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2.

Inleiding

Het ministerie van VWS wil mensen aansporen meer te bewegen en te sporten in hun eigen
omgeving. Daarvoor moeten zo veel mogelijk sportvoorzieningen in de eigen buurt komen.
Via het programma Sport en Bewegen in de Buurt krijgen gemeenten sinds 2012 middelen
voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen (BSC). De buurtsportcoaches organiseren
sportieve activiteiten met sportverenigingen, scholen en, afhankelijk van de lokale behoeften
en voorzieningen, ook met de gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, kinderopvang en het
bedrijfsleven. Bij de start van de buurtsportcoach is de nota Sport, Bewegen en Meedoen
vastgesteld. De nota heeft een looptijd tot en met 2016. Actualisering is dus noodzakelijk.
2.1

(financiële) achtergrond informatie

VWS heeft geïnvesteerd in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met
extra

buurtsportcoaches.

Deze

uitbreiding

bouwt

voort

op

de

impuls

waarbij

combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De BSC’s
zijn zowel werkzaam bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector.
VWS ondersteunt hierbij de gemeenten in het creëren van voldoende sport- en
beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. De regeling van VWS is sinds 2012
aanzienlijk versoepeld en uitgebreid tot een impuls buurtsportcoaches, waarvoor de
cofinanciering door de gemeente moet worden georganiseerd, maar niet per definitie worden
bekostigd. De gemeente Montfoort heeft zich ingeschreven om toe te groeien naar 3,25 fte
BSC’s. Het rijk vergoedt dan € 63.516,--. Er is daarbij cofinanciering nodig van € 97.440,-. De
cofinanciering mag ook bestaan uit bestaande middelen.
In Montfoort is 1,3 fte werkzaam binnen deze regeling als ZZP-er. De formatie is verspreidt
over een drietal functionarissen. De overige fte’s zijn werkzaam binnen andere sectoren als
onderwijs, sport, cultuur, welzijn en kinderopvang.
2.2

Doel beleidskader

Het doel van het beleidskader is om de uitgangspunten van de gemeente neer te zetten voor
de verdere invulling van de BSC. Door de uitgangspunten krijgen de betrokkenen inzicht in
de visie van de gemeente op het stimuleren van sporten, bewegen en meedoen in Montfoort.
2.3

Doelgroep beleidskader

Het beleidskader is in principe gericht op alle inwoners, sportverenigingen, culturele
instellingen, scholen en zorginstellingen van de gemeente Montfoort. De regiegroep, die is
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ontstaan in de opstartfase van invulling van de BSC, gaat ook gebruik maken van het
geactualiseerde beleidskader. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan de jeugd.
2.4

Demografische gegevens en andere ontwikkelingen

.

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal inwoners en leeftijdscategorieën in n
hieronder een bevolkingsprognose zoals opgenomen in het RIGO woningmarktonderzoek
Montfoort d.d. 15-12-2015. De aanstaande ontgroening en vergrijzing is duidelijk zichtbaar.
Aantal inwoners kern Montfoort
2015

2015 - 2020

2020 - 2030

0 tot 15 jaar

1.910

- 200

- 285

15 tot 25 jaar

1.155

- 45

- 210

25 tot 40 jaar

1.605

- 115

- 130

40 tot 55 jaar

2.275

- 215

- 675

55 tot 65 jaar

1.175

100

190

65 tot 75 jaar

1.135

- 10

- 20

645

210

540

9.900

- 275

- 590

75 +
totaal

Aantal inwoners kern Linschoten
2015

2015 - 2020

2020-2030

0 tot 15 jaar

745

-

120

-

190

15 tot 25 jaar

500

-

20

-

135

25 tot 40 jaar

540

-

35

-

35

40 tot 55 jaar

845

-

135

-

320

55 tot 65 jaar

485

45

0

65 tot 75 jaar

425

20

40

75 +

160

105

290

totaal

3.700

-

140

-

350

De cijfers spreken voor zich en vormen een duidelijke uitdaging voor de toekomst en het
voornemen het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Hoewel lastig met elkaar te
vergelijken in verband met andere leeftijdscategorieën die gebruikt worden laten de leerlingprognoses van 2015 – 2030, op hoofdlijnen, een soortgelijk beeld zien. Verder valt als
maatschappelijke ontwikkeling nog te melden de tendens dat meer mensen deel gaan
nemen aan het ongebonden sporten en bewegen.
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3.

