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1. Inleiding                                                                                                                   g 
 
Naast bekende sporters en sportverenigingen kent de gemeente Dalfsen vele enthousiaste actieve 
sportverenigingen, organisaties en particuliere initiatieven op het gebied van bewegen en sport. Met 
gebruikmaking van de aanwezige accommodaties zorgen ze er samen voor dat er een bloeiend 
verenigingsleven en activiteitenaanbod is, waar iedereen op eigen wijze gebruik van kan maken. Dit 
gebeurt volop. Uit diverse onderzoeken, zoals gezondheidsmonitoren van de GGD, blijkt dat inwoners 
van de gemeente Dalfsen over het algemeen gezond zijn en meer bewegen en sporten dan 
gemiddeld. Hier zijn we trots op. 
 
De gemeenteraad heeft de Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 in zijn vergadering van 30 januari 
2012 vastgesteld (zie bijlage 1). In deze kadernota wordt de visie nader uitgewerkt.  
De ambitie is hoog voor de komende acht jaar. Inventiviteit, creativiteit en vooral met elkaar een 
bijdrage leveren om de ambities waar te maken. De gemeente kan het zeker niet alleen. Dat alles 
gebeurt in een tijd dat de financiële mogelijkheden bij de gemeente teruglopen en maatschappelijke 
organisaties te maken krijgen met keuzes die hun leden moeten maken: primaire  levensbehoefte 
afzetten tegen de meer luxe zaken waar het gezinsbudget aan besteed wordt. De organisaties zullen 
hun financiële mogelijkheden zien teruglopen. Dat heeft te maken met het besteedbaar inkomen van 
leden en de toename van kosten.  
 
Uit demografisch onderzoek blijkt, dat de bevolking van Dalfsen gelijk blijft of licht gaat groeien. Wel 
wordt een verschuiving in leeftijdsgroepen gezien. De verwachting is dat het aantal jeugdigen minder 
wordt en het aantal ouderen toeneemt (vergrijzing – ontgroening). Dat heeft gevolgen voor de 
maatschappelijke organisaties en het soort activiteiten dat georganiseerd gaat worden. Het is 
denkbaar, dat de ongeorganiseerde sport zal groeien en mogelijk de vrije bewegingsvormen in de 
openbare ruimte en op onze sportvelden om financiële redenen meer aandacht krijgen.  
 
Deze kadernota is voorbereid met diverse organisaties die zich bezighouden met bewegen en sport. 
Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, namelijk op 6 april en 20 juni 2012. Voor de eerste 
bijeenkomst waren alle sportverenigingen, welzijnsinstellingen, basisscholen, Wmo-raad en Stichting 
Sportraad Dalfsen uitgenodigd. Voor de tweede bijeenkomst waren de organisaties die op 6 april 
aanwezig waren, uitgenodigd. Na een eerste verkenning op 6 april heeft in de bijeenkomst van 20 juni 
verdieping plaatsgevonden. Op basis van de huidige stand van zaken (zowel bij organisaties als 
gemeente) en de ontwikkelingen is nader ingegaan op aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid. 
In bijlage 2 is een verslag van de bijeenkomsten van 6 april en 20 juni 2012, met bijbehorende 
stukken, toegevoegd.  
 
De opzet van deze nota is anders dan we gewend zijn. We kiezen voor een eigentijdse en praktische 
insteek. Teksten over hoe belangrijk bewegen en sporten is (die overtuiging hebben we al heel lang 
en wordt steeds opnieuw bevestigd) hebben wij achterwege gelaten. Ook het rijks- en provinciaal 
beleid inclusief inzet combinatiefunctionarissen in de gemeente Dalfsen, nemen wij niet in deze 
kadernota op, maar treft u als bijlage 3 samengevat aan. Het rijksbeleid is met name gebaseerd op de 
omschreven acht ambities in het Olympisch Plan 2028. Deze ambities gaan ver dat is duidelijk. 
 
Het is ook duidelijk, dat wij als gemeente voor de komende jaren keuzes moeten maken om dingen te 
doen of niet meer te doen. Dat vraagt ook offers, maar altijd met het vertrekpunt: het gaat om onze 
inwoners. Als gemeente richten wij ons op de volgende landelijke ambities: breedtesport, de sociaal-
maatschappelijke en de welzijnsambitie in het Olympisch Plan 2028. Het faciliteren van de bewegings- 
en sportbehoefte ziet het college hierin als een primaire gemeentelijke taak.  Dat is de minimale 
invulling van de ambitie.  
 
