
   
Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,  

t.a.v. Thijs van der Schoot,   

Sportlaan 170,   

4286 ET Almkerk   

                        Woudrichem, 25 april 2022.   

ADVIES EVALUATIERAPPORT EN EINDADVIES SUBSIDIEREGELINGEN SPORT EN 

BEWEGEN GEMEENTE ALTENA VERSIE MAART 2022  

  
Inleiding   

In de vergadering van de Sportraad Altena is het evaluatierapport en eindadvies  

Subsidieregelingen Sport en Bewegen van de gemeente Altena besproken. We stellen het 

bijzonder op prijs als ons advies integraal in het eindadvies wordt opgenomen.  

In grote lijnen kunnen we ons vinden in de conclusies en aanbevelingen.  

Graag zien we bij de inleiding een nadere beschrijving van de Subsidieregelingen.   

  

Kanttekening  

Na contact met de samensteller van dit rapport, is gebleken dat er geen contact is geweest 

met de binnensportverenigingen in Werkendam. Aangezien de verenigingen in Werkendam 

relatief het hardste zijn getroffen door de harmonisatie, zijn de conclusies in het rapport o.i. 

niet helemaal representatief. Ook hadden we graag een nader uitsplitsing willen zien in 

binnen- en buitensportverenigingen, om een beter inzicht in eventuele verschillen te krijgen.      

2022 wordt het eerste jaar waarin de betreffende verenigingen te maken krijgen met het 

lagere subsidieniveau. De vraag is dan wat de gevolgen hiervan zijn voor de betreffende 

verenigingen.   

  

Conclusies uit het rapport   

80% tevreden en 20% ontevreden over de inhoud van de subsidieregelingen, hoogte 

subsidie en subsidie per jeugdlid is een mooie score. 75% tevreden en 25% ontevreden over 

de algehele subsidieregelingen is ook nog acceptabel. 50% tevreden en 50% ontevreden 

over de communicatie met sportmedewerkers is niet acceptabel. Bekijk of bedoelde 

sportverenigingen uit het voormalige Werkendam door het harmonisatiemodel onevenredig 

getroffen worden en daarmee structureel in de (financiële) problemen komen.   

1. Dat bij kleine sportvereniging de gemeentelijke subsidie voor de aanwezige 

jeugdleden vaak wordt aangewend voor de reguliere verenigingsactiviteiten en 

materialen is inderdaad zorgelijk. Zorg dat de kloof tussen kleine en middelgrote/ 

grote sportverenigingen qua duurzaamheid en toekomstbestendigheid niet verder 

groeit.  

2. Deze conclusie is zeer zorgwekkend. Alle gemaakte opmerkingen bij vraag 3 zijn 

onacceptabel. De oplossingen verdienen de hoogste prioriteit.  



  

   
Aanbevelingen uit het rapport  

De prioritering van de aanbevelingen geeft de juiste volgorde aan (zie de eerdergenoemde 

kanttekening):  

a. Breng eerst de gemeentelijke basisadministratie van sportverenigingen op orde   

b. Stel een actueel overzicht van gemeentelijke sportmedewerkers op, hou dit goed bij 

en informeer zowel intern als extern alle betrokkenen  

c. Aanvullend subsidie voor duurzame en toekomstbestendige sportverenigingen wordt 

volledig onderschreven  

d. Eerder in ons advies m.b.t. uitgangspuntennota’s Sport en Bewegen en Gezondheid 

hebben we al aangegeven dat buurtsportcoaches breder ingezet moeten worden bij 

maatschappelijke en verenigingsactiviteiten dan vooral in het basisonderwijs  

e. Externe communicatie minder formeel en klantvriendelijker/taaltraining wordt volledig 

onderschreven  

f. Persbericht en specifieke nieuwsbrief uitsturen in april is een goed plan. Sportraad 

Altena werkt daar graag aan mee. Dit moet wel snel worden opgepakt, omdat anders 

de maand april al voorbij is.   

g. Aanvraag subsidies voor onderhoud sportaccommodaties kan ook naar onze mening 

inderdaad plaatsvinden voor een meerjarige periode  

h. Sportraad Altena wil aan vele initiatieven medewerking verlenen maar zal geen 

uitvoeringstrajecten met commerciële partijen uitvoeren.   

i. Zorg voor een vangnet indien de nieuwe subsidieniveaus in 2022 tot financiële 

problemen leiden bij levensvatbare verenigingen.  

j. Het blijkt dat het ambtelijke team bij de Gemeente verantwoordelijk voor sport 

onderbemand is, wij pleiten dan ook voor uitbreiding hiervan.  

  

   
Advies   

Ons advies hebben we in de conclusies en aanbevelingen hiervoor gedetailleerd 

weergegeven en kan onverkort in het eindadvies opgenomen worden.   

Wij verzoeken het college dit advies integraal te delen met de Gemeenteraad. Uiteraard zijn 

wij bereikbaar voor verdere toelichting op dit onderwerp.    

   

Sportieve groeten,   

Sportraad Altena   

    

Jan Bel        Kees Braat   

Voorzitter         Secretaris     