Beleidskader

De gemeente actualiseert het beleid om richting te geven en te zorgen dat ‘neuzen dezelfde
kant opstaan en opgaan’. Dit geactualiseerde beleidskader dient als uitgangspunt en
referentiekader voor de inzet van de BSC’s en de organisatie van sport- en
beweegactiviteiten voor de komende periode.
3.1

Uitgangspunten gemeente

Voor het beleid van de gemeente bij het actualiseren van deze nota heeft de gemeente
vooraf uitgangspunten bepaald. Deze zijn door middel van een raadsinformatienota op 9
augustus jl. met de gemeenteraad gedeeld.


Het rijksbudget voor de combinatiefunctionaris / buurtsportcoach is taakstellend voor
de uitvoering van deze nota en bedraagt voor 2017 € 63.516,--; wijziging rijksbudget
betekent wijziging beleid

Het rijksbudget is taakstellend.


Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen bestaande faciliteiten;

Kwaliteit en kwantiteit van de sportfaciliteiten maken geen onderdeel uit van het rijksbeleid.
Sportfaciliteiten vallen onder het gemeentelijk accommodatiebeleid en worden dus in deze
actualisatie evenals in de vorige periode niet meegenomen. Medegebruik van elkaars
faciliteiten is mogelijk.


Betrek de regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen bij de opstelling van de nota;

Belangrijk punt bij het actualiseren van de nota is het creëren van draagvlak. Hiervoor is bij
de start van het project in 2012 de regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen opgericht.
Vertegenwoordigers van sport, welzijn, zorg, onderwijs, kinderopvang, fysiotherapie en het
jeugdteam zijn hierbij betrokken. Deze groep is ‘springlevend’ en is sterk betrokken bij de
actualisatie van de nota.


Breng meer focus aan in de activiteiten van de professionals / buurtsportcoaches

Samen met de coördinator van de BSC’s is geconstateerd dat de huidige activiteiten
zodanig succesvol zijn dat het overzicht wat verloren lijkt te gaan. Het succes en het
enthousiasme van de buurtsportcoaches en vrijwilligers is dermate groot dat dit voor de
toekomst niet houdbaar is binnen de gestelde financiële kaders. Vele werkzaamheden
worden verricht in ‘eigen’ tijd en dat is structureel niet wenselijk. Meer focus is noodzakelijk.
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4.

Samenvatting evaluatie nota 2012 – 2016

Op deze plek worden alleen de conclusies van de evaluatie weergegeven. Meer informatie is
als bijlage bij deze nota gevoegd. Samenvattend is de volgende conclusie getrokken uit de
evaluatie van de afgelopen periode.
1. Meer focus is noodzakelijk om ‘overbelasting’ van de diverse professionals en
vrijwilligers te voorkomen en om te voorkomen dat de werkzaamheden te versnipperd
worden uitgevoerd; terug naar de basis c.q. basisschoolleerlingen.
2. Meer samenwerking zoeken met jeugdteam / jeugdloket / basisonderwijs t/m 14 jaar
3. Bewegen en Meedoen in verenigingsverband of individueel blijft een belangrijk
onderwerp; het verenigingsleven is het cement van de samenleving. Sommige
sportverenigingen hebben te maken met ledenverlies en vinden het lastig voldoende
vrijwilligers of bestuursleden te vinden. De buurtsportcoach kan een verbindende rol
spelen door het organiseren van activiteiten in samenwerking met meerdere
verenigingen of bestuurlijk te ondersteunen om samenwerking te zoeken met ‘zuster’
verenigingen.
4. Let op demografische gegevens en de gevolgen daarvan en andere
maatschappelijke ontwikkelingen.
.
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5.

