkom. De vraag is of je daar weer een nieuwe activiteit naast moet organiseren of dat we het 

bestaande verder gaan uitbouwen. De kosten worden gedragen door een bijdrage uit collecteopbrengst en uit 

eigen bijdragen van delenemers.  

  

Prestatieveld 1 
SMON Welzijn wil samen met Stichting de Schakel een aanbod ontwikkelen voor buitenschoolse 

beweegpleinen. SMON Welzijn levert de menskracht en Stichting de Schakel levert de accomodatie. In de 

zomer kunnen kinderen tot 12 jaar deelnemen aan buitenspeelactiviteiten op schoolpleinen of in de eigen 

woonwijk. We maken gebruik van sport en spelmateriaal die we vervoeren in een bakfiets. In de winter 

kunnen we mogelijk uitwijken naar de sporthal. Voor de materialen willen we tevens een fondsaanvraag 

doen. 

  

Prestatieveld 2 
Voor de allerjongsten ( een leven lang sporten) gaan we Peuterdans organiseren ( kostendekkend). We 

hebben momenteel al 60 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar wekelijks aan het dansen in de sporthal in 

Nieuwleusen tijdens onze hip-hop dance. 

  

Wij werken met voetbalvereniging USV samen om ervoor te zorgen dat jongeren vanaf 16 weer gaan 

deelnemen aan sport , in dit geval voetbal. In 2011 is de kanjertraining hiervoor gevolgd. Er zijn al enkele 

jongeren die wekelijks gezamenlijk gaan voetballen bij USV en hebben ook deelgenomen met het COMBI 

toernooi. 

In 2013 staat het in ons werkplan. 

  

Ten aanzien van ons projectplan Dynamisch Dalfsen: Er is een aanvraag gedaan bij sportimpuls en onze 

projectaanvraag is als Relevant aangemerkt. Echter hebben we een afwijzing gekregen op onze aanvraag 

omdat de continuiteit na de projectperiode niet voldoende omschreven werd. 

In november dit jaar passen we de aanvraag aan en dienen wij het plan wederom in. 

  

In het kader van het Kulturhusconcept onder meerdere daken organiseren Stichting de Schakel en SMON 

Welzijn nu al meer projecten samen op het gebied van welzijn en sport. Wij willen een regiefunctie graag 

invullen. In het kader van jongeren laten kennis maken met vrijwilligerswerk hebben we gezamenlijk met 

het Agnieten College al 3 Maatschappelijke Stage projecten opgezet waarbij leerlingen meerwerken als 

vrijwilliger. De projecten zijn: de Sportinstuif voor kinderen tijdens de Nationale Sportweek, de 

Buitenspeeldag en de wereldwijde Keep it Clean day.  
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Met vriendelijke groet, 

  

Marlies Overmars 

Coördinator SMON Welzijn 

06-53636227 



Wmo-r|d-Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Dalfsen, 26 oktober 2012
Gemeente Dalfsen
t.a.|'. oxglktv %ma bœwmxm'tor e| wat|uders
Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Onderwerp: advies inzake kadernota bewegen en sport 2012-2016
Geacht college,
De Wmo-raad is gevraagd advies uit te brengen inzake de kadernota bewegen en sport 2013-
2016.
Genoemde nota is behandeld in onze vergadeHng van 17 oktober 2012.
Het is een duidelijke nota die een goed kader aangeeft voor de toekomst.
Wij hebben verder dan ook geen op- of |nmer|ngen ,
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Aan het college van B& van de gemeente Dalfsen

Postbus 35

7720 AA Dalfsen

Betref't: inspraakreactie concept

Kadernota Sport en Bewegen 2013-2016

(versie 9 oktober 2012)

Dalfsen, 26 november 2012.

Geachte college,

Bijgaand ontvangt u de reactie van de Stichting Sportraad Dalfsen op uw concept

Kadernota Sport en Bewegen 2013-2016. Het is een uitgebreid stuk geworden. De

belangrijkste conclusies treft u op de eerste pagina. Uiteraard zijn wij van harte bereid

onze conclusies toe te lichten.

Namens de Stichting Sportraad Dalfsen,

l '-X ,

.)

