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CONCEPT-verslag Sportraad Altena d.d. 02-12-2021
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Martine Braal,
Rien de Ruijter, Ciska Effing, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag
Afwezig : Erik den Dekker
Toehoorders : Pim Bouman, Herman Bouman, Rik van der Pluijm, Mildred Stok (deels).
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en actielijst vergadering 1 november 2021
3. In- en uitgaande stukken / mededelingen
4. Samenstelling Sportraad – benoeming nieuwe leden
5. Vergaderschema 2022
6. Huishoudelijk reglement c.q. handboek
7. Begroting 2022
8. Sport- en beweegnota 2022-2025
9. Verslag werkgroepen
10. Rondvraag en sluiting

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom, met name de toehoorders, waaronder een kandidaat-lid
van de Sportraad. Erik is verhinderd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. VERSLAG EN ACTIELIJST VERGADERING SPORTRAAD D.D. 1 NOVEMBER 2021
n.a.v. pag. 2, bovenaan: Bij ‘doelgroepen’ toevoegen: inactieven.
n.a.v. pag. 3, regionale bijeenkomst Koepel Sportraden
Jan is daar niet naartoe geweest. Er zou worden bijgepraat over hoe we het Sportakkoord kunnen
monitoren, maar wij hebben net Marja Nieuwenhuis aangesteld als aanjager van het Sportakkoord en we
hadden van Thijs een update gehad over waar zij mee bezig is.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
n.a.v. actielijst
01 Mariëlle stelt voor om een link te leggen naar het Manifest waar we het over gehad hebben (actiepunt
10). Zij heeft hierover contact gezocht met de Sportraad in Tilburg. Na vanavond hoort zij aan wie zij
nog wat praktische vragen kan stellen over hoe zij het hebben aangepakt, hoeveel tijd dat gekost
heeft en of er kosten waren. Mariëlle denkt dat we dit bv. over 2 jaar kunnen oppakken als soort
tussenbalans.
02 Gisteren is er een update van Marja gekomen. Deze is na overleg met Kees en Rien verstuurd naar
de hele Sportraad met de vraag om voor 11 december te reageren op de volgende vragen van Marja:
1. Welke van de activiteiten zouden we het eerst willen aanjagen?;
2. Welke rol kunnen we vanuit de Sportraad oppakken om meer inhoud en power te geven aan het
Sportakkoord?
Allen
Reacties graag sturen naar Kees, Rien en Jan. Zij bundelen e.e.a. en koppelen terug naar Marja.
03 Rien heeft overleg gepland met oud-bestuurders en een brief gehad van de Kvk. Komende maand
wordt e.e.a. afgerond.
05 Vooralsnog is er een verkort evaluatiedocument gemaakt over 2021 en dat wordt opgeleverd richting
de wethouder. Dit stuk dekt de lading redelijk. Voor het maken van een uitgebreid visiedocument is
nu te weinig tijd.
07 Het plan met wat er wanneer gebeurt in 2021-2022 wordt nog naar de Sportraad verstuurd.
Ter info voor de toehoorders: de Sportraad wil graag praten over de rol van de sportcoaches. Zij
steken nu veel tijd in gymlessen op de scholen, die daar zelf budget voor hebben. Omdat sport en
bewegen in Altena wat achterloopt bij het gemiddelde in Nederland, wenst de Sportraad daarop meer
inzet van de sportcoaches. Zij kunnen zich dan meer richten op andere doelgroepen. De wethouder
onderkent dit.
08 Blijft staan.
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12 In Sporthal De Jager is geen alcohol meer in de zaal. Omdat er nu weinig gesport wordt, is niet
duidelijk of handhaven hiervan een probleem is.
In De Crosser is ook bekend dat alcohol alleen in de kantine mag worden genuttigd. Momenteel is dit
makkelijker te controleren, omdat publiek vanwege Corona door een kleedkamer naar binnen moet.
Ook bij ’t Rondeel zijn de regels bekend en er wordt op gehandhaafd.
De actiepunten 04, 06, 09 en 11 staan op de agenda.