Doelgroepen

De doelgroepen voor het gemeentelijk sportbeleid voor de komende periode en de inzet van
de BSC wordt hieronder weergeven.
5.1

Doelgroepen

De doelgroepen waar we ons de komende tijd op richten zijn ongewijzigd met de
doelgroepen uit de ‘oude nota’. Wel worden in deze nota prioriteiten aangegeven. De
volgende doelgroepen willen wij noemen in volgorde van belangrijkheid:


Jongeren met een beperking



Ouders en hun rol



Kinderen in de basisschoolleeftijd + (4-14 jaar)



Basis onderwijs nog meer kennis laten maken met sport



Jeugd met overgewicht



Jeugdigen die in een sociaal isolement leven;



Voortgezet Onderwijs

Dit zijn doelgroepen waar in activiteiten voor kunnen worden georganiseerd. Het is van
belang keuzes te maken en niet te veel tegelijk te willen. Prioritering is noodzakelijk.
5.2

Regiegroep

Er is een regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen. Dat is een groep enthousiaste
gemotiveerde personen die graag bereid zijn met ons en de BSC’s mee te denken. De
belangrijkste taak van de regiegroep is het bepalen van de prioriteiten in doelgroepen en
activiteiten. De verslagen van de vergaderingen van de regiegroep zijn bijgevoegd.

Figuur 5.2;

een aantal leden van de regiegroep Sport, Bewegen en Meedoen
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6.

Doelen en doelstellingen

Montfoort heeft een prachtig verenigingsleven en het (basis)onderwijs is van goede kwaliteit.
Beide partijen hebben last (gehad) van de bezuinigingen en de economische crisis, maar
ondanks dat doen het merendeel de verenigingen, de scholen en zorginstellingen het nog
steeds goed. Een aantal verenigingen worden geconfronteerd met soms aanzienlijke
dalende ledenaantallen. Dit is zorgelijk. De gemeente Montfoort wil doorgaan met de
regeling van de buurtsportcoach, naar de (sport)verenigingen en onderwijsinstellingen.
6.1

Algemene landelijke doelstellingen

Het Rijk heeft voor de oude regeling van de combinatiefunctie algemene doelstellingen
opgesteld (zie website: www.combinatiefuncties.nl). De middelen waarmee de rijksoverheid
de doelen van de regeling wil bereiken zijn:


Het uitbreiden van het aantal (brede) scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel
het primair als het secundair onderwijs.



Het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke
meerwaarde en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de
wijk.



Het bevorderen van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rondom scholen
voor alle leerlingen.



Het bevorderen dat de jeugd tot en met 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer
kunst- en cultuurvormen.

6.2

Hoofddoelstellingen gemeente Montfoort

Het is belangrijk dat er doelen geformuleerd worden. Deze doelen zijn nodig, zodat deze
nagestreefd kunnen worden. Het traject van de BSC focust zich op de jeugd en dan met
name de kinderen in de basisschoolleeftijd conform de richtlijnen van het rijk.
Voor de periode van 2017-2020 stellen wij de volgende hoofddoelstellingen voor. Deze
doelen zijn:


Ten behoeve van basisschoolleerlingen een nog solidere sportieve basis aanleren
zodat in een later stadium bij eventuele uitval gemakkelijker weer sportieve
activiteiten opgepakt worden.



Kinderen een gezonde levensstijl bieden en aanleren ( in samenwerking jeugdteam)



Huidige diverse aanbod aan (sport)voorzieningen zoveel als mogelijk in stand houden
(meer

samenwerken of realisatie van omniverenigingen werden bijvoorbeeld

genoemd).
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Naast de drie hoofddoelen is een aantal subdoelen neergezet.


Sportverenigingen en culturele instellingen versterken



Sportverenigingen en culturele instellingen stimuleren een aanbod voor
scholen, naschoolse activiteiten, in de wijk en/of voor specifieke
doelgroepen te ontwikkelen



Terugdringen van gezondheidsproblemen (ook preventief en ook via
ouders)



Kennismaking met en actieve beoefening van kunst en cultuur
bevorderen, op en rond scholen



Kinderen en jongeren de kans geven hun talenten (op sport- of
cultureel gebied) te ontdekken en te benutten



Gemeente richt zich op breedte sport en een groot recreatief aanbod

Deze doelen zijn samen met de regiegroep geformuleerd. In overleg met de regiegroep
worden de doelen nader geconcretiseerd.
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7.

