
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.1 

 

 Doetinchem, 17 april 2013 

 

ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2013 

 

 

Vitale Achterhoek; sportvisie voor de Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

Het Sportkader Vitale Achterhoek vaststellen. 

 

Aanleiding 

De 8 Achterhoekse gemeenten willen de samenwerking op het gebied van sport intensiveren. 

Belangrijkste doel is om de krimpende en vergrijzende bevolking van de Achterhoek gezond en 

vitaal te houden. Het middel is het versterken van de sportinfrastructuur. Daaronder vallen 

accommodaties; voorzieningen in de openbare ruimte en breedtesportprojecten. Door de 

krachten te bundelen, verwachten wij de juiste accommodaties op de juiste locaties te 

realiseren. Ook denken wij een groter bereik en een hogere output van breedtesport-

projecten te kunnen ontwikkelen. ‘Vitale Achterhoek’ vormt de basis voor de samenwerking 

op beleidsmatig en uitvoerend niveau. De documenten worden gebruikt om richting te geven 

aan de onderlinge samenwerking. De colleges van burgemeester en wethouders staan achter 

Achterhoek Vitaal. Achterhoek Vitaal past binnen het breedtesportbeleid dat u hebt 

vastgesteld. Uiteraard worden voorstellen die voortkomen uit de samenwerking aan u 

voorgelegd.  

 

Wat staat er in het Sportkader Vitale Achterhoek?  

Door meer en intensiever samen te werken, kan de sportinfrastructuur van de Achterhoek 

worden verbeterd. Maar voordat de samenwerking plaatsvindt, is het belangrijk om met elkaar 

te bepalen waarop deze gebaseerd is. Voor welke problemen kunnen we samen een oplossing 

vinden en welke kansen kunnen we benutten? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de 

visie. Problemen zijn bijvoorbeeld de krimp van de bevolking en de afname van de bezetting 

van accommodaties die daaruit volgt. Een grote kans is het sportbeleid van de provincie 

‘Gelderland Sportland’. Op basis daarvan kan subsidie aangevraagd worden voor 

accommodaties en voor projecten.  

 

Welke ambities heeft de Achterhoek op het gebied van sport?  

In het Sportkader Vitale Achterhoek zijn vier ambities opgenomen:  

1. Door middel van sport en bewegen bijdragen aan een vitale Achterhoekse bevolking.  

2. De goede accommodaties op de juiste locaties (goede sportinfrastructuur) 

3. Een rijk sportaanbod en een passende sportinfrastructuur realiseren voor mensen met een 

beperking zodat zij binnen de Achterhoek hun aangepaste sport kunnen beoefenen.  

4. De sportinfrastructuur versterken om de regio nog aantrekkelijker te maken voor 

toerisme en recreatie, talentontwikkeling en de organisatie van evenementen. 

 

Waarom is er een agenda aan het Sportkader toegevoegd?  

Uit voorbereidende gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau is duidelijk geworden dat de 

samenwerking door alle gemeenten als een voordeel wordt gezien. Twee ontwikkelingen 

dragen eraan bij dat er parallel aan die visie al meer naar het vervolgproces en de concrete 

initiatieven wordt gekeken:  

1. Op dit moment vinden veel discussies en koersbepalingen plaats om een antwoord te 

geven op de vraagstukken die de krimp en vergrijzing opleveren. Sport kan een positieve 

en structurele bijdrage leveren aan het oplossen van verschillende hieraan gerelateerde 

problemen. We willen die rol zo snel mogelijk oppakken.  
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2. De provincie heeft zeer recent de kernsportplannen voor Gelderland vrijgegeven. Deze 

waren noodzakelijk voor het doen van kansrijke subsidieaanvragen. Wij schatten in dat de 

aanvragen meer kans maken op het moment dat deze in het begin van het traject worden 

aangevraagd. Dat betekent dat het nu het moment is om snel te schakelen. In de agenda is 

terug te vinden welke stappen nu genomen moeten worden om eind 2013 de eerste 

aanvragen te kunnen doen.  

 

Hoe verhoudt het Gelderse Sportbeleid zich tot het Sportkader Vitale 

Achterhoek? 

In het Sportkader Vitale Achterhoek zijn de ambities van de Achterhoekse gemeenten op het 

gebied van sport verwoord. Op basis van het document kan snel samenwerking worden 

gezocht. Het provinciale beleid Gelderland Sportland biedt kansen voor cofinanciering voor 

projecten of accommodaties. In verband met de provinciale deadlines is het van belang om op 

korte termijn gezamenlijke initiatieven aan te dragen. Daarom is het proces om zo snel 

mogelijk te komen tot gezamenlijke projecten opgestart. Door middel van een innovatieve 

bijeenkomst met beleidsmedewerkers, bestuurders, kernsportbonden en andere 

maatschappelijke partners worden kansrijke projecten geïnventariseerd. Vervolgens worden 

deze in de eerste helft van 2013 verder uitgewerkt. In het najaar kunt u er dan over besluiten. 

