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Verslag Sportraad Altena d.d. 18-02-2021
Aanwezig: Aart Geurtsen/voorzitter, Jan Bel, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux, Kees Braat,
Erik den Dekker, Ciska Effing, Gerty Vonk/beleidsmedewerker, Martine Braal, Hella de Ridder/verslag

AGENDA

1. Opening
2. Verslag en actielijst vergadering 18 januari 2021
3. Voorstel voor begeleiding van Rob van Doggenaar
4. Update regisseur Lokaal Sportakkoord
5. Notitie Martine, Mariëlle en Adriaan: “Gezonde Leefstijl”, mogelijke samenwerking
met team volksgezondheid
6. Rooster van aftreden en procedurevoorstel opvolging voorzitter
7. Samenwerking met andere raden (bv. jongerenraad)
8. Voorstel behandeling agendapunten evaluatie 2020 en informele bijeenkomst
9. Mededeling Gerty Vonk – begeleiding Sportraad
10. Rondvraag en sluiting

1. OPENING
Aart opent het overleg en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING 18-01-2021
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst
01 Er waren twee personen benaderd, maar zij doen het allebei niet. Er wordt dus weer verder gezocht
via Sportservice Noord-Brabant. Blijft staan.
02 Blijft staan.
03 Op agenda. Kan van de actielijst af.
Voortaan is het de bedoeling dat Gerty de Sportraad informeert wanneer hun advies wordt
behandeld door het college en wat er mee gedaan wordt.
04 Kees, Rien en Ciska maken een afspraak om hierover te praten. Ciska doet datavoorstellen.
05 Op agenda.
06 Nog niet gebeurd. Gerty levert dit overzicht volgende week.
07 Op agenda. Kan van de actielijst af.
08 Op agenda.
09 Afgehandeld.
Kees merkt op dat de Sportnota niet op de agenda staat. Ook is er nog geen overzicht van wat we dit jaar
gaan bespreken. Het baart hem zorgen dat we dus nog steeds niet weten wat we dit jaar gaan doen.
Aart verwacht een procedurevoorstel voor de verdere behandeling van de Sportnota. Dit kan volgende
keer een hoofdpunt van de agenda zijn. Het hangt ook samen met punt 9.
3. VOORSTEL VOOR BEGELEIDING SPORTRAAD
Rob heeft n.a.v. het vorige gesprek teruggekoppeld naar de NOC/NSF adviseur en voorgesteld om de
begeleiding zelf te gaan doen. Daarvoor is een plan van aanpak gemaakt. Het is belangrijk dat we niet
alles met de hele groep gaan doen, maar dat we wel input ophalen bij de hele Sportraad.
Het tijdplan ligt nog niet helemaal vast en hangt ook af van hoe snel zij willen en kunnen gaan. Dat wil
Rob bij de Sportraad neerleggen, maar het zou mooi zijn als het traject uiterlijk in juni kan worden
afgerond. Nu is de vraag wie zich aanbieden voor de kerngroep.
Mariëlle verwacht dat er nog meer kerngroepen vanuit de Sportraad moeten worden geformeerd. Daarom
moeten we eerst in kaart brengen wat er aan komt, zodat we de taken goed kunnen verdelen. De
volgende onderwerpen zijn al bekend:
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1.
2.
3.
4.
5.

Sportgala/uitreiking sportprijzen;
Kerngroep benoeming voorzitter;
Sportcampagne in het kader van de gemeenteraadverkiezingen
Gezonde leefstijl
Kerngroep n.a.v. plan van aanpak begeleiding Sportraad

Het is daarbij belangrijk om in elk groepje mensen met verschillende achtergronden te hebben, zegt
Ciska.
Jan

Jan

Afgesproken wordt een matrix rond te sturen met alle groepen en namen die al eerder ingedeeld zijn.
Iedereen vult daarop in bij welke groep hij/zij wil aansluiten. Deze matrix wordt de volgende keer
geagendeerd.
Rob hoort zo snel mogelijk van Jan met wie hij afspraken kan maken voor de sessies, die los van de
reguliere vergaderingen gepland moeten worden.
9. MEDEDELING GERTY
Gerty geeft aan dat de vertraging die de Sportnota oploopt, twee oorzaken heeft. Ten eerste wil de
wethouder deze gelijk op laten lopen met de Nota Volksgezondheid. Er is ook overwogen om er één nota
van te maken, maar besloten is om dat toch niet te doen en beide nota’s wel te koppelen. De planning is
om ze in het derde kwartaal gereed te hebben.
Verder krijgt Gerty een andere functie. Zij gaat zich bezighouden met onderwijs huisvesting. Degene die
haar opvolgt, gaat de Sportnota oppakken. Om die reden heeft de Sportraad nog geen stukken m.b.t. de
Sportnota ontvangen. Het is nog niet bekend wie haar opvolger wordt, maar de komende twee
vergaderingen is Gerty er nog bij.
Aart vindt het erg jammer dat Gerty de ondersteuning van de Sportraad gaat overdragen. Hij heeft al
vanaf juli 2008 met haar samengewerkt in de Sportraad van Woudrichem, evenals Rien.
De anderen sluiten zich hierbij aan.