/

C- g

/ /

Ge ' ;' iffels, voorzitter

ï .

Joop ,, ilkstra, secretaris



Advies van de Stichting Sportraad Dalfsen (Sportraad) over de concept Kadernota Bewegen

en Sport 2013-2016 van de gemeente Dalfsen

Conclusies

Na bestudering van de concept Kadernota bewegen en sport 2013 - 2016 komt de Sportraad tot de

volgende conclusies / aanbevelingen, die aansluitend nader worden toegelicht:

op onderdelen moet de gemeente nadrukkelijker de regierol nemen

het college van B&W heeft ten onrechte niet aan de gemeenteraad de keuzemogelijkheid

geboden het project Combinatiefunctionarissen voort te zetten en is daarbij voorbij gegaan

aan de wensen van de organisaties op de inspraakbijee|omsten

de hoogte van de (incidenteel) beschikbaar gestelde financiële middelen, voor 2013 tot en

met 2016 (f 40.000,-) vinden wij teleurstellend en bevestigt het lage ambitieniveau

het incidenteel verhogen van de zwembadtarieven in verband met de kosten van renovaties

is ongewenst

bij het accommodatiebeleid ontbreekt een visie / standpunt t.a.v. nieuwe initiatieven op het

terrein van bewegen en sport

de Sportraad juicht het instellen van een Jeugdspo|fonds Dalfsen toe en stelt voor dit Fonds

in 2013 op te richten

de Sportraad stelt voor een deel van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen in te

zetten voor continuering van het spo|stimuleringsprogramma ççactivity for kids''

gezien de urgentie bij verenigingen adviseel't de Sportraad de voorgestelde cursussen/

trainingen voor bestuurders/ vrijwilligers al per 2013 financieel mogelijk maken

de Sportraad stelt voor dat het college over de mogelijke uniformering van de huu|arieven

van de bi|enspo|accommodaties een samenvattende notitie maakt, waarin de aspecten:

inzet van vrijwilligers, groot-onderhoud, bestuurlijke invloed op tarieven Trefkoele en

vrijwilligersbeleid zijn opgenomen

Toelichting geformuleerde conclusies

Naar het oordeel van de Sportraad straalt de voorliggende Kadernota, in tegenstelling tot het eigen

oordeel (zie de inleiding bij punt 5 op blz. 8), weinig ambitie uit. Weliswaar staan er onder de

actiepunten diverse zaken die wij van harte ondersteunen, maar wij missen in de Kadernota één of

enkele speepunten van beleid dan wel aansprekende initiatieven, waarbij de gemeente Dalfsen zich

nadruWelijk manifesteert /onderscheidt en inspeelt op actuele ontwiWelingen op het terrein van

bewegen en sport. Bovendien zijn de actiepunten vrij abstract en weinig concreet gefo|uleerd.

Feitelijk is er sprake van voo|zetting van het huidice vrii passieve bewecincs- en spo|beleid

waarmee de gemeente Dalfsen zich niet onderscheidt en waarvan de gemeente Dalfsen eerder

aangaf afstand te willen nemen getuige çsl;e gemeente Dalfsen kent geen uitgekistalliseerd

spo|beleid, maar een beleid dat zich hoofdzakelijk richt op accommodaties'' (eerste zin inleiding

bijlage 1, visie op sport en bewegen). Feitelijk verandert er weinig gezien ook de geringe

beschikbare middelen (2013 t/m 2016 jaarlijks f 10.000,-) om de actiepunten mogelijk te maken.

Op onderdelen ziet de Sportraad graag dat de gemeente Dalfsen nadrukkelijk de regierol neemt om

te bereiken dat beoogde initiatieven daadwerkelijk van de grond komen, dat voorwaarden worden

geschapen en dat inzicht in de beoogde resultaten wordt verkregen. De in deze conceptnota

opgevoerde actiepunten zijn in de beleving van de Sportraad dan ook geen actiepunten maar

reguliere taken. De Sportraad mist SMART geformuleerde doelstellingen bij de acties.
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In de ogen van de Sportraad dient de gemeente Dalfsen meer te investeren in het aan het bewegen

krijgen en houden van haar inwoners. Het wijzen naar goede cijfers uit 2007 (waarvan resultaten

discutabel zijn en selectief worden gebruikt *) is een te gema|elijk excuus om marginaal te willen

investeren in spo|stimulering.