Wij sturen op het indienen van (een selectie van) de projecten in december 2013.  

 

Hoe wordt er invulling gegeven aan ambitie 3: sporten voor mensen met een 

beperking?  

In de beeldvormende raad van 11 april jl. is opgemerkt dat de derde ambitie niet sterk 

terugkomt in het document Sportkader Vitale Achterhoek. Daarom is toegezegd deze ambitie 

in dit raadsvoorstel verder uit te werken. De samenwerking op het gebied van sport wordt 

binnen de Achterhoek geïntensiveerd. Sporten voor mensen met een beperking is een 

onderwerp dat structureel op de agenda van het overleg is opgenomen. Nieuwe 

accommodaties moeten optimaal bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook bij aanpassingen in 

bestaande accommodaties worden de aspecten bereikbaarheid en toegankelijkheid voor 

mensen met een beperking meegenomen. Gemeenten vertalen de verantwoordelijkheid ook 

lokaal. Zo is het voorstel bij ‘richtlijnen en uitgangspunten voor sportaccommodaties in 

Doetinchem’ om te onderzoeken welke binnensportaccommodatie het best kan worden 

aangepast voor mensen met een beperking. Naast de harde infrastructuur is de zachte 

infrastructuur belangrijk. Het vinden van een aantrekkelijke aangepaste sport is vaak een 

uitdaging. Daarom is het belangrijk dat gemeenten van elkaar weten waar welke aangepaste 

sport beoefend kan worden. De gemeenten oriënteren zich op projecten die vraag en aanbod 

beter bij elkaar brengen. Een voorbeeld daarvan is ‘kies je aangepaste sport’. Niet alleen de 

Achterhoekse gemeenten spannen zich in om de ambities waar te maken. Ook de Provincie 

Gelderland zet zich in voor dit doel, volgt de ontwikkelingen en ondersteunt initiatieven op dit 

gebied.  

 

 In het document ‘Sportkader Vitale Achterhoek’, wordt ook ingegaan op evenementen. 

Daaronder vallen uiteraard ook evenementen voor mensen met een beperking.  

Op welke wijze zijn de ambities vertaald naar doelen voor accommodaties?  

De goede accommodatie op de juiste locatie is de centrale doelstelling. De Achterhoekse 

gemeenten zien vooral kansen voor samenwerking op het gebied van breedtesporten die niet 

in alle gemeenten worden aangeboden.  
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De onderverdeling is als volgt:  

1. Veel aangeboden breedtesporten (bijvoorbeeld voetbal of volleybal). 

2. Weinig aangeboden breedtesporten met een breed verzorgingsgebied (bijvoorbeeld 

hockey of atletiek). 

3. Minimaal aangeboden breedtesporten (bijvoorbeeld rugby). 

4. Buitensport in de openbare ruimte (bijvoorbeeld wielrennen, skeeleren, ruitersport). 

5. Topsport geschikt voor grote sportevenementen (De Graafschap of Longa 59). 

6. Accommodaties met bijzondere voorzieningen voor doelgroepen als (topsport)talenten, 

mensen met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld therapiebad of leefstijlcentrum). 

Sportaccommodatie nummer 1 is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit betreft 

één gemeente. 

Sportaccommodaties 2 en 3 bieden een grote kans op intergemeentelijke of regionale 

samenwerking. Intergemeentelijke samenwerking houdt in samenwerking tussen een 

initiërende gemeente en de direct aangrenzende buurgemeenten. Regionale samenwerking 

betreft alle acht Achterhoekse gemeenten. 

Sportaccommodaties 4, 5 en 6 vallen onder de noemer regionale samenwerking. 

Samenwerkingsvormen betreffen de aspecten ondersteuning, inhoud en financiën. 

 

Welke financiële gevolgen heeft dit voorstel? 

Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. Er zijn nog geen concrete projecten of 

accommodaties opgenomen. Op het moment dat er initiatieven zijn voor het uitrollen van 

projecten of realiseren van accommodaties worden deze verwoord in aparte voorstellen 

inclusief financieel kader. 

 

Hoe ziet het besluitvormingsproces er uit? 

Voorstellen die horen bij Sportkader Vitale Achterhoek worden ambtelijk voorbereid. 

Vervolgens reageren de colleges van b&w. Op het moment dat er voorstellen zijn die breed 

gedragen worden door de Achterhoekse colleges van b&w worden deze aan de 

gemeenteraden voorgelegd. Zij beslissen of de voorgestelde koers de juiste is. Er worden geen 

bevoegdheden overgedragen. U krijgt de inhoudelijke voorstellen die voortkomen uit het 

Sportkader Vitale Achterhoek.  

 

 

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 Vitale Achterhoek; sportvisie voor 

de Achterhoek; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

Het Sportkader Vitale Achterhoek vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