Werkwijze en prioriteiten

7.1

Samenwerking

Er is voor goede voorbeelden gekeken en contact onderhouden met andere gemeenten,
Sportservice Midden-Nederland, het NOC/NSF en het instituut voor Sport en Bewegen.
7.2.1 Organisatie
Er is een coördinator buurtsportcoach. De coördinator buurtsportcoach geeft sturing en
leiding aan het traject van de buurtsportcoach, maar voert zelf ook de taken uit van de BSC.
De coördinator staat in verbinding met de gemeente, de buurtsportcoaches van de kernen
Linschoten en Montfoort en de regiegroep. De regiegroep is uit de twee kernen ontstaan.
Deze regiegroep bestaat uit mensen van verschillende sportverenigingen, culturele
instellingen, scholen, BSO, fysiotherapie en beleidsmedewerkers van de gemeente en wordt
meestal ook bijgewoond door de wethouder. De regiegroep komt op afspraak bij elkaar en
bespreekt de wensen en behoeften van Montfoort en Linschoten. Vanuit deze wensen en
behoeften stelt de regiegroep een programma aanbod (activiteitenkalender) op. Dit
programma aanbod wordt terug gekoppeld naar de gemeente.
7.3

Personeel en organisatie

Net als in het verleden is het ook voor de komende periode niet de bedoeling dat de
gemeente zelf personeel in dienst neemt. De bemoeienis van de gemeente beperkt zich tot
beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, financiering, verantwoording,
coördinatie en monitoring. Op dit moment worden de werkzaamheden verricht door ZZP-ers.
Tijdens de kwartiermakers fase wordt bekeken of er verenigingen c.q. instellingen zijn die de
werkgeversrol op zich willen nemen.
7.4

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit een brede groep mensen, uit Montfoort en Linschoten, die actief
zijn binnen de sectoren sport, onderwijs, welzijn, jeugdteam, cultuur en de zorg. Deze
mensen komen op afspraak bij elkaar om de wensen en behoeften van de kernen
Linschoten en Montfoort met elkaar te bespreken. Door de wensen en behoeften in kaart te
brengen ontstaat er een beeld van de kansen en mogelijkheden van vereniging, het
onderwijs, de zorginstellingen en de BSO’s. De kansen en mogelijkheden worden omgezet
naar een activiteitenprogramma. Deze groep vraagt en geeft advies aan de gemeente en
brengt ideeën in over de activiteiten die georganiseerd gaan worden. De regiegroep bepaalt
samen met de gemeente welke activiteiten er worden georganiseerd.
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7.4.1 Deelnemers regiegroep
De regiegroep bestaat in totaal uit bijna 20 mensen die actief zijn binnen de 2 kernen
Montfoort en Linschoten. Zij kunnen tijdens de bijeenkomst aangeven wat de uitgangspunten
en de wensen van de gemeente zijn. Vanuit de gemeente wordt gezorgd voor coordinatie.
De coordinator heeft tot taak in nauw overleg met de regiegroep op zoek te gaan naar
manieren om de activiteiten binnen de beschikbare financiële middelen plaats te laten
vinden. Het werkgeverschap van de buurtsportcoaches wordt in de overgangsfase bepaald
evenals de onderbouwing van de co-financiering.
7.5

Taakomschrijving buurtsportcoach

De taken van de buurtsportcoach in hoofdlijnen zijn:


Organiseren van sport- en beweegactiviteiten



Benaderen en betrekken lokale partners



Verbinden van de diverse partijen



Coördineren schoolsport toernooien en andere activiteiten bij de sportvereniging en
in de wijk



Aanspreekpunt voor (maatschappelijke) stages



Inzichtelijk maken van gezamenlijke versterkingspunten



Advies mogelijkheden in kaart brengen



Actueel houden website

Eén buursportcoach krijgt extra taken binnen zijn/haar takenpakket. Deze persoon moet ook
zorgen voor een extra stuk coördinatie dit traject. De coördinator buurtsportcoach neemt deel
aan de regiegroep. Hij/zij stuurt de andere buurtsportcoaches aan, beheert de
activiteitenkalender en zorgt voor communicatie richting de regiegroep en de gemeente. Hij
fungeert als de verbindende factor tussen de diverse partijen. Na de vaststelling van de nota
gaat de kwartiermaker aan de slag. In de bijlage treft u de taken van deze functionaris aan.
7.6

