
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 

 

 Doetinchem, 4 januari 2012 

ALDUS VASTGESTELD 12 JANUARI 2012 

 

Doetinchem in Vorm: sportbeleid 2012-2016 

 

 

Voorstel: Doetinchem in Vorm: Visiedocument vaststellen en van het 

Uitvoeringsprogramma 2012 kennisnemen. 

 

In dit voorstel leggen wij u twee documenten voor. Het eerste is de visie op sport voor de 

periode 2012-2016. Dit document heeft de titel: Doetinchem in Vorm: Visiedocument.  

Het tweede document is: Doetinchem in Vorm: Uitvoeringsprogramma 2012. Het is de 

bedoeling om de voortgang op het gebied van sport jaarlijks te bespreken aan de hand van het 

uitvoeringsprogramma. U kunt dan beoordelen of visie en uitvoeringsdocument met elkaar in 

overeenstemming zijn. 

 

Kaders uit drie documenten zijn van invloed op de voorstellen in Doetinchem in Vorm: 

1. Op 23 oktober 2003 hebt u de nota Lijnen op het Veld vastgesteld. Deze nota loopt van 

2003 tot 2007. Na 2007 is er geen nieuw sportbeleid meer vastgesteld. De kaders uit deze 

nota hebben wij tot nu toe aangehouden.  

2. Op 9 juli 2009 hebt u een besluit genomen over de evaluatie deelnamesubsidie en 

tariefwijzigingen. In dit besluit zijn de tarieven voor sportverenigingen vastgelegd. 

3. Bij de besprekingen over de voorjaarsnota op 9 juni 2011 is gesproken over de deelname-

subsidie en de incidentele subsidies sport. De gevolgen van deze besprekingen zijn verwerkt 

in Doetinchem in Vorm. 

 

Doetinchem in Vorm: Visiedocument 

In het visiedocument leest u dat wij de komende jaren de volgende missie hebben 

geformuleerd voor sport en bewegen in Doetinchem: 

 Door slimme verbindingen, binnen de sport en tussen sport en andere beleidsdomeinen, 

sportdeelname en een gezonde leefstijl van de Doetinchemse bevolking stimuleren. 

 

Deze missie sluit goed aan bij het gezondheidsbeleid en Wijkwerk nieuwe stijl. Ze past in het 

provinciale en landelijke sportbeleid. In het visiedocument hebben wij een theoretische context 

weergegeven. Verder schetsen wij op welke wijze Doetinchem invulling geeft aan het 

theoretisch kader. Ook gaan wij in op het proces van het formuleren van het sportbeleid. Wij 

hebben tevens een financiële paragraaf opgenomen. 

 

Doetinchem in Vorm: Uitvoeringsdocument  

In het visiedocument hebben wij de koers uitgezet. In het uitvoeringsdocument staat hoe de 

concrete vertaling eruit ziet. Wij passen het uitvoeringsdocument jaarlijks aan. In het 

uitvoeringsdocument staat ook de financiële vertaling per project. 

  

Financieel kader 

Over de projecten in het uitvoeringsdocument worden aparte besluiten genomen. Aan het 

visiedocument zijn twee financiële componenten toegevoegd. Het betreft de uitvoering van de 

deelnamesubsidie en de overloop van middelen van de kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs 

naar Sportservice Doetinchem.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Doetinchem in Vorm: sportbeleid 

2012-2016 en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

het Visiedocument vast te stellen en van het Uitvoeringsprogramma 2012 kennis te nemen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 januari 2012, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 


