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Verslag Sportraad Altena d.d. 21-02-2022 
 
Aanwezig: Jan Bel/voorzitter, Mariëlle Durieux, Adriaan de Jong, Kees Braat, Martine Braal,  

      Rien de Ruijter, Ciska Boelens, Erik den Dekker, Naomi van der Graaf, Mark van Tilborg,  
      Mildred Stok, Thijs v.d. Schoot, Hella de Ridder/verslag 

 
AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Verslag en actielijst vergadering 20 januari 2022 
  3. In- en uitgaande stukken / mededelingen 
  4. Advisering m.b.t. Sport- en beweegnota 2022-2025 
  5. Aanvullende eisen lidmaatschap Sportraad 
  6. Leefstijlakkoord – Samen aan de Slag voor een vitaler Altena 
  7. Nota Topsport 
  8. Samenstelling werkgroepen en terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  9. Rondvraag en sluiting 

 

 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
Jan opent het overleg en heet iedereen welkom.  
 
2. VERSLAG SPORTRAAD VERGADERING D.D. 20-01-2022 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
n.a.v. actielijst 
01 , 02 en 08 blijven staan.  
04 , 05, 06, 07 en 10 zijn afgehandeld. 
03 Er is geen uitsplitsing van uren gemaakt. Volgende week heeft Thijs hierover overleg met de 

sportcoaches. De uitkomst daarvan zal hij delen met de Sportraad. 
 Verder wordt het punt voorlopig geparkeerd. Uit de beleidsnota die komende zomer wordt 

geschreven, moet blijken welke prioriteiten de sportcoaches moeten oppakken.  
09 We konden nu niet terecht in de vergaderzaal in d’Aelburcht. Zodra het mogelijk is, gaan we daar 

zeker een keer naartoe en in gesprek met WIK. De locaties voor maart en april staan al vast. 
 
3. MEDEDELINGEN EN IN- EN UITGAANDE STUKKEN 
Er is een vraag gekomen van een voetbalclub over een specifiek probleem. In principe is onze standaard 
reactie dat we kijken of we het probleem op de juiste plaats neer kunnen leggen, maar dat we ons niet  

Jan/ bezighouden met zaken van individuele sportclubs of personen. Dit antwoorden Jan en Kees naar de 
Kees betreffende club.  

 
4. ADVISERING M.B.T. SPORT- EN BEWEEGNOTA 2022-2025 
a. Stand van zaken m.b.t. advies uitgangspunten Sport en Gezondheid 
Het advies van de Sportraad over de uitgangspuntennotitie is naar de raad verstuurd. De nota staat in 
april geagendeerd. Eerder was afgesproken dat er voor de zomer een beleidsnota moet liggen, dus dan 
moet de uitgangspuntennotitie in april worden vastgesteld.  
 
Geconcludeerd wordt dat er geen procedure en structuur liggen om te komen van uitgangspuntennotitie 
tot sportnota. De stukken die er nu liggen, zijn exact hetzelfde als de stukken die in januari en februari 
zijn voorgelegd aan de Sportraad. Voor de Sportraad is het van belang om zich te focussen op de inhoud 
en waar wel invloed op kan worden uitgeoefend. Daarom moet er, na de installatie van de nieuwe raad 
en college, zo snel mogelijk een gesprek worden gepland met de nieuwe wethouder. Daarbij  moeten we 
aandacht vragen voor hetgeen we geproduceerd hebben. Positief punt is dat we goed gehoord worden 
door en bekend zijn bij de raad. We worden door hen zeker serieus genomen.  
 
b. Uitgangspuntennotitie strategisch accommodatiebeleid 
Eén van de punten van het strategisch accommodatiebeleid was dat er ook een visie moet komen op 
sociaal maatschappelijk vastgoed. Er is over de eerste aanzet gesproken met de Sportraad (Jan en 
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Kees), de BASDA, beheerders van dorpshuizen en ambtenaren. Het concept is klaar en Thijs verwacht 
dat het op 24 maart geagendeerd kan worden.  
 
Er wordt voor gepleit om dan ook de uitkomsten van het onderzoek naar de harmonisatie van het 
subsidiebeleid te agenderen. Dan kunnen er 3 samenhangende onderdelen tegelijk behandeld worden. 
 
