Raadsinformatiebrief concept
Geachte leden van de raad,
Uw raad heeft op 11 juni 2015 de Sportagenda 2015-2019 vastgesteld. Hierbij is toegezegd
dat na twee jaar over de voortgang zal worden gerapporteerd. Deze zogenaamde
voortgangsevaluatie is opgesteld en als bijlage toegevoegd.
Opbouw voortgangsevaluatie
Bij de opstelling van de Sportagenda 2015-2019 is er gekozen voor aansluiting bij het
beleidsplan ‘Kracht van Krimpen, Sociaal Domein 2015-2019’ door de formulering van een
tiental speerpunten en de bijbehorende activiteiten ter stimulering van de sport. De
speerpunten sluiten aan bij de thema’s ‘samenleven’ en ‘preventie’ uit het beleidsplan
‘Sociaal Domein’.
Hieronder