Bewegen en sport maken onderdeel uit van het meedoen aan de samenleving. Meedoen is het 
devies. Tegelijkertijd is dit ook het centrale thema van de Wmo. De invalshoek voor deze kadernota is 
dan ook invulling geven aan de relevante prestatievelden volgens de Wmo.   
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2. Aanpak per prestatieveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning                                                                         
 
2.1 Inleiding 
De relevante prestatievelden van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de basis 
voor de uitwerking van de Visie op sport en bewegen. Het vertrekpunt is de breedtesport, is primair 
faciliteren in fysieke voorzieningen en secundair in de ondersteuning van de vrijwilligers(organisaties). 
 
2.2 Prestatieveld 1: het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de verschillende 

      kernen. 
De kernen van onze gemeente beschikken over goede speel- en sportvoorzieningen, waarbij het 
bewegen en sporten wordt gestimuleerd.  
 
Sportaccommodaties en Kulturhus(concepten)   
Er wordt volop geïnvesteerd in sportaccommodaties, de ‘hardware’ van de sport. De insteek is dat 
zoveel mogelijk verschillende verenigingen gezamenlijk gebruik maken van accommodaties. In 
verschillende situaties maken deze voorzieningen onderdeel uit van de Kulturhus(concepten). Dit zijn 
voorzieningen of samenwerkingsvormen die onderdak bieden aan en samenwerking van organisaties 
bevorderen en de leefbaarheid van kernen vergroten. Ontmoeting is daarbij het sleutelwoord. Er 
worden subsidies verleend om deze voorzieningen in stand te houden. Dat is  de inspanning die de 
gemeente voor haar rekening neemt. Kulturhus(concepten) bieden onderdak aan vele activiteiten, 
kunnen door de flexibiliteit van de voorzieningen goed inspelen op (toekomstige) vragen van onze 
inwoners en bieden vanwege het dak boven het hoofd continuïteitsgarantie van activiteiten voor alle 
leeftijden.  
De ongeorganiseerde bewegings- en sportactiviteiten kunnen zich onder de vleugels van de 
exploitanten en (gesubsidieerde) gebruikers van de voorzieningen ontwikkelen. Geen onderlinge 
concurrentie, maar elkaar aanvullen daar waar dat vereist is om de klant te bedienen. Wij verwachten 
ook, dat er meer samenwerking komt tussen de overdekte en niet overdekte sport- en 
bewegingsaanbieders. Met de buitensportverenigingen zijn zogenaamde ‘Gelegenheid geven tot 
sportbeoefening contracten’ (GGBS) afgesloten. Daarbij is tussen de gemeente en de 
sportorganisaties afgesproken, dat de buitensportvoorzieningen (ook fysiek) voor een ieder 
toegankelijk zijn. Dat biedt niet-sportorganisaties de kans om aanvullende activiteiten te ontwikkelen. 
Scholen willen we in dit verband ook nadrukkelijk noemen. Hiernaast zijn er nieuwe particuliere 
initiatieven om te komen tot realisatie van sportaccommodaties.  
 
Stimulering beweging en sport  
Naast de (sport)accommodaties is het voor vitale kernen van belang een toegankelijk aanbod van 
sportverenigingen en speel- en sportstimuleringsactiviteiten die aansluiten bij de wensen en behoeften 
van inwoners. Nadrukkelijk hebben inwoners van elke kern een eigen verantwoordelijkheid hierin. Zij 
bepalen in hoge mate welke speel- en sportaanbod in hun eigen kern aanwezig is. Naast het 
bewegingsonderwijs door scholen, verwachten wij van sportverenigingen dat zij in blijven spelen op de 
ontwikkelingen en blijven investeren in de jeugd. Jong geleerd is oud gedaan. Daarvoor willen wij de 
sportverenigingen blijven belonen, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om verstrekking van 
jeugdsportsubsidie te vereenvoudigen.  
 
Openbare ruimte  
De gemeente kent tal van speelterreinen die openbaar toegankelijk zijn. Die kunnen op wijkniveau 
door een ieder zelf benut worden. Stimulering van het gebruik van die voorzieningen kan ook via het 
jeugd- en jongerenwerk plaatsvinden. Ook heeft de gemeente een uitgebreid netwerk van wandel- en 
fietspaden dat voor iedereen toegankelijk is. 
 