Uit de bovenstaande alinea-s mag niet de conclusie worden getrolçken dat de Sportraad weinig

positieve elementen in de Kadernota terug ziet. In dit verband noemen wij de volgende zaken /

voorgenomen activiteiten die wij van harte onderscïijven:

het openstellen van de buitenspo|voorzieningen voor een ieder, waaronder de niet

georganiseerde sporters en het onderzoeken van |exibele openingstijden voor zwembaden

ditzelfde uitgangspunt van toega|elijkheid ook te willen hanteren bij het in 2013 op te

stellen beleidsplan voor openbare speelterreinen en zo mogelijk ook voor schoolpleinen

de voorgenomen aetiviteiten om te proberen de doelgroepen 16 plussers en personen die

kampen met overgewicht meer te laten bewegen en sporten

het promoten van de fiets- en wandelroutes

het instellen van een Jeugdspolfonds Dalfsen

het financieel mogelijk maken (mits de raad hiervoor structurele middelen voor beschikbaar

stelt ingaande 2015) van het geven van trainingen en cursussen aan bestuurders/leiders bij

verenigingen inzake het vrijwilligersbeleid

De Sportraad waardeert het dat zij heeft mogen padiciperen in de voorafgaande brainstormsessies

en in de bijee|omsten met het veld'' van 6 april en 20 juni 2012.

Wij hebben de nieuwe Kadernota getoetst aan de belangrijkste speepunten die de Sportraad voor

het toekomstig beleid heeft geformuleerd en die wij in de bijee|omsten met de ambtenaren en ''het

veld'' hebben uitgedragen, namelijk:

1. Vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs

2. Continuering van het werk van de combinatiefunctionarissen

3. Structureel spo|stimuleringsbeleid in de gemeente

4. Het instellen van een Jeugdspo|fonds Dalfsen

5. Goede spo|accommodaties tegen een betaalbaar tarief

Genoemde toetsing leidt tot de volgende conclusies:

Ad len 2: Vakleerkachten bewecingsonderwil's/ Continuerinc combinatiefunctionarissen

Het belang van goed bewegingsonderwijs, het liefst gegeven door vakleerkrachtenywordt algemeen

onderkend en behoeft geen nadere toelichting. Ook in het regeera|oord van het nieuwe kabinet

Rutte 2 wordt dat bevestigd: het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair

onderwijs''. Omdat de aanstelling van vakleerkachten financieel gezien niet haalbaar bleek, is het

rijk richting gemeenten gekomen met alternatieve vormen/ projecten- met gunstige financiële

condities-, te weten çcombinatiefunctionarissen'' en in aansluiting hierop buu|spodcoaches''.

Hierbij wordt beoogd de combinatiefuncties in te zetten voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur

en ondersteunen de buu|spo|coaches de gemeenten in het creëren van voldoende sport- en

beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud.

Door de gemeente Dalfsen zijn twee combinatiefunctionarissen sport en bewegen aangesteld. De

Sportraad is zeer enthousiast over hun werkzaamheden en resultaten en die mening wordt breed

gedragen door alle betro|enen: scholen, spo|verenigingen en de gemeente. Op de vraag tijdens de

bijee|omst van 6 april 2012 van de uitgenodigde organisaties ççwat kan de gemeente bijdragen aan

bewegen en spolf'is geantwoord (zie bijlage 2 blz. 2 bij punt 3): çzorg voor inzet van mensen zoals

combinatiefunctionarissen die de verbinding leggen tussen scholen, verenigingen en welzijn. Op de
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bijee|omst van 20 juni 2012 werd op de vraag ''wat moet volgens u de hoogste prioriteit hebben

en waarom'' geantwoord (zie bijlage 2 blz. 7 onderaan): ttinvesteer in menskracht, zoals

vakleerkrachten bewegingsonderwijs, inzet combinatiefunctionarissen en zorg voor continuïteit''.

