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Aan de Gemeenteraad

Het gemeentelijk beleid op het terrein van sport en bewegen is tot dusver niet in de vorm van een nota
vastgelegd. Dit is nooit als een gemis ervaren, omdat in de dagelijkse praktijk heel goed gewerkt blijkt
te kunnen worden met afzonderlijke afspraken met de verschillende instanties en personen, die
betrokken zijn bij sport en spel op Schiermonnikoog. Dit is mogelijk, omdat er per tak van sport
meestal maar één aanbieder is, waarmee concrete maatwerkafspraken gemaakt worden.
De gemeente Schiermonnikoog neemt vanaf 2004 deel aan het project Breedtesportimpuls “Wad in
Beweging”. Het project zou oorspronkelijk een looptijd hebben tot en met 2008, maar is met
toestemming van de beide subsidieverstrekkers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en de provincie Fryslân, verlengd tot 1 juli 2009. In het kader van dit project zijn allerlei kortlopende en
langlopende sportactiviteiten uitgevoerd, zijn de sportverenigingen nauwer met elkaar in contact
gebracht, is Motorische Remedial Teaching (extra aandacht voor kinderen met een
beweegachterstand) op touw gezet en is een fittest voor de oudere inwoners afgenomen. Een
belangrijk onderdeel van dit project is echter ook het vaststellen van een gemeentelijk sportbeleid in
de vorm van een “sport- en beweegnota”. Dit is voor ons aanleiding geweest toch een beknopte
“sport- en beweegnota” ter vaststelling aan u voor te leggen, waarin het gemeentelijk sportbeleid
wordt vastgelegd.
Bij het schrijven van het concept voor de nota is uitgegaan van de bestaande situatie. Het zou
denkbaar zijn een hoog ambitieniveau te kiezen en te opteren voor een sterke stimulering van het
actieve sporten en bewegen door de inwoners van Schiermonnikoog. Een dergelijk actief beleid is
naar onze mening echter alleen mogelijk, wanneer er een professionele kracht wordt aangetrokken,
die dit beleid daadwerkelijk uitvoert. In verband daarmee hebben wij onderzocht, of van een landelijke
subsidieregeling gebruik gemaakt kan worden voor het aantrekken van zo’n professionele kracht. Het
gaat om een combinatiefunctie, dus om een kracht, die ingezet kan worden als badmeester, maar
mogelijk ook tennisles kan geven en kan optreden als trainer bij de activiteiten, die andere
sportverenigingen aanbieden.
Het is gebleken, dat bij de invoering van deze regeling de grote gemeenten voorrang krijgen en dat
gemeenten als Schiermonnikoog pas in 2012 of 2013 aan de beurt zijn. Wij zijn van mening, dat juist
in kleine gemeenten behoefte is aan dergelijke combinatiefuncties, omdat in deze kleine gemeenten
meer sprake is van deeltijdfuncties, waarvan het gewenst is die tot één functie samen te voegen.
Daardoor wordt de kans op daadwerkelijke invulling groter. Wij proberen Schiermonnikoog wat eerder
aan de beurt te laten komen en trekken daarvoor samen op met de andere Friese eilandgemeenten
door inschakeling van het (Friese) Eilander College. Zodra dat resultaat heeft zullen wij proberen de
combinatiefunctie in te voeren. Wanneer dat gelukt is, is de menskracht gecreëerd om een actiever en
ambitieuzer sportbeleid uit te voeren. Dit vormt op dat moment aanleiding de sportnota aan te passen.
Tot dat moment moet geroeid worden met de riemen, die we hebben.
Het hierboven genoemde project “Wad in beweging” kende een werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de plaatselijke aanbieders van sport- en beweegactiviteiten. Deze werkgroep
is bij de totstandkoming van de conceptnota betrokken geweest.
De concrete doelstellingen van de nota, zoals die nu aan uw raad wordt voorgelegd, zijn:
1. Plannen, realiseren en onderhouden van sportaccommodaties.
2. Stimuleren van sportdeelname met al speerpunten jeugd, motorische remedial teaching en de
leeftijdsgroep 55+.
3. Ondersteunen van sportverenigingen.

4. In stand houden van structurele samenwerking tussen belanghebbenden t.a.v. sport en bewegen.
(Wij denken in verband hiermee in eerste instantie aan de bestaande werkgroep “Wad in
beweging”. Deze werkgroep vormt ook het platform voor ons college voor overleg over
onderwerpen, die met het gemeentelijk sportbeleid samenhangen).

Wij stellen u voor de sport- en beweegnota conform het concept, dat aan u is voorgelegd, vast te
stellen.
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