Activiteiten

De activiteiten die door BSC’s worden uitgevoerd en gecoördineerd, zijn laagdrempelig en
toelaatbaar voor iedereen van de doelgroep binnen de gemeente Montfoort.
7.6.1 Organisatie activiteiten
De activiteiten worden door de BSC’s georganiseerd en gecoördineerd. Dit kunnen ze niet
alleen. De vrijwilligers van verenigingen, scholen en zorginstellingen, hebben binnen de
kernen Montfoort en Linschoten een belangrijke rol.
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Deze vrijwilligers zorgen er namelijk meestal voor dat de activiteiten plaats kunnen vinden.
Er moet wel rekening worden gehouden met de drukke agenda’s van alle vrijwilligers. Er
mag geen verdrijving van vrijwilligers plaats gaan vinden.
7.6.2 Informatiebijeenkomsten
De gemeente organiseert samen met de buurtsportcoaches bijeenkomsten voor de
vrijwilligers en ouders. Tijdens deze bijeenkomsten komen de thema’s als alcoholgebruik en
positief coachen naar voren en worden ervaringen uitgewisseld.
7.6.2 Jaarlijkse activiteit
Met ingang van 2017 organiseert de gemeente samen met de coördinator van de
buurtsportcoaches een bijeenkomst ‘Sport, Bewegen en Meedoen’ in Montfoort en
Linschoten. Deze bijeenkomst is eerder georganiseerd en was een succes en werd als zeer
positief ondervonden. De aanwezigen kregen tijdens deze avond de gelegenheid om hun
eigen ideeën wat betreft samenwerking te vertellen. Deze ideeën worden mee genomen in
het proces van de buurtsportcoach.
7.7.

