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Geadviseerd besluit

1. De bijgaande startnotitie 'Sport- en Beweegbeleid gemeente Renkum' vaststellen, waarmee uw 

raad tevens de opdracht verstrekt om een sportnota te ontwikkelen.

Toelichting op beslispunten
Het opstellen van een nieuwe sportnota is opgenomen in het coalitieakkoord gemeente Renkum 

2018-2022 “Zes dorpen, één Renkum” en in de Perspectiefnota 2018-2022. Wij gaan nieuw sport- 

en beweegbeleid ontwikkelen waarvoor wij verschillende fasen van de beleidscyclus doorlopen. De 

startnotitie is het vertrekpunt voor dit proces.

Beoogd effect
Met de uitwerking van de startnotitie wordt beoogd te komen tot een breed gedragen sportnota. 

Kader
Zie de bijgevoegde startnotitie.

Argumenten

1. Het opstellen van een nieuwe sportnota is opgenomen in het coalitieakkoord gemeente 

Renkum 2018-2022 “Zes dorpen, één Renkum” en de Perspectiefnota 2018-2022;

2. De huidige kadernota en uitvoeringsnota ‘Sportief verbinden’ dateren uit 2012 en zijn toe 

aan vernieuwing;

3. Sport en bewegen heeft een prominente plek gekregen binnen verschillende 

beleidsterreinen in het sociaal domein. Sport en bewegen biedt kansen en mogelijkheden 

om in te spelen op de grote opgave waar wij als gemeente voor staan. Sport is niet alleen 

een doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en 

gemeentelijke opgaven te realiseren. De ambitie en maatschappelijke doelen worden later 

in het proces met betrokken partijen bepaald.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
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Draagvlak
De sportnota komt tot stand na overleg met alle belanghebbenden en betrokken partijen die 

worden benoemd in de startnotitie.

Aanpak/Uitvoering
Na besluitvorming door de raad kan worden gestart met de nadere uitwerking van de opgave zoals 
geformuleerd in de startnotitie. Belanghebbenden en betrokken partijen worden nadrukkelijk 
betrokken in het beleidsproces. Na vaststelling van de startnotitie door de college en de raad 
worden zij verder geïnformeerd over het beleidsproces. Hiervoor wordt in samenwerking met het 
Sport- en Beweegteam een Sportcafé georganiseerd.

Communicatie
Belanghebbenden en betrokkenen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de 

bijeenkomsten (o.a. Sportcafé) en klankbordsessies.

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. In de definitieve sportnota die wordt aangeboden 
aan de raad wordt komt de uitwerking wat wij gaan doen binnen de beleidsthema’s en welke 
(financiële) middelen wij daarvoor inzetten. De gemeentelijke taak om de begroting ‘in balans’ te 
krijgen wordt hierin meegenomen. We gaan uit van onze strategie: we creëren maatschappelijke 
meerwaarde en maken doorlopend een afweging of taken door anderen, met anderen of zelf 
worden uitgevoerd. 

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

WMO-aspecten
Sport (als middel) draagt bij aan participatie en zelfredzaamheid van inwoners, aan ontmoeting en 
aan sociale cohesie (verenigingsleven) en levert dus een bijdrage aan het realiseren van de 
doelstellingen die in de kadernota sociaal beleid zijn geformuleerd. Meer specifiek aan de 
doelstelling van de Wmo: bevorderen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer. 

Gezondheid
Lichaamsbeweging draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen. Daarnaast vergroten 
sporten en bewegen (o.a. in verengingsverband) de zelfredzaamheid en participatie van inwoners 
doordat zij anderen ontmoeten en een netwerk opbouwen. Dit is tevens van invloed op het (sociaal) 
welbevinden en de veerkracht van onze inwoners.  

Duurzaamheid
Het sportbeleid kan ook een bijdrage leveren aan de energietransitie door bijvoorbeeld 
gemeentelijke (sport)accommodaties te verduurzamen en sportaanbieders te stimuleren om 
energiebesparende maatregelen te nemen.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Niet van toepassing.
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