Voor de Sportraad is het buitengewoon teleurstellend dat - in afwijking van voornoemde oproepen

van alle betrolçken organisaties- het college van B&W het project combinatiefunctionarissen in de

loop van 2013 om financiële redenen wil stopzetten, mede omdat de scholen niet bereid zijn bij te

dragen in de co|nanciering. Naar het oordeel van de Sportraad heeft het college van B&W ten

onrechte niet t.a.v. dit onderwerp aan de raad de keuzemogelij|eid geboden het project te

continueren met daarbij de uitdaging om hiervoor elders in de (totale) begroting, bijvoorbeeld door

herschi|ing, delçking te vinden. Ook een voorlopige, tijdelijke verlenging van het project, door

gebruik te maken van incidentele meevallers, is een mogelij|eid die wij aanbevelen en adviseren

te gaan onderzoeken. Als de gemeente had aangehaakt bij het project buu|spodcoaches, zouden de

jaarlijkse lasten tot en met 2016 circa f 50.000,- zijn i.p.v. f 70.000,-. Wellicht ten overvloede meldt

de Sportraad dat de buu|spo|coaches breder in te zetten zijn: bijvoorbeeld voor andere

doelgroepen (pubers, ouderen). Bovendien kan co-|nanciering deels ook gevonden worden vanuit

de formatie van de zwembaden (natte gymlessen). lntensivering van de gesprekken met

Welzijnsorganisaties hadden kumlen leiden tot co-|nanciering vanuit die hoek. Door de

combinatie|nctionarissen actief gelege|eid te geven om samen met verenigingen goed

onderbouwde aanvragen in het kader van de Spo|impuls in te dienen hadden ze in hun eigen co-

fnanciering kunnen voorzien!

De Sportraad vindt samenvattend dat het gemeentebestuur met het kiezen voor continuering van de

combinatiefunctionarissen echt een speerpunt van eigentijds sport- en bewegingsbeleid heeft wat

aanhaakt bij de in de Kadernota en de bijeenkomsten van betrokken organisaties genoemde

aandachtpunten:

continuering kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs

continuering instructie/begeleiding aan onderwijzend personeel bij het geven van

bewegingsonderwijs

belangrijke inbreng bij het bevorderen van meer bewegingsactiviteiten voor dilçke kinderen

idem, gezien de kennis van zaken, om de groep 16 plussers aan het sporten te houden

spodstimulering: leiding geven aan het spo|ke|ismakingsprogramma (sactivity for kids''

belangrijke inbreng bij alle activiteiten die moeten bijdragen tot een gezonder leven door

meer te bewegen

- het fungeren als verbindingsschakel tussen belangrijke bij sport en bewegen betrolçken

partijen: scholen, verenigingen en welzijnsorganisaties

In de visie van de Sportraad zijn de combinatiefunctionarissen door hun kennis van zaken de spil in

het sport-en bewegincsbeleid van de gemeente, vooralsnog helaas een tijdelijke. Kiezen voor

continuering is volgens ons ook kiezen voor kwaliteit! We geven u in overweging het de door de

provincie voor 2013 en 2014 geoormerkte bedrag van f 1,- per inwoner in te zetten voor deze

breedtespo|ondersteuning.

Ad 3: Structureel spo|stimulerincsbeleid

De Sportraad is van mening dat het stimuleringsprogramma ççactivity for kids'' moet worden

voo|gezet. Dit programma is zeer succesvol, zie bijvoorbeeld de recente deelname aan de judo-

clinic en de hieruit resulterende grote aanmelding van nieuwe leden. Juist via dit programma maakt

de jeugd kennis met nieuwe sporten / bewegingsvormen en melden zich nieuwe leden. Het zou erg

jammer zijn als deze jaarlijks terugkerende sport promotende activiteiten moeten worden gestopt.

Wij ondersckijven met de gemeente het belang van bewegingsactiviteiten voor ouderen en mensen

met beperkingen.



De Sportraad ervaart de huidige uitvoeringswijze van dejeugdspo|subsidie niet als moeilijk. Mocht

een vereenvoudiging mogelijk zijn dan is dat welkom. De Sportraad vindt het belangrijk dat de

regeling blijft bestaan. Mede door deze subsidie zijn de spodverenigingen in staat de contributies

voor de jeugd op een aanvaardbaar, lees betaalbaar, niveau te houden.

