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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

 
Sport geeft mensen plezier en voldoening. Ook is het een belangrijk middel ter bevordering 
van de (geestelijke) gezondheid, (sociale) participatie en betrokkenheid. Daarom streven wij 
in Ridderkerk naar een zo hoog mogelijke sportparticipatie. Iedereen op zijn/haar manier, 
iedereen op zijn/haar niveau. Een hoogwaardig en gevarieerd sportaanbod en een sterke 
sportinfrastructuur zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden.  
  
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Per 1 oktober 2013 beschikt Ridderkerk over een herziene sportnota. Met deze nota worden 
het sportbeleid, de beweegvisie en Ridderkerk sport- en beweeggemeente vervangen door 
één stuk. Deze nota geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente de softe- en harde sport 
infrastructuur vorm wil geven in Ridderkerk. De nota biedt tevens kaders en uitgangspunten 
voor de beleidsvelden waarbij sport als middel wordt ingezet. Hierbij is te denken aan 
gezondheid, jeugd en participatie.   
 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De vigerende sportnota liep formeel tot 2009. In 2009 is er wel een gemeentelijke 
beweegvisie ontwikkeld, maar geen nieuwe sportnota. Daarbij is de ontwikkelde 
beweegvisie nooit formeel voorzien van een uitvoeringsprogramma. Het 
uitvoeringsprogramma dat is opgesteld, is nooit als zodanig vastgesteld. Hierdoor zijn er op 
dit moment meerdere nota’s in Ridderkerk in omloop, die onderling een sterke overlap 
kennen, maar geen van alle actueel of leidend zijn.  
 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

De looptijd van de vigerende sportnota is overschreden. Ook is het herzien van het 
gemeentelijk sportbeleid al langere tijd een politiek bestuurlijke wens. Daarnaast spelen er 
binnen Ridderkerk diverse ontwikkelingen die het integraal herzien van het beleid wenselijk 
maken. Hierbij moet worden gedacht aan de komst van buurtsportcoaches1, de sportimpuls 
en veranderingen binnen de lokale sportsector die een ander beroep op de bestaande sport-
accommodaties doen. 
 
 

waar moeten we 
op letten?  
(risico’s en 
neveneffecten) 
 
 
 
 

Risico’s  
- De planning om tot de sportnota te komen, is ambitieus. Een veranderende politiek 

bestuurlijke prioriteitstelling kan mogelijk leiden tot het niet, volgens planning, realiseren 
van de sportnota. 

- De inhoud van de sportnota, met name de ambities en de beoogde wijze van 
realisering, wordt mogelijk beïnvloed door (nieuwe) bezuinigingen. 

- Eventuele (extra) bezuinigingen zijn mogelijk van invloed op medewerking van externe 
partners bij de ontwikkeling van de sportnota.  

 
 
 
 
 

                                                   
1 Voorheen combinatiefuncties.  
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Neveneffecten 
Een mogelijk neveneffect bestaat eruit dat het herformuleren van de gemeentelijke ambities 
en doelstellingen op het gebied van sport en bewegen tot gevolg kan hebben dat de 
gemeente Ridderkerk een andere rol gaat vervullen in de uitvoering van het sportbeleid dan 
de gemeente in het verleden heeft gedaan. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er extra 
personele en financiële capaciteit nodig is voor de implementatie en realisatie van de 
nieuwe gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van sport en bewegen.  
 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 

De implementatie en uitvoering van de sportnota behoort niet tot dit project.  

 
Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie doet er mee?  
(participatie) 

 
Wanneer Wat Wie 

 
September 2012  Opstellen startnotitie  Ambtelijk  
Oktober - december 2012 Vaststellen startnotitie  College B&W 

Raad 
November 2012 – februari 2013 Bestaande sport infrastructuur in kaart brengen 

Schetsen gewenste sport infrastructuur 
Ambtelijk 

Januari – april 2013 Gesprekken externe partijen Ambtelijk 
Portefeuillehouder 

Maart – juni 2013 Opstellen sportnota Ambtelijk 
Juli – september 2013 Vaststellen sportnota College B&W 

Raad  
 

 
 
 
- Sport en Welzijn 
- Sportverenigingen 
- Doelgroepen (vertegenwoordigende organisaties) 

 
 

Communicatie - SenW betrokken vanaf opstellen startnotitie 
- Externe partners medio december 2012.  

 
 

Evaluatie De evaluatie vindt na vaststelling van de sportnota door de raad plaats. Er wordt  
geëvalueerd met de verantwoordelijke portefeuillehouder, vertegenwoordiging van SenW 
en eventueel een aantal extern betrokkenen. 
 
 

Wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

- Personeel: de ontwikkeling van de sportnota vraagt ambtelijke inzet t.b.v. proces en 
ontwikkeling + input interne collega’s  + bestuurlijke capaciteit. Ook op de personele 
capaciteit van SenW wordt een beroep gedaan. 

- Financiën: naast de financiële doorvertaling van de benodigde personele capaciteit, 
zijn er voor de ontwikkeling van de sportnota middelen nodig voor de organisatie en 
facilitering van de bijeenkomsten met externe partijen.  
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Heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project heeft bestuurlijk draagvlak.  
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