Hoe kunnen we dat bereiken 

• Kulturhusen subsidiëren en daar waar wenselijk is accommodatie/m2 huren om te kunnen 
sturen op de huisvesting van activiteiten (lopend). 

• Bij particuliere initiatieven te bekijken of er een win-win situatie te creëren is. 

• Onderzoeken hoe onze openluchtbaden hierin een rol kunnen krijgen, bij voorbeeld door 
flexibele openstellingstijden (2013). 
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• Het zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding  en toegankelijkheid van de openbare 
speelterreinen, waarbij ook gekeken wordt naar schoolpleinen. In het beleidsplan spelen  
wordt dat nader uitgewerkt (2013). 

• Extra promotie van de wandel- en fietsroutes in onze gemeente (lopend). 

• Beleidsregels jeugdsportsubsidie evalueren op eenvoud en geldende indieningstermijnen 
(2013). 

 
Hoe kunnen we dat betalen 

• Bestaande subsidiebudgetten (gemeente, provincie en rijk) benutten en daar waar mogelijk 
combineren. 

• Het verschuiven van subsidiebudgetten. 

• Via beschikbaar budget voor jeugdsportsubsidies. 

• Speelvoorzieningen te betalen vanuit de bestaande budgetten.  
 
2.3 Prestatieveld 2: het ondersteunen van jeugdigen 
De jeugd neemt in onze gemeente massaal deel aan sportactiviteiten. Dat ligt boven het landelijk 
gemiddelde. Dat willen we zo houden want hiermee wordt de basis gelegd voor een leven lang 
bewegen. De groep 16 plussers kent grote sportuitval. Met (sport)organisaties willen wij naar kansen 
zoeken om hen aan het sporten en bewegen te houden.  
Voor kinderen van gezinnen met een minimum inkomen willen wij geld voor bewegen en sporten 
beschikbaar houden. Te dikke kinderen komen ook in onze gemeente voor. Op dit moment is dat in 
onze gemeente gemiddeld boven de 10%: (4-12 jarigen: 10%, 12-23 jarigen: 14%) en ligt iets onder 
het regionaal gemiddelde, namelijk: 4-12 jarigen: 11%, 12-23 jarigen: 15%. Overgewicht is zorgelijk 
temeer omdat het gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wij vinden, dat organisaties die deze 
groep in hun midden heeft ten minste bewegingsactiviteiten in hun pakket moeten inbouwen. Dat kan 
wellicht spelenderwijs. Lopen en fietsen naar de verenigingsactiviteit en school kunnen gestimuleerd 
worden. Scholen kunnen die mogelijkheden wellicht binnen hun activiteitenpakket inbouwen, zodat 
extra bewegen in het lespakket wordt ingebouwd, zonder daar extra tijd voor in te moeten ruimen. 
 
Er is altijd een groep jongeren die bewegen en sporten geen uitdaging vindt. Via het 
(ambulant)jongerenwerk willen wij bewegingsvormen aanbieden die zij nog wel leuk vinden.  
 
Hoe kunnen we dat bereiken 

• Kinderen van gezinnen met een minimum inkomen de mogelijkheid bieden te sporten en te 
bewegen. Het Jeugdsportfonds is daar een goed middel voor (2013). 

• Tijdens een LEA-overleg ‘met de benen op tafel’ en ideeën inventariseren. Via de 
Kulturhusen, bestaande (sport)organisaties hier handen en voeten aan proberen te geven. De 
organisatoren van de buitenschoolse opvang worden bij de uitvoering nauw betrokken 
(schooljaar 2013/2014). 

• Met onze jongerenwerkers en (sport)organisaties de huidige initiatieven verder uitbouwen 
(2013). 

 
Hoe kunnen we dat betalen 

• Een gedeelte van de middelen voor de categoriale bijzondere bijstand specifiek te bestemmen 
voor bewegen en sport voor kinderen van gezinnen met een minimum inkomen (nu: ca. € 125 
per kind per jaar); 

• Bestaande subsidiebudgetten (gemeente, provincie en rijk) benutten en daar waar mogelijk 
combineren. 