De in de Kadernota genoemde aandacht voor de groep jongeren die bewegen en sporten geen

uitdaging vindt en voor de groep 16 plussers die stopt met sporten is terecht. Naast de inschakeling

van jongerenwerkers ziet de Sportraad hier een belangrijke rol weggelegd voor de eerder genoemde

combinatiefunctionarissen, die ondermeer als verbindingsschakel kunnen fungeren. Bij dit

onderdeel missen wij de in onze ogen noodzakelijke regierol van de gemeente: zie de nogal

vrijblijvende tekst bij ptmt 2.3: (çmet (spo|lorganisaties willen wij naar kansen zoeken om hen aan

het sporten en bewegen te houden''. Diezelfde strakkere regierol moet het college van B&W naar

onze mening innemen bij de noodzakelijke / te organiseren bewegingsactiviteiten voor dikke

kinderen. Die rol is nodig om er zorg voor te dragen, analoog aan de groep 16 plussers, dat er

daadwerkelijk activiteiten met resultaten van de grond komen.

Bij punt 2.3. van de Kadernota wordt aangegeven dat lopen en fietsen naar school moet worden

gestimuleerd. Als Sportraad zijn wij het hiermee eens, maar het kan niet zo zijn dat lopen en fietsen

gelijkgeschakeld wordt met bewegingsonderwijs. Dergelijke begripsde|atie zien wij niet zitten.

Intensieve samenwerking tussen gemeente en bijvoorbeeld de organisatoren van de wandel-, zwem

en |etsmeerdaagsen juichen wij toe.

Ad 4: lnstellen Jeu|dspo|fonds Dalfsen

Wij juichen de instelling van het Jeugdspo|fonds Dalfsen toe, alleen wordt in de Kadernota geen

inzicht gegeven in de grootte van de jaarlijkse dotatie aan dit fonds. Gelet op het belang er van voor

kinderen van gezinnen met een minimum inkomen om te kunnen sporten en bewegen, adviseren wij

de invoering van het fonds zo spoedig mogelijk te laten ingaan, dus in 2013 in plaats van 2014. Qua

omvang van het Fonds denken wij in eerste instantie aan een bedrag van f 5.000,- (20 kinderen) per

jaar. De Sportraad stelt voor dat de gemeente het initiatief neemt om in samenwerking met

bijvoorbeeld de organisatoren van de zwemvierdaagse, de ûetsvierdaagse, de wandeldriedaagse, de

Station tot Stationsloop, de halve marathon het Fonds voldoende gevuld te houden.

Ad 5: Goede spo|accommodaties tecen een betaalbaar tarief

Het college van B&W ziet het faciliteren van de bewegings- en spodbehoeRe als een primaire

gemeentelijke taak. Deze in de nota genoemde Sçhardware'' is/wordt naar het oordeel van de

Sportraad in het algemeen in de gemeente Dalfsen van een zeer goed niveau. De afgelopenjaren

heeft het gemeentebestuur al voor miljoenen geïnvesteerd in spo|accommodaties in de

verschillende kelmen en er staan ook nog een aantal forse investeringen in de steigers, te weten voor

de kulturhusen De Schakel en De Tretkoele. Hier is een compliment voor het gemeentebestuur van

sport minnend Dalfsen op z'n plaats. De Sportraad vindt de instandhouding van de

spo|accommodaties op het kwalitatief hoge niveau erg belangrijk en adviseert daarom het

gemeentebestuur in de begroting jaarlijks gelden op te nemen voor vervanging/groot onderhoud. Dit

om te voorkomen dat zoals bij de gemeentelijke openluchtbaden dreigt, dat ingeval van renovaties

ad hoc mogelijk behoorlijke tariefsverhogingen ter dekking van de investeringslasten zullen worden

doorgevoerd (zie hierna).

