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Onderwerp
Kadernotitie sport en bewegen

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De 'Kadernotitie sport en bewegen' vaststellen.

Doelstelling
Inwoners in Noordoostpolder stimuleren om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Inleiding
Het huidige sport- en beweegbeleid is niet meer actueel. Door zowel landelijke als lokale 
ontwikkelingen is het wenselijk om de kaders voor sport en bewegen te actualiseren.

In november 2020 bent u door middel van een procesvoorstel geïnformeerd over het proces om te 
komen tot actuele kaders voor sport en bewegen. Op 13 januari 2021 leverde u input hiervoor in de 
commissievergadering Samenlevingszaken aan de hand van stellingen.

Beleidsreferentie
Sportnota 2008-2015 - Bewegen naar een sportieve samenleving 
Procesvoorstel kaders sport en bewegen

Argumenten
1.1. Deze notitie geeft de kaders voor de komende jaren voor sport en bewegen

De ‘Kadernotitie sport en bewegen’ beschrijft wat we willen bereiken met sport en bewegen in 
Noordoostpolder. De notitie geeft handvatten om uitvoering te geven aan deze vastgestelde 
kaders en doelstellingen. De uitwerking beschrijven we in de uitvoeringsagenda sport en 
bewegen.

1.2. De kaders sluiten aan bij de lokale en landelijke ontwikkelingen
De kaders sluiten aan bij het Nationaal Sportakkoord en het daaruit volgende Lokaal sport- en 
beweegakkoord. In argument 1.3 leest u meer over het sportakkoord. Verder sluiten de kaders 
aan bij landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de verbreding van ‘sport en bewegen als 
doel’ naar ‘sport en bewegen als middel’ en de toename van (on)georganiseerd sporten of 
bewegen in de openbare ruimte.

1.3. Er is draagvlak voor deze kadernotitie
In november 2020 heeft u een procesvoorstel ontvangen. Op 13 januari 2021 is aan de hand 
van stellingen een open gesprek gevoerd tussen raadsleden in de commissie 
samenlevingszaken over sport en bewegen. In 2020 is het lokaal sport- en beweegakkoord 
opgesteld. Partijen uit de samenleving waren hierbij betrokken. Denk aan sport- en 
beweegaanbieders, zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en de gemeenteraad. Op basis 
van de prioritering van de betrokken partijen stelden we het sport- en beweegakkoord op. In 
juni 2020 keurde het Rijk dit sport- en beweegakkoord goed. Het lokaal sport- en 
beweegakkoord is geen gemeentelijk beleid. Wel gebruikten we de input die betrokken 
partijen tijdens het opstellen van het lokaal sport- en beweegakkoord gaven bij het opstellen



van de gemeentelijke kaders sport en bewegen. Alle verzamelde input is geanalyseerd en 
verwerkt in deze kadernotitie.

1.4. Hierdoor kan de volgende stap gezet worden
Na vaststelling van de kadernotitie wordt het college verzocht om een uitvoeringsagenda sport 
en bewegen op te stellen. Daarin staat hoe we de doelstellingen willen realiseren. In de 
uitvoeringsagenda staan concrete acties. De uitvoeringsagenda leggen we ter informatie aan 
u voor.

Kanttekeningen
Geen

Planning/uitvoering
Na het vaststellen van deze kadernotitie werken we de uitvoeringsagenda sport en bewegen uit. We
streven er naar om de uitvoeringsagenda in de zomer van 2021 ter informatie aan u voor te leggen.

Bijlage
1. Kadernotitie sport en bewegen (Q171238477)
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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021, no. 21.0000296;

BESLUIT:

1. De 'Kadernotitie sport en bewegen' vast te stellen.