• Via de beschikbare reserve van € 22.875. 
 
2.4  Prestatieveld 4: het ondersteunen van vrijwilligers 
Naast de huidige ondersteuning via de diverse sportbonden en het Steunpunt Vrijwilligerswerk zien wij 
steeds meer dat er een toenemende druk ontstaat op vrijwilligers. Hiernaast is er een tendens dat 
mensen gerichter vrijwilligerswerk verrichten. Het vrijwilligerswerk moet leuk blijven. Dat betekent dat 
vrijwilligers in staat moeten zijn om hun vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen.  Het is dan ook van 
belang dat jongeren kennis maken met het vrijwilligerswerk, want dat zijn de vrijwilligers van de 
toekomst. Voor iedereen moet het logisch zijn dat vrijwilligerswerk van belang en normaal is. Naast 
lokale aandacht is het van belang gebruik te maken van regionale (of landelijke) netwerken en 
expertise die in ontwikkeling of al actief zijn. 
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Hoe kunnen we dat bereiken 

• Cursussen en/of trainingen financieel mogelijk maken (bestuurstrainingen, leiderscursussen 
e.d.) (2015). 

• Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport creëren en uitbreiden (2014). 

• Onderzoek te doen naar aansluiting bij regionale of landelijke netwerken (2013). 
 

Hoe kunnen we dat betalen 

• De cursussen en trainingen voor vrijwilligers vragen extra structureel budget. Via de begroting 
2015 willen wij de raad daar voorstellen voor doen. 

• Via de beschikbare reserve van € 22.875  
 
2.5  Prestatieveld 5: het bevorderen van ouderen en mensen met een beperking tot deelname  
       aan het maatschappelijk verkeer.  
Voor ouderen zijn er in onze gemeente vele mogelijkheden om aan bewegingsactiviteiten deel te 
nemen, bijvoorbeeld via de ouderenorganisaties. Ook het benutten van bestaande wandel- en 
fietspaden behoort tot de mogelijkheden. Er zal altijd een groep mensen zijn die hieraan niet kan 
deelnemen. Ook hebben jongeren met een beperking andere behoeften. Daarover willen wij ons 
nader laten adviseren hoe wij ook deze doelgroepen aan het bewegen kunnen krijgen. Wij vinden dat 
geen gemakkelijke opgave.  

 

Hoe kunnen we dat bereiken 

• Stimuleren dat bestaande bewegings- en sportactiviteiten blijven bestaan en het meer 
benutten van de bestaande recreatieve infrastructuur (2013). 

• Stichting Sportraad Dalfsen en de Wmo-raad ons in eerste instantie laten adviseren hoe wij 
mensen met een beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen laten doen, bij 
voorkeur bij organisaties in onze eigen kernen (2013).  

 

Hoe kunnen  we dat betalen  
• Via de bestaande subsidiebudgetten. 

• Via een andere invulling van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met 
een beperking van € 2.800. 

 

3.  Sporttarieven en  contributies                                                                            n 
 
3.1  Inleiding 
De realiteit is, dat het besteedbaar inkomen van mensen terugloopt en dat de gemeente naar 
verwachting niet de mogelijkheid heeft om op tal van terreinen financiële compensatie te verlenen. 
Exploitanten van sportvoorzieningen en verenigingsbesturen zien zich geconfronteerd met oplopende 
kosten. Het is dan ook van belang dat de tarieven van sportvoorzieningen betaalbaar blijven.  
 
Wij constateren, dat de tarieven van overdekte(sport)voorzieningen in de kernen heel divers zijn. Daar 
zijn verschillende oorzaken voor: zo kan veelal een beroep worden gedaan op vrijwilligers, bevriende 
relaties, werken tegen kostprijs of er zijn stille sponsoren of kantineopbrengsten komen direct ten 
gunste van de exploitatie. Eigenlijk is niets vergelijkbaar. De gemeente zou de tarieven die private 
organisaties vragen geheel aan hen willen overlaten. Het dilemma is echter, dat organisaties subsidie 
ontvangen, waarbij een relatie ligt met de kosten die gemaakt worden. Via subsidieverlening kan de 
gemeente op de tarieven sturen. Echter, dat heeft ook als gevaar dat wij het vrijwilligerswerk zo maar 
teniet kunnen doen. Dat willen we niet bereiken. 
 