De Sportraad waardeert het streven van de gemeente Dalfsen om haar sportaccommodaties en

spo|voorzieningen op een hoog niveau te brengen. Echter investering in de çhardware' van de sport

geeft geen enkele garantie voor een hoge spo|deelname of een hoog percentage inwoners dat de

Beweegnorm haalt. Daarvoor zijn investeringen in çsoftware' nodig, kritische investering door

middel van het initiëren, opstarten en uitvoeren van programma's en projecten die leiden tot een

grotere spo|deelname en een gezonde leefstijl. De door de Sportraad voorgestelde maatregelen in
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de conclusies (menskracht en projecten) zijn goede voorbeelden van effectieve investeringen in de

çsoftware'.

De Sportraad onderschrijA het gekozen uitgangspunt dat zoveel mogelijk verschillende

verenigingen gezamenlijk gebruik maken van de accommodaties en dat er ook ruimte moet zijn

voor de ongeorganiseerde bewegings- en spo|activiteiten.

De Sportraad mist in de Kadernota ten aanzien van het accommodatiebeleid een visie/standpunt op

nieuwe initiatieven en de bereidheid om voor de realisatie er van, indien natuurlijk sprake is van een

toegevoegde waarde voor sport en/of bewegen, financiële middelen beschikbaar te stellen. Een

recent voorbeeld van een dergelijk initiatief is het project om te komen tot een Beweegtuin aan de

Plaatskamp te Dalfsen. Het zou goed zijn om op basis van de Kadernota dergelijke initiatieven te

kunnen toetsen. Ons advies is de Kadernota op dit onderdeel aan te passen. Daarmee kan de

gemeente snel inspelen op actuele ontwi|elingen en initiatieven.

Ten aanzien van het aspect betaalbare tarieven voor de spo|aceommodaties loopt het standpunt van

de Sportraad in principe parallel aan dat van het College van B&W. Gezien de hoogte van de

huidige en beoogde tarieven, dus inclusief de voorgestelde verhoging van de tarieven voor de

gemeentelijke spo|velden, zijn wij van mening dat het uitgangspunt moet zijn dat verdere

aanpassing beperkt dient te blijven tot de jaarlijkse indexering op basis van de opgetreden inflatie.

Voor de gemeentelijke spo|velden is dit uitgangspunt niet verwoord in de Kadernota.

Voor de gemeentelijke zwembaden is dit wel het geval. Hier dreigt echter een extra verhoging van

de tarieven bij het renoveren van de openluchtbaden in Dalfsen en Nieuwleusen. Blijkbaar heeft de

gemeente niet voor deze renovaties gereserveerd, terwijl zij dit (terecht) wel verlangd van de

exploitanten van de binnenspo|spodaccommodaties! De Sportraad vindt het ongewenst dat de

huidige zwembadtarieven anders dan met het in|atiepercentage worden aangepast. Zwemmen moet

immers voor alle kinderen financieel mogelijk blijven en deze vorm van bewegen is toch essentieel

voor de ontwi|eling van een gezond lichaam en geest.

Voor de bi|enspo|accommodaties worden de tarieven door de private partijen bepaald. Het

College van B&W geeft in deze Kadernota aan dat zij voor alle accommodaties streeft naar

uu|arieven die vergelijkbaar zijn met die van de Trefkoele. Via subsidieverlening wil het

gemeentebestuur de mogelijke aanpassing van de tarieven sturen. De Sportraad is het eens met het

uitgangspunt van uniformering van de tarieven indien de betre|ende accommodaties een upgrading

hebben ondergaan. In een situatie dat bij de exploitatie van de accommodatie al rekening wordt

gehouden met (grootlonderhoud en o.a. de inzet van vrijwilligers het mogelijk maakt de

verhuu|arieven op het huidige niveau te houden, vermoedelijk lager dan bij de Tretkoele waar niet

met vrijwilligers wordt gewerkt, dan vinden wij het legitiem de huidige tarieven te blijven hanteren.

Voorkomen moet worden dat het vrijwilligerswerk door een strikt tarievenbeleid wordt ontmoedigd.

