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Willemstein 

Voorzitter Wiss 

Griffie Nederend 

  

Besproken items Wethouder Sanderse geeft een toelichting op de bijlage bij het verslag van 5 
juli.  
 
De heer Vlaanderen (FV) vraagt zich af hoe deze Beweeg- en sportvisie een 
oplossing biedt voor de problematiek met betrekking tot het tekort aan 
sportvelden. De wethouder geeft aan dat er op dit moment wordt gewerkt aan 
een oplossing en dat dit hopelijk snel wordt opgelost. 
 
De heer Van Wees (GGM) is benieuwd hoe het gesteld is met de financiën en 
de afspraken over het accommodatiebeleid. Daarnaast vraagt hij zich af hoe er 
wordt omgegaan met kleine sportverenigingen. Daar is te weinig aandacht 
voor. De wethouder geeft aan dat het een traject wordt mét de verenigingen 
en dat er daarmee aandacht is voor iedere vereniging. 
 
Vos (GroenLinks) vraagt zich af wat de impact van de visie is. Er worden 
doelstellingen geschetst, maar er zijn veel wegen die leiden tot de 
doelstellingen, maar er worden geen concrete keuzes gemaakt.  
 
Van Tilburg (CDA) de effecten op de uitvoering zijn te weinig concreet en dat 
blijft een vraagteken. 
 
Van der Schaaf (PvdA) vraagt zich af wat de keuzes zijn die gemaakt worden. 
Kan het stuk gereduceerd worden tot 1 A4 met duidelijke keuzes, zodat 
duidelijk is welke kant deze visie opgaat. Buurtsportcoaches zijn niet altijd 
buurtsportcoaches, maar soms vakleerkrachten op middelbare scholen. 
Mevrouw Willemstein geeft aan dat een buurtsportcoach in meer sectoren 
werkzaam is. Sowieso begint dat met sport en er moet een link worden gelegd 
met een andere branche, dit kan bijvoorbeeld onderwijs zijn, maar ook welzijn. 



 

Een buurtsportcoach is een functionaris die een link legt tussen de sector sport 
en de sector onderwijs. Het doel is bijvoorbeeld om leerlingen onder schooltijd 
kennis te laten maken met een sport. Op dit moment ligt er een convenant 
waar niet zomaar van afgeweken kan worden, maar de invulling uit Naarden 
wordt wel aangepast in de toekomst. Er moet dan sprake zijn van een 
buurtsportcoach die de verbinding legt tussen de sector sport en een andere 
sector. De verhoging van de buurtsportcoaches is gebaseerd op het 
inwoneraantal van Bussum (Naarden + Muiden was 5,5) en zijn vraag-
gestuurd. 
 
Hendriks (D66) geeft aan dat de uitgangspunten in de Beweeg- en sportvisie 
bijvoorbeeld voorsorteren op het wel of niet openhouden van twee 
zwembaden. Welke uitgangspunten uit de Beweeg- en sportvisie dat zijn? De 
wethouder geeft aan dat ze snapt dat er onzekerheid is over gevolgen van de 
kaders, maar de twee punten die de kaders vormen voor de zwembaden zijn 
gezond accommodatiebeleid en voldoende badwater voor de inwoners. De 
keuze voor het wel of niet openhouden van een zwembad wordt door de raad 
gemaakt. 
 
Potjer (VVD) geeft aan dat er te weinig duidelijkheid is en sluit zich aan bij de 
PvdA. Het feit dat zwem- en beweegonderwijs niet in de stuk is meegenomen 
maakt het verwarrend. 
 
Kruyt (FK) geeft aan dat er te veel vanzelfsprekendheden in het stuk zitten. Er 
is te weinig aandacht voor topsport in de gemeente en de rol die de gemeente 
daarin kan spelen. Er is behoefte om de uitvoeringsnota te bespreken met de 
raad. 
 
Van der Schaaf (50PLUS) vraagt zich af of de gemeente subsidies gaat geven 
aan ouderen om meer te bewegen, bijvoorbeeld in de sportschool. Voor 
groepen die het zelf redden is voor de gemeente geen rol weggelegd. 
 
Kwekkeboom (GOP) vraagt zich af hoe er wordt omgegaan met leegstand van 
sportaccommodaties en 
 
Wethouder Sanderse geeft in het algemeen aan dat de visie een stip op de 
horizon is en dat er op dit moment veel verschillen zijn en die moeten gelijk 
worden getrokken, bijvoorbeeld kostprijs gerelateerd, exploitatie, etc. Als er 
zaken niet passen in de kaders die nu worden meegegeven komt de 
wethouder terug naar de raad. Als er met dit kader wordt ingestemd wordt er 
een grote stap gezet in eenduidigheid. Deze Beweeg- en sportvisie zorgt er 
voor dat verenigingen en inwoners weten waar ze aan toe zijn. 
 
Wethouder Sanderse geeft aan dat zij van de raad graag hoort welke 
aanvullende kaders zij willen opnemen in de Beweeg- en sportvisie, indien zij 
van mening zijn dat er kaders missen. 

Toezeggingen college 1. De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Van Wees 
over de sportvoorziening Bredius. 



 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD, meningsvormend 
D66, meningsvormend 
CDA, meningsvormend 
PvdA, meningsvormend 
GroenLinks, meningsvormend 
HvBNM, meningsvormend 
50PLUS, meningsvormend 
Gewoon GooiseMeren, meningsvormend 
GOP, meningsvormend 
Fractie Vlaanderen, niet behandelen in de raad tot er een uitvoeringsnota is 
Fractie Kruyt, meningsvormend 

 


