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Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de inspraaknotitie. 
2. Het beleidsplan ‘een leven lang bewegen en sporten’ vast te stellen. 
3. De financiële gevolgen opnieuw af te wegen bij het vaststellen van de begroting 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Inleiding:  
In september 2018 is de kadernota: 'Een leven lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen' 
vastgesteld. De vier kaders opgenomen in dit plan vormen de basis voor het beleidsplan dat nu 
voorligt. De aandacht in het beleidsplan ligt op het inzetten van bewegen en sporten als middel om 
gezondheidswinst te behalen en meedoen te stimuleren. In vergelijking tot het voorgaande beweeg- 
en sportbeleid ligt in dit plan de focus op doelgroepen voor wie het van belang is dat zij (blijven) 
bewegen, zoals mensen met een beperking en mensen op hogere leeftijd. Het beleidsplan heeft zes 
weken lang ter inzage gelegen. In totaal zijn er 7 zienswijzen ingediend. Een aantal daarvan hebben 
geleid tot wijziging van beleid. Dit voorstel ligt voor om het beleidsplan vast te stellen.  
 
Argumenten: 
2.1 De door u meegegeven kaders vormen de basis van dit beleidsplan  
In september 2018 is de kadernota 'een leven lang bewegen in de gemeente Dalfsen' besproken en 
zijn de volgende kaders vastgesteld: 
a. Bewegen en sporten wordt ingezet als middel om andere doelstellingen binnen het sociaal domein 
te bereiken; 
b. Bewegen en sporten wordt gestimuleerd en is voor alle inwoners toegankelijk, laagdrempelig, 
betaalbaar en veilig 
c. Beweeg- en sportaanbieders worden ondersteund, waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht en 
verantwoordelijkheid; 
d. Er is een functionele, goede en duurzame beweeg- en sportinfrastructuur. 
Alle vier de kaders zijn door vertaald in 7 speerpunten met bijbehorende acties. 
 
2.2 De ambities in dit beleidsplan komen overeen met de ambities uit het nationaal Sportakkoord 
In de zomer van 2019 is het Nationaal Sportakkoord tot stand gekomen, met daarin centraal zes 
ambities: 
a. Inclusief bewegen & sporten; 
b. Duurzame sportinfrastructuur; 
c. Vitale sport- en beweegaanbieders; 
d. Positieve sportcultuur; 
e. Vaardig in bewegen; 
f. Topsport die inspireert. 
Ook deze kaders zijn doorvertaald in de 7 speerpunten, waarbij een aantal speerpunten in regionaal 
verband opgepakt gaan worden. De uitgangspunten in het beleidsplan worden doorvertaald in een 
lokaal akkoord ‘kerngezond Dalfsen’.  
 
2.3. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de input vanuit verschillende inwoners, partners en 
maatschappelijke organisaties 
Verschillende inwoners, partners en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht over de 
totstandkoming van dit plan.  In paragraaf 1.2. wordt toegelicht wie er betrokken is bij de 
totstandkoming van dit beleidsplan.  De Participatieraad heeft aangegeven geen integraal advies te 
gaan uitbrengen over het beleidsplan bewegen en sporten. Wel heeft de participatieraad een aantal 
aandachtpunten meegegeven, deze zijn te vinden in bijlage 5. Alle hierin genoemde aandachtpunten 
hebben een plek gekregen in het beleidsplan.  
 
3.1 De nieuwe geformuleerde ambities vragen naast uur uitbreiding van de buurtsportcoaches om 
een structureel aanvullend budget 
Veel van de activiteiten opgenomen in dit beleidsplan kunnen gedekt worden uit het bestaande budget 
bewegen en sporten, dat komt onder meer doordat veel activiteiten met name uur inzet van de 
buurtsportcoaches vragen. Ten opzichte van het vorige beleid richten meer activiteiten zich op het in 
beweging krijgen van groepen voor wie het van belang is dat zij (blijven) bewegen. Dit om 
gezondheidsklachten en mogelijke zorgkosten in de toekomst te voorkomen. Voor de uitvoering van 
deze activiteiten is aanvullend budget noodzakelijk. Daarnaast is incidenteel budget noodzakelijk voor 
de inzet van  een 0.5 fte buurtsportcoach voor de jaren 2020/2021/2022. Zonder de inzet van 0.5 fte 



 
 

 
 
 

extra buurtsportcoach kunnen niet alle activiteiten zoals opgenomen in dit beleidsplan worden 
uitgevoerd. 
 
3.2 Het college van B&W heeft in oktober 2018 ingestemd met het koersen op een verhoogde inzet 
voor de brede regeling combinatiefuncties 
In oktober 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het koersen op een verhoogde inzet van 
de brede regeling combinatiefuncties naar in totaal minimaal 3.12 fte. Op dit moment zet de gemeente 
Dalfsen 2.63 fte in, waarvan 1.78 fte ingezet wordt voor de buurtsportcoaches. De nieuwe brede 
regeling combinatiefuncties maakt een hogere inzet mogelijk. Van de totaalinzet wordt 40% 
gefinancierd vanuit het Rijk, de andere 60% wordt gefinancierd vanuit de gemeente. In het beleidsplan 
wordt voorgesteld om 0.5 fte extra in te zetten voor de inzet van de buurtsportcoaches. 
 
3.3 U heeft bij de bespreking van de kadernota in september 2018 nadrukkelijk aangegeven om 
aandacht te hebben voor meer uur inzet van de buurtsportcoaches 
Bij de bespreking van de kadernota in september 2018 heeft u in de commissievergadering specifiek 
aandacht gevraagd om een structurele rol in de toekomst voor de inzet van de buurtsportcoaches. 
Daarnaast heeft u op basis van de mogelijkheden binnen de brede regeling combinatie functies 
aandacht gevraagd voor meer uur inzet. De extra inzet van een 0.5 fte voorziet in deze vraag. 
 
