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Onderwerp: Adviesaanvraag betreffende Concept Beleidsnotitie “Actief op weg naar een vitale
samenleving”

Geacht College,
Hierbij ontvangt u het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de Concept Beleidsnotitie
“Actief op weg naar een vitale samenleving”, waarover u nog zult besluiten. Ter voorbereiding heeft
de Adviesraad eerdergenoemde notitie bestudeerd en gesproken met betreffende ambtenaar.
De Raad begrijpt uit de ambtelijke toelichting dat voor de onderdelen Welzijn/Sociaal domein in
engere zin, Sport en Cultuur elk afzonderlijk een visie wordt ontwikkeld, dat deze in een
beleidsnotitie zal worden neergelegd en dat vervolgens een integrale huisvestingsnotitie zal
verschijnen die deze drie gebieden omvat.
De Adviesraad meent zich, gelet op zijn opdracht, te moeten beperken en geeft daarom zijn advies
primair over het accommoderen van het sociaal domein in engere zin. Daarnaast, in deze separate
brief, adviseren wij over de notitie ”Actief op weg naar een vitale samenleving”.
Algemeen
Ook in deze notitie is duidelijk dat ervoor wordt gekozen beleid te formuleren vanuit de bedoeling.
Ook hier wordt de fundamentele vraag gesteld: Wat is het doel van de gemeentelijke aandacht voor
welzijn? Het antwoord luidt: een vitale samenleving.
Beleid heeft als doel niet primair het “sein” maar het “soll“ te beschrijven, dat wil zeggen: wat willen
wij gaan doen met behulp van de beschikbare middelen in de komende periode?
In hoofdstuk 3 van de notitie treffen wij daarvoor de bouwstenen aan. Voorgesteld wordt:
1.
2.
3.
4.

Sport te benutten als middel in het sociaal domein;
Goede en betaalbare sportaccommodaties te bieden;
Sportaanbieders te verbinden om ze te versterken;
Goede personele ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie te bieden.
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De Adviesraad geeft u als advies bij uw beraadslagingen inzake deze gestelde randvoorwaarden het
volgende mee :
Algemeen advies:
In deze notitie wordt niet toegelicht hoe de inbreng van burgers hierin is verlopen. Wij achten dat
een gemis en zien iets dergelijks in de volgende notities alsnog graag terug.
Advies bouwsteen 1:
De Adviesraad onderschrijft van harte het uitgangspunt dat het gemeentelijk sportbeleid een
onderdeel dient te zijn van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein. De doelen van
breedtesport vertonen veel parallellen met die van activiteiten uit het welzijnsdomein. We kijken
uit naar een geïntegreerde notitie. Wij zien sport overigens ook graag terug in omgevingsvisie en
omgevingsplan.
Advies bouwsteen 2:
Echter, evenals in de welzijnsaccommodaties is het bieden van ruimte alleen niet voldoende om
de doelen te bereiken. Ook hier wijzen wij dan ook op de noodzaak van professioneel sociaal
beheer in een variant die past bij de gewoontes in de sport. De Adviesraad ziet hier een rol voor de
buurtsportcoaches.
Advies bouwsteen 3:
Hoewel het idee logisch en sympathiek lijkt om de sportaanbieders te verbinden om ze te
versterken, adviseert de Adviesraad, ter voorkoming van teleurstelling, zeer expliciet te zijn over
de doelen die de gemeentelijke organisatie wil behalen met verbinding en goed na te vragen bij de
beoogde partijen of men doelstellingen behaald wil zien en zo ja, welke. Alleen als daarin
voldoende parallellen zijn, lijkt er een kans.
Advies bouwsteen 4:
De Adviesraad onderschrijft dat ambtelijke aandacht nodig zal zijn wil sport doelgerichter
bijdragen aan de doelstellingen in het Sociaal Domein. Echter, hij onderschrijft niet de opmerking
dat bij een accounthouder alles van de sport zou samenkomen: hooguit komt hier slechts de
systeemwereld van de sport samen, de leefwereld beweegt zich, en terecht, ver buiten het huis
der gemeente.
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De Adviesraad Sociaal Domein hoopt met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkelingen in het sociaal domein in Rhenen.
Graag ontvangen wij uw reactie op dit advies.
Mirjam Groenendijk
Voorzitter
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