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Onderwerp  

Uitstel harmonisatie Sportbeleid 

 

Kennisnemen van 

Het uitstellen van de harmonisatie Sport van 2020 naar 2021. In 2021 zal een kadernota Sport 2022 – 

2026 worden opgesteld en aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.  

 

Inleiding 

Eind 2019 is afgesproken dat in 2020 een kadernota Sport 2022 - 2026 zou worden opgesteld met als 

belangrijk doel het sportbeleid van drie voormalige gemeenten te harmoniseren, zowel naar beleid als 

naar subsidies. Tijdens de drie bijeenkomsten harmonisatie subsidies in februari-maart van dit jaar is 

dat ook de sportorganisaties toegezegd.  

Inmiddels hebben diverse harmonisatie trajecten binnen het sociaal beleid plaatsgevonden die in 2020 

aan de raad zijn voorgelegd. Voor de kadernota Sport 2022 – 2026 bleek dat niet mogelijk. Een drietal 

factoren heeft ten grondslag gelegen aan de vertraging.  

1. Het aantal harmonisaties binnen het sociale domein zoals Bouwen aan sociale kracht, Dorpshuizen 

en multifunctionele centra en Speelruimten vroeg veel ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.  

2. In 2020 zijn de sportcontacten en –overleggen gewoon doorgegaan.    

3. De ambtelijke capaciteit door de punten 1 en 2 te kort schoot om een kadernota Sport 2022 – 2026 

op te stellen. De ontstane situatie door ‘Corona’ heeft daartoe ook aan bijgedragen.  

 

 

PLANNING KADERNOTA SPORT 2022-2026 

2021  

28 sept  Raadsbesluit kadernota Sport 2022-2026 

15-31 aug Bestuurlijk overleg met sportorganisaties 

10 aug Collegebesluit kadernota Sport 2022-2026.  

3 aug Concept kadernota Sport 2022-2026 definitief 

10-24 juni Ambtelijk overleg met sportorganisaties 

6 mei Bijeenkomst Raad: Visie, doelstellingen, prioriteiten Sportbeleid 

9 maart Themasessie College 

1 jan-31 maart Afronding inventarisatie documenten, onderzoeken, uitwerken voorstellen en 

gesprekken met sportverenigingen. 
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2020  

17 dec Brief naar de sport: uitleg uitstel en planning in 2021 

 

De doelstelling is om een kadernota Sport 2022 – 2026 in 2021 afgerond te hebben en door de raad 

op 28 september te laten vaststellen. Daarvoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld om over de 

visie en de doelstellingen te beraadslagen. Zie de planning in schema.  

 

Het college heeft onderzocht of een ‘technische harmonisatie’, alleen de financiële verschillen tussen 

de drie voormalige gemeenten opheffen, mogelijk was. Kiezen voor deze benadering heeft het grote 

risico in zich dat na het formuleren van een kadernota Sport 2022-2026 deze financiële regelingen 

voor een tweede keer moeten worden aangepast.  

 

De vertrekpunten 

Voor het formuleren van de kadernota Sport 2022-2026 zijn de volgende vertrekpunten belangrijk. 

 Het “Bidbook West Betuwe 2030” dat met de inwoners van de gemeente is opgesteld. 

Uitgangspunten met betrekking tot sport zijn in dit Bidbook opgenomen.  

 Het coalitieakkoord 2020-2022 waarin diverse uitgangspunten voor het sportbeleid zijn 

opgenomen.  
 De nota Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid waarin belangrijke uitgangspunten om tot 

subsidiëring over te gaan zijn vastgelegd.  

 Het beleid betreffende dorpshuizen en multifunctionele centra, kerngericht werken, bouwen aan 

sociale kracht en speelruimten waarin aandacht wordt gevraagd voor integratie van beleid en 

multifunctioneel gebruik van accommodaties en voorzieningen.  

 Verenigingsondersteuning en sportstimulering: Sportverenigingen dienen vitaal en sterk te blijven. 

Meer sporten en bewegen leidt tot meer fit- en gezondheid.  

  Sport als maatschappelijk middel: sport kan een rol vervullen ten aanzien van gezondheid, 

onderwijs, sociaal, werk en zorg 

 Sportaccommodaties: Goede, veilige en multifunctionele sportaccommodaties zijn een goed 

middel voor een sterk sport- en beweegklimaat in de gemeente.  

 Niet of anders georganiseerde sport: Steeds meer mensen sporten en bewegen in de buitenruimte 

zoals hardlopen, fietsen, wandelen, skaten, et cetera.  

 

Kernboodschap 

De harmonisatie van het sportbeleid komt in 2021 tot stand in plaats van 2020. Bij de harmonisatie 

van het sportbeleid gaat het om drie stappen.    

De korte termijn: formuleren van een Visie op de sport in West Betuwe en deze visie vertalen naar 

doelen en concrete voorstellen.   

De harmonisatie sport: vanaf 1-1-2022 zal een nieuwe subsidie Sport van kracht zijn en vervallen de 

huidige subsidieregelingen. In de kadernota Sport 2022 – 2026 zal die nieuwe opzet worden 

uitgewerkt.  

De lange termijn: aan te geven welke beleidsonderwerpen op de wat langere termijn gaan spelen en 

hoe daar mee om wordt gegaan.  
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Financiën 

N.V.T. 

 

Communicatie 

Alle sportorganisaties worden middels een brief op de hoogte gesteld van uitstel van de harmonisatie 

sport en het te doorlopen proces in 2021 waarbij de sportverenigingen betrokken zullen worden. Dit 

zal ook op de gemeentelijke website worden geplaatst.   

 

Vervolg 

De hierboven genoemde planning verder uitwerken en de eerste stappen gaan zetten.  

 

Bijlage(n) 

Geen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