Randvoorwaarden en prioriteiten

De randvoorwaarden gaan over de middelen, de financiële richtlijnen en de prioritering van
de werkzaamheden en de beleidsmatige activiteiten.
7.7.1 Middelen
Er is een aantal kansen van de gemeente om doelgroepen, die om de één of andere reden
niet deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten, wel te kunnen activeren en te
laten participeren. Voor gezinnen met een laag inkomen wordt extra reclame gemaakt om
deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Deze gezinnen kunnen een lidmaatschap bij
een vereniging vaak niet betalen. De kinderen kunnen voor ondersteuning bij het
Jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds terecht. Daarnaast is er in het kader van het
minimabeleid de declaratieregeling maatschappelijke participatie, uitgevoerd door Ferm
Werk. Als er meer gebruik van deze regeling wordt gemaakt wordt voldaan aan een van de
algemene doelen die zijn gesteld namelijk dat deze groep ook kan meedoen aan sporten,
bewegen en andere activiteiten.
Een meerjarenbegroting wordt in de kwartiermakers fase opgesteld. Taakstellend daarbij is
het budget dat vanuit het rijk vanaf 2017 e.v. voor de BSC beschikbaar wordt gesteld.
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7.7.3. De rand voorwaardelijke prioriteiten
Uit de evaluatie en de gesprekken met de leden van de regiegroep Sport en Bewegen
hebben wij een aantal prioriteiten gedestilleerd. Terug naar de basis en het basisonderwijs
tot 14 jaar. Een goede sportieve basis gelegd in de jeugd leidt op latere leeftijd tot blijvende
belangstelling voor beweegactiviteiten. Dit pleit voor meer samenwerking met basisonderwijs
en het jeugdteam. Hier liggen kansen. Daarnaast is het van belang het huidige brede aanbod
aan (sport) verenigingen te handhaven. Verbinden en samenwerken is daarbij het credo.
Goed voorbeeld daarvan is de onlangs gerealiseerde samenwerking tussen beide
volleybalverenigingen in onze gemeente.
Prioriteit 1: bewegen in het basisonderwijs (o.a. voorbereiden 3e beweegles) starten,
organisatorische wijzigingen doorvoeren;
Samen met het basisonderwijs wordt ingezoomd op een zogenaamde 3 e beweegles na
schooltijd voor specifieke groepen. Deze les kan gezien worden als een motorische remedial
teaching en wordt door het basisonderwijs omarmd. Uit onderzoek is gebleken dat de
kwaliteit van het bewegen in de leeftijdsklasse van 6 – 14 jarigen invloed heeft op het
sporten als de volwassen leeftijd wordt bereikt. Kwalitatief goed beweegonderwijs leidt tot
blijvende belangstelling voor sporten op latere leeftijd na een periode dat niet gesport wordt,
Dit willen wij bevorderen. Daarnaast vindt overleg plaats met het basisonderwijs om kansen
en belemmeringen te onderzoeken om het bestaande gymnastiekonderwijs naar een nog
hoger plan te trekken.
Prioriteit 2: voorliggend voorziening samen met coördinator jeugdteam (aangepast sporten)
opbouwen; in regionaal verband is ook mogelijk.
Het jeugdteam heeft geconstateerd dat het in onze gemeente ontbreekt aan een
voorliggende voorziening op het gebied van sport en bewegen. Dit heeft er toe geleid dat
partijen met elkaar in contact zijn getreden en de handen ineen hebben geslagen. Verbinden
dus. Talentcoaching zal ontwikkeld worden. De talentcoach kan jongeren motiveren om
vanuit sport en bewegen het best uit zichzelf te halen. Na indicatie door het jeugdteam kan
vervolgens gestart worden met het vergroten van het eigen inzicht in de mogelijkheden en
sociale participatie. Nadruk ligt daarbij op het actieve burgerschap (meedoen).
Prioriteit 3: samen met verenigingsleven en anderen huidige aanbod sport- en beweeg
Voorzieningen handhaven/verbinden en versterken door o.a. continueren
beweegloket.
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Een belangrijk onderdeel van het taken pakket is het coördineren en aan elkaar verbinden
van activiteiten op het gebied van sport, welzijn, cultuur, zorg en basisonderwijs. Bestaande
activiteiten zoals het inrichten van het beweegloket waarbij fysiotherapie verbonden worden
met sport wordt blijvend ondersteund.
In tweede instantie (als blijkt dat daar formatieve ruimte voor) is:
Prioriteit 4: organiseren culturele en sportieve activiteiten in het Cultuurhuis Linschoten.
Op dit moment is er een vacature voor de cultuurfunctionaris werkzaam binnen het
cultuurhuis De Brede Vaart. Na besluitvorming in uw raad wordt bezien of deze functie
behouden kan blijven. Wij hechten eraan de focus te leggen op eerder genoemde 3
onderwerpen maar ontkennen niet dat juist binnen het Cultuurhuis Linschoten ruimte zou
moeten zijn voor een BSC.
Prioriteit 5: beweegactiviteiten voor ouderen
Vergrijzing en vereenzaming zijn maatschappelijke tendensen. In dit kader krijgt dit
onderwerp echter de laagste prioriteit. Binnen de grenzen van onze gemeente is een groot
aantal maatschappelijke organisaties actief die ouderen als doelgroep hebben omarmd.
Meer bewegen voor ouderen behoort tot het reguliere activiteiten pakket van de SWOM en
andere organisaties. Hoewel een belangrijke maatschappelijke tendens vinden wij dat deze
doelgroep in het kader van de BSC als laagste geprioriteerd moet worden. Bovendien maakt
de doelgroep ouderen geen onderdeel uit van de wettelijke doelgroepen. Investeren in deze
doelgroep houdt dus in dat gemeentelijke middelen beschikbaar moeten komen.
7.7.4 De beleidsmatige activiteiten
Hieronder een overzicht van de beleidsmatige activiteiten voor de komende periode. De
meer uitvoerende activiteiten worden door de coordinator in samenspraak met de regiegroep
en de gemeente ingevuld (zie voor een niet uitputtend overzicht de verslagen van de
regiegroep die als bijlage bij de nota zijn gevoegd).
Beleidsmatige activiteiten
Wat

Leeftijdscategorie

Wie

Verhogen kwaliteit van

8 – 13/14 jaar

Buurtsportcoach en

bewegen met o.a. 3e

basisonderwijs

beweegles (motorische
remedial teaching na
schooltijd)
14

Realiseren voorliggende

14 – 18 jaar

voorziening jongeren met

Talentcoach in samenspraak
met Jeugdteam en BSC

een beperking
Verbindingen leggen tussen

Alle leeftijdsgroepen

Coördinator en

diverse partijen (o.a.

