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Aanwezig: Aart Geurtsen/voorzitter, Rien de Ruijter, Adriaan de Jong, Mariëlle Durieux, Kees Braat, Ciska
Effing, Martine Braal, Erik den Dekker, Gerty Vonk, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Jan Bel
Toehoorder: Philip den Haan

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielijst vergadering 24 juni 2021
3. Ingekomen en uitgaande stukken / mededelingen
4. Topsport; presentatie concept
5. Presentatie structuur in Gorinchem, door Niels den Dekker
6. Verslag werkgroepen
7. Organisatie Sportcafé
8. Functie-eisen Sportraad en taakverdeling
9. Voorbereiding volgende vergadering
10. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Aart opent het overleg en heet iedereen welkom. Jan is verhinderd.
Niels den Dekker kan vandaag niet komen, dus agendapunt 5 vervalt.
Marja Nieuwenhuis is ook verhinderd.
Punt 7 (functie-eisen SR en taakverdeling) vervalt. Dit wordt op 16 september besproken met Rob van
Doggenaar.
Met genoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.
Philip den Haan is aanwezig als toehoorder. Hij is zeer geïnteresseerd in sport en voor hem persoonlijk,
maar zeker voor zijn partij Altena Lokaal, is een adviesraad heel belangrijk om informatie-gestuurd te
kunnen werken. Philip wil zien hoe het draagvlak is, omdat dat belangrijk is om uiteindelijk als raad
besluiten te kunnen nemen. Daarnaast geeft hij mee dat wethouder Shah Sheikkariem vitaliteit en sport
hoog in het vaandel heeft staan. Daar komt echter veel bij kijken. Hij is erg benieuwd naar hoe de
Sportraad aankijkt tegen topsport. Als dat helder is, moeten we wel bepalen hoe we ermee omgaan.
Ook voorkomen van zorg door sporten en bewegen is heel belangrijk. De Corona impact gaat wellicht
nog wel meer komen op het gebied van gezondheid en fitheid. Zij hebben de Sportraad nodig om
daarover mee te denken.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING SPORTRAAD D.D. 24 JUNI 2021
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst:
Kees heeft een algemene opmerking over de actielijst. Bijna bij elk punt staat bij ‘wanneer’ vermeld: z.s.m.
Hij pleit ervoor om daar vanavond data aan te koppelen.
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Dit is geregeld en de regisseur stelt zich in de volgende vergadering voor.
Een informele bijeenkomst wordt uitgesteld tot december.
Het rapport van NOC/NSF is op 25 mei toegestuurd, met daarbij een toelichting waarin behoorlijk
verontrustende punten staan. Daarom stelt Kees voor om een ongevraagd advies aan het college te
geven, waarin we wijzen op dit rapport en vragen wat we daar in Altena aan kunnen doen.
Mariëlle staat achter dit voorstel, maar de actualiteit is inmiddels anders. De uitdaging nu is hoe we
omgaan met de toegang van mensen bij sportwedstrijden etc. Die informatie is nog niet concreet.
Veel besturen zullen blij zijn als zij toch meer handvatten vanuit de gemeente krijgen om hiermee om
te gaan. Afgesproken wordt dat Mariëlle en Kees een concept maken voor een advies, waarin deze
beide punten worden genoemd. Het concept sturen zij eerst naar de Sportraad leden.
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Thijs
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Op agenda.
Dit is nog niet uitgevoerd.
Staat genoteerd.
De bijeenkomst met Rob staat gepland op 16 september.
Jan heeft contact gehad met de voorzitter van de Rekenkamer commissie. Voorgesteld wordt om het
rapport in september aan te bieden bij een mooie gelegenheid. De vraag is wanneer dat kan?
Mariëlle stelt voor om dat op 25 september te doen, bij een wandeling in het kader van de Nationale
Diabetes Challenge. Dat is ook één van de ambities uit het Sportakkoord, die dan wordt afgerond.
Gidion van Dijk is bezig met de organisatie daarvan en er zijn dan ook inwoners aanwezig.
Thijs neemt hierover contact op met Gidion.
Op agenda.
Thijs is bezig met een collegevoorstel, dat deze week wordt verstuurd.
Op agenda.
Op agenda.
De offerte is binnengekomen en wordt op 30 september besproken.
Op agenda.

