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Onderwerp 
Ridderkerkse kadernota Sport en Bewegen 2015-2020 "Bewegend Verbinden" 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Ridderkerkse kadernota Sport en Bewegen 2015-2020 "Bewegend Verbinden" vast te stellen en 
hiermee in te stemmen met de visie: 

 

"Sport en bewegen zijn een essentieel onderdeel van het leven. Het draagt bij aan een 
gezonde, actieve, duurzame, sociale en veilige samenleving en is vooral leuk om te doen.  Voor 
iedere inwoner van Ridderkerk moet een beweegaanbod beschikbaar zijn, zodat iedereen een 
leven lang ongeacht de mentale of fysieke conditie actief mee kan doen."  

 
Inleiding 
De huidige sportnota Ridderkerk is qua inhoud en aansluiting met de landelijke en plaatselijke 
ontwikkelingen niet meer actueel.  
Het is een gegeven dat Bewegen in de meest ruime zin steeds belangrijker geworden is en dat vraagt 
om een nieuwe visie. Daarbij staan we aan de vooravond van de implementatie van de 
decentralisaties van taken naar de gemeenten en deze ontwikkelingen bieden aanleiding om de 
voorliggende Nota Bewegend Verbinden op te stellen. 
In 2013 is gestart met een interactief proces met de maatschappelijke partners in Ridderkerk. De input 
van de partners was overwegend van operationele aard. Uit deze bijdragen bleek dat er nadrukkelijk 
behoefte is aan, nieuwe, kaders waaraan ontwikkelingen op het gebied van sporten en bewegen 
kunnen worden getoetst. We hebben bewust gekozen om eerst de kaders vast te stellen om een 
gedragen uitvoeringsplan te kunnen ontwikkelen. Het uitvoeringsplan zullen we na vaststelling van 
voorliggende kadernota samen met de partners ontwikkelen.    
 
Beoogd effect 
Duidelijke toetsbare kaders op het gebied van sporten en bewegen in de meest ruime zin.    
 
Relatie met beleidskaders 
- Nota Volksgezondheid 
- Vrijwilligersbeleid 
 
Decentralisaties: 
Beleidskader Jeugdzorg 2.0 
Beleidskader Participatiewet 
Beleidskader WMO/awbz 
 
Argumenten 
Er is binnen de Ridderkerkse samenleving behoefte aan een kader op het gebied van sport en 
bewegen waarbinnen actviteiten, beleid, projecten, plannen, initiatieven en andere ontwikkelingen 
getoetst kunnen worden. We hebben bewust gekozen om eerst de kaders vast te stellen om een 
gedragen uitvoeringsplan te kunnen ontwikkelen. Het uitvoeringsplan zullen we na vaststelling van 
voorliggende kadernota samen met de partners ontwikkelen.   
 
 
 



Overleg gevoerd met 
Gemeentelijke interne organisatie;  
Stichting sport en Welzijn;  
steakholders uit de Ridderkerkse gemeenschap: grote groep maatschappelijke partners. 
 
Kanttekeningen 
Naar aanleiding van de interactieve sessies is geconcludeerd dat de operationale en pragmatische 
kracht bij de uitvoerende partijen en partners ligt. Het ontbreken van een duidelijke visie vanuit de 
gemeente was een veel gehoord punt. Wij hebben hieraan gehoor gegeven door een kadernota te 
ontwerpen, waar de kaders voldoende ruimte bieden voor de partners en burgers om zelf te opereren. 
Daar waar hulp noodzakelijk is, zullen wij als gemeente als aanjager en regievoerder optreden.  
 
Omdat de nota een kadernota betreft zijn er geen financiële consequenties of keuzes opgenomen. 
Hiermee voldoen wij niet aan de toezegging RRT 12/0051 om binnen het uitvoeringsprogramma 
financiële keuzes voor de raad mee te geven. Het in de nota geschetste kader is echter wel essentieel 
om keuzes te kunnen maken en hier is op dit moment behoefte aan.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In 2013 is op basis van de Startnotitie gestart met een interactief proces om samen met de 
maatschappelijke partners de Nota Bewegend Verbinden op te stellen. De input van de gehouden 
sessies was overwegend operationeel van karakter. De noodzaak voor het stellen van nieuwe kaders 
en randvoorwaarden werd hiermee aangetoond. 
Met de betrokken partners is gecommuniceerd dat er in het proces een terugkoppeling zou 
plaatsvinden van de inhoud en van het proces. 
Met het bijgestelde proces, om toch meer een kadernota op te stellen, worden de afspraken anders 
ingevuld. Bijgaande brief wordt verzonden aan deze partners om de proceswijziging toe te lichten. 
 
De vastgestelde Nota Bewegend Verbinden wordt verder uitgewerkt op de onderscheiden 
doelstellingen. Hiervoor worden de partners weer uitgenodigd. 
 
Evaluatie/monitoring 
De effecten van de nota zullen 1

e
 kwartaal 2016 worden geëvalueerd. 

 

Financiën  
De nota wordt uitgevoerd binnen bestaande kaders. 
 

Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De partners worden geïnformeerd over het bijgestelde proces door versturen van bijgaande brief.  
De kadernota Bewegend Verbinden wordt digitaal beschikbaar gesteld. 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Kadernota Bewegend Verbinden (123796) 
2. Brief aan partners bewegend verbinden (119628) 
3. Concept raadsbesluit kadernota Bewegend verbinden (123039) 
4. Raadsvoorstel Kadernota Bewegend Verbinden (123821) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


