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Op 25 april 2022 heeft u advies uitgebracht over de 
uitgangspuntennota’s voor Sport en Gezondheid. Middels deze brief 
reageren wij op uw advies.  
 
Inhoudelijk heeft u in hoofdlijnen de volgende punten in uw brief. Op ieder 
van de punten gaan wij hieronder in. 
 

- Met betrekking tot uw kanttekening 
Uw kanttekening onderschrijven wij volledig. In het 
uitnodigingsproces om deel te nemen aan de gesprekken met 
verenigingen zien we dat de binnensportverenigingen uit 
Werkendam niet bereikt zijn. Alle verenigingen zijn aan de 
voorkant uitgenodigd, maar deze uitnodiging is niet bij de juiste 
persoon of überhaupt niet bij de vereniging terechtgekomen. Zoals 
eerder aangegeven gaan we het gesprek met deze vier 
verenigingen graag alsnog aan zodat zij hun zorgen en ervaringen 
kunnen delen. Het eerste gesprek is reeds gevoerd, de andere 
zullen volgen vóórdat de notitie met de gemeenteraad gedeeld 
wordt. Op die manier trachten we alsnog een compleet beeld te 
schetsen.   
 

- Met betrekking tot de conclusies 
o Met betrekking tot reflectie op vraag 2 

In onze nieuwe sportnota hebben we aandacht voor het 
overeind houden van de verenigingen door middel van 
passend aanbod van ondersteuning, in nauwe afstemming 
met beschikbare programma’s in het sportveld (zoals met Rabobank 
Clubsupport of met NOC*NSF).   

o Met betrekking tot reflectie op vraag 3 
Ook hier onderschrijven we uw opmerking dat de 
tevredenheid over de tevredenheid over communicatie met 
de sportmedewerkers niet acceptabel is. De afgelopen 
periode hebben we gelukkig de formatie op gebied van sport 
kunnen uitbreiden, waarmee in ieder geval de eerste stap 
gezet wordt om te kunnen werken aan de communicatie 
richting de verenigingen. 
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- Met betrekking tot de aanbevelingen 
Waar mogelijk zullen de aanbevelingen worden meegenomen in de nieuwe 
sportnota. Zo zijn aanbevelingen c en d daarin sowieso al opgenomen en 
onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden voor aanbevelingen g, h en i. 
Ook uw aanbeveling j is ter harte genomen en opgepakt middels de aanstelling 
van een extra fte beleidsmedewerker sport voor de gemeente Altena.  
 

- Met betrekking tot uw advies 
Uw advies zal worden toegevoegd aan het dossier bij behandeling van het 
onderzoek door de gemeenteraad van de Gemeente Altena. Hiermee voldoen 
we aan uw verzoek om uw verzoek integraal te delen met de gemeenteraad. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 
 

 
H.W. Groeneveld 
Teammanager team Samenleving 


