
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 

 

 Doetinchem, 10 februari 2016 

 

 

Achterhoek in Beweging 

 

 

Voorstel: 

1. Het sportkader en de uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2020 

vaststellen. 

2. € 10.000,- beschikbaar stellen voor Achterhoek in Beweging 2016 uit het budget 

sportstimulering. 

3. Hiertoe de 35ste begrotingswijziging 2016 vaststellen. 

 

Aanleiding  

In 2012 hebben de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-

Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk regionaal sportbeleid geïnitieerd. De verwachting was dat 

intensieve samenwerking op bovenlokale vraagstukken meerwaarde zou hebben. Uit de evaluatie van 

de afgelopen beleidsperiode blijkt dat dit ook heeft gewerkt. De volgende resultaten zijn onder 

andere behaald:  

- Inzicht in vraag en aanbod van voorzieningen in de hele regio (gezamenlijke visie op 

accommodaties wielrennen en atletiek).  

- Met behulp van provinciale subsidie diverse regionale projecten opgestart. Denk daarbij aan onder 

andere Gezonde Leefstijl Jeugd, Scholder an scholder, Vitale Senioren en Aangepast Sporten. 

- Pilot evenement Nationale Sportweek. Gezamenlijke organisatie van dit landelijke evenement met 

sterke regionale impact. Heeft de Achterhoek op de kaart gezet. 

Naast resultaten in de vorm van uitgevoerde projecten is er ook een netwerk opgebouwd. 

Op verschillende momenten en in uiteenlopende samenstellingen hebben vertegenwoordigers van 

Achterhoek in Beweging gesproken en samengewerkt met bijvoorbeeld de kernsportbonden van de 

provincie Gelderland en ambtelijke collega’s van de beleidsdomeinen zorg, recreatie en toerisme en 

economie. Verder is er frequent contact met stakeholders als: NOC*NSF, Graafschap College, GSF, 

GGD en de provincie Gelderland. De Vereniging voor Sport en Gemeenten heeft Achterhoek in 

Beweging opgemerkt als kansrijk initiatief en is als onbezoldigd adviseur aangesloten. De investering 

in dit netwerk is van grote waarde voor de toekomstige samenwerking.  

 

Kern 

De komende jaren wil Achterhoek in Beweging graag doorgaan met de samenwerking. Alle 

gemeenten zetten hierop in. Door de samenwerking wordt het effect verhoogd. De opgestarte 

projecten gaan de komende periode hun vruchten afwerpen. Er hebben zich verschillende partijen 

gemeld met nieuwe kansrijke initiatieven zoals het aangepast sporten, een sportfonds voor de jeugd, 

open club, vitaliteitsparken en projecten in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor het 

continueren van de samenwerking op dit niveau wordt een voorstel gemaakt voor een slagvaardige 

toekomstbestendige projectorganisatie. Het is de bedoeling om in maart 2016 een principebesluit 

over de vorm van de organisatie te nemen. Na besluitvorming door de colleges van B&W van de acht 

gemeenten kan vervolgens overgegaan worden op een gedetailleerde uitwerking en implementatie.  

 

Toelichting op het sportkader 

In het sportkader hebben we de twee speerpunten en zes onderliggende ambities verwoord:  

Speerpunt 1 Iedereen doet mee  

1. Een leven lang bewegen voor iedereen  

2. De sportvereniging van de toekomst  

3. Optimale spreiding van bovenlokale voorzieningen  

4. Sport als middel voor het sociaal domein 
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Speerpunt 2 Een groeiende en b(l)oeiende Achterhoek 

5. Sport en economie als partners voor een vitale Achterhoek  

6. Duurzame sportaccommodaties  

 

Verder is in het sportkader opgenomen dat we samenwerken met partijen in het veld. Op basis van 

een gedeelde wens om sport zo effectief mogelijk in te zetten, komen we gezamenlijk tot projecten 

en een goede uitvoering daarvan. 

 

 

 
 

 

Toelichting op de uitvoeringsagenda  

In de uitvoeringsagenda staan de projecten genoemd die horen bij Achterhoek in Beweging. Voor alle 

projecten geldt:  

- Dragen op lokaal en regionaal niveau bij aan de regionale ambities. 

- Ontwikkeld en uitgevoerd met lokale en regionale partners. 

In de uitvoeringsagenda staat ook wat met het project wordt beoogd en in welke fase van uitvoering 

het zich bevindt. De uitvoeringsagenda is dynamisch. In de loop van de periode kunnen projecten 

worden afgerond, bijgesteld of opgestart. Om dit slagvaardig te kunnen doen, is een facilitair/ 

uitvoeringsbudget nodig. 

 

De projectorganisatie 

Tot nu toe heeft het ambtelijk overleg gefungeerd als werkgroep/regiegroep. De hoofdlijnen zijn 

uitgezet door het bestuurlijk overleg bestaande uit de acht wethouders sport. Bij het vaststellen van 

het vorige beleidskader was het nog niet duidelijk welke werkzaamheden voort zouden komen uit 

het programma. Er was bijvoorbeeld nog geen zicht op welke subsidieaanvragen zouden worden 

gehonoreerd en welke hoeveelheid werk de uitvoering van de projecten met zich mee zou brengen. 