4. UPDATE REGISSEUR LOKAAL SPORTAKKOORD
Kees vindt deze functie erg belangrijk en wil graag wat meer duidelijkheid over wanneer er een andere
naam of oplossing komt.
Gerty zoekt naar een oplossing via Sportservice Noord-Brabant.
Mariëlle Mariëlle geeft ook contactgegevens door aan Gerty van een mogelijke kandidaat.
Kees heeft afgelopen maandag met de sportcoach en een paar andere ambitie eigenaren gesproken over
de gezonde sportomgeving binnen het Lokaal Sportakkoord. Vandaag had hij contact met onze lokale
sportadviseur, Marjan Heinen. Zij gaf aan dat zij, in tegenstelling tot andere gemeenten met een Lokaal
Sportakkoord, binnen Altena wat moeite heeft om haar weg te vinden. Volgens Kees heeft dat te maken
met het feit dat er nog steeds geen lokale sportregisseur is. Het Sportakkoord kan alleen succes hebben
als er regie van bovenaf op zit.
Aart heeft het gevoel dat er in de hele gemeente Altena nog steeds geworsteld wordt met beschikbare tijd
en daar heeft de Sportraad ook wat ongemak van, waardoor we op bepaalde punten niet verder komen.
Adriaan vindt dat dit soort punten niet steeds herhaald moeten worden. Signaleren mag, maar niet steeds
weer blijven herhalen.
Ciska vraagt naar de tijdplanning. We kunnen wachten op een regisseur, maar wellicht is het een optie dat
het huidige Sportakkoord vertaald wordt in data die wel haalbaar zijn. Een realistische planning geeft meer
duidelijkheid en haalt wat druk weg bij de werkgroepen.
Gerty benadrukt dat we wel opgestart zijn. De sportcoaches hebben de ambities verdeeld en zij proberen
ook om de groepen bij elkaar te krijgen. We hebben echter ook te maken met een lock-down en veel
activiteiten mogen en kunnen nu niet.Verder hangt het ook af van de mensen zelf die in de groepen zitten.
Kees doet de suggestie om de sportcoaches, die allemaal onderdelen vanuit het Sportakkoord toebedeeld
hebben gekregen, bij het volgende overleg te laten terugkoppelen wat zij gedaan en bereikt hebben.
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Agenda Dit wordt de volgende keer geagendeerd.
5. NOTITIE GEZONDE LEEFSTIJL
Martine, Mariëlle en Adriaan zijn voortvarend van start gegaan, maar er ligt nog geen concreet plan. Voor
de vervolgstap zijn zij ook afhankelijk van de eerste reactie van de wethouder en daar is nog niet mee
gesproken. Ook zijn er contacten met de afdeling Volksgezondheid binnen de gemeente gewenst.
Gevraagd wordt of de Sportraad hier invloed op kan uitoefenen.
Gerty heeft woensdag contact met de wethouder en dan zal zij dit inbrengen. Het stuk van de werkgroep
stuurt zij ter voorbereiding naar hem toe.
Mariëlle heeft van Evelyne de Graaf begrepen dat zij nu ook op volksgezondheid zit. Wellicht kunnen we
met haar en Gerty richting geven aan hoe het binnen gemeente Altena wordt opgepakt. Dan kunnen we
iets concreets aan de wethouder voorleggen. We moeten een plan neerleggen waar iedereen enthousiast
voor is en er is ambtelijke input nodig om verder te komen.
Gerty

Gerty zal hiervoor een overleg met de werkgroep en Evelyne inplannen, bij voorkeur a.s.
dagavond.

