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1. Inleiding
Begin januari 2016 ontving de Sociale Raad de Sportnota 2016- 2019. We stellen het op prijs dat de
behandeling van de nota in de RTG is uitgesteld zodat de Sociale Raad advies kan uitbrengen.
Beoordeling op hoofdlijnen
Als positief beoordeelt de sociale raad de visie en uitgangspunten op sport en bewegen. Wij zijn het met de
gemeente eens dat voor een vitale samenleving er voldoende sport en beweegmogelijkheden.
Wij constateren dat in het staande beleid het Participatiefonds mogelijkheden biedt aan ouders van kinderen in
een hulpverleningstraject. Wij zijn mening dat het Participatiefonds ook mogelijkheden zou moeten bieden aan
ouders van kinderen die niet in een hulpverleningstraject zitten, maar onvoldoende financiële middelen
hebben.
Wij constateren dat de gemeente met haar beleid vooruitloopt op de gegevens die bepaalde onderzoeken
opleveren. De resultaten van onderzoeken zoals het project Gelderse Sportmonitor en project Aangepast
Sporten zijn opgeleverd, vormen geen input voor concrete acties. We zijn van mening dat de analyse van deze
gegevens aanleiding kunnen zijn voor het aanpassen van het beleid op het gebied van sport- en
beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking in brede zin.
De inzet van een combinatiefunctionaris beoordeelt de raad als een goede ontwikkeling. Deze functionaris kan
een signaleringsfunctie binnen een wijk hebben en de verbinding vormen tussen sportverenigingen en
sportinitiatieven en de gemeente. Op zichzelf is het goed dat er een kwartiermaker komt, maar de raad vindt
het onduidelijk wat die kwartiermaker gaat doen.
Op basis van deze beoordeling op hoofdlijnen heeft de raad twee adviezen voor de gemeente.
De Sociale Raad ondersteunt de visie dat prestatie bij sport niet voorop staat in het kader van de financiële
middelen. Toch zien we de lokale topsporter als stimulator voor sporten en bewegen.

2. Adviezen
De sociale raad heeft enkele adviezen voor de verbetering van de nota en het beleid van de gemeente.
Paragraaf 2.2 Resultaten Sportbeleid(p.4)
Besteed in de Sportnota aandacht aan de mogelijkheden van financiële ondersteuning van ouders met kinderen
die niet in een hulpverleningstraject zitten en over onvoldoende middelen beschikken om hun kinderen te laten
deelnemen aan sport en bewegen.
Paragraaf 2.2.2 Project aangepast sporten (p.8) en Gelderse Sportmonitor (p.9)
De gemeente constateert dat inzicht en afstemming over de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking
wenselijk is. De raad adviseert de gemeente Aalten duidelijk te maken wat de uitkomsten van de onderzoeken
zijn, hoe ze worden gecommuniceerd, aan wie en wat deze uitkomsten gaan betekenen voor de sportnota. Juist
deze gegevens zijn van groot belang voor de bepaling van interventies door de gemeente.
Daarnaast adviseren we de gemeente de uitkomsten en de analyse van de Gelderse Sport Monitor aan de
Sportnota toe te voegen en aan te geven of de conclusies aanleiding zijn om de inhoud van de Sportnota bij te
stellen.
Paragraaf 2.2.5 Topsport (p.14)
Blijf aandacht geven aan de topsport (ook gehandicapten topsport) in Aalten zodat daar ook een aantrekkende
werking van uitgaat. Robert Geesinkbult is daar een voorbeeld van.
Paragraaf 4.4 Sport- en beweegstimulering: invulling combinatiefunctie
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In de nota staat dat de taak van de kwartiermaker voor de rol van combinatiefunctionaris processtappen op te
pakken. Onduidelijk is waar die processtappen op gericht zijn en tot welk resultaat dat moet leiden. De raad
adviseert de gemeente om een duidelijke resultaatopdracht voor de kwartiermaker te formuleren.

3. Vervolgtraject
De sociale raad verwacht dat zij met deze reactie en adviezen bijdraagt aan een aanscherping van goed
sportbeleid in Aalten.
De sociale raad zal het op prijs stellen in het proces van deze beleidsontwikkeling betrokken te blijven.
Met belangstelling ziet de sociale raad uw reactie binnen de afgesproken termijn van 4 weken tegemoet.
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