
1

Notitie sporten met een
beperking
d

    
                           
f

                            Da

da

                               Dalfsen
                      november Okt
                               Dalsen

                    N

dalfsen

                               Dalfsen, februari  2016



2

1. Inleiding                                                                                                                   

In de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 is één van de aandachtspunten sporten voor mensen 
met een beperking. Als actiepunt is opgenomen mensen met een beperking meer te laten bewegen en bij 
voorkeur bij organisaties in onze eigen kernen. Een mogelijkheid hiertoe is herschikking van de 
structureel beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking van € 2.800. In 
deze notitie plaatsen we dit in een breder perspectief. Dit actiepunt past namelijk prima bij het landelijk in 
ontwikkeling zijnde nieuwe gehandicaptensportbeleid van het ministerie van VWS. In deze notitie gaan 
we achtereenvolgens in op het landelijke beleid, de stand van zaken in de gemeente Dalfsen en hoe 
verder. 

2. Landelijk beleid en beschikbare informatie                                                                                                                   

2.1. Landelijk beleid
Zoals hierboven aangegeven, is het ministerie van VWS, onder de noemer Grenzeloos actief, bezig met 
een nieuw gehandicaptensportbeleid voor de periode t/m 2018. De kern is een sportaanbod voor mensen 
met een beperking, dichtbij huis en zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. In dit beleid wordt 
uitgegaan van vier pijlers, namelijk:
• Regionale samenwerking
Het komen tot een landelijk dekkende structuur van regionale samenwerkingsverbanden.
• Feiten en cijfers
Dit betreft o.a. het verzamelen van cijfers en het ontwikkelen van één landelijke sportwijzer.
• Sport en bewegen in de buurt
Dit betreft met name kennisontwikkeling van buurtsportcoaches en het specifieker inzetten op het 
bewegen en sporten van mensen met een beperking in de Sportimpuls.
• Versterken/ondersteunen van sport- en beweegaanbieders
Het uitzetten van een x aantal verenigingsondersteuningstrajecten.

Momenteel worden de kaders van de vier pijlers nader uitgewerkt. Voor de diverse pijlers komt budget 
beschikbaar. Om hoeveel geld het gaat, onder welke voorwaarden en hoe dit aan te vragen, is nog niet 
bekend. Wel is de verwachting dat veel verloopt via regionale samenwerkingsverbanden, bestaande uit 
samenwerkende gemeenten.  

Ter info: landelijk zijn de regionale samenwerkingsverbanden bepaald, zijnde voor de provincie Overijssel 
twee en wel de regio’s Twente en IJsselland. Kleinere samenwerkingsverbanden blijken niet mogelijk. Op 
dit moment vindt landelijk eerst een inventariserend onderzoek plaats, waarna de vier pijlers nader 
worden uitgewerkt. Sportservice Overijssel is reeds in de provincie Overijssel verkennend bezig om de 
mogelijkheden van regionale samenwerking te verkennen.

2.2. Beschikbare informatie
Uit landelijke monitoren, zoals ‘onbeperkt sportief’ blijkt dat de sportdeelname van mensen met een 
beperking achterblijft t.o.v. sportdeelname van mensen zonder een beperking en dat sporters met een 
beperking minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Hierbij wordt gewezen op de grote diversiteit van 
de (mate van de) beperkingen, als de sportieve wensen van en het beperkere aanbod voor de doelgroep. 
Hierdoor zijn vaak minder mensen met een beperking lid van een sportvereniging.

3. Stand van zaken in de gemeente Dalfsen      
                                                                                                            
Hieronder gaan we achtereenvolgens in op de huidige beleidsregels, de aanwezige sport- en 
beweeginitiatieven voor mensen met een beperking bij o.a. sportverenigingen en uitgevoerd onderzoek 
naar het bewegen en sporten van jongeren met een verstandelijke beperking.
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3.1. Beleidsregels bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten voor mensen met een
       beperking
Zoals aangegeven, zijn de Beleidsregels bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten voor mensen 
met een beperking van kracht en deze luiden als volgt:

Artikel 1 Criteria, soort subsidie en subsidienorm 
Subsidiecriteria: Instellingen die:

1. aangesloten zijn bij NebasNsg, NOC*NSF of andere landelijke erkende 
sportkoepels die zich specifiek bezig houden met het ondersteunen van 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking

2. sportactiviteiten aanbieden aan inwoners met beperkingen uit de 
gemeente Dalfsen;

3.    gebruik maken van gekwalificeerde docenten/instructeurs;

Soort subsidie: activiteitensubsidie

Subsidienorm: De extra, aantoonbare, kosten die de instelling maakt voor de persoon voor 
wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een 
maximum van € 90 per jaar per contributie betalende inwoner van de 
gemeente Dalfsen.