3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN/MEDEDELINGEN
Ingekomen op 16-07-2021: Offerte voor bouwen website Sportraad Altena. Wordt besproken op 30-09.
4. TOPSPORT; PRESENTATIE CONCEPT
Adriaan heeft een verslag gemaakt dat hij heeft toegestuurd. Hij geeft aan dat er zowel binnen de gemeente
Altena, als binnen de Sportraad, draagvlak moet zijn voor topsport. De vorige keer was dat volledige
draagvlak er niet en daarom is besloten een werkgroep te formeren.
Er wordt gesproken over het woord ‘unaniem’ in de eerste zin van het verslag. Dit is vrij stellig
geformuleerd.
Adriaan zegt dat de steun niet persé unaniem hoeft te zijn, maar het werkt wel prettiger als iedereen
erachter staat. Besloten wordt ‘unaniem’ weg te halen.
Omdat de werkgroep tegen een aantal zaken aan liep, hebben zij Niels den Dekker uitgenodigd om te
komen toelichten hoe e.e.a. met betrekking tot sport in Gorinchem is georganiseerd. Gorinchem is in 2019
Sportstad van Nederland geworden en daar kunnen we dus van leren. Gebleken is dat Gorinchem veel
meer fte (9) inzet t.b.v. sport dan Altena (1 fte), terwijl onze gemeente groter is. Er moet nog wel worden
nagegaan hoe die fte’s zijn opgebouwd.
Volgens Thijs staan deze cijfers ook in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie vermeld.
De werkgroep pleit voor een ambitieus ambtelijk apparaat, dat ook topsport ambieert. Daarin liggen kansen
en daar moeten slagen in gemaakt worden. O.a. is onze gemeente achtergebleven wat betreft geschikte
zaalruimte. Scholen en kerken in de gemeente zijn vernieuwd, maar qua sportruimte lopen we achter.
Daarom vinden zij dat er meer fte voor sportbeleid moet worden ingezet om de doelen te bereiken.
Kees merkt op dat er een groot probleem is wat betreft het accommodatiebeleid. In de Lange Termijn
Planning van Altena leest hij dat het accommodatiebeleid niet meer in deze raadsperiode aan de orde komt.
Over dat signaal kan de Sportraad ongevraagd advies over geven. Verder komt het gezondheidsbeleid ook
pas in december aan de orde.
Adriaan zegt dat ons advies over topsport er niet voor mei 2022 zal liggen.
De wethouder sluit periodiek aan bij onze overleggen en voorgesteld wordt om dan ook ‘topsport’ te
agenderen en te bespreken hoe we ervoor staan.
Gerty wijst erop dat de wethouder vindt dat topsport een plaats moet krijgen in het nieuwe sportbeleid. Hoe
we dat doen is nog de vraag, maar we moeten er wel een mening over vormen.
De vraag is of de gemeente zicht heeft op de topsport die in de gemeente plaatsvindt. Van de kern
Werkendam is het wel bekend, maar er zijn meer topsporters actief, zegt Adriaan. Het is belangrijk dat de
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gemeente betrokkenheid toont bij topsporters. Dat creëert verbondenheid tussen politiek en sport. Er is nu
geen aandacht voor topsporters in Altena.
Wat Kees betreft is de eerste prioriteit het maken van de lijst met topsporters, zowel individuele sporters als
teams.
Mariëlle vindt belangrijk dat we kijken welke ambitie de verenigingen hebben en of zij topsport willen en
kunnen ondersteunen. De ‘boegbeelden’ zijn wel nodig, maar voor individuele ondersteuning hebben zij
meestal sponsoren vanuit het bedrijfsleven. Vraag is wat de sportaanbieders in de gemeente nodig hebben
om sporters op te leiden en talenten op hoog niveau te begeleiden bij de verenigingen. Ook moet gekeken
worden of bv. een nieuw te bouwen accommodatie of sportveld geschikt is voor wedstrijden op hoog
niveau, zoals nationale kampioenschappen etc. Bij de verenigingen moet breed draagvlak zijn om op hoog
niveau te presteren.
Een topsporter heeft al een heel netwerk om zich heen, zegt Ciska. Het gaat hier met name om degenen
die er tegenaan zitten en die niet verder komen, doordat er geen ruimte en goede begeleiding is bij
verenigingen. Het faciliteren daarvan is een taak voor de gemeente. In de brief aan de verenigingen moeten
we hen vragen wat zij missen om eventueel toekomstige topsporters te kunnen opleiden en ondersteunen.
Erik vindt dat we moeten starten met de inventarisatie. Daar komen punten uit waar we mee aan de slag
kunnen.
Kees heeft er moeite mee dat we nu een brief sturen naar de sportclubs, terwijl de meeste verenigingen
nog niet eens weten dat er een Sportraad is en wat die doet.
De anderen zijn het hier niet mee eens en vinden het juist een mooie gelegenheid om wat bekendheid te
krijgen. De conceptbrief, die Adriaan samen met Ciska opstelt, wordt eerst aan de andere leden
voorgelegd.
Verder wordt afgesproken dat de werkgroep Topsport eerst met Niels den Dekker van de gemeente
Gorinchem gaat praten om vragen te stellen over de organisatie van het sportbeleid in Gorinchem. Daarna
wordt gekeken of hij nog wordt uitgenodigd voor een overleg met de hele Sportraad.

