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17 februari 2021 
 
Beste sportraadleden, 
 
Bij deze een overzicht van de door jullie gegeven adviezen aan het college en de reactie 
van het college daarop. 
 
Advies Sportakkoord (mei 2020) 

In het B&W-advies inzake het Sportakkoord is het volgende opgenomen: 

De Sportraad staat achter het Lokaal Sportakkoord Altena, maar heeft nog wel een 

aantal aanbevelingen: 

1. De inzet van een regisseur is zeer belangrijk, net als de betrokkenheid van de 

sportcoaches bij de uitvoering 

2. Voor de Sportraad zien zij een belangrijke taak weggelegd als het gaat om het 

stimuleren, monitoren en het waarborgen van de continuïteit. 

3. Het budget is beperkt voor zo’n ambitieus plan. Is het college bereid extra 

structureel budget beschikbaar te stellen? 

4. Het draagvlak van het Sportakkoord moet vergroot worden. Hier ligt een 

belangrijke taak van de gemeente 

 

Reactie: 

1. Dit standpunt hebben wij ook 

2. Die taak wordt ook bij de Sportraad weggelegd (de gemeente heeft hier ook 

een taak in) 

3. Ambtelijk is de verwachting dat wij de komende 2 jaar met dit budget 

uitkomen. Daarom over een jaar bezien of vanaf 2022 structureel gemeentelijk 

budget nodig is 

4. Het idee is te starten met de partijen die interesse getoond hebben en zich 

hebben gecommitteerd aan het Sportakkoord. Indien andere partijen 

enthousiast worden naar aanleiding van uitgevoerde projecten, kunnen zij ook 

deelnemen aan het Sportakkoord en vergelijkbare projecten opzetten met 

bijbehorende financiering 
 
Advies Nota verbeteren zwemvaardigheid (mei 2020) 

In het B&W-advies inzake de Nota verbeteren zwemvaardigheid is het 

volgende opgenomen: 

De sportraad Altena heeft positief geadviseerd ten aanzien van de inhoud van 

de Nota beleid verbeteren zwemvaardigheid gemeente Altena. 

 

De aanbevelingen die de Sportraad in haar advies doet, zijn al verwerkt in de 

Nota en daarom niet apart benoemd in het B&W-advies 
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Advies harmonisatie subsidies (27 augustus 2020) 
Het advies van de Sportraad is bij het B&W-advies en het raadsvoorstel gevoegd. De 
inhoud van het B&W-advies en raadsvoorstel is conform het advies van de Sportraad. 
 

Advies harmonisatie accommodatiebeleid 

In het B&W-advies inzake de Nota Accommodatiebeleid is het volgende opgenomen: 
 

Advies Sportraad 

De Sportraad Altena adviseert ten aanzien van de Accommodatienota het volgende: 

• Hanteer ook voor de invoering van de Accommodatienota een 

overgangsregeling.  

• Een nader onderzoek naar de situatie van de 3 meest getroffen verenigingen 

lijkt noodzakelijk en is wat de Sportraad betreft ook dringend gewenst.  

• Voor de toelichting op de te hanteren tarieven is het zeer gewenst om de 

hoogte van lokaal te hanteren tarieven duidelijk te plaatsen naast de (hogere) 

tarieven uit de naastgelegen regio’s om de acceptatie ervan te versoepelen.  

• Voer de nieuwe tarieven gefaseerd in. 
 
Al deze adviezen zijn overgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerty Vonk 
Gemeente Altena  
Beleidsmedewerker Sport | Team Samenleving  
Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk 
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk  
  
T: 0183 516608  
www.gemeenteAltena.nl 
  
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
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