
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Beweeg- en sportvisie 2017-2021 

Datum 5 juli 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer (VVD) 
Hendriks (D66) 
Van Tilburg (CDA) 
Van der Schaaf (PvdA) 
Boudewijnse (GL) 
Van der Ham (HvBNM) 
Haije (50PLUS) 
Van Wees (Gewoon GooiseMeren) 
Vlaanderen (Fractie Vlaanderen) 

Meesprekers Johan Cnossen, Otters Het Gooi. 
Jeroen van der Mark, Buurtsportcoach Naarden  
Barry van de Zwart, Sportfondsen 
Kees Scheltes, Buurtplatform Parkwijk 
André Hollegie, G&TV Keizer Otto 
Malou Overmeer, Vivium Zorggroep 
Bernard Lindenhovius, BFC 

Aanwezig namens 
college 

Struik 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Hogenbirk 
Verhagen 

Voorzitter Wiss 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
Leegstand/onderbenutting van veel sportterreinen. Het sociale aspect 
van sporten. Mogelijkheden voor aangepast sport. Proces van 
harmonisering (verschillen tussen de kernen). Niet bereikte 
overeenstemming over de visie met een ieder. Gebruik van het onderwijs 
van verschillende accommodaties. Inzet van buurtsportcoaches. Beleid 
maken voor alle doelgroepen (o.a. senioren). Effect van de fusie voor de 
verenigingen. Aanbieders van accommodaties. Ontbreken financiële 
paragraaf in de visie. Verenigingen als sociaal cement van de 
samenleving. Aandacht voor bewegen door senioren. Verschuiving 
verantwoordelijkheid van gemeente naar vereniging. Afhankelijkheid van 
vrijwilligers en vergroten aanbod. Tarievenbeleid en transparantie. 
Ondersteuning van buurtsportcoaches. Behalen van fiscale voordelen. 
Contributieverhogingen. Ontzorgen van gemeente door taakuitvoering 
door derden. Onderhandelingen over sportonderwijs en zwemonderwijs. 
Termijn van harmonisering. Privatisering accommodaties en 
toegankelijkheid voor sportbeoefenaren. Verhouding tussen 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs en buurtsportcoaches. Rol 
gemeente volgens de visie. Duidelijkheid gehanteerde financiële 
begrippen. Waardering voor het participatietraject. Het JOG. 
Onderbouwing van de kostprijs gerelateerde tarieven. Aantal kwetsbare 
sporters. Rol gemeente bij bevorderen bewegen ouderen en betere 
benutting spotaccommodaties. Evaluatiecriteria voor het ontzorgen van 
de gemeente door dienstverleners. Duurzaamheid. Aantal zwembaden. 
Planning uitvoeringsnota en rol raad. Verantwoordelijkheid bij 



 

ongevallen. Beperking van de doelgroepen. Wensen Rugbyclub. Belang 
van realisatie IKC te Muiderberg. Aanleg hockeyveld bij De 
Negenmorgen. Voldoende sportvelden en toename aantal inwoners. 

Toezeggingen college Schriftelijke beantwoording vragen BFC en andere technische vragen. 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Een ieder adviseert een vervolg gesprek te houden (September). 

 