Hiervoor is een bedrag van € 2.800 op jaarbasis beschikbaar. In de praktijk blijken de kosten de 
afgelopen jaren iets minder dan € 2.000 te zijn. Sportverenigingen die voor het jaar 2015 subsidie hebben 
ontvangen, zijn twee lokale sportverenigingen, nl. ASC gym & dance en DTV’84 en een regionale 
sportvereniging, nl. ReVAS ‘de Peperbus’. 

3.2 Mensen met een beperking
Ook in de gemeente Dalfsen zijn er mensen met een beperking variërend van een lichte verstandelijke of 
lichamelijke beperking tot ernstige meervoudige beperkingen en van jong tot oud. 

Eind 2013/begin 2014 is door een afstudeerder op HBO-niveau onderzoek verricht naar het bewegen en 
sporten van jongeren in de gemeente Dalfsen die zwakbegaafd of een lichte of matige verstandelijke 
beperking hebben (zie bijlage). Hieruit bleek dat voetbal, zwemmen en paardrijden het meest leuk 
worden gevonden. Ook bleek dat veel jongeren met een lichte verstandelijke beperking reeds sporten bij 
reguliere sportverenigingen. Hierin was geen verschil in sporten ten opzichte van jongeren zonder 
beperking. Als redenen waarom met name niet gesport wordt, worden genoemd: te hoge kosten, niet 
weten waar het aanbod is en er geen tijd voor hebben. Bij het vervoer bleek dat praktisch allen of 
zelfstandig of met hulp van de omgeving van en naar de sportlocatie te kunnen komen. Meer gesport zou 
worden als de sport in een straal van 10 kilometer van de woonplaats ligt. Ook wil een aantal graag in 
een afzonderlijke groep sporten en een aantal deel uitmaken van een regulier team. Aanbevolen wordt 
meer aandacht te besteden aan het  huidige (regionale) sportaanbod voor mensen met een beperking, te 
zorgen dat de kosten van de sporten niet te hoog worden door (reguliere) sportverenigingen kosteloos te 
ondersteunen. 

Opmerking: de buurtsportcoaches zijn op basis van de resultaten gestart met het helpen om de informatie 
op Sportwijzer Overijssel (website met informatie over aanwezig sport- en beweegaanbod voor o.a. 
mensen met een beperking in alle plaatsen van de provincie Overijssel) te actualiseren en bekend te 
maken. Waar mogelijk ondersteunen ze sportverenigingen, organisaties en wooninitiatieven. Ook is 
begonnen, waar mogelijk, kinderen van het speciaal basisonderwijs te betrekken bij 
sportkennismakingslessen. Hiernaast hebben ze avonden georganiseerd voor sportverenigingen over 
hoe om te gaan met sporters met een beperking. De ervaringen tot op heden zijn dat:
- er in regionaal verband al het nodige aanbod blijkt te zijn en 
- door de variëteit van een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking tot ernstige meervoudige 
beperkingen en van jong tot oud het vaak niet mogelijk is lokaal in groepsverband wat op te zetten. 
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3.3 Mogelijkheden sport en bewegen voor mensen met een beperking 
In de gemeente Dalfsen zijn er geen sportverenigingen die zich alleen richten op mensen met een 
beperking. Wel hebben verschillende sportverenigingen leden met een beperking en ook besteden 
enkele sportverenigingen reeds (gericht) aandacht aan het sporten met een beperking. Zo heeft ASC 
gym & dance, G-gym en dance voor specials.  

Hiernaast zijn er organisaties die gericht aandacht besteden aan sporten voor mensen met een 
beperking. Zo heeft welzijnsorganisatie SMON sport voor mensen met een beperking: Aangepast sporten 
Nieuwleusen en hebben de welzijnsorganisaties SWOL en Landstede Welzijn sport- en 
beweegactiviteiten waar ook mensen met een beperking aan (kunnen) deelnemen. Ook zijn er nog 
andere organisaties of particuliere initiatieven die activiteiten aanbieden voor mensen met een beperking 
waarbij o.a. gesport kan worden, zoals: Taveno. 

Hiernaast zijn er, los van de zorgcentra, nog wooninitiatieven waar mensen met een beperking wonen, 
zoals: St. Philadelphia Zorg en het RIBW.

Ook blijken er verschillende initiatieven in de regio waar mensen met een beperking kunnen sporten. 