Thijs

3. IN- EN UITGAANDE STUKKEN EN MEDEDELINGEN
a. Gesprek met weethouder Sheikkariem d.d. 8 november 2021
Van het gesprek is een kort verslag verstuurd naar de Sportraad.
Daarna is nog contact geweest over de voortgang van o.a. ondersteuning van de werkgroep
Altena Sport Awards. Hier is geen ambtelijke capaciteit voor beschikbaar. Vragen hierover zijn
nog niet beantwoord.
Thijs zal dit punt nog eens onder de aandacht brengen van de wethouder.
b. Rapport Rekenkamer flitsonderzoek Sportbeleid
.
Dit komt terug bij agendapunt 8.
c. Motie Altena Lokaal m.b.t. uitbreiden formatie Sport
Thijs meldt dat de vacaturetekst (24 uur) is opgesteld en binnenkort wordt verspreid. Er is al wel
tijdelijke versterking (tot half april) gekomen t.b.v. sport, nl. Daniëlle van Bakel. Binnenkort sluit zij
een keer aan bij een Sportraad vergadering.
d. Uitnodiging NOC/NSF bijeenkomst lokale sportplatformen 23-11-2021
Rien vond dit een interessante bijeenkomst, waarna hij constateerde dat zij met Sportraad Altena
goed bezig zijn.
e. Sport Verenigt Nederland; update lokale sportplatformen
Ter info.
- Gemeld wordt dat TV Woudrichem de Sportraad heeft uitgenodigd om een keer te vergaderen in hun
clubhuis. Hierop is positief gereageerd, maar er is nog geen datum afgesproken.

- Er is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een website.
Afgesproken wordt dat de voorbereiding wordt gedaan door een kleine groep, bestaande uit Martine,
Kees en een derde lid van de Sportraad. Dit wordt geagendeerd bij het volgende overleg, als de
agenda nieuwe leden er bij zijn.
4. SAMENSTELLING SPORTRAAD – BENOEMING NIEUWE LEDEN
Er waren 5 serieuze sollicitanten. Mariëlle, Kees, Thijs en Jan hebben de gesprekken gevoerd.
Uiteindelijk worden er drie personen voorgedragen.
De Sportraad gaat akkoord met het voordragen van de kandidaten aan het college, ter benoeming
per 1 januari 2022.
5. VERGADERSCHEMA 2022
Het vergaderschema voor 2022 wordt vastgesteld.
Er is een voorstel geopperd om, als op locatie wordt vergaderd, de verenigingen uit die betreffende
kern ook uit te nodigen om aan te sluiten. Zo kunnen we de bekendheid van de Sportraad vergroten.
Dit is een goed voorstel, dat wordt uitgevoerd als het praktisch te organiseren is.
Inmiddels zijn we ook uitgenodigd op het Golfpark in Almkerk. Vergaderen in d’Aelburcht is eveneens
een optie, aangezien bij de verenigingen die daar gebruik van maken, momenteel veel speelt.
6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT C.Q. HANDBOEK
Eerst worden er complimenten gegeven voor het vele werk dat is verricht, met name door Ciska. Het
is prettig dat dit document er nu ligt, dat bruikbaar is voor iedereen en zeker voor de nieuwe leden.
Op het voorblad staat dat het wellicht goed is om nog eens naar de regeling te kijken, maar dat heeft
nu geen hoge prioriteit. Verder zijn er nog een aantal geel gearceerde passages, waar we iets over
moeten afspreken. Deze input is nodig om het stuk helemaal af te ronden.
n.a.v. punt 3-a, IV
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Na discussie over of dit punt niet ‘te kort door de bocht’ geformuleerd is, wordt besloten het te laten
staan. Het belang om dit te wijzigen is nu te beperkt. Mochten er in de komende periode toch
spanningen ontstaan, is er vertrouwen dat deze in goed overleg worden opgelost.
Het is wel van belang dat de regeling en het huishoudelijk reglement op elkaar zijn afgestemd; het
huishoudelijk reglement moet passen binnen de kaders van de regeling. Mochten er aanvullingen zijn,
dan kunnen deze via een addendum worden toegevoegd, zodat de regeling niet hoeft te worden
aangepast.

