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Samenvatting 
Op 27 september heeft de commissie Burger en Bestuur de Startnotitie Sport- en 

beweegbeleid Ouder-Amstel besproken. De aandachtspunten daarvan zijn uitgewerkt 

en hebben met input van sportverenigingen en andere bij sport en bewegen 

betrokken organisaties en personen geleid tot het beleids- en activiteitenplan Sport 

en bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024, Mee(r)doen met Sport, dat hierbij ter 

vaststelling aan u wordt voorgelegd. 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In Ouder-Amstel kennen we sinds 2009 specifiek sportbeleid. Het belang van een visie 

op hoe we willen omgaan met sport en beweging is onomstreden. De destijds 

ontwikkelde nota Ontspannen & Inspannen, bestreek de periode tot en met 2013 en is 

dus inmiddels aan actualisering toe. De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het vlak 

van sport en bewegen. Er werden kunstgrasvoetbalvelden aangelegd, we gingen aan 

de slag met combinatiefuncties waardoor er met name voor de basisschooljeugd en 

voor senioren een flink uitgebreider pakket aan activiteiten kwam. Het 

verenigingsaanbod werd verrijkt met een watersportvereniging met een eigen 

accommodatie aan de Ouderkerkerplas en er werd een speciale website voor sport in 

Ouder-Amstel in het leven geroepen die met behulp van sociale media de 

communicatie over sport in onze gemeente een flinke impuls gaf. 

 

Wat is er aan de hand? 
Op 27 september is op een speciale bijeenkomst voor raadsleden de Startnotitie Sport 

& Bewegen besproken. Daarin zijn de kaders voor het beleid besproken en de 

aandachtspunten van de commissie zijn in het plan opgenomen. Vervolgens heeft op 

30 november een bijeenkomst met een groot aantal bij sport en bewegen betrokken 

partijen en personen plaatsgevonden bij de voetbalclub in Ouderkerk aan de Amstel. 

In de afgelopen maanden is vervolgens geschreven aan dit plan. Diverse betrokkenen 

hebben vervolgens nog feedback geleverd op een concept versie. Ook de Adviesraad 

Sociaal Domein heeft dat gedaan. 

 

Wat gaan we doen? 
Waar we de afgelopen jaren hebben gewerkt aan een goede infrastructuur, zowel wat 

betreft voorzieningen als organisatie, staat de komende jaren centraal hoe we die 

infrastructuur kunnen benutten om meer inwoners aan het sporten en bewegen te 

krijgen en te houden. Niet alleen omdat sport leuk en gezond is, maar ook omdat het 

op allerlei andere manieren kan bijdragen aan het feit dat mensen (weer) meer in de 

maatschappij kunnen participeren, dat ze volop meedoen in de samenleving. 

 

Het beleid behelst elf ambities die we kunnen clusteren binnen drie thema’s. In het 

kader van ‘Sport- en beweegstimulering: gaan sporten én blijven sporten’, 

continueren en intensiveren we de inzet van combinatiefunctionarissen, streven we 
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ernaar dat sport beter toegankelijk is voor mensen met een beperking en dat sporten 

financieel mogelijk is voor iedereen en willen we de kracht van sportverenigingen 

optimaal benutten.  

Wat betreft het tweede thema “De maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen 

met sport’ zetten we in op het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke uitval, 

het waarderen en stimuleren van vrijwilligers, het stimuleren en faciliteren van een 

gezonde leefstijl en  het streven naar een veilig sportklimaat. 

Ten slotte staan binnen het thema ‘Ruimte voor sport: hoogwaardige accommodaties 

en een beweegvriendelijke omgeving’ centraal het efficiënt en effectief gebruik van 

onze bestaande accommodaties, het beweegvriendelijk inrichten van de openbare 

ruimte en een passende sportieve inrichting van de Nieuwe Kern.  

 

Concrete voornemens die we hebben voor de komende jaren zijn het realiseren van 

een buitensportvoorziening, het organiseren van een jaarlijks ‘sportontmoeting', het 

opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de 

sportparken, het onderzoeken van de mogelijkheid van deelname aan het 

Jeugdsportfonds, meer halen uit de deelname aan het regionale 

samenwerkingsverband aangepast sporten, het stimuleren en faciliteren van het 

contact tussen lokale partijen die een belang hebben bij sport en bewegen, 

onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt, continueren van het 

programma Gezonde Leefstijl ouderen, opstellen van een subsidieregeling waarmee 

aan lokale initiatieven tegemoet kan worden (indien mogelijk in een breder kader, niet 

alleen op gebied van sport en bewegen) en het bepalen van de benodigde sportieve 

voorzieningen in de Nieuwe Kern. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
‘Mee(r)doen met sport’ is het motto voor de komende periode. Daarmee drukken we 

uit dat sporten niet alleen leuk is en goed voor de gezondheid is, maar ook dat 

mensen (gaan) participeren in de maatschappij door te sporten bij een vereniging of 

een anders georganiseerde partij, door zich als vrijwilliger aan te sluiten bij een 

sportorganisatie, of door letterlijk in beweging te komen om nieuwe energie te krijgen. 

