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Doel:
Kennis te nemen van het collegebesluit inzake Notitie sporten met een beperking.
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Inleiding: 
In de Kadernota bewegen en sport 2013 – 2016 is als actiepunt 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. Hiertoe is een (concept)Notitie sporten met een 
beperking opgesteld, waarbij dit in een breder perspectief is geplaatst en voor inspraak voorgelegd. 
Op basis van ontvangen inspraakreacties is bijgevoegde Notitie sporten met een beperking 
vastgesteld en de beleidsregels bevordering en ondersteuning van activiteiten voor mensen met een 
beperking aangepast. 

Kernboodschap:
Voortzetting ingezette lijn en extra stimulans
Bij sporten met een beperking is sprake van een grote diversiteit in: leeftijd, (mate van de) 
beperkingen en sportieve wensen en een beperkter aanbod.  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 aangevuld met een extra stimulans voor sportverenigingen in de 
gemeente Dalfsen voor aanschaf benodigde materialen en deskundigheidsbevordering. Hiernaast 
willen we kijken naar mogelijkheden van regionale samenwerking. Ook willen we de 
buurtsportcoaches 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. 

Communicatie:
De (concept)Notitie sporten met een beperking heeft ter inzage gelegen en is voor advies voorgelegd 
aan de Participatieraad en St. Sportraad Dalfsen. De Notitie sporten met een beperking met 
inspraakverslag sturen wij naar de Participatieraad, St. Sportraad Dalfsen en de verenigingen die nu 
subsidie ontvangen. Ook publiceren wij de Notitie sporten met een beperking en de (gewijzigde) 
beleidsregels op de gebruikelijke wijze.

Vervolg:
Uitvoering vindt met name via inzet van de buurtsportcoaches, subsidiëring en regionale 
samenwerking plaats.

Bijlagen:
1. Inspraakverslag (concept)Notitie sporten met een beperking;
2. Notitie sporten met een beperking;
3. Inspraakreactie Participatieraad;
4. Inspraakreactie St. Sportraad Dalfsen;
5. Afstudeeronderzoek eind 2013/begin 2014;
6. Kadernota bewegen en sporten 2013 – 2016.
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