
Inspraakverslag (concept)Notitie sporten met een beperking

a. gevolgde inspraakprocedure
De (concept)Notitie sporten met een beperking heeft in de periode van 18 november tot en met 29 
december 2015 ter inzage gelegen en is aan de sportverenigingen toegestuurd die op dit moment 
subsidie ontvangen. Hiernaast is Stichting Sportraad Dalfsen en Participatieraad advies gevraagd.

b. ontvangen inspraakreacties
In totaal zijn er twee inspraakreacties ontvangen en wel van Stichting Sportraad Dalfsen en de 
Participatieraad. 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. Advies Participatieraad 
De Participatieraad waardeert dat de gemeente in wil zetten op het sporten en bewegen voor mensen 
met een beperking. In grote lijnen komt het advies van de Participatieraad op het volgende neer:

1. ontbreken van informatie over de doelgroep
Opgemerkt wordt dat de doelgroep breed en van jong tot oud moet worden opgevat en dat niet duidelijk 
is hoeveel mensen het betreft.

2. subsidiëring
Geadviseerd wordt in te zetten op sportverenigingen door deze te scholen en drempels weg te nemen. 
Hiernaast wordt geadviseerd een budget beschikbaar  te stellen als een bepaalde sport in de gemeente 
geen mogelijkheden zijn; het zij via een reiskostenvergoeding of een onkostenvergoeding van de 
betreffende sportvereniging. Hierbij wordt ook gevraagd om sporten als zwemmen en fitness (bijv. bij 
Balans/Kontrast) te vergoeden; juist omdat deze vormen van sport erg belangrijk zijn en vaak te duur zijn. 

3. inzet buurtsportcoaches 
Gewezen wordt op de positieve rol die de buurtsportcoaches hierin kunnen spelen, waarbij gevraagd 
wordt ze nadrukkelijk bij de uitvoering van deze notitie te betrekken.

Reactie gemeente:

Ad 1. Informatie over doelgroep
Duidelijk is dat het een brede doelgroep betreft en het is juist dat duidelijk informatie over deze doelgroep 
ontbreekt. Wel is er enigszins zicht, zoals verricht onderzoek door een afstudeerder eind 2013/begin 
2014. Gelet op de breedte van de doelgroep, de aard en de ernst van de beperkingen zeggen aantallen 
weinig.. Vaak betreft het maatwerk.

Ad 2. Subsidiëring
In feite betreft dit voortzetting huidige subsidiesystematiek. Gelet op het belang om sportverenigingen te 
belonen die actief bezig zijn om sportactiviteiten aan te bieden aan inwoners met een beperking zetten wij 
de huidige subsidiëring voort. Het gaat te ver om duurdere sporten zoals fitness en zwemmen te 
vergoeden. Hiernaast willen we sportverenigingen in de gemeente Dalfsen aanmoedigen via een bijdrage 
in de extra kosten voor eerste aanschaf van benodigde materialen en een bedrag voor scholing.

Ad 3. Inzet buurtsportcoaches
Terecht wordt gewezen op de positieve rol die de buurtsportcoaches kunnen spelen. Om ze meer 
handvaten te geven, willen we ze scholen waardoor ze gerichter informatie en signalen uit kunnen 
wisselen met sportverenigingen, (welzijns)organisaties en wooninitiatieven om van elkaar te leren en 
elkaar te versterken, maar ook zelf mensen met een beperking die willen sporten beter te kunnen 
ondersteunen. 



2. Advies Stichting Sportraad Dalfsen.
In grote lijnen komt het advies van Stichting Sportraad Dalfsen op het volgende neer:

1. Informatie over doelgroep
Gevraagd wordt mee te doen aan het onderzoek fit en gezond in Overijssel (van Sportservice Overijssel) 
om meer duidelijkheid te hebben over deelname aan sport door mensen met een beperking.

2. Meer aandacht voor aanbod sport en/of voorlichting op locatie bij woonvoorzieningen voor 
mensen met een beperking

Er wordt gewezen op de ervaringen en successen van deze aanbieders en de kennis die hierbij aanwezig 
is. Voorgesteld wordt de beschikbare  financiële middelen in te zetten voor realisatie sport- en 
beweegaanbod bij andere (zorg)instanties of huidige. Hierbij wordt aangegeven dat de buurtsportcoaches 
structureel ingezet moeten worden voor sporten met een beperking en o.a. nog meer samenwerking 
moeten zoeken met woonvoorzieningen.

3. Herstructurering financiën/subsidies 
Uitbesteden van activiteiten aan een welzijnsorganisatie die open staat voor sportactiviteiten en 
herstructurering financiën. Hierbij wordt gewezen op Stichting Aangepaste Recreatie en Sport (STARS), 
nu vallend onder welzijnsorganisatie de Stuw in de gemeenten Ommen en Hardenberg. Voorgesteld 
wordt de betreffende middelen over te hevelen van sportverenigingen aan een welzijnsinstelling en 
hiernaast te stimuleren dat sportverenigingen kleinschalige bouwkundige voorzieningen aanbrengen om 
sportaccommodaties toegankelijker te maken.

4. Doorgaan met huidige regionale samenwerking en dit versterken
De oproep wordt gedaan aan te sluiten bij het initiatief van Sportservice Overijssel om te komen tot 
regionale samenwerking.

 
Reactie gemeente:
Ad 1. Informatie over doelgroep
Zie antwoord ad 1. Participatieraad. Duidelijk is dat het een brede doelgroep betreft en het is juist dat 
informatie over deze doelgroep ontbreekt. Wel is er enigszins zicht, zoals verricht onderzoek door 
afstudeerder eind 2013/begin 2014. Gelet op de breedte van de doelgroep, de aard en de ernst van de 
beperkingen zeggen aantallen weinig. Vaak betreft het maatwerk. Wel willen we kijken of het een 
meerwaarde heeft om mee te doen aan het tweejaarlijks onderzoek van Sportservice Overijssel fit en 
gezond in Overijssel. 

Ad 2. Meer aandacht voor aanbod sport en/of voorlichting op locatie bij woonvoorzieningen voor mensen 
         met een beperking
Bij  wooninitiatieven is er vaak sprake van professionele begeleiding, waarvan bij sommige actief ingezet 
wordt op bewegen en sporten van bewoners.  Het zou mooi zijn als ze dit breder willen doen, maar het 
subsidiëren van sport- en beweegaanbod bij de huidige en/of andere zorgorganisaties gaat te ver. Wij 
kiezen er voor de beschikbare middelen in te zetten bij de sportverenigingen. Wel is het van belang dat er 
samenwerking plaatsvindt tussen wooninitiatieven en buurtsportcoaches om informatie uit te wisselen en 
te zien in hoeverre ze elkaar kunnen versterken. Zoals opgemerkt, vinden wij ook van belang dat 
structurele inzet van buurtsportcoaches plaatsvindt op sporten van mensen met een beperking.

Ad 3. Herstructurering financiën/subsidies
Via welzijnsinstellingen, o.a. SMON, wordt al aandacht besteed aan sporten met een beperking. 
Herstructurering gaat te ver. Van belang is om de beschikbare middelen gericht in te zetten bij 
sportverenigingen en hen te ondersteunen bij initiatieven voor sporten van mensen met een beperking.



Ad 4. Doorgaan met huidige regionale samenwerking en dit versterken
Om gebruik te kunnen maken van reeds aanwezige kennis en te kunnen komen tot meer en beter inzicht 
in de in de regio aanwezige sportvoorzieningen voor mensen met een beperking willen we kijken naar 
mogelijkheden van regionale samenwerking.