Waar we tot nu toe vooral als doel hadden om zoveel mogelijk inwoners voldoende te 

laten bewegen, ligt de nadruk de komende jaren veel meer op het optimaal benutten 

en stimuleren van de kracht van sport. Sport moet aantrekkelijk, toegankelijk en 

bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk inwoners van Ouder-Amstel. Dagelijks bewegen 

en regelmatig sporten dient een vanzelfsprekendheid te worden, voor zoveel mogelijk 

mensen. Met de ingezette koers gericht op kinderen en senioren gaan we uiteraard 

door, maar bijzondere aandacht gaat vanaf nu ook uit naar jongeren en 

(jong)volwassenen, omdat juist deze groepen relatief minder sporten en bewegen. 

Een concreet gevolg daarvan is dat we tegemoet willen komen aan diverse 

bewonersinitiatieven op het gebied van de realisatie van een buitensportvoorziening. 

We gaan de komende jaren niet over extra financiële middelen beschikken, maar de 

bestaande situatie geeft ook geen aanleiding om het roer drastisch om te gooien. We 

zijn tevreden met onze voorzieningen, met de sportdeelname in Ouder-Amstel en de 

lokale samenwerking die de afgelopen jaren mede dankzij de komst van 

combinatiefunctionarissen in een versnelling terecht is gekomen. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Alle ambities en activiteiten kunnen wat betreft de structurele middelen 

budgetneutraal gerealiseerd worden. We slagen er in om met relatief beperkte 

financiële middelen een hoogwaardig voorzieningenniveau in stand te houden als het 

gaat om sport en bewegen. Het is daarom wel belangrijk dat dit beschikbare budget 

gehandhaafd blijft de komende jaren. Daarnaast wordt gevraagd om een eenmalige 

beschikbaarstelling uit de reserve collegeprogramma, te besteden in 2017 of 2018 als 

bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die tegemoet komt 

aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en 

bewegen in de openbare ruimte. We streven er daarbij naar een aantal los van elkaar 
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staande bewonersinitiatieven bijeen te brengen. Realisatie vindt plaats aan de hand 

van de principes van ‘Samen maken we Ouder-Amstel’. Voorwaarde voor realisatie is 

dan ook dat de betreffende partijen een rol spelen in de totstandkoming, de 

(co)financiering en het gebruik en onderhoud van de voorziening. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Na vaststelling van het beleidsplan worden alle partijen die betrokken zijn (geweest) 

bij de totstandkoming ervan, geïnformeerd. Tevens zal over het nieuwe beleid worden 

bericht in het Weekblad van Ouder-Amstel en de websites van de gemeente en van 

Sportief Ouder-Amstel. 

 

Wat is het vervolg? 

Het beleidsplan wordt na vaststelling geïmplementeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017, nummer 

2017/22, 

 

 

BESLUIT : 
 

- Het beleids- en activiteitenplan Mee(r)doen met Sport, Sport & bewegen in Ouder-

Amstel 2017-2024, waarin ambities en activiteiten staan opgenomen met betrekking 

tot drie thema’s: Sport- en beweegstimulering: Gaan sporten én blijven sporten, 

Maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport en Ruimte voor sport: 

hoogwaardige sportaccommodaties en een beweegvriendelijke buitenruimte, met als 

belangrijkste concrete voornemens: 

 realiseren van een buitensportvoorziening; 

 organiseren van een jaarlijkse ‘sportontmoeting’; 

 opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de 

sportparken 

 meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband 

aangepast sporten; 

 stimuleren en faciliteren van het contact tussen lokale partijen die een belang 

hebben bij sport en bewegen; 

 onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt en 

 bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de Nieuwe Kern 

vast te stellen. 

- € 40.000 uit de reserve collegeprogramma te onttrekken, uiterlijk te besteden in 

2018 als bijdrage aan de inrichting van (een) buitensportvoorziening(en) die tegemoet 

komt aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten 

en bewegen in de openbare ruimte.  

 

 

 

 

Ouder-Amstel,  

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