Ciska

5. VERSLAG WERKGROEPEN
Werkgroep professionalisering
De volgende afspraak met Rob van Doggenaar is op 16 september in Woudrichem.
Ciska vraagt of iedereen deze bijeenkomst wil voorbereiden n.a.v. de vragen die de vorige keer gesteld zijn.
Zij stuurt deze nog een keer naar iedereen door.
Het is de bedoeling om dan een eerste aanzet te doen voor de profielschets voor de twee nieuwe leden van
de Sportraad. Daarna schrijft de werkgroep een stuk, dat wordt voorgelegd aan het college.
Werkgroep opvolging voorzitter
Op 30 september is Aart voor het laatst aanwezig. Als het college akkoord gaat met de benoeming van Jan,
neemt hij dan het stokje over.
Werkgroep gezonde leefstijl
De werkgroep heeft een mail gekregen van de opsteller van het Leefstijl akkoord. Daar hebben zij een
verdiepingssessie mee gehad. Het stond erg ver van ons en wat wij willen bereiken. Daarom wordt er een
vervolgoverleg gepland, maar wanneer is nog niet bekend i.v.m. afwezigheid van Evelyne.
Werkgroep verkiezingen gemeenteraad
Mariëlle heeft de brief van de Sportraad verstuurd via de griffie, maar er is geen enkele reactie op gekomen.
Philip den Haan geeft aan dat deze wel is binnengekomen bij de partijen.
Werkgroep Sport Award
Ciska heeft contact gehad met de voorzitter van de Jongerenraad. Zij hebben iemand genoemd die de
jongeren wellicht kan vertegenwoordigen in de jury. De wethouder wil voorzitter van de jury zijn. Als lid van
de werkgroep is Jur Froma uit Woudrichem genoemd, alsmede Jojanneke van Dalen.
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Mariëlle heeft iemand genoemd als lid namens de media.
Ciska probeert om nog voor de volgende Sportraad vergadering met de commissie bij elkaar te komen.
Werkgroep monitoring Sportakkoord
De werkgroep heeft kennisgemaakt met Marja Nieuwenhuis. Daarbij waren ook de buurtsportcoaches
aanwezig en de verwachtingen van hen en de Sportraad over de aanjaagrol van Marja, zijn besproken. In
september gaat zij opstarten en vanaf de laatste week van september gaat zij volop meedraaien in het
proces, voorlopig tot eind december. Bij de volgende Sportraad vergadering komt zij zich voorstellen.