donder-

Kees spreekt waardering uit voor de notitie. Als Sportraad kunnen we richting meegeven voor het verdere
traject. De ambitie is heel goed, maar het moet wel iets concreter worden. Een ambtelijk gesprek lijkt hem
zinvol.
Rien vindt het er ook goed uitzien. Er zit ook een deel ‘laaghangend fruit’ in, dat snel kan worden
opgepakt. Wel moeten er concrete stappen uitgehaald worden, want als het te groot wordt, bestaat het
risico dat we verzanden.
De Sportraad staat positief tegenover hetgeen de werkgroep heeft voorgelegd en wacht op verdere
uitwerking van hen.
6. ROOSTER VAN AFTREDEN SPORTRAAD LEDEN
Alle leden zijn tegelijk aangetreden voor een periode van 4 jaar. Het is praktisch gezien echter onwenselijk
dat iedereen tegelijk vertrekt. Daarom heeft Jan een voorstel gedaan waarbij elk jaar een paar leden
aftreden, zodat er wat spreiding is. Gevolg is dat 6 leden eerder aftreden dan de aanvankelijke aanstelling
van 4 jaar en herkiesbaar zijn. Herkiesbaar zijn houdt in dat er dan weer een voordracht tot benoeming
wordt gedaan aan het college.
De leden gaan akkoord met het voorstel.
Aart geeft aan dat hij als één van de eersten wil terugtreden. Hij wilde de Sportraad goed opstarten en
heeft geconcludeerd dat dat gelukt is. De Sportraad functioneert uitstekend. Daarom wil hij na 12 jaar
inzet voor de Sportraad, het stokje aan jongere mensen overdragen. Verder is hij ook voorzitter van een
aantal andere evenementen die in Woudrichem plaatsvinden.
Om een voorstel voor de opvolging voor te bereiden, moet een kerngroep gevormd worden. Mariëlle en
Kees hadden zich al aangemeld en Aart is daar volgens de regeling ook bij betrokken, naast twee mensen
van de gemeente.
Adriaan wil ook graag deelnemen aan de commissie.
Kees heeft voorkeur voor deze groep en wil daar andere voor laten vallen, gezien zijn ervaring met dit
soort processen.
Erik stelt voor om dit ook op te nemen in de matrix en deelname af te laten hangen van wat er nog meer
ingevuld moet worden, zodat er niet teveel dubbelingen ontstaan. We kunnen daar later over besluiten.
Aldus wordt afgesproken. Iedereen geeft ook voorkeur aan (eerste, tweede of derde keuze).
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7. SAMENWERKING MET ANDERE RADEN (BV. JONGERENRAAD)
Het lijkt wenselijk te zijn om meer te verbreden en meer contacten te hebben met andere raden. Vraag is
hoe we dat praktisch gezien kunnen inrichten. Uiteraard moeten we ook niet overladen worden en
zorgvuldig blijven en focus houden op een aantal zaken.
8. VOORSTEL BEHANDELING AGENDAPUNTEN EVALUATIE 2020 EN INFORMELE BIJEENKOMST
Jan zegt dat bij de evaluatie een aantal thema’s zijn genoemd waar we later nog eens over moeten
spreken. Als we echter een agenda maken, blijkt steeds weer dat de agenda vooral bestaat uit nadenken
over de vraag wat we er niet op zetten. Het is een enorme lijst geworden en dat leidt steeds tot vragen
waarom iets niet geagendeerd wordt. Daarom wil Jan kijken of we ergens, bij voorkeur voor de zomer,
een ‘hei-dag’ kunnen organiseren. Deze dag is dan deels bedoeld om te vergaderen en kan deels gebruikt
worden voor nadere informele kennismaking. Jan stelt voor om dat te plannen zodra het weer kan.
Ciska zegt dat we wel enthousiasme moeten behouden voor waar we mee bezig zijn. Zij denkt dat we de
punten die we in de toekomst nog eens willen agenderen, moeten inventariseren.
Dit past ook in het overzicht van de activiteiten dat Gerty nog gaat aanleveren, zegt Aart.

9. RONDVRAAG EN SLUITING
- Rien vindt het jammer dat we dit jaar twee ‘oud-gedienden’ kwijt raken.
De anderen denken er ook zo over.
- Ciska vraagt iedereen om eens te kijken op www.sportservice-ede.nl. Daar staan ideeën op die wellicht
ook voor Altena interessant zijn wat betreft sport en gezondheid.
- Mariëlle heeft het webinar gevolgd over het opzetten van een sportcampagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022. Zij heeft hierover teruggekoppeld per mail. Als we hier aan mee willen
doen, moet er ook weer een team voor worden gevormd. Mariëlle adviseert wel om het te doen.
Ciska ziet geen relatie met wat zij in de Sportraad doen. De belangen liggen bij de sportverenigingen. Zij
vindt dat dit de grenzen van de Sportraad overschrijdt.
Mariëlle zegt dat we input bij de sportverenigingen moeten ophalen en onder de aandacht moeten
brengen bij de politieke partijen, zodat het in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen.
Volgens Rien moeten we eerst aanhoren wat de bedoeling is en dan kijken welke verdieping we eraan
willen geven. Als het een heel apart hoofdstuk wordt, is het de vraag of dat binnen onze vorm past. Als het
een aanvulling is, is het goed. Zo niet, dan kunnen we alsnog afhaken.
Kees begrijpt dat het bedoeld is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, dus een eenmalig traject.
Als het doel is om sport, gezondheid en bewegen in alle partijprogramma’s een plaats te laten krijgen,
denkt hij dat we dat moeten doen. We kunnen dit aanpakken via een aparte kerngroep.
We kunnen ook een advies schrijven aan de partijen, zegt Adriaan. Dan is het aan hen wat zij ermee doen
en hoeven we niet het veld in.
Mariëlle zou het erg jammer vinden als we het niet doen. Het is juist belangrijk en een kans om ons als
Sportraad echt te laten zien. We kunnen er dan voor zorgen dat het punt op de agenda komt en blijft.
Martine aarzelt hier ook niet over. Sport en gezonde leefstijl zijn erg met elkaar verbonden. Het is zeker
een mooie kans om ons heel goed neer te zetten. Zij is net zo enthousiast als Mariëlle.
Erik sluit zich hier bij aan. Hij wil zich daar ook voor inzetten en zal zijn naam bij deze groep noteren in de
matrix. We moeten wel goed bewaken tot hoever we gaan en waar het ophoudt.
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt en Aart sluit de vergadering. Het volgende overleg
is op 22 maart.
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