3.2  Tarieven gemeentelijke buitensportaccommodaties  
Als het om de buitensportvoorzieningen gaat stelt de gemeente de tarieven vast. Naast de 
gemeentelijke zwembaden gaat het dan feitelijk om de gemeentelijke sportvelden.  Voor de 
gemeentelijke sportvelden en zwembaden hanteren we in alle kernen dezelfde tarieven.  
 

• Gemeentelijke sportvelden 
De tarieven voor de gemeentelijke sportvelden worden in de jaren 2013 en 2014 extra verhoogd zodat 
jaarlijks een meeropbrengst van € 5.000 wordt gerealiseerd. Onze stelling is, dat de gemeente als 
primaire taak het faciliteren van de bewegings- en de sportbehoefte heeft. Het realiseren en 
instandhouden van de buitensportaccommodaties komen daarom in zeer belangrijke mate voor 
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rekening van de gemeente. Wij vinden, dat de gebruikers van de voorzieningen wel moeten bijdragen 
aan de variabele kosten. Op dit moment dekken zij ongeveer 10% van de kosten.  
 

• Gemeentelijke zwembaden 
De tarieven voor de gemeentelijke zwembaden zijn in het jaar 2011 fors verhoogd en is nu redelijk in 
lijn met tariefstelling van openluchtzwembaden in omringende gemeenten. Naast de gebruikelijke 
jaarlijkse index is het de bedoeling de komende jaren geen extra verhoging door te voeren. Gezien de 
leeftijd van de beide openluchtbaden zal er voor de instandhouding van de baden (fors) geïnvesteerd 
moeten worden. Mogelijk dat een deel van de nieuwe lasten door extra inkomsten afgedekt moeten 
worden.  
 
3.3  Tarieven binnensportaccommodaties 
De tarieven voor de binnensportverenigingen worden door de private partijen bepaald. Deze 
ontvangen ook subsidie. Tijdens de bestuurlijke overleggen die wij jaarlijks met de subsidieverkrijgers 
gaan houden zullen wij de tarieven die de organisaties vragen aan de orde stellen. Omdat alle 
accommodaties met forse subsidies op een goed niveau zijn of worden gebracht vinden wij het redelijk 
dat de uurtarieven vergelijkbaar moeten zijn met de tarieven die De Trefkoele vraagt, zeker als mocht 
blijken, dat er onvoldoende middelen voor toekomstig onderhoud zouden of kunnen worden 
gereserveerd.  
 
3.4  Stip op de horizon 
Als stip op de horizon zien wij dat de subsidieverlening voor de kernen in zijn algemeenheid, maar in 
eerste instantie voor de sport het liefst bij één partij (een Kulturhusbestuur) per kern komt te liggen, die 
zijn voelsprieten maatschappelijk heeft verankerd en waar diverse organisaties in zijn opgegaan. 
Lokaal de keuzes maken hoe het gemeentelijk beleid handen en voeten moet krijgen is dan het motto. 
Met kernen die deze uitdaging (op korte termijn) willen aangaan, gaan wij graag het gesprek aan. 
 

4. Het financieel kader                                                                                               n 
 
In de Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 is het volgende aangegeven: 

 

“Het sportbeleid bevat een bundeling van activiteiten die samen met de diverse partners wordt 

vormgegeven. De ambities van de gemeente worden vormgegeven met de beschikbare budgetten. 
Het vaststellen van deze visie heeft daarom geen financiële consequenties. Wel kunnen uitgesproken 
ambities leiden tot nadere voorstellen waarvoor financiële middelen geraamd moeten worden. Als dit 
zo is dan is duidelijk dat dit alleen mogelijk is door herschikking of het genereren van middelen (zoals: 
herijking subsidiebeleid en/of tarievenbeleid) of via middelen van derden (zoals: rijk, provincie, etc.)”. 
 
Keuzes maken 
We willen veel meer doen dan we geld hebben. Dus moeten er keuzes worden gemaakt. Omdat de 
raad heeft aangeven ‘budgettaire neutraliteit’ zijn de mogelijkheden beperkt. Zeker omdat wij bij de 
sport met name via de grote projecten fors eenmalige bedragen investeren. 
 
