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Voorstel:
1. de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 vast te stellen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 62.875 voor de jaren 2013-2016;
3. dekking kan plaatsvinden ten laste van:
reserve sportstimulering € 22.875;
- algemene reserve vrij besteedbaar € 40.000.

Inleiding:
Op 30 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 vastgesteld en
aangegeven dat nadere uitwerking moet plaatsvinden. Dit raadsvoorstel voorziet in deze nadere
uitwerking.
Argumenten:
- Wet maatschappelijke ondersteuning
Bewegen en sport maken onderdeel uit van van het meedoen aan de samenleving. Meedoen is het
devies. Tegelijkertijd is dit ook het centrale thema van de Wmo.
- Missie en Visie bij Uitstek Dalfsen 2010 – 2020
Deze kadernota past goed bij deze Missie en Visie omdat deze uitgaat van levende en vitale
gemeenschappen met een goed voorzieningenniveau, waarbij ook burgers zelf een grote eigen
verantwoordelijkheid hebben.
- veel betrokkenheid in voortraject
In het voortraject zijn op 6 april en 20 juni 2012 twee bijeenkomsten voor sportverenigingen,
welzijnsinstellingen, basisscholen, Wmo-raad en Stichting Sportraad Dalfsen georganiseerd.
Risico’s:
De Kadernota geeft een nadere invulling van de vastgestelde Visie op sport en bewegen 2012 – 2020.
Hierin zijn voor de komende jaren keuzes gemaakt om dingen te doen of niet meer te doen, zoals
inzet combinatiefunctionarissen. Het sportbeleid bevat een bundeling van actiepunten die samen met
de diverse partners moet worden vormgegeven. Dat alles gebeurt in een tijd dat de financiële
mogelijkheden bij de gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers afnemen.
Alternatieven:
Het vaststellen van een Kadernota bewegen en sport is de nadere invulling van de door de
gemeenteraad vastgestelde Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 binnen de gestelde budgettaire
kaders. Hierin kunnen andere keuzes worden gemaakt.
Financiële dekking:
Bij genoemde budgetten is rekening gehouden met beschikbare budgetten en de tot en met 2014 te
realiseren bezuinigingen. Hiernaast stellen wij voor om voor de genoemde actiepunten eenmalig
€ 40.000 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.
De benodigde incidentele middelen van € 62.875 voor de komende jaren als volgt in te zetten:
2013: € 20.000, 2014: € 20.000, 2015: € 15.000 en 2016: € 7.875.
Communicatie:
De concept Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 heeft ter inzage gelegen en is voor advies
voorgelegd aan de Wmo-raad, Stichting Sportraad Dalfsen en voor het onderdeel inzet deel middelen
categoriale bijzondere bijstand aan de cliëntenraad WWB. Het inspraakverslag is aan deze
organisaties toegestuurd. Na vaststelling van de Kadernota publiceren wij deze opnieuw in
KernPUNTEN.
Vervolg:
Na vaststelling vindt uitvoering van de actiepunten over de jaren tot en met 2016 plaats. Hierbij vindt
in 2016 herijking van het bewegings- en sportbeleid plaats die wij met de nieuwe gemeenteraad willen
bespreken.
Bijlagen:
1. Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016;
2. inspraakverslag met de ontvangen inspraakreacties.

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

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2012, nummer 3;
overwegende dat de gemeenteraad de Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 heeft vastgesteld en
aangegeven dat nadere uitwerking moet plaatsvinden;
gelet op de Missie en Visie bij Uitstek Dalfsen 2010 – 2020 en de Wet maatschappelijke
ondersteuning;

besluit:
1. vast te stellen de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 62.875 voor de jaren 2013-2016;
3. dekking kan plaatsvinden ten laste van:
reserve sportstimulering € 22.875
- algemene reserve vrij besteedbaar € 40.000
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 januari
2013.

De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc

