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Wij stellen voor: 

De nota ‘keuzes maken’ vast te stellen als richtinggevend voor de Sport- en beweegnota, 

waardoor: 

1. de ambities die het interactieve proces met het werkveld voor de Sport- en 

beweegnota 2017 – 2020 heeft opgebracht worden overgenomen als gemeentelijke 

ambities; 

2. de aangebrachte prioritering van de ambities worden over genomen als de 

gemeentelijke prioritering; 

3. de voorgedragen speerpunten met doelstellingen van de drie thema’s als opbrengst 

van het interactieve proces met het werkveld worden overgenomen als gemeentelijke 

speerpunten en doelstellingen voor de Sport en beweegnota 2017-2020;  

4. de aangebrachte prioritering van de speerpunten met doelstellingen wordt 

overgenomen als de gemeentelijke prioritering. 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De huidige beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ loopt af en dient een 
vervolg te krijgen voor de periode 2017-2020. 
 
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 
 
De afgelopen periode (oktober 2016 t/m maart 2017) is uitvoering gegeven aan stap 1 
van de startnotitie Sport- en beweegnota 2017-2020 gemeente Hillegom en is er een 
fundament gelegd voor een nieuwe sport- en beweegvisie voor Hillegom. De input voor 
dit fundament is tot stand gekomen door middel van een interactief proces met het 

werkveld, waaruit bouwstenen zijn aangereikt voor de nieuwe sport- en beweegnota 
2017-2020.  

 



De opbrengst van dit interactieve proces is verwerkt in de deze nota ‘keuzes maken’ (stap 
2 van de startnotitie) en wordt aan de raad gepresenteerd met de vraag een uitspraak te 

doen over de geformuleerde ambities, speerpunten met doelstellingen en prioritering die 
hieruit naar voren is gekomen. 
 

De vastgestelde nota ‘keuzes maken’ wordt verwerkt in de beleidsnota ‘Sport- en 
beweegvisie Hillegom 2017-2020’ die in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017 
aan de raad wordt aangeboden om definitief vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader en context 

- Beleidsnota Sport 2013–2016 ‘Sporten in Hillegom’  

- Startnotitie Sport en Beweegnota 2017-2020  

 

Indirect kader 

- WMO-transformatieagenda 

- Lokaal volksgezondheidsbeleid 

- Sociaal domein  

 

 

Beoogd effect 

De besluitvorming over ambities en doelstellingen willen wij verwerken in een visie op 

sporten en beweging voor de gemeente Hillegom. Deze visie, ambities en keuzes worden 

verwerkt in de nieuwe Sport- en Beweegnota 2017–2020.  

 

 

Argumenten 

Door de ambities, speerpunten en doelstellingen van het werkveld over te nemen, werken 

we toe naar een Sport- en beweegnota waar belanghebbenden zich in kunnen vinden en 

die kan rekenen op draagvlak bij inwoners en maatschappelijke partners. 

 

 

Kanttekeningen 

De nota ‘keuzes maken’ is een weergave van het interactieve proces met het werkveld. 

Om recht te doen aan dit proces is afgeweken van het oorspronkelijke plan strategische 

modellen te presenteren en is gekozen voor het presenteren van een compleet beeld, 

inclusief prioritering vanuit het werkveld.  

 

Zoals aangegeven is de nota 'Keuzes maken' de uitkomst van een intensief interactief 

proces met diverse (sport)organisaties die actief zijn in Hillegom. De geformuleerde 

ambities, speerpunten en doelstellingen zijn het resultaat van gezamenlijk optrekken. 

Verwezenlijking is ook een gezamenlijke opgave. 'We' in de ambities, speerpunten en 

doelstellingen in de nota Keuzes maken is in dit opzicht dus vaak synoniem voor 

gemeente Hillegom, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. Van 

sportverenigingen en welzijns- en kinderopvangorganisaties tot organisaties in de 

gezondheidszorg en meer. 

 
 

Financiële consequenties 

- De meerjarenbegroting is leidend voor het ambitieniveau van de gemeente. 

- Eventuele investeringen, voortkomend uit de vastgestelde ambities en doeltellingen, 

zullen apart aan de raad worden voorgelegd. 

- In de Sport- en Beweegnota 2017-2020 worden de financiën nader uitgewerkt op basis 

van de aangereikte ambities, speerpunten en doelstellingen.  



 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Zie startnotitie  

 

Duurzaamheid 

In de op te stellen beleidsnota Sport en Bewegen wordt een duidelijke relatie gelegd met 

het sociaal domein. Sociale duurzaamheid. 

 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De beleidsnota Sport en Bewegen wordt alleen in de gemeente Hillegom aangeboden. De 

gemeente Teylingen is bezig met het vaststellen van de beleidsnota voor de nieuwe 

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

voor sport. Wellicht kunnen beide gemeenten profiteren van de ervaringen met het proces 

zoals dit in Hillegom is gelopen. 

 

Urgentie 

Raadsbesluit is op 18 mei 2017 noodzakelijk om de beleidsnota Sport en Bewegen in de 

raadsvergadering van 6 juli ter besluitvorming te agenderen.  

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Nota ‘keuzes maken’ Sport- en beweegnota Hillegom 2017-2020 

2. Bijlagen bij nota keuzes maken 

a. Verslag bijeenkomst “Sport- en Beweegnota Hillegom, keuzes maken”  

b. Niet zonder slag of stoot, Nieuwe verhalen voor de Sport en Beweegnota 

Hillegom 

c. Infografic resultaten burger panel 

d. Resultaten kleedkamersessies (ppt) 

e. Link promofilmpje: https://vimeo.com/194507616 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

 
 

 
 

 
 

  

https://vimeo.com/194507616


Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 18 april 2017 met als onderwerp: Nota ‘keuzes maken’ 

Sport- en beweegvisie Hillegom 2017-2020, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

De nota ‘keuzes maken’ vast te stellen als richtinggevend voor de Sport- en beweegnota, 

waardoor: 

  

1. de ambities die het interactieve proces met het werkveld voor de Sport- en 

beweegnota 2017 – 2020 heeft opgebracht worden overgenomen als 

gemeentelijke ambities; 

2. de aangebrachte prioritering van de ambities worden over genomen als de 

gemeentelijke prioritering; 

3. de voorgedragen speerpunten met doelstellingen van de drie thema’s als 

opbrengst van het interactieve proces met het werkveld worden overgenomen als 

gemeentelijke speerpunten en doelstellingen voor de Sport en beweegnota 2017-

2020;  

4. de aangebrachte prioritering van de speerpunten met doelstellingen wordt 

overgenomen als de gemeentelijke prioritering. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 mei 2017, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
 