5.AANVULLENDE EISEN LIDMAATSCHAP SPORTRAAD 
De vorige keer kwam naar voren dat we een standpunt moeten innemen over eventuele dubbele petten 
van leden van de Sportraad (zoals betrokkenheid bij een politieke partij of bestuurslid zijn van een club). 
 
Alle leden geven hierover hun mening en deze zijn verdeeld. Omdat het huishoudelijk reglement zich niet 
verzet tegen deze situatie, wordt besloten hier niets mee te doen. Mocht er een onderwerp worden 
besproken, waarbij sprake is (of schijn) van belangenverstrengeling, dan kan die persoon zich 
onthouden van deelname aan de discussie en besluitvorming. De andere leden kunnen hem/haar daar 
op aanspreken. Tot nu toe heeft een dergelijke situatie zich nog niet voorgedaan.  
 
6. LEEFSTIJLAKKOORD – SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN VITALER ALTENA 
Er is een kwartiermaker aangesteld, Ricardo Seffelaar. Mariëlle en Martine hebben een gesprek gehad 
met hem en Sandra Krebber, beleidsmedewerker. Dat was een prettig gesprek, waarbij zij hebben 
aangegeven wat zij vonden van het proces van de afgelopen tijd. Daarna is gekeken wat er nog mist, 
wat scherper kan en wie zij daarbij betrekken. Er is gevraagd om een advies waarmee zij verder kunnen. 
Dat conceptadvies ligt nu ter beoordeling bij de Sportraad. Uitgangspunt is dat het goed is dat we een 
Leefstijlakkoord in Altena hebben. Verder staat in het advies o.a. beschreven dat zij draagvlak misten, 
evenals de verbinding met de zorg en dat er geen inwoners aan tafel zaten.  
De kritiek die zij voorafgaand aan het gesprek hadden, is niet in het advies meegenomen. Het doel is om 
constructief mee te denken. Er is vertrouwen in de regisseur, die het akkoord als leidraad ziet en niet 
sturend.  
 
Reacties van de leden van de Sportraad: 
- Er staat niet in hoe geëvalueerd en gemonitord wordt; 
- Het zou goed zijn als er, naast het toevoegen van gezonde zaken,  ongezonde zaken uit de 

maatschappij geweerd worden.  
- Kunnen de termen die in het akkoord staan, uitgelegd worden? 
- Wellicht kan er dieper ingegaan worden op de verschillende doelgroepen, zoals bv. immigranten, etc. 
- Het is jammer dat De Schans hier niet aan meedoet. Er is echter voor gekozen om te starten met 

partijen die enthousiast zijn, zodat dat niet vertragend kan werken.  
- Het is een gemiste kans dat er niets wordt gezegd over het verminderen van roken bij sportclubs. 

Sportkantines zijn wel rookvrij, maar sportvelden nog niet allemaal. 
- Er zijn vraagtekens bij de financiën en de verdeling daarvan. Veel dingen kunnen gratis worden 

geregeld en mensen zijn in eerste instantie zelf aan zet om dingen te gaan doen.  
Reactie Thijs: het geld is nog niet verdeeld (€ 30.000 van vorig jaar en € 30.000 van dit jaar). Als het 
Leefstijlakkoord er ligt, kan hij dat meenemen met het maken van het afwegingskader.  

- Als suggestie wordt meegegeven om te starten met het verstrekken van gratis fruit op scholen.  
 

Martine/ Mariëlle en Martine verwerken de reacties en opmerkingen in het advies. Daarna zullen Kees en Jan het 
Mariëlle  ondertekenen en versturen, met cc naar Ricardo Seffelaar en Sandra Krebber. 

Ricardo Seffelaar gaat nu de vervolgstappen ondernemen. De Sportraad (werkgroep gezonde leefstijl) 
heeft aangegeven graag te willen meedenken. Er waren veel mensen met dingen bezig, zonder dat zij 
het van elkaar wisten. Nu worden er verbindingen gelegd.  