Kees

n.a.v. punt 6-e
Kees zet een procedure m.b.t. ingekomen documenten op papier en stuurt deze naar Ciska.
n.a.v. punt 7-d
Zonder voorzitter of vice-voorzitter vergaderen is geen optie, dus dit punt blijft staan.
N.a.v. punt 7-e
Om te vergaderen moet minimaal de helft van de leden plus 1 aanwezig zijn. Als er gestemd moet
worden, is er een minimale aanwezigheid van 2/3 van de leden noodzakelijk.
N.a.v. punt 11
Wat betreft communicatie wordt nog gewacht op informatie over de website.
N.a.v. punt 13
Dit punt kan weggehaald worden. Er is in de afgelopen jaren nauwelijks gestemd.
Bijlage A: Kees levert de profielschets voor de secretaris aan. Over de leden moeten we het nog hebben.
Bijlage B: Het rooster van aftreden wordt aangepast als er veranderingen in optreden.
Op de vraag of een lid van de Sportraad ook bestuurslid van een club kan zijn, wordt geantwoord dat dat
mogelijk is.
Afgesproken wordt dat het document wordt aangepast door Ciska. Vervolgens ontvangen de Sportraad
leden het definitieve exemplaar. Het wordt dan 1 keer per 2 jaar geagendeerd om na te gaan of het nog
up-to-date is.
7. BEGROTING 2022
De begroting wordt vastgesteld. Geconcludeerd wordt dat er binnen deze begroting voldoende ruimte is
om alle activiteiten die op de rol staan, uit te voeren.
8. SPORT- EN BEWEEGNOTA 2022-2025
Bij de vorige vergadering is een concept voorgelegd. Intussen zijn er diverse afspraken gemaakt binnen
de gemeente over de behandeling van deze stukken. Het bevreemdt de Sportraad dat zij daarin niet zijn
meegenomen. Het moet duidelijk zijn wat er wordt behandeld, wanneer en wanneer er iets van de
Sportraad verwacht wordt.
Thijs zegt dat de intentie was dat de uitgangspuntennota sport en gezondheid, afgelopen vrijdag naar de
raadsleden zou gaan en ook richting de Sportraad, zodat zij er iets van konden vinden voor de
raadsvergadering in februari. De nota is echter door de directie aangehouden, omdat hij nog niet rijp was
om met de raad te delen. Komende dinsdag praat Thijs hierover met de wethouder. Er moet een aantal
beslispunten op tafel liggen, zodat de raad discussie kan voeren. Thijs is nu bezig om dat scherper op
papier te zetten. Er zullen geen verrassende, nieuwe dingen in komen te staan, maar alleen een
verscherping van de keuzes die gemaakt moeten worden. In januari staan de stukken op de agenda.
De Sportraad vraagt of zij dan nog genoeg tijd hebben om een advies uit te brengen.
Afgesproken wordt het advies in de werkgroep voor te bereiden in de eerste week van januari (afspraak
via Datumprikker), het dan rond te sturen en er bij het overleg van 20 januari over te besluiten. Dan moet
het meteen door naar het college en de raad.
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c. Raadsvoorstel Strategisch vastgoedbeleid 2021
In de Altenaronde van 1 december zijn gesprekken gestart over het Strategisch vastgoedbeleid. Er
waren nauwelijks politieke vragen over en er worden geen strategische keuzes voorgelegd. Het beleid
wordt in de raad als hamerstuk vastgesteld. De Sportraad vindt het teleurstellend dat het gaat over
binnen- en buitensportaccommodaties, terwijl het wordt ‘sport’ bij de behandeling in de Altenaronde niet
is genoemd. Dat wordt vermeld in het advies. Er komt nog een vervolg en daar kan de Sportraad wellicht
nog invloed op uitoefenen.

