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Geachte voorzitter, geachte leden van de Raad,

Voor u ligt het businessplan Sportbedrijf Doetinchem. Graag maak ik namens Sportservice Doetinchem van 
de gelegenheid gebruik om nogmaals te benadrukken dat de komst van het sportbedrijf Doetinchem een 
enorme impuls kan gaan geven aan ‘Doetinchem in Vorm’.  
 
De belangstelling voor het beleidsveld sport is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De sportsector was zelfs 
de eerste sector die na de semi-lockdown weer aan de slag kon. Gelukkig maar, zo konden we de corona-
kilo’s en eenzaamheid te lijf. Maar sport maakt niet alleen fit en vitaal, het draagt ook bij aan de sociale 
cohesie en maatschappelijke participatie!  
 
Sinds de kerntakendiscussie van maart 2015 is Sportservice Doetinchem daarom met veel enthousiasme 
één van de gesprekspartners om te onderzoeken of een verregaande samenwerking binnen één centrale 
uitvoeringsorganisatie ‘het Sportbedrijf’ potentie heeft in de gemeente Doetinchem. Het afgelopen jaar 
hebben we samen met de partners onder leiding van de kwartiermaker en de beleidsmedewerker van de 
gemeente, gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van het Businessplan. Een weg die niet zonder 
hobbels was, maar waarin we wel steeds met elkaar het einddoel voor ogen hebben gehouden. Ook na het 
uitstappen van SAZA hebben we samen met Rozengaarde en BUHA het proces constructief kunnen 
vervolgen en zijn we samen tot een businessplan gekomen waar alle partijen zich aan hebben 
geconformeerd! 
 
Uiteraard hebben we het afgelopen jaar ook menige discussies gevoerd, want verandering zorgt voor 
onzekerheid. Wat betekent het opgaan in een Sportbedrijf voor onze organisaties en onze medewerkers? 
Maar ook hebben we de vele kansen en voordelen van het sportbedrijf in beeld gebracht. Om er maar eens 
drie te noemen: 
 doordat accommodaties onder één dak en organisatie worden samengevoegd, kunnen we vraag en 

aanbod véél beter op elkaar afstemmen (en daarmee de exploitatie verbeteren); 
 we kunnen onze medewerkers veel efficiënter inzetten en door de verbreding van de organisatie 

hebben we ook meer ontwikkelmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden voor ons personeel; 
 en we kunnen vanuit één organisatie de verenigingsondersteuning nog meer op maat gaan organiseren 

en voor de inwoners alles simpel via één loket gaan aanbieden.  
 
In de afgelopen maanden hebben we al kunnen ervaren hoe het ‘Sportloket” in de toekomst zijn 
meerwaarde heeft. Alle verenigingen zijn tijdens de corona-periode vanaf één plek ondersteund en 
begeleid om het sporten na corona weer op te starten. De verenigingen hadden een centraal 
aanspreekpunt waar men met alle vragen terecht kon en proactief geholpen konden worden. Dit heeft 
enorm geholpen bij een snelle herstart. Hoe mooi is het als het Sportbedrijf dat straks voor alle sporters in 
Doetinchem kan gaan doen?  
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En wat de corona-periode ons ook nog meer heeft geleerd, is dat het tijd is dat we onze eigen onzekerheid 
opzij moeten zetten en over onze schaduw heen moeten stappen om dit ook in de toekomst mogelijk te 
blijven maken en te zorgen voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur in Doetinchem. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat we met de kennis, expertise en accommodaties van partners als Rozengaarde 
en BUHA samen nog veel meer kunnen bereiken en de sport in Doetinchem nog veel beter kunnen inzetten 
voor al onze inwoners. Een uitstekend en mooi zwembad wat de gehele regio bedient, mooie en goed 
onderhouden accommodaties en natuurlijk de unieke sportstimuleringsactiviteiten. Stuk voor stuk mooie 
bouwstenen die samen een nog sterker fundament kunnen leggen onder de toenemende rol van sport in 
de maatschappij en meer specifiek voor de inwoners van Doetinchem. De doorontwikkeling naar een 
sportbedrijf is dan ook de ideale stap om met elkaar een enorme impuls geven aan alle doelstellingen van 
‘Doetinchem in Vorm’!  

 

Wij adviseren de raad dan ook om in te stemmen met het raadsvoorstel, zodat de rol van sport en bewegen 

binnen de Doetinchemse samenleving verder versterkt kan worden!  

 

 

Namens Sportservice Doetinchem, 

 

 

 

 

 

Jan Smit Madelon Nolsen 

Voorzitter bestuur Sportservice Doetinchem Manager Sportservice Doetinchem 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


