
Betreft : Advies sportraad op notitie “Sportvisie, Doetinchem in Vorm” 

Datum : 20 februari 2017 

 

Advies gericht aan college van Burgemeester & Wethouders. 

 

 

Op maandag 13 februari jl. ontving De Sportraad gemeente Doetinchem de notitie Sportvisie, 

Doetinchem in Vorm van Barbara Ulfman, met de vraag om deze notitie te voorzien van een advies, 

o.a. voor de bespreking in het college. 

 

De sportraad heeft met belangstelling kennis genomen van dit document. De Sportraad is op 

meerdere momenten betrokken geweest, namelijk op 12 april 2016 bij de verenigingsavond over 

Doetinchem in Vorm, bij diverse werkgroep bijeenkomsten rondom het project Sportcoöperatie (later 

genaamd Sportbedrijf) en op 26 januari jl. tijdens de informatie avond m.b.t. het mogelijk op te richten 

Sportbedrijf. Ook tijdens de vergaderingen van de Sportraad zijn we regelmatig bijgepraat door 

Barbara Ulfman over de stand van zaken. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Nu ligt het stuk voor ter advisering. Dit is de eerste keer dat er aan de Sportraad om een officieel 

advies wordt gevraagd. Zowel voor de Sportraad als voor de gemeente is het zoeken hoe dit op een 

juiste manier vorm te geven. Bij volgende verzoeken zouden wij het op prijs stellen om de adviesvraag 

minimaal 15 werkdagen van te voren ontvangen, om zo voldoende tijd te hebben om het advies te 

formuleren en indien nodig onze achterban te kunnen bevragen. 

 

In de nota Doetinchem in Vorm vallen ons de volgende zaken op en gekoppeld hieraan geven we het 

volgende advies: 

 

We missen een terugblik op het vorige beleidsplan. Het zou sterk zijn om aan te geven wat er al is 

gerealiseerd, welke lessen zijn geleerd en wat daaruit kan worden meegenomen voor een volgende 

periode. 

 

We onderschrijven de doelstellingen. Het zijn mooie en goede doelstellingen, waaruit duidelijk de 

ambitie spreekt van de gemeente. De doelstellingen dragen bij aan versterking van sportinfrastructuur 

en stimulering van sportdeelname. 

 

Het valt ons op dat (te) nadrukkelijk wordt voorgesorteerd op het Sportbedrijf. De nu voorliggende 

visie lijkt een uitvloeisel van het project Sportbedrijf. We adviseren een volgorde/ opbouw: visie-

doelstellingen-aanpak-uitvoering. Het mogelijke Sportbedrijf zou vervolgens eventueel een middel 

kunnen zijn. 

De indruk wordt bovendien gewekt dat als er geen Sportbedrijf komt, dat dan de doelstellingen niet 

gehaald kunnen worden. Dat kan niet de intentie zijn.  

De Sportraad adviseert om in de visie vooral te beschrijven wat de doelstellingen van de gemeente zijn 

ten aanzien van sport en bewegen. Daarnaast om de doelstellingen zodanig ‘smart’ te maken, dat later 

kan worden gemeten of doelstellingen zijn gehaald. 

 

De Sportraad adviseert om de positie van sportverenigingen prominenter naar voren te laten komen in 

de visie. Nu worden de verenigingen pas als zesde doelstelling genoemd. Ook mag vraaggericht 

sportaanbod meer naar voren komen, dus de inzet om met sport aan te sluiten op de wensen en 

behoeftes van inwoners gemeente Doetinchem. 

 

Ook zou de visie en rol van Sportservice en buurtsportcoaches benoemd mogen worden voor 

aankomende periode. In de huidige notitie is de rol van Sportservice verwarrend, zeker ten opzichte 



van een mogelijk op te richten Sportbedrijf. De Sportraad adviseert om Sportservice duidelijk weer te 

geven (i.k.v. visie) en om niet al voor te sorteren op een mogelijk Sportbedrijf. 

 

De Sportraad heeft als uitgangspunt een streven naar continuïteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. In 

de budgetstelling 2018 worden in de exploitatie de “kosten” van Sportservice meegenomen. We 

vragen ons af of dit geen risico met zich meebrengt voor de betaalbaarheid in de toekomst voor de 

gebruikers. Onze overwegingen/ zorgen hierbij zijn: Mocht Sportservice in de toekomst te maken 

krijgen met verminderde inkomsten, b.v. minder/geen subsidie meer van de provincie, wat betekent dit 

dan voor het mogelijk op te richten Sportbedrijf? We willen niet dat de gebruiker dan meer zou 

moeten betalen. 

 

In de visie wordt de topsporthal genoemd als mogelijkheid voor commerciële activiteiten. In de 

gemeente Doetinchem zijn meer private accommodaties en ook nog de stichtingen in Gaanderen en 

Wehl. Ook die zijn wellicht bereid om commerciële activiteiten te organiseren binnen de gemeente 

Doetinchem. De Sportraad adviseert om bij de verdere uitwerking ook de overige private 

accommodaties te betrekken. 

 

Graag zouden wij zien dat bovenstaand advies integraal wordt opgenomen richting college. 
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