 
7.NOTA TOPSPORT 
De Nota Topsport is het resultaat van de werkgroep die vorig jaar is gestart. Aanleiding was dat er in 
Werkendam een club eredivisie ging spelen, terwijl de beschikbare accommodatie daarvoor tekort 
schoot. Daarom is gekeken naar het beleid en faciliteiten op het gebied van topsport. De werkgroep 
concludeerde al snel dat topsport niet gescheiden kan worden van accommodaties. Verder moet de 
stimulans vanuit de clubs zelf komen. Vanuit de gemeente wordt topsport niet gestimuleerd. Het zou 
goed zijn als er een draaiboek ligt voor als zich een bepaalde situatie voordoet.  
Deze nota is nog niet het definitieve document.  
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Reacties: 
- Er wordt gepleit voor een benadering vanuit de breedte naar de top. Topsport moet onderdeel 

uitmaken van het totale sportbeleid en mag niet ten koste gaan van de breedtesport.  
- Het rapport van de Rekenkamer Commissie moet erbij betrokken worden. Daar zitten aankno-

pingspunten in, die het (complexe) verhaal kunnen verstevigen.  
- Betwijfeld wordt of de naam van de nota de lading dekt. Hier moet nog eens naar gekeken worden. 
- Deze nota maakt duidelijk dat, als je iets wilt met topsport, er nog wel wat moet gebeuren, met name 

wat betreft de accommodaties. Daar moet dan in geïnvesteerd worden, want daarin lopen we in 
Altena heel erg achter. Dit blijkt uit vergelijkingen met andere gemeenten. Dat moeten we met de 
gemeenteraad bespreken.  

- In de nota moet naar voren komen waarom we topsport willen, met welk doel en wat daar voor nodig 
is. Nu is het stuk nog te algemeen beschreven en meer een situatieschets dan een voorstel. 

- De vergelijking met Gorinchem is goed als je uitgaat van breedtesport. Er kan ook naar andere 
dorpen gekeken worden wat er mogelijk is. Goede sporthallen zijn nodig, maar ook buitenlocaties.  

- Het is teleurstellend dat er in Altena zo weinig fte beschikbaar is voor sport en bewegen. Als we iets 
willen bereiken, is dat echt veel te weinig.  

- Het punt ‘topsport’ leeft nu niet in de gemeente en als we willen dat dit gaat leven, kost dat tijd.  
Vraag is dan of wij een rol moeten spelen bij het lobbyen, etc.  

- Gevraagd wordt of het accommodatieprobleem in relatie tot topsport alleen in Werkendam een 
probleem is of ook in andere kernen? 

- Er zijn ook individuele topsporters, maar het is niet bekend hoeveel dat er zijn en of zij gebruik maken 
van de faciliteiten die er zijn in Altena of moeten uitwijken naar andere gemeenten.  

 
Samengevat moeten de volgende acties moeten nog worden uitgevoerd: 
- Het doel van de nota moet goed worden verwoord; 
- De concrete feiten moeten nog eens gecheckt worden, zoals de cijfers die in de nota staan; 
- De nota moet goed bekeken worden in samenhang met de andere documenten die in de afgelopen 

maanden zijn geproduceerd, zoals het Leefstijlakkoord en de uitgangspuntennotitie. Deze moeten 
elkaar niet tegenspreken.  

- Overwegen om een splitsing te maken, al heeft alles wel met elkaar te maken. Vraag is dan waar de 
grens gelegd wordt.  

 
Besloten wordt om deze discussie nog even te laten bezinken. Sowieso moet nog worden afgewogen 
wat een goed moment is om dit neer te leggen bij de politiek. De conclusie kan ook nog zijn dat we hier 
nog niet aan toe zijn, gezien alle andere zaken die spelen. Topsport kan een belangrijke rol spelen als 
aanjager van mensen om te gaan bewegen. Daar wil de Sportraad iets mee, maar wel op het juiste 
moment.  
De werkgroep neemt de reacties mee naar hun overleg.  

Agenda Op 24 maart wordt het punt weer geagendeerd bij de Sportraad.  
 
7.VOORSTEL SAMENSTELLING WERKGROEPEN 
Op basis van de wensen die zijn binnengekomen, die helaas niet allemaal gehonoreerd konden worden, 
heeft Jan een voorstel gemaakt. Sommige leden zitten in 2 werkgroepen en anderen in 3. Dat lijkt veel 
en soms is er wel sprake van een tijdslimiet voor het uitbrengen van een advies, maar voor andere 
zaken kunnen we de tijd nemen en zelf het tempo bepalen.  Er is ook gekeken naar een mix van ervaren 
en nieuwe leden.  
 
De samenstelling van de werkgroepen wordt vastgesteld. De komende maanden wordt gekeken hoe het 
loopt. Als een lid toch vindt dat een thema niet bij hem of haar past en liever wil switchen, kan dat 
worden aangegeven.  
 
