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Geacht college van b&w,
1

INLEIDING

Op 1 december 2016 heeft de Sportraad van het Sportbedrijf het Dordt Sportkompas
ontvangen, met het verzoek om hierover uiterlijk 9 december advies te geven.
Voor de Sportraad is dit in de nieuwe constructie het eerste moment, waarop zij van zich
kan laten horen. Ondanks de opstartfase, waarin het nieuwe sportraadteam zit, en de
korte voorbereidingstijd, durven wij het aan om in de navolgende hoofdstukken een
gezamenlijk gedragen reactie te geven. Sport is toch ook een beetje durven, nietwaar?!
2

ALGEMEEN

Wij hebben de nota gelezen als een vertaling van de Agenda van de Stad naar het
domein Sport en de daaraan gekoppelde, nieuwe rolinvulling van het Sportbedrijf. Deze
leeswijze vormt de kapstok voor al onze vragen en opmerkingen.
In de opeenvolgende hoofdstukken van de nota geeft het Sportbedrijf zijn visie alsmede
inzicht in de strategische en tactische lijnen om die visie waar te maken. We dagen het
Sportbedrijf graag uit om een management samenvatting op te stellen, die de lezer als
het ware in één A4-tje een overall beeld geeft, waar je voor staat en hoe je dat denkt te
kunnen gaan realiseren. Als het ware een uitnodiging om verder te lezen.
2.1
Het sportkompas is een beleidsnota; goed leesbaar, maar -onvermijdelijk in een
dergelijke nota- ook hoogover geschreven. Met- tegen de achtergrond van de Agenda
van de stad- ook een begrijpelijke insteek van de nieuwe rolinvulling. Maar nu de
concretisering. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven, dat er een jaarlijkse actualisering van
de “uitvoeringslijnen” plaatsvindt. Voor een goed en lokaal begrip van deze beleidsnota,
pleiten wij ervoor om een bijlage toe te voegen met de voorgenomen acties in het eerste
uitvoeringsjaar 2017; nu in december 2016 moet daar toch een beeld van bestaan.

2.2
De ambitie van het Sportbedrijf betreft vooral de sportparticipatie in Dordrecht en het
benutten van de kracht van de sport. Zoals nu beschreven, is het een
inspanningsverplichting. Wij zouden graag een voorstel zien voor de meetbaarheid van
de resultaten. Datzelfde geldt voor de RTC’s alsmede de organisatie van
topsportevenementen.
2.3
De versie van de nota, zoals wij die hebben ontvangen, bevat nog geen financiële bijlage.
Voor een volledig oordeel achten wij die informatie van wezenlijk belang.
Met inachtneming van bovenstaande algemene aandachtspunten, staat de Sportraad
positief ten opzichte van de gekozen ambitie en de beleidsmatige insteek om die ambitie
te realiseren.
Alle opmerkingen en vragen, die wij hierna vermelden, betreffen vooral de concretisering
van de ambitie.
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NADER COMMENTAAR OP HOOFDLIJNEN

Aan de Sportraad is gevraagd om de nota op hoofdlijnen te becommentariëren. Naast de
algemene opmerkingen in hoofdstuk 2, komen wij hieronder met een aantal opmerkingen
en vragen, volgens een aantal zelf gekozen thema’s.
3.1

Kracht van sport in relatie tot Wijk in beweging

De nieuwe aanvliegroute van ‘sport en bewegen” wordt vooral beïnvloed door de Agenda
van de stad. Sport wordt als een van de enthousiasmerende thema’s onderkend. De
“kracht van sport” wordt als motivator ingebracht bij “Wijk in beweging”. Het ophalen
van de vraag via een gebiedsgerichte aanpak staat centraal. Het Sportbedrijf wordt
geacht daarbij (leidend) gesprekspartner te zijn en een stimulerende en activerende rol
te vervullen; niet (meer) een actief uitvoerende rol.









