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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56906\3. Bestuur\6913 
Datum voorstel:   2 september 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  29 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Trigt 

Behandelend ambtenaar:   Hajo van der Harst 
E-mailadres:   h.vanderharst@teylingen.nl 
Telefoonnummer:     0252-783628 

 
Agendapunt:  -- 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Startnotitie Sport en Beweegnota 2017-2020 
 

 

Wij stellen voor 
 

1. de startnotitie ‘Sport- en Beweegnota 2017-2020 gemeente Hillegom’ met de 
daarin voorgestelde aanpak voor de visie-, beleidsontwikkeling en 
besluitvorming en voorgestelde tijdsplanning vast te stellen; 

2. het beschikbaar stellen van een werkbudget van € 6.000,- voor het 

ontwikkeltraject om te komen tot de sportnota. 

 

 

Inleiding 
De huidige beleidsnota Sport 2013–2016 ‘Sporten in Hillegom’ loopt eind van dit jaar af 
en dient een vervolg te krijgen voor de periode 2017–2020. 

  
Bestaand kader/context 
De huidige beleidsnota Sport heeft het karakter van een uitvoeringsnota gebaseerd op 

de drie pijlers: Sportstimulering, Sportverenigingen en Sportaccommodaties. De enige 
verbinding die de sportnota kent is die met het gezondheidsbeleid ‘Gezonder in 
Hillegom’. 

 
Er is behoefte aan een actuele, samenhangende visie op sporten en beweging die kan 
worden gebruikt als kader om toekomstige ontwikkelingen, afwegingen en bestuurlijke 

besluiten over het gemeentelijke sportbeleid te kunnen sturen.  
 
Beoogd effect 

We willen een visie op sporten en beweging ontwikkelen voor de gemeente Hillegom. De 
sportvisie, ambities en keuzes worden verwerkt in de nieuwe Sport- en Beweegnota 
2017–2020.  
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Argumenten 
1.1 De huidige beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ loopt af. Verlengen 

zonder evaluatie en heroriëntatie is niet wenselijk met het oog op de veranderende 

betekenis van sporten en beweging binnen het sociale domein.  
1.2 De startnotitie voldoet aan de uitgangspunten van een interactief beleidsproces. 

 

2.1 Voor de uitvoering van een enquête, het inhuren van externe gespreksleider en de      
       locatiekosten en catering van bijeenkomsten is een werkbudget van € 6.000,- nodig. 

Kanttekeningen 
1.1 De interactieve visieontwikkeling met het werkveld kan leiden tot verwachtingen die 

de gemeente Hillegom financieel niet kan waarmaken.  
 
Financiële consequenties 

- De meerjarenbegroting is leidend voor het ambitieniveau van de gemeente. 
- Het werkbudget van € 6.000,- wordt onttrokken uit het sportstimuleringsbudget. 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 
Zie startnotitie. 
 

Duurzaamheid 
In beleidsontwikkeling wordt het thema duurzaamheid in relatie tot sporten en bewegen 
meegenomen. 

 
HLT 
De gemeente Teylingen is bezig met het vaststellen van de keuzenota voor de nieuwe 

sportnota van de gemeente. De gemeente Lisse start in 2017 met een nieuwe 
beleidsnota voor sport. 
 

Urgentie 
Raadsbesluit is gewenst op 13 oktober 2016 en noodzakelijk om het beleidsproces te 
starten en te voldoen aan het tijdpad om voor de zomer 2017 de sport en beweegnota 

op te leveren. 
 
Evaluatie 

De raad wordt tussentijds geïnformeerd over voortgang en betrokken bij de 
beleidsontwikkeling met het werkveld.  
 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
1. Startnotitie Sport- en Beweegnota 2017–2020 gemeente Hillegom 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van het college van 12 september 2016, 
 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
 

besluit: 

1. de startnotitie ‘Sport- en Beweegnota 2017-2020 gemeente Hillegom’ met de 
daarin voorgestelde aanpak voor de visie-, beleidsontwikkeling en 
besluitvorming en voorgestelde tijdsplanning vast te stellen; 

2. het beschikbaar stellen van een werkbudget van € 6.000,- voor het 
ontwikkeltraject om te komen tot de sportnota. 

 

 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


