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Z-13-15165 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3796  

B&W-besluit   02-04-2013 

Uitwisseling 

Raad    16-05-2013 

Agendanummer   10     

 

Onderwerp:  

Beleidsnota Sport 2013-2016 'Sporten in Hillegom' 

 

 

Wij stellen voor:  

- de beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet publieke gezondheid 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Sportvisie ‘Niemand Buitenspel!’ 2009-2012 

Beleidsnota Gezondheid en Sportstimulering ‘Gezonder in Hillegom’ 2013-2016 

Wmo beleidsplan 2013-2016 

 

Doelstelling:  

De gezondheid van inwoners van Hillegom verbeteren door sport en beweging te 

stimuleren. 

Het faciliteren van sporten in de gemeente Hillegom. 

 

Inleiding: 

In de Kadernota 2013 is voorgesteld om het gezondheidsbeleid en sportbeleid samen 

te voegen in een beleidsnota. Tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2012 is een 

amendement aangenomen om voor sport een aparte beleidsnota op te stellen. 

“Sportbeleid en volksgezondheidbeleid hebben raakvlakken met elkaar, maar het 

beleid op beide terreinen zal in aparte stukken vastgelegd blijven worden.” 

 

Deze aparte beleidsnota ‘Sporten in Hillegom’ bieden wij nu ter vaststelling bij u aan. 

 

Argumenten: 

1. Hiermee wordt voldaan aan het raadsbesluit om een aparte beleidsnota Sport 

op te stellen. 
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2. De beleidsnota sport is in overleg met het veld opgesteld. 

Op 12 februari 2013 zijn alle betrokkenen uitgenodigd om de Sportvisie te 

evalueren. De gemeente heeft een aantal ideeën (alcoholmatiging, Hillegomse 

sportheldendag, Gehandicaptensport) voorgelegd aan de verenigingen. 

De conceptnota is gestuurd naar de genodigden en hun reacties zijn verwerkt 

in de nota.  

 

 

Financiële dekking: 

De financiële dekking voor sporten is geregeld via de beleidsnota gezondheid en 

sportstimulering ‘Gezonder in Hillegom’ 2013-2016.  

 

Participatie: 

Op dinsdag 12 februari 2013 zijn alle sportaanbieders (sportverenigingen, 

commerciële sportscholen en vakdocenten lichamelijke opvoeding) uitgenodigd voor 

de evaluatie van de Sportvisie ‘Niemand Buitenspel!’.  

Op 28 februari 2013 hebben alle genodigden de concept beleidsnota ontvangen en 

konden daar tot 20 maart 2013 op reageren. De reacties zijn ambtelijk en bestuurlijk 

besproken en hebben tot aanpassingen geleid in de nota. 

 

Urgentie: 

Geen.  

 

Kanttekeningen: 

De gemeente heeft op het gebied van sportaccommodaties geen nieuwe ambities. 

Het gebruik van de accommodaties door de sportaanbieders wordt gevolgd. Mocht 

het gebruik dusdanig toenemen dat de accommodaties in de komende vier jaar 

ontoereikend worden, dan zoeken wij hier oplossingen voor. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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Onderwerp: 

Beleidsnota Sport 2013-2016 'Sporten in Hillegom' 

 

 

De  Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. de beleidsnota Sport 2013-2016 ‘Sporten in Hillegom’ vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 mei 2013. 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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