De nota noemt verschillende rollen, zoals sportstrategen, sportregisseurs,
buurtsportcoaches en sportmedewerkers. Onze aanbeveling is om de
organisatiestructuur en de samenwerkingspatronen inzichtelijk te maken.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de sportregisseurs. Een veelzijdige rol met
een hoge intensiteit; wij vragen ons af, of het aantal van drie voor de onderkende
gebiedsdelen in Dordrecht wel voldoende is. Zijn die gebieden niet te groot voor
elk van hen?
Naast de verenigingsplekken zijn de openbare sportplekken in de wijken
belangrijk om de nieuwe behoefte in te vullen. De nota spreekt wel over “interne
verbindingen”, maar wij zouden graag een beeld willen zien van een concrete
samenwerkingsorganisatie in dit verband tussen Sportbedrijf en aanverwante
gemeentebedrijven.
Is of komt er een organisatieplan om het sporten op die (openbare) plekken in
fysieke zin continue te faciliteren?
Verenigingslocaties zullen waar mogelijk benut gaan worden voor sporten in de
wijk. Wij constateren hierbij een spanningsveld met het beschikbaar
vrijwilligerspotentieel bij die verenigingen. De nota spreekt op verschillende
plekken in een adem over projecten door buurtsportcoaches, maatwerk door
vrijwilligers, eigen bijdrage en aanvullende professionele inzet. Wij zouden dit
graag meer in samenhang geconcretiseerd willen zien.

3.2

Wijk in beweging in relatie tot Sportparkenvisie

In onze beleving pleit de Agenda van de stad voor een decentrale, gebiedsgerichte
benadering. Ook op sportgebied.
Aan de andere kant zien wij een beweging, die koerst op een concentratie van
sportparken, met name in de Dordwijkzone: Stadspolders, Reeweg, Krommedijk,
Schenkeldijk. De sportparken Corridor en Patersweg verdwijnen.
De Sportraad heeft begrip voor de (kostenefficiënte) benadering van de sportparken.
Tegelijkertijd zien wij een potentieel spanningsveld tussen de visies Wijk in beweging en
de Sportparkenvisie.






3.3

Wij willen graag een overzicht hebben van de sportplekken in de wijken, zeker
ook in de wijken Krispijn en Stadspolders gezien het verdwijnen van de
sportparken Corridor en Patersweg.
Zijn de sportplekken in de wijken, bijvoorbeeld qua afmetingen en inrichting,
allemaal geschikt voor het gebruik, waar zij voor bedoeld zijn? Bij nieuwe en/of
herinrichting pleiten wij voor effectieve samenwerking tussen de betrokken
gemeente-onderdelen.
Is of komt er een masterplan om de parken in de hiervoor genoemde sportzone
optimaal, voor een breder en algemener gebruik te gaan benutten?
Sporten in verenigingsverband versus zelfgeorganiseerd sporten.

Het Sportkompas noemt twee constateringen in dit verband. Vrij vertaald: het aantal
vrijwilligers, die in verenigingsverband wat willen doen, daalt en het aantal (betalende)
sportconsumenten groeit.
Als sportraad hechten we eraan om te melden, dat wij de verenigingscultuur blijven
omarmen en als oerhollands “sporterfgoed” een warm hart toedragen. Anderzijds sluiten
we onze ogen niet voor de opkomst van de “consumentensport”. Het Sportkompas
noteert dit spanningsveld alsmede de mogelijkheden in dit verband weliswaar, maar
duidt dat wat ons betreft onvoldoende “agressief”.
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Is of komt er een actieplan om deze twee manieren van sport bedrijven –in
verenigingsverband respectievelijk zelfgeorganiseerd- bij elkaar te brengen?
Hoe deze connecties vervolgens in organisatorische zin en met continuïteit te
gaan faciliteren?

Slotwoord

De Sportraad spreekt graag haar waardering uit voor de intrinsieke betrokkenheid van
het college en het Sportbedrijf met sport en bewegen in Dordrecht, zoals blijkt uit dit
Sportkompas. Ook voor de Sportraad bevat dit kompas veel uitdagingen om actief mee
te denken. Voor dat doel verzoeken wij om tijdig informatie te blijven verkrijgen over de
doorontwikkeling van dit Sportkompas.
Met vriendelijke groet,
Dordrecht, 9 december 2016,
De Sportraad, namens deze
Leen van der Klis
Voorzitter Sportraad Dordrecht