Na een paar jaar ervaring is duidelijk welke inzet wordt gevraagd om tot een goed resultaat te 

komen. Ook komen er steeds meer partners die deel uit willen maken van Achterhoek in Beweging.  

Binnen Achterhoek in Beweging 

werken partijen samen om te komen 

tot een goed gebruik van sport als 

middel. Kennis, inzichten en 

vaardigheden worden gedeeld en in 

subgroepen wordt gekomen tot 
concrete, breedgedragen projecten.  
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De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren met menskracht ondersteuning verleend. Vanaf 

2016 is het echter de bedoeling dat Achterhoek in Beweging op eigen kracht kan draaien. Daarom 

wordt nu een bijdrage voor de ondersteuning gevraagd. Er ligt een uitdaging om een goed 

functionerende projectorganisatie/organisatiestructuur op te zetten. Het bestuurlijk overleg heeft 

benadrukt dat de projectresultaten het belangrijkst zijn en dat er een hoge mate van betrokkenheid 

moet blijven van het ambtelijk overleg en het bestuurlijk overleg. Verder heeft het bestuurlijk overleg 

aangegeven dat de projecten en taken gelijkwaardig over de gemeenten verdeeld moeten worden 

door bijvoorbeeld de adoptie van projecten en taken. 

 

Financiën 

 

Financiële consequenties ambitieniveau 3 jaar 1 

Bijdrage 

per 

gemeente 

eerste jaar  

Budget 

acht 

gemeenten 

eerste jaar  

Specificatie verwachte inzet  

€ 10.000,- € 80.000,-  € 30.000,- Facilitair en activiteitenbudget  
€ 10.000,- Voorbereiding van en besluitvorming 

      over voorstel voor de projectorganisatie  
€ 10.000,- Implementatie van de projectorganisatie 
€ 30.000,- Projectondersteuning  

 

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat per gemeente voor het eerste jaar een bedrag van 

€ 10.000,- wordt gevraagd. De inschatting is dat voor de vervolgjaren (uitgaande van groei) de 

bijdrage kan oplopen tot € 20.000,- per jaar per gemeente. In de opdracht voor het uitwerken van de 

projectorganisatie wordt meegenomen dat dit de bovengrens is en dat middelen zoveel mogelijk 

direct bij moeten dragen aan de verschillende ambities. Ook wordt voorgesteld hoe het budget 

beschikbaar te stellen en waar het neer te zetten. 

 

Juridisch 

Dit voorstel heeft geen juridische consequenties. 

 

Communicatie 

De communicatieparagraaf van Achterhoek in Beweging is een belangrijk aandachtspunt voor het 

komende jaar. Het is belangrijk om een principiële keuze te maken of we Achterhoek in Beweging als 

‘merk’ verder willen uitdragen. Als dat het geval is, kan er sterker ingezet worden op het vergroten 

van de herkenbaarheid. Er kan ook voor gekozen worden om Achterhoek in Beweging meer als 

werktitel voor de samenwerking aan te houden. Over de verschillende projecten moet dan via 

andere kanalen worden gecommuniceerd (het is belangrijk dat in ieder geval de projecten bekend 

zijn). Misschien is er een kans om Achterhoek in Beweging als het ware onder te brengen bij een 

ander initiatief. Er worden op dit moment van verschillende kanten (Graafschap College, Achterhoek 

Younited) initiatieven genomen om fora voor verbindingen te realiseren. Wij zetten in om het totaal 

te bundelen binnen het meest kansrijke initiatief.  
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Slot 

Achterhoek in Beweging is de afgelopen jaren succesvol geweest. Na de tijd van pionieren moeten 

we nu kijken hoe we verder bouwen. Het sportkader en de uitvoeringsagenda leggen het fundament 

onder de samenwerking. In de startfase heeft de provincie ondersteund door de inzet van uren. Dit 

kan gezien worden als een startsubsidie. De komende periode wil Achterhoek in Beweging 

zelfstandig de gewenste projectresultaten bereiken. Hiervoor is een goede projectstructuur nodig die 

sterke binding heeft en houdt met het ambtelijk en bestuurlijk overleg, maar tevens slagvaardig kan 

werken aan de diverse projecten en kansen die zich voordoen. Door de organisatiestructuur uit te 

werken en vast te leggen, denken we tot een betere taakverdeling te kunnen komen en maximaal te 

profiteren van het netwerk van stakeholders dat al is opgebouwd. 

 

Met het realiseren van de hiervoor genoemde punten levert Achterhoek in Beweging de komende 

jaren een positieve bijdrage aan een vitale Achterhoek. Iedereen doet mee en de regio groeit en 

bloeit! 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Achterhoek in Beweging; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het sportkader en de uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2016-2020 vast te stellen. 

2. € 10.000,- beschikbaar te stellen voor Achterhoek in Beweging 2016 uit het budget 

sportstimulering. 

3. Hiertoe de 35ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 februari 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