Kanttekeningen 
1. De ambities en acties opgenomen in het beleidsplan betreffen geen wettelijke taken en kunnen 
daarom naar beneden bijgesteld of versoberd worden 
De perspectiefnota laat de komende jaren een fors nadelig saldo zien. Enkele van de acties zoals 
opgenomen in het beleidsplan vraagt structureel extra geld. U kunt ervoor kiezen om een aantal acties 
uit het beleid te versoberen of weg te laten, alle acties betreffen namelijk niet wettelijke taken. 
Ondanks dat de acties geen wettelijke taken zijn, betreffen het allemaal acties gericht op preventie en 
het voorkomen van zorgkosten. Geadviseerd wordt daarom om het voorgestelde beleid niet naar 
beneden bij te stellen of te versoberen.  
 
Alternatieven: 
- Geen aanvullend structureel budget beschikbaar stellen, dat betekent dat de activiteiten onder het 
kopje ‘financiële dekking’ niet kunnen worden uitgevoerd; 
- Geen 0.5 fte extra buurtsportcoach, dat betekent dat een deel van de activiteiten uit het beleidsplan 
niet kunnen worden uitgevoerd; 
- Geen gemeentelijke inzet  en financiering voor activiteiten gericht op bewegen en sporten (geen 
wettelijke taak). 
 
Duurzaamheid: 
De activiteiten bij het hoofdstuk 'maatschappelijke impact door bewegen en sporten' dragen bij aan: 
- preventie in het sociaal domein. 
De activiteiten ten aanzien van het verduurzamen van de sportparken dragen bij aan: 
- het toepassen/mogelijk maken van duurzame energie-opties; 
- het stimuleren van terugdringen energieverbruik; 
- slimme combinaties duurzame energie. 
 
 



 
 

 
 
 

Financiële dekking: 
Programma 5, extra budget noodzakelijk van structureel € 7.850,- en incidenteel € 21.000,- voor de 
jaren 2020/2021/2022. Voorgeteld wordt om bovengenoemde bedragen mee te nemen in de begroting 
2020-2023. Opbouw budget: 
Activiteit Budget Incidenteel/structureel 
1.4 Kennismakingsdag 65+ en afname fittest 1.500 Structureel 
2.5 JOGG 5.000 Structureel 
3.1 Jeugd screening 250 Structureel 
3.5 Ouderen beweegkaarten 1.000 Structureel 
4.1 Thema gerichte bijeenkomsten sportaanbieders 1.600 Structureel 
4.6 Beëindigen subsidie sportraad -1.500 Structureel 
0.5 fte inzet buurtsportcoach extra* 21.000 Incidenteel 
Totaal 28.850  

 
* 0.5 fte extra buurtsportcoach kost € 35.000. Vanuit de brede regeling combinatiefuncties komt 
daarvan 40% terug via de algemene uitkering waardoor de kosten € 21.000 bedragen. 
 
Communicatie: 
Na besluitvorming start het opstellen van een uitvoeringsprogramma bewegen- en sporten. Deze 
wordt geïntegreerd met het uitvoeringsprogramma preventief gezondheidsbeleid. Naast dat er een 
integraal uitvoeringsplan komt, wordt er gewerkt aan het opstellen van een integraal 
communicatieplan met als paraplu 'kerngezond Dalfsen'. Waar mogelijk gebruiken we hierbij ook de 
communicatietools en materialen vanuit JOGG. 
 
Vervolg: 
De acties en speerpunten worden doorvertaald in een lokaal uitvoeringsprogramma. Het 
uitvoeringsprogramma preventief gezondheidsbeleid wordt geïntegreerd met het 
uitvoeringsprogramma bewegen en sporten.  In september 2019 worden de mogelijkheden verkend 
voor het aanstellen van een sportinformateur voor het opstellen van een lokaal akkoord ‘kerngezond 
Dalfsen’. Deze wordt t.z.t. informerend via het RIS aangeboden. Het proces om hiertoe te komen 
wordt ingestoken als een actief participatietraject waarbij inwoners en maatschappelijke partners actief 
worden betrokken bij de uitvoering van beleid.  
 
Bijlagen: 
Beleidsplan 'Een leven lang bewegen en sporten' 
Bijlage 1: realisatie beweeg- en sportbeleid 2014-2018 
Bijlage 2: rollen sportraad 
Bijlage 3: sportaccommodaties in de gemeente Dalfsen 
Bijlage 4: overzicht capaciteit binnen- en buitensportaccommodaties 
Bijlage 5: aandachtspunten participatieraad 
Bijlage 6: KISS rapportage 2017 
Inspraaknotitie 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
Raadsbesluit  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019, nummer 963; 
 
 
overwegende dat: 
-  door een veranderende leefstijl, ook in de gemeente Dalfsen, niet iedereen voldoet aan de 
 Nederlandse Norm Gezond Bewegen; 
-  bewegen en sporten steeds meer een middel wordt om gezondheidsproblemen te voorkomen 
 (zowel fysiek als mentaal) en meedoen te stimuleren;  
-  steeds meer mensen in ongeorganiseerd verband sporten waardoor een andere rol gevraagd 
 wordt van beweeg- en sportaanbieders en de manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht; 
 
gezien: 
-  eerdere besluitvorming door de Gemeenteraad (kadernota september 2018); 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de inspraaknotitie. 
2. Het beleidsplan ‘een leven lang bewegen en sporten’ vast te stellen. 
3. De financiële gevolgen opnieuw af te wegen bij het vaststellen van de begroting 2020. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 september 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 
 