8.TERUGKOPPELING WERKGROEPEN 
a. Altena Sport Awards 
Er is veel media-aandacht geweest de afgelopen tijd, o.a. een radio interview met Adriaan en Ciska, 
maar er zijn nog weinig aanmeldingen. Iedereen wordt daarom opgeroepen om in het eigen netwerk te 
kijken of er mensen zijn die voorgedragen kunnen worden.  
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b.Professionalisering Sportraad 
Geen bijzonderheden.  
 
c.Sportakkoord 
Marja Nieuwenhuis heeft aangegeven dat zij voor eind februari een evaluatie stuurt. Belangrijkste actie 
tussen nu en 1 april is te komen tot een kerngroep. Als er concrete handvatten liggen waar zij mee 
verder moet, is dat mogelijk. Zij gaat ook een bijeenkomst met de kerngroep voorbereiden.  
 
d. Sportcafé (evaluatie) 
De reacties op het Sportcafé zijn heel positief. Mariëlle en Martine krijgen complimenten voor de 
organisatie. Tip voor de volgende keer: geef de groepjes een onderwerp mee waar zij over kunnen 
praten. Onderwerpen voor het volgende Sportcafé zijn: talentontwikkeling en het Sportakkoord. 
Over wat BOOM geleverd had, was men niet zo tevreden. Er moet wel een bepaalde huisstijl zijn, die 
bewaakt moet worden. Ook moeten goede afspraken worden gemaakt over wie er communiceert en 
hoe. Dat geldt uiteraard voor alles.  
 
e. Gemeenteraadsverkiezingen 
Mariëlle heeft alle partijen gemaild en hen uitgenodigd voor een wandelafspraak om onderweg te praten 
met leden van de Sportraad. CDA en Progressief Altena hebben daarop gereageerd, maar er is nog 
geen datum vastgelegd. Bij het Sportcafé was van elke partij iemand aanwezig, behalve van de SGP.  
 
f. Uniek sporten 
Jan neemt initiatief om een afspraak met de werkgroep te maken. Het zou goed zijn om eens te praten 
met mensen die te maken hebben met mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, om zo een 
beeld te krijgen van wat er leeft. De volgende vraag kan zijn of de Sportraad iets voor hen kan 
betekenen.  
Opgemerkt wordt dat Sportservice Noord-Brabant al veel handreikingen heeft, ook voor gemeenten.  
 
g. Openbare ruimten 
Jan zit tijdelijk in deze werkgroep en zal contact opnemen om af te spreken. Hij wil graag in gesprek 
komen met mensen die wandel- en fietspaden met elkaar kunnen verbinden. Eerst is het belangrijk om 
het doel goed te formuleren. Er kan ook inspiratie worden opgedaan bij andere gemeenten.  
 
j. Communicatie 
De werkgroep spreekt binnenkort af. Eerste prioriteit is een communicatieplan. Op de website van de 
gemeente zijn zaken m.b.t. de Sportraad aangepast. De gemeente is ook uit zichzelf actiever geworden 
op Faceboek. We worden dus meer zichtbaar.  
 
9. RONDVRAAG EN SLUITING 

- Voorgelegd wordt of wij als Sportraad ook iets moeten met de media-aandacht voor grensoverschrijdend 
gedrag.  
NOC/NSF heeft hier een programma voor. Ook zijn er vertrouwenspersonen bij de clubs. Het is wellicht 
goed om in de Nieuwsbrief aandacht te besteden aan dit onderwerp en clubs te adviseren om gebruik te 
maken van dit programma. Het kan ook een thema zijn voor een Sportcafé.  
 

- De volgende keer wordt vergaderd bij de tennisvereniging in Woudrichem, in april bij Obisk in Sleeuwijk 
en in mei bij WIK te Wijk en Aalburg. Suggesties voor andere locaties kunnen doorgegeven worden aan 
Kees.  
 

- Bij een volgend overleg wordt een nieuwe foto van de Sportraad gemaakt.  
 

Martine - Het vastgestelde huishoudelijk reglement kan op de website worden geplaatst.  
 
- Thijs geeft aan dat sportclubs vorig jaar een financiële tegemoetkoming hebben ontvangen voor de 

controle van de Corona Toegangsbewijzen. In 2022 kan deze vergoeding weer worden toegekend. Eind 
van de week krijgen de clubs bericht dat zij weer een bedrag kunnen aanvragen. Dit ter info.  

 
Sluiting. 


