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De definitie van sport moet in beweging komen!
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Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
De raad spreekt uit:
Om in de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid, bij de duiding cq. definiëring van ‘Sport’ verder te kijken dan de
definitie van het NOC*NSF, zodat ook vormen van sport die hier nu buiten vallen, zoals de Scouting, aanspraak kunnen
maken op gemeentelijke ondersteuning en/of subsidies.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
 Bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen hieromtrent het college antwoordt dat het de definitie van het
NOC*NSF hanteert, omdat dit gemeentebreed wordt gehanteerd, wat niet wegneemt dat hiervan afgeweken kan
worden.
 De Scouting Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie is van Nederland (meer dan 100.000 leden) en de
Gemeente Gooise Meren diverse scoutingclubs kent (o.a. Erica, Arrowe en Olav) waar veel jonge Gooise Meerders
met veel plezier in de buitenlucht in de weer zijn.
 Het college aangeeft buitensporten belangrijk te vinden, wat met bijvoorbeeld Scouting wordt bewerkstelligd.
 Het college aangeeft meer ruimte te willen geven aan sportieve ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en
jongeren die moeilijk(er) aansluiting vinden bij reguliere sportclubs. De scoutingsclubs zijn breed toegankelijk en
geven veel ruimte aan jongeren die elders minder aansluiting vinden.
 Het college aangeeft dat ze het belangrijk vindt dat jongeren op een goede manier kennismaken met natuur- en
wateromgevingen, iets wat bij uitstek met Scouting wordt bewerkstelligd.
 Het verruimen van de duiding cq. definitie van ‘Sport’ ook ruimte geeft aan nieuwe(re) initiatieven die nu zijn
uitgesloten, maar wel de (bovengenoemde en andere) ambities van het college met betrekking tot sport
ondersteunen, zoals ‘Freerunning’, ‘Crossfit (buiten)’, ‘Suppen’ (peddelen/voortbewegen op een surfplank met
peddel) skaten en skeeleren in verenigd verband, of andere (creatieve) vormen van bewegen die zich zullen
ontwikkelen.
 De motie een aansluiting vormt op de doelstellingen van de Beweeg- en sportvisie 2017 – 2021, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad. In deze visie wordt als belangrijkste missie aangegeven: “De gemeente Gooise Meren draagt
bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur voor haar inwoners, stimuleert (sportief) bewegen
van kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders tot betrokken en vitale organisaties.” (p. 4). Hierin wordt dus
expliciet aangegeven dat de gemeente aanbieders en vitale organisaties ondersteunt, of deze nu wel of niet worden
erkend door het NOC*NSF. Ook stelt de gemeente in de visie: “De gemeente vindt het van belang dat er geen
drempels bestaan om te kunnen bewegen/sporten. Iedereen moet in de gelegenheid worden gesteld om te
bewegen/sporten. De gemeente vindt dan ook dat zij een stimulerende en ondersteunende rol heeft richting mensen die
vanwege een barrière niet of amper bewegen/sporten. Enerzijds op individueel niveau, wanneer een inwoner hulp vraagt
bij het vinden van een geschikte sport, zoekt naar een geschikt hulpmiddel om te kunnen bewegen/sporten ofwel hulp
vraagt ten aanzien van de bekostiging van een lidmaatschap van een sportvereniging. Anderzijds richting
sportverenigingen die (nieuw) aanbod willen creëren voor specifieke doelgroepen.” Om dit mogelijk te maken is het
ons inziens noodzakelijk om ook de stimulatie (subsidiemogelijkheden) te verbreden naar verenigingen die hier nu
geen aanspraak op kunnen maken.
 De verruiming van de definitie de ruimte geeft aan omarming van de bredere doelstellingen van het college, ook op
basis van culturele, recreatieve, maatschappelijke en educatieve participatie van onze inwoners en onze (lokale)
verenigingen.
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