De volgende budgetten (met inbegrip van tot en met 2014  te realiseren bezuinigingen) zijn voor 
herijking beschikbaar: 
Jaarlijks: 

• Jeugdsportsubsidie €  28.000 

• Subsidie voor mensen met een beperking  € 2.800  

• Schoolactiviteiten gericht op bewegen met plezier € 4.500 
Diverse budgetten die onderdeel uitmaken van subsidierelaties en niet direct meetbaar zijn. 
 
Eenmalig  

• Reserve sportstimulering € 22.875  
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De financiële middelen zijn dus beperkt. Wij zijn positief over de inzet van combinatiefunctionarissen 
Onderwijs & Sport. Heel graag hadden we hiermee doorgegaan. In verband met het benodigde 
budget en het ontbreken van financiering door derden kiezen wij er voor geen voorstel te doen tot 
voortzetting van de combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport. In deze kadernota doen wij de 
volgende dingen: 

• jeugdsportsubsidie  evalueren op eenvoud en geldende indieningstermijnen (€ 28.000) (2013). 

• beschikbaar stellen van de reserve sportstimulering van € 22.875 (2013). 

• Een gedeelte middelen voor de categoriale bijzondere bijstand specifiek te bestemmen voor 
bewegen en sport voor kinderen van gezinnen met een minimum inkomen (2013). 

• Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een 
beperking van € 2.800 . 

 
Als wij meer willen, dan is het noodzakelijk om structureel meer nieuw geld beschikbaar te stellen. 
Omdat de gemeente in financieel opzicht nog onzekere tijden tegemoet gaat, doen wij dit niet. Wel 
stellen wij voor om voor de genoemde actiepunten eenmalig € 40.000 (voor vier jaar dus) beschikbaar 
te stellen. Wij kunnen dan een start maken en de komende jaren zien hoe ver we met elkaar komen. 
Dit ondanks de richtlijn van de drie O’s: Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onontkoombaar die van 
toepassing is. 

 
5. Actiepunten over de jaren                                                                                    n 
Uit deze nota komt een groot aantal actiepunten naar voren. Ze zijn over de jaarschijven verdeeld. Het 
is een lange en ambitieuze lijst geworden. De jaarschijven moeten gelezen worden als vanaf. 

Sommige zaken zijn nieuw, andere zaken lopen mee in overleggen of vragen intensivering. 

 

2013  

• Bij particuliere initiatieven te bekijken of er een win-win situatie te creëren is. 

• Onderzoeken hoe onze openluchtbaden hierin een rol kunnen krijgen, bij voorbeeld door 
flexibele openstellingstijden. 

• Het zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding  en toegankelijkheid van de openbare 
speelterreinen, waarbij ook gekeken wordt naar schoolpleinen. In het beleidsplan spelen wordt 
dat nader uitgewerkt. 

• Extra promotie van de wandel- en fietsroutes. 

• Tijdens een LEA-overleg ‘met de benen op tafel’ ideeën inventariseren voor bewegen en 
sport. 

• Met onze jongerenwerkers en (sport)organisaties de huidige sportinitiatieven verder 
uitbouwen. 

• Beleidsregels jeugdsportsubsidie evalueren op eenvoud en geldende indieningstermijnen. 

• Stimuleren dat bestaande bewegings- en sportactiviteiten blijven bestaan en het meer 
benutten van de bestaande recreatieve infrastructuur. 

• Stichting Sportraad Dalfsen en de Wmo-raad laten adviseren hoe mensen met een beperking 
meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen deelnemen. 

• Onderzoek te doen naar aansluiting bij regionale of landelijke netwerken. 

• Een gedeelte van de middelen voor de categoriale bijzondere bijstand specifiek te bestemmen 
voor bewegen en sport voor kinderen van gezinnen met een minimum inkomen. 
 

2014  

• Kulturhusen subsidiëren en daar waar wenselijk is accommodatie/m2 huren om te kunnen 
     sturen op de huisvesting van activiteiten. 

• Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een 
beperking van € 2.800. 

• Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden. 
 
2015  

•  Cursussen en/of trainingen financieel mogelijk maken (bestuurstrainingen, leiderscursussen 
e.d.) 

 
2016 

• Herijken van het bewegings- en sportbeleid. 
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Bijlagen                                                                                   n 
1. Visie op sport en bewegen 2012 – 2020 
2. Stukken bijeenkomsten 6 april en 20 juni 2012 
3. Samenvatting rijks- en provinciaal beleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