4. Hoe verder                                                                                                                     

Zoals aangegeven, is er sprake van een grote diversiteit in: leeftijd, (mate van de) beperkingen en 
sportieve wensen en een beperktere aanbod voor de doelgroep. Uitgangspunt is dat mensen zelf 
verantwoordelijk zijn voor beweging en sporten, waarbij we het sporten voor mensen met een beperking 
willen ondersteunen. Dit door de beschikbare financiële  middelen gericht in te zetten voor ondersteuning 
van sportverenigingen en dit extra te stimuleren. Hiernaast willen we via de buurtsportcoaches 
organisaties ondersteunen die aandacht besteden aan het sporten en bewegen van mensen met een 
beperking. Dit betekent dan ook dat we ervoor kiezen om de huidige lijn voort te zetten en te versterken, 
inhoudende:

1. voortzetting huidige subsidiëring sportverenigingen
Veelal blijkt het niet mogelijk sporten voor mensen met een beperking op lokaal niveau te realiseren. Om 
sportverenigingen te belonen die sportactiviteiten aanbieden aan inwoners met beperkingen zetten we de 
huidige “Beleidsregels bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten voor mensen met een 
beperking” voort.

2. extra stimulans sportverenigingen  
Om te bevorderen dat sportverenigingen in de gemeente Dalfsen initiatieven ontwikkelen op het gebied 
van sporten van mensen met een beperking zetten we in op de volgende twee punten:  

a. extra kosten voor aanschaf benodigde materialen tot een maximum van € 250 per aanvraag;
b. deskundigheidsbevordering voor specifieke doelgroepen  tot een max. van € 250 per aanvraag. 

3. aan te sluiten bij mogelijkheden van regionale samenwerking 
Om gebruik te kunnen maken van reeds aanwezige kennis en te kunnen komen tot meer en beter  inzicht 
in de in de regio reeds aanwezige sportvoorzieningen voor mensen met een beperking willen we kijken 
naar mogelijkheden van regionale samenwerking. 

4. inzet buurtsportcoaches
De afgelopen jaren zijn de buurtsportcoaches gestart met het helpen om de informatie op Sportwijzer 
Overijssel (website met informatie over aanwezig sport- en beweegaanbod voor o.a. mensen met een 
beperking in alle plaatsen van de provincie Overijssel) te actualiseren en bekend te maken. Het is van 
belang dat dit blijvend aandacht krijgt. Ook koersen we op gerichte scholing van de buurtsportcoaches 
om ze meer handvaten bij het sporten en bewegen van mensen met een beperking te kunnen bieden en 
zo waar mogelijk sportverenigingen, organisaties en wooninitiatieven te ondersteunen.
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Bovenstaande betekent dan ook dat de Beleidsregels bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten 
voor mensen met een beperking als volgt gewijzigd worden:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van d.d.3 februari 2016, nummer 1744

overwegende dat -  de algemene subsidieverordening grondslag biedt voor het bevorderen en 
                                          ondersteunen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking;

-  hiervoor beleidsregels kunnen worden opgesteld;

gelet op artikel 4 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013; 

b e s l u i t:

vast te stellen ”Beleidsregels bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten voor mensen met een 
beperking”

Artikel 1 Criteria, soort subsidie en subsidienorm 
Subsidiecriteria: Instellingen die:

1. aangesloten zijn bij NebasNsg, NOC*NSF of andere landelijke erkende 
sportkoepels die zich specifiek bezig houden met het ondersteunen van 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking of chronische ziekte;

2. sportactiviteiten aanbieden aan inwoners met beperkingen of chronische 
ziekte uit de gemeente Dalfsen;

3.    gebruik maken van gekwalificeerde docenten/instructeurs;

Soort subsidie: activiteitensubsidie

Subsidienorm: De extra, aantoonbare, kosten die de instelling maakt voor de persoon voor 
wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een 
maximum van € 90 per jaar per contributie betalende inwoner van de 
gemeente Dalfsen.

Artikel 2 Criteria, soort subsidie en subsidienorm
Subsidiecriteria: Instellingen die:

1. aangesloten zijn bij NebasNsg, NOC*NSF of andere landelijke erkende 
sportkoepels die zich specifiek bezig houden met het ondersteunen van 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking of chronische ziekte en 
gevestigd in de gemeente Dalfsen;

2. sportactiviteiten aanbieden aan inwoners met beperkingen of chronische 
ziekte.

Soort subsidie: projectsubsidie

Subsidienorm: a. bijdrage in de extra kosten voor eerste aanschaf van benodigde materialen tot
    een maximum van € 250 per aanvraag;
b. deskundigheidsbevordering tot een maximum van € 250 per aanvraag.

Artikel 3. Ingangsdatum 
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Deze beleidsregels  bevordering en ondersteuning van sportactiviteiten voor mensen met een beperking 
gaan in op 1 juni 2016.

Artikel 4.  Slotbepaling
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels bevordering en ondersteuning van 

sportactiviteiten voor mensen met een beperking’.
2. Deze gewijzigde regeling treedt na publicatie in werking op 1 juni 2016.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar  
vergadering van 9 februari 2016.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


