Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Aan het college van B&W van de gemeente Zuidplas
t.a.v. de wethouder sport, de heer J. A. Verbeek
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum: 19 februari 2019
Betreft: nieuwe sportvisie
U heeft het voornemen een nieuwe sportvisie op te stellen en u vraagt op voorhand de Adviesraad
mee te denken over wat wij daarin belangrijk vinden, wat wij goed vinden gaan en wat beter kan.
Ook de Adviesraad vindt dat de sportvisie van 2011 toe is aan een update. Zo hebben wij in Zuidplas
ondertussen een zelfstandige sportstichting die een grote rol vervult in het coördineren en
organiseren van activiteiten in het kader van sport en beweging.
Vragen vanuit de Adviesraad:
De Adviesraad kan uiteraard niet goed bepalen wat er allemaal goed gaat of niet goed gaat. Wij
vragen u daarom in uw nieuwe sportvisie evaluatie-uitkomsten te gebruiken met betrekking tot de
nota’s van 2011 en 2013-2016 omtrent onderwerpen zoals:
- Is het gelukt om van aanbodgerichte activiteiten naar vraaggerichte activiteiten te gaan?
- Wat is gedaan met het onderzoek van Partners en Pröpper, gepubliceerd in juni 2014 waarin
aanbevelingen gedaan worden omtrent een beleidskader van subsidieverstrekking?
En is er een transparant toekennings- /subsidiebeleid?
- Is het beoogde doel uit de nota Sport en Beweging 2013-2016 bereikt wat betreft een hogere
sportparticipatie?
- Er zijn wel getallen van de GGD gepubliceerd over meer bewustwording over het belang van
bewegen maar wat zijn verdere concrete resultaten? Welke beloofde projecten in de visie
van 2011, behalve BRAVO, zijn ontwikkeld voor de genoemde doelgroepen om ze aan
bewegen te krijgen en te houden?
- Voldoen de huidige accommodaties aan de behoeften verspreid over de vier dorpen? En
welk effect heeft ‘overloop’ van de Rotterdamse wijk Nesselande op de behoefte aan
accommodaties in Zuidplas?
- Voldoen de accommodaties aan de huidige eisen van de te beoefenen sporten en activiteiten
en aan de huidige normen van veiligheid en de eisen vanuit het VN-verdrag?

Aandachtspunten vanuit de Adviesraad:
- We stellen stimulerende activiteiten voor in de relatie leefstijl – overgewicht zowel bij
kinderen als bij volwassenen. Hierbij denken wij ook aan de relatie van sport met
bewegingsonderwijs, life-style coaching, eerstelijnsgezondheidszorg, acties vanuit CJG en
mogelijk ook Social Team of later HOT. (Zie ook het Nationaal Preventie akkoord 2018,
afgesloten en ondertekend in de strijd tegen overgewicht).
- Via de Sportstichting Zuidplas worden 55+ers al met een divers sport- en bewegingsaanbod
gestimuleerd o.a. via BRAVO.
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Wij vragen aanvullend daarop extra aandacht voor ouderen die niet meer zo gezond, vitaal
en levendig zijn maar wel gebaat zijn bij het in beweging blijven al of niet met hulpmiddelen
Een andere specifieke doelgroep waar wij speciale aandacht voor vragen zijn de migranten.
Inmiddels weten we dat sport een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan het
inburgeringsproces.
Ook is goede en voldoende voorlichting aan ouders en kinderen die gebruik kunnen maken
van financiële tegemoetkomingen zoals bijzondere bijstand en jeugdsportfonds een
vanzelfsprekend aandachtspunt.
In het kader van integraal beleid nemen we aan dat de relatie tussen bestrijding van
eenzaamheid en sport- en bewegingsactiviteiten ook in de nieuwe sportvisie aandacht zal
krijgen.
Verder stellen wij een zo goed mogelijke verbinding onderwijs, recreatiesport en preventie in
het kader van het jeugdbeleid voor.

Ten slotte:
Wij willen u wijzen op het Onderzoeksprogramma Sport (Vitaal, Meedoen en Presteren) wat in 2018
is afgerond. Vernieuwing is daarin een belangrijk thema. Zie website www.sportonderzoek.com,
gepubliceerd op 7 januari 2019. Een publicatie met diverse inzichten zoals effecten van beweging in
de klas, op positieve wijze werken met zwaardere leerlingen in de sportles, de effecten van leefstijl
en bewegen op chronische aandoeningen en de waarde van een breed sportvoorzieningenbeleid.
Verder zien wij de nieuwe sportvisie met belangstelling tegemoet en willen wij die graag ontvangen
met een verzoek om advies.

Namens de Adviesraad,

Mevrouw M. Dutman,
Voorzitter.