Overigens geeft deze Kadernota naar onze mening ten (lm'echte geen informatie over de huidige

tarieven bij de verschillende accommodaties, zodat geen inzicht bestaat in de te overbruggen

bedragen om op de tarieven van de Tretkoele uit te komen. Evenmin wordt informatie gegeven in

hoeverre bij de accommodaties al bij de exploitatie rekening wordt gehouden met het toekomstig

groot onderhoud. Als het gemeentebestuur de tarieven van de Treflçoele als ijkpunt wil hanteren,

moet duidelijk zijn op welke wijze de invloed van het gemeentebestuur op het vaststellen van die

tarieven is geregeld.

De Sportraad stelt ten aanzien van het vorenstaande voor om na de voltooiing van De Schakel en

De Tretkoele een samenvaûende notitie/voorstel voor het beoogde tarievenbeleid voor de

bi|enspodaccommodaties door het college van B&W te laten opstellen, waarin alle genoemde

aspecten zijn vervat. De Sportraad is graag bereid haar advies over zo'n voorstel te geven.
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Hd financieel kader

Naar het oordeel van de Sportraad is de grootte van de (incidenteel) beschikbaar gestelde financiële

middelen van f 40.000 voor 4 jaar teleurstellend. Met deze geringe middelen lukt het niet een

ambitieus, onderscheidend en eigentijds bewegings- en spo|beleid op de kaart te zetten. Het gevolg

is een beleid dat goede initiatieven, zoals de aanstelling van combinatiefunctionarissen en het

spo|stimuleringsproject, worden beëindigd en hiervoor komen helaas geen aansprekende

initiatieven voor in de plaats.

Het voornemen om met ingang van 2015 structureel geld vrij te maken (via een raadsvoorstel) voor

bestuurders- en leiderscursussen voor vrijwilligersbeleid van verenigingen is ten onrechte in de

Kadernota niet vermeld onder het financiële kader.

Ten slotte had de Spolïraad graag gezien dat in deze Kadernota de in de meerjarenbegroting 2013

t/m 2016 opgenomen kosten en opbrengsten voor bewegen en sport, gespeciûceerd naar

kostensoo|en en opbrengstencategorieën per accommodatie waren vermeld en bij de relevante

onderdelen ook de huidige en beoogde tarieven. Daarmee wordt namelijk inzicht verschaft in onder

meer de mogelij|eden van herschikking van kosten op dit beleidsteaein.

Ambtelijke capaciteit

In de nota ontbreekt op onderdelen het voeren van regie door de gemeente Dalfsen. Bovenstaande

opsomming van beleidsvelden en gewenste investering in de tsoAware'vereist een afdeling die meer

regie voert, ontwi|elingen volgt en anticipee| op problemen en vragen uit het veld. De Sportraad

mist in deze nota bijvoorbeeld geboden kansen en ontwi|elingen als:

de breedtespo|ambitie uit het Olympisch Plan 2028 om de spo|deelname naar 75% te

brengen

- de door de provincie geboden mogelij|eid om per Dalfsenaar f 1,- te investeren in

breedtespo|

de door het Rijk geboden mogelij|eid om 40% van de kosten van de

combinatiefunctionarissen gefnancierd te krijgen

de mogelij|eden voor spo|aanbieders om een subsidieaanvraag Spo|impuls te doen

Om invulling te kunllen geven aan de investeringen in software zoals de Sportraad die voor ogen

heeft, zal een grotere ambtelijke capaciteit dan de huidige noodzakelijk zijn voor het beleidsveld

sport en bewegen.

* Spo|deelnameonderzoek

De concept Kadernota verwijst in haar inleiding naar GGD cijfers. Het is niet precies duidelijk van

welke cijfers wordt uitgegaan. Het is bekend dat de GGD geen gebruik maakt van de landelijk

gehanteerde Richtlijn voor Spo|deelname Onderzoeken (RSO). Bovendien is het aantal

respondenten erg laag voor betrouwbare uitspraken over de hele Dalfser jeugd (GGD monitor

2007). Helaas doet de gemeente Dalfsen niet mee met de recent uitgevoerde provinciale

Jeugdspo|monitor waar wel gebruik wordt gemaakt van de RSO.

Opgesteld door Stichting Sportraad Dalfsen, 26 november 2012. Secretariaat, Joop Dijkstra: joop-

dijkstra@hotmail.com
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