
 

 

 

Betreft  datum 

Reactie op raadsvoorstel Businessplan Sportbedrijf Doetinchem      11 januari 2018

  

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de Raad,
 
 
Op 22 december 2017 hebben wij de uitnodiging voor de beeldvormende raad ontvangen om mee te 
praten over het Raadsvoorstel Businessplan Sportbedrijf Doetinchem. Graag maak ik namens Sportservice 
Doetinchem van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de komst van het sportbedrijf Doetinchem 
een enorme impuls kan gaan geven aan ‘Doetinchem in Vorm’.  
 
Sinds de kerntakendiscussie van maart 2015 is Sportservice Doetinchem één van de gesprekspartners om te 
onderzoeken of een verregaande samenwerking binnen één centrale uitvoeringsorganisatie ‘het 
Sportbedrijf’ potentie heeft in de gemeente Doetinchem. Van meet af aan is Sportservice een enorme 
voorstander van de brede variant van het  Sportbedrijf.  
 
De belangstelling voor het beleidsveld sport is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naast de aloude aandacht 
voor sport als doel (sport is leuk, verbroedert, ontspant, maakt fit en bindt inwoners) is een duidelijke trend 
zichtbaar naar de inzet van sport als middel. Denk aan de soms preventieve rol van sport bij de toenemende 
bewegingsarmoede en overgewicht onder de brede bevolking, of de inzet van sport en bewegen om 
vereenzaming onder ouderen tegen te gaan.  Sport maakt niet alleen fit en vitaal, maar draagt ook bij aan  
de sociale cohesie en maatschappelijke participatie! De afgelopen jaren hebben we als Sportservice 
Doetinchem daarin al hele mooie stappen kunnen zetten, met aansprekende voordelen. Tegelijkertijd zijn 
we er ook van overtuigd dat we met de kennis, expertise en accommodaties van partners als Rozengaarde, 
SAZA en BUHA samen nog veel meer kunnen bereiken en de sport in Doetinchem nog veel beter kunnen 
inzetten voor al onze inwoners. De doorontwikkeling naar een sportbedrijf is dan ook de ideale stap en 
biedt een verdere versterking van de rol die sport en bewegen in Doetinchem de komende jaren kan gaan 
innemen! 
 
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. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat Sportservice Doetinchem het Raadsvoorstel ondersteunt!  
Wij kijken uit naar een samenwerking met de partners Rozengaarde, BUHA en SAZA. Het afgelopen jaar is 
gebleken dat alle partners – ieder op hun eigen manier - erg gedreven zijn en voor resultaat gaan. Een 
uitstekend en mooi zwembad wat de gehele regio bedient, een unieke topsporthal van SAZA waar nog  veel 
potentie ligt, mooie en goed onderhouden accommodaties door BUHA en natuurlijk de unieke 
sportstimuleringsactiviteiten van Sportservice Doetinchem. Stuk voor stuk mooie bouwstenen die samen 
een nog beter fundament kunnen leggen onder de toenemende rol van sport in de maatschappij en meer 
specifiek voor de inwoners van Doetinchem!   



 
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 juist door de ervaringen van het afgelopen jaar is het belangrijkste dat we met zijn allen beseffen dat 
we onze eigen onzekerheid opzij moeten zetten voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Voor 
alle inwoners en sportverenigingen in Doetinchem is het belangrijkste dat er een toegankelijk sportloket 
komt waar vragen over sport, bewegen en accommodaties op één plaats samenkomen. Door het 
samenvoegen van alle kennis en ervaring op het gebied van accommodaties en sportstimulering gaan we 
met elkaar een enorme impuls geven aan alle doelstellingen van ‘Doetinchem in Vorm’, en wij hebben er 
het volste vertrouwen in dat we dit samen met alle partners kunnen bereiken.  

 

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 

 
 
 
  

 

 