Thijs

Zodra deze compleet is, wordt de update van de projecten uit het Sportakkoord wordt door Thijs naar de
Sportraad gestuurd.
6. ORGANISATIE SPORTCAFÉ
Er moet een datum worden geprikt en afspraken worden gemaakt over de voorbereiding.
Thijs wil hieraan graag een steentje bijdragen. Hella kan ook helpen met praktische zaken.
Mariëlle stelt voor om e.e.a. te combineren, bv. thema’s vanuit de Sportnota bespreken met de partijen
en verenigingen daarbij betrekken. We willen de discussie op gang brengen, dus moeten we
interessante onderwerpen bedenken. We kunnen laten zien wat er al gebeurt en aan de hand van
stellingen gaan discussiëren. Dat vraagt wel om een sterke voorzitter. De Sportraad heeft er belang bij
dat sport en bewegen op de agenda blijft en in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen, zegt
Mariëlle. Ook moet het bij de verenigingen op de agenda staan. Er moet draagvlak zijn voor de
onderwerpen. Als de inhoud goed is, wil Mariëlle daar wel tijd in steken.
Gerty benadrukt dat er een onderwerp moet zijn wat de verenigingen echt aanspreekt en waar zij hun
voordeel uit kunnen halen. Anders verwacht zij dat er weinig belangstelling is. Een optie is om het te
splitsen in binnen- en buitensport.
Voor Kees is het belangrijk dat we onszelf als Sportraad presenteren. We zijn nog nooit naar buiten
getreden en dit is een mooie gelegenheid om ons te introduceren bij de verenigingen. De ideeën van
Mariëlle zijn goed, maar hij verwacht dat we dat dit jaar niet meer gaan redden. Daarom denkt Kees dat
we twee keer een Sportcafé moeten organiseren.
Volgens Thijs is het de vraag wanneer je tevreden bent. Wil je dat alle clubs aanwezig zijn of kun je het
zien als een groeimodel? Hij wil een sportcafé gebruiken om periodiek het gesprek over bepaalde
thema’s aan te gaan met de verenigingen.

!!

Afgesproken wordt dat Mariëlle, Martine en Thijs de organisatie op zich nemen. Wellicht kan de afdeling
communicatie helpen met het maken van filmpjes etc.
Gedacht wordt aan een datum begin in november, mede afhankelijk van de agenda van de wethouder.
Begin volgend jaar kan een tweede sportcafé worden gepland met eventueel een debat over sport.
7. FUNCTIE-EISEN SPORTRAAD EN TAAKVERDELING
Dit wordt op 16 september besproken in de sessie met Rob van Doggenaar.

8. VOORBEREIDING VOLGEND OVERLEG
De volgende keer wordt de voorzittershamer door Aart overgedragen aan Jan. Verder komt er een
aantal punten terug. Doel is o.a. dat op 16 september de professionaliseringsslag wordt samengevat in
Agenda een document, dat op 30 september kan worden vastgesteld.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
- Thijs is bezig met het schrijven van een Sportnota. Rond de volgende vergadering zal hij de Sportraad
informeren over wat er op dat moment ligt.
Kees wil graag weten wanneer zij de adviesaanvraag kunnen verwachten. Hij benadrukt dat de
Sportraad het advies uiterlijk 1 november moet kunnen uitbrengen, omdat het anders te laat is i.v.m.
behandeling in de gemeenteraad.
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Wanneer de Sportraad een stuk kan verwachten en wanneer zij dan advies moeten uitbrengen, komt
ook in het professionaliseringstraject aan de orde, zegt Ciska.

- Er is een uitnodiging ontvangen voor een Congres Brabantse Sportraden op 22 oktober 2021. Het is
interessant om daar heen te gaan.
Mariëlle
Mariëlle gaat hier naartoe en Rien kijkt ook of hij aanwezig kan zijn.
- Ciska geeft aan dat de besprekingen met Rob van 20 mei en 16 september ook gedeclareerd kunnen
worden. Zij kunnen beiden worden opgevoerd bij de declaratie in december.
- Philip den Haan vond het bijzonder interessant om dit overleg bij te wonen. Hij ziet dat zij op de goede
weg zijn. Dit is wat hij verwacht van een raad die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigt. Hij is het
eens met Kees dat zij in beeld moeten komen. Het orgaan moet bekend worden en dat kan op
verschillende manieren. Eventueel kan er worden ingesproken bij een raadsvergadering d.m.v. een korte
presentatie. Draagvlak is heel belangrijk. De partijen zijn nu bezig met hun partijprogramma’s. Over sport
wordt erg verschillend gedacht en als je besluiten wilt, heb je wel een meerderheid nodig. Je kunt altijd
onderwerpen op de agenda krijgen en daarom adviseert Philip hen echt om bekendheid te creëren.
Ook kan worden getracht het onderwerp onder de Stemwijzer te krijgen d.m.v. hele concrete vragen
over sport en bewegen.
De voorzitter sluit de vergadering, nadat hij iedereen bedankt heeft voor zijn/haar aanwezigheid en
inbreng, met name Philip. Het is positief dat er vanuit de politiek interesse is voor de Sportraad.
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