buurtsportcoach samen met

beweegloket voor jong en

verenigingen en fysio. E.a.

oud)
Uitvoerende activiteiten
Wat

Leeftijdscategorie

wie

Activiteitenoverzicht 2017 –

cf. gestelde prioriteiten

Coordinator samen met

2020 opstellen (zie

regiegroep en college

genoemde concrete
activiteiten uit verslagen
regiegroep in bijlage
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8.0

De kengetallen

Om te kunnen beoordelen of het beleid zoals omschreven in deze nota ook daadwerkelijk
gerealiseerd is nemen wij in dit hoofdstuk een aantal meetbare resultaten op. We maken
daarbij merendeels gebruik van cijfers van de GGDru die elke 2 jaar voor onze gemeente
een aantal kengetallen zichtbaar maakt.
Onderwerp

Resultaat 2015

Resultaat 2016

Resultaat 2020

Activiteiten zoals opgenomen in

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Doel is alles

activiteitenplan uitvoeren
Lid van een sportvereniging

uitvoeren
87%

83% (raming)

10 – 12 jarigen
Lid van een sportvereniging 13

niveau handhaven
87%

88% (raming)

– 17 jarigen
Beweegt/sport wekelijks bij een

Huidige hoge
niveau handhaven

89%

89%

club, sportschool of vereniging
Beweegt dagelijks (excl. van en

Huidige hoge

Huidige niveau
handhaven

Niet gemeten

25%

30%

Behoud van huidige diverse

Huidige niveau

Huidige niveau

Huidige niveau

sportaanbod zowel in

handhaven

handhaven

handhaven

naar school) conform de
beweegnorm van 1 uur per dag
13 – 17 jarigen

verenigingsverband als
individueel
Wij zijn blij met de resultaten zoals gemeten door de GGDru in de jaren 2015 en 2016. Onze
gemeente springt er in de vergelijking echt in positieve zin uit. De overgrote meerderheid
van de gemeenten in de GGDru regio laat lagere percentages zien als het gaat om
deelname aan sportieve activiteiten en lidmaatschap van (sport)verenigingen. Een groot
compliment en uitdaging voor de komende periode voor onze (sport) verenigingen en
buurstsportcoaches werkzaam in onze gemeente om dit minimaal op het huidige niveau te
behouden!
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9.0

Tot slot

De nota heeft als titel ‘Terug naar de basis’. Breng focus aan in de activiteiten van de
buurtsportcoach is een van de uitgangspunten. Deze opvatting wordt gedragen door ons en
door de regiegroep Sport en Bewegen. De bottom up benadering en het zoeken naar
draagvlak in de samenleving voor deze nota is van groot belang. Conclusie op hoofdlijnen is
werk nog beter samen met basisonderwijs, het jeugdteam en elkaar. Daarnaast willen wij
het huidige rijk geschakeerde verenigingsleven zoveel als mogelijk behouden ondanks de
ontgroening/vergrijzing. Sleuteltekst is, zoals mooi verwoord door een lid van de regiegroep:
“Mijn devies is: kijk meer naar buiten, leer van elkaar en belangrijker help elkaar. Daar
worden we samen beter van. Binnen onze kernen is een grote diversiteit en aanbod van
verenigingen, sportief en cultureel zitten we nu goed. Dit moeten we zo houden. Mensen
hebben nu wat te kiezen. Niemand is erbij gebaat als het aanbod kleiner wordt, dan zoeken
ze hun heil elders. Samenwerken en verbinden van activiteiten van verenigingen en
instellingen is de sleutel voor de toekomst. Alleen op deze manier kunnen we het aanbod
divers en aantrekkelijk houden. Dit komt de leefbaarheid in beide kernen ten goede en daar
profiteren we uiteindelijk allemaal van. De buurtsportcoach kan ons daarbij ondersteunen
door activiteiten en organisaties met elkaar te verbinden en gezamenlijk activiteiten te
organiseren”. Samenwerken en verbinden is echt de sleutel van de toekomst oftewel
SAMEN maken we Montfoort en Linschoten leuker”.
Burgemeester en wethouders van Montfoort
De secretaris

de burgemeester

Drs. M.P.C. Gadella-van Gils

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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