d. Rapport Rekenkamer flitsonderzoek sportbeleid
De vraag van de Sportraad is wat er gedaan wordt met de adviezen in dit rapport en welke rol de
Sportraad daarin kan spelen. Teneinde meer gewicht te geven aan onze adviezen, zal dit punt een
aantal malen terugkomen op de agenda.
Kees Afgesproken wordt om per mail te informeren naar de voortgang.
9. VERSLAG WERKGROEPEN
a. Altena Sport Awards
De werkgroep is klaar om te starten. Het wachten is nog op het email-adres, dat Martine morgen
aanmaakt. Daarna wordt de tekst met bijlagen naar Hella gestuurd, die deze doorstuurt naar de
verenigingen.
Jojanneke levert tekst aan voor de website over de Sport Awards.
Na de uitreiking wordt geëvalueerd en wordt bekeken wie er volgend jaar in de werkgroep gaan. Kees
Agenda treedt sowieso terug, vanwege zijn drukke werkzaamheden als secretaris.
Q2 2022
Verder is het belangrijk om terug te kunnen vallen op de afdeling communicatie van de gemeente. De
door de wethouder toegezegde support op dat terrein, is echter nog niet geregeld vanwege
onderbezetting op die afdeling.

Thijs

b. Professionalisering Sportraad/evaluatie 2021
Jan heeft een conceptverslag gemaakt, dat hij heeft doorgestuurd. Dit kan gebruikt worden t.b.v. de
jaarlijkse evaluatie en is gebaseerd op de professionaliseringsslag.
De Sportraad leden hebben geen of- of aanmerkingen het kan door Thijs doorgestuurd worden naar het
college. Daarbij wordt gevraagd of het college het ter kennisname wil doorsturen naar de raad.
c. Sportakkoord
Marja Nieuwenhuis heeft een stuk geschreven over de status van het Sportakkoord en hoe het verder
moet. De leden zijn gevraagd om hier voor 11 december op te reageren.
Het Sportakkoord heeft natuurlijk geleden onder de Corona-crisis. Gelukkig lopen nu een aantal dingen
wel en we moeten kijken wat we nog meer kunnen doen. Dus: prioriteren en kijken of we zaken die niet
lopen, vlot kunnen trekken. Er is nog budget beschikbaar.
Mariëlle denkt dat het goed is om het Sportakkoord nog eens onder de aandacht te brengen. Bij veel
clubs is totaal weggezakt wat er allemaal kan. Verder moeten we goede voorbeelden wat meer
uitdragen, zodat verenigingen en professionals alsnog kunnen aanhaken. Er zitten veel ambities in die
hen verder kunnen helpen. Dit is een aandachtspunt voor communicatie.
Thijs zegt dat er een Nieuwsbrief Sport wordt ontwikkeld, waarin dit soort zaken kunnen worden
opgenomen.
Mocht dat nodig zijn, dan wil Mariëlle daar graag bij helpen.
d. Topsport
Na het laatste overleg is de werkgroep Topsport niet meer bij elkaar geweest.
Rien heeft afgelopen maandag gesproken met zijn collega van sport bij de gemeente Molenlanden. Wat
betreft beschikbare fte’s voor sport, lopen zij landelijk gezien ook achter. Molenlanden heeft geen
problemen wat betreft de accommodaties, die wij in Altena wel hebben. In de toekomst zullen er nog
meer gaten ontstaan als het Verlaat in Almkerk weg is en wellicht De Jager ook sluit.
Hier moet goed over nagedacht worden, want er is een groot gebrek aan capaciteit bij vrijwel alle clubs.
In januari zullen Rien, Adriaan en Erik hiermee verder gaan.
Ook moet er nog een definitie worden gemaakt over wat verstaan wordt onder topsport.
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e. Sportcafé
Als datum voor het Sportcafé is 31 januari 2022 vastgelegd. Volgende week gaat de werkgroep verder
met de invulling van het programma. Het thema is: verbindend leiderschap. Erik Braal zal de avond
begeleiden. Hij is trainer/coach van een basketbalteam dat in de eredivisie uitkomt. De
gemeenteraadsleden krijgen alvast een uitnodiging. Verder worden alle sport- en beweegaanbieders
uitgenodigd en ook inwoners zijn welkom.

f. Gezonde leefstijl
Dit ligt stil omdat de beleidsmedewerker die alles coördineerde, is uitgevallen.
Thijs heeft begrepen dat er een eerste concept klaar is. Dat wordt nog teruggekoppeld aan de
betrokkenen.
Dit verrast Mariëlle, omdat zij geadviseerd hadden om breder input op te halen, teneinde draagvlak te
creëren.
Door Jan wordt benadrukt dat inbreng van de Sportraad wel serieus genomen moet worden.
Thijs Thijs gaat na wat de stand van zaken is en koppelt terug aan Martine en Mariëlle.
g. Gemeenteraadsverkiezingen
Erik, Rien en Mariëlle zijn bij een bijeenkomst van NOC/NSF geweest over dit onderwerp. Daarna
hebben ze een brief verstuurd naar alle raadsleden. Het blijkt dat deze niet alle raadsleden heeft bereikt.
Mariëlle Mariëlle verstuurt de brief nogmaals, maar dan aan de raadsleden persoonlijk.
h. Sporten in Corona-tijd
Adriaan geeft aan dat de sporthal in Werkendam altijd vol zit, ook zonder Corona, dus het is daar niet
mogelijk om trainingen van de avonden naar overdag te verschuiven.
Mariëlle zegt dat de buitensport accommodaties in Altena prachtig zijn ingericht. Daar kunnen mensen
ook overdag sporten. De buitensport clubs zullen zeker bereid zijn om mee te denken met de andere
verenigingen om toch te kunnen sporten.
Dit gebeurt volgens Thijs al op verschillende plaatsen. Probleem is wel dat de maatregelen steeds maar
kortdurend zijn. Het is altijd de vraag voor hoe lang zaken worden opgetuigd en of dat de moeite is.
Mariëlle stelt voor om een Corona-werkgroep in te stellen, om met verenigingen te kijken hoe het gaat en
mee te denken. De gemeente kan hier niets aan doen, maar de maatregelen zijn soms wat vreemd en
roepen veel vragen op.
Thijs geeft aan dat zijn nieuwe collega, Daniëlle van Bakel, met alle verenigingen gaat praten.
10. RONDVRAAG EN SLUITING
- Ciska: als het college heeft ingestemd met het aanstellen van de nieuwe leden, ontvangen zij een pakket
met documenten, zodat zij zich kunnen inlezen.
- Aangegeven wordt dat de leden van de Sportraad, de kilometers die zij maken voor werkgroepvergaderingen, bijeenkomsten etc., kunnen declareren.
- De toehoorders worden in de gelegenheid gesteld hun indrukken te delen.
Herman Bouman heeft complimenten voor wat de Sportraad al bereikt heeft. Zichtbaarheid is vaak
een probleem. Hij denkt dat de Sportraad via de fractievoorzitters hun bekendheid bij de partijen
kunnen vergroten. Verder wenst hij hen veel succes met hun werkzaamheden.
Op Pim Bouman maakt deze vergadering een professionele indruk, waarvoor complimenten. 31
januari heeft hij in zijn agenda genoteerd voor het Sportcafé. Verder zijn leden van de Sportraad ook
welkom om eens bij een fractievergadering aan te sluiten.
Jan bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng. Hij is blij met de stappen die zijn gezet en met de
uitbreiding van de raad, alsmede de komst van Marja Nieuwenhuis.
Hierna sluit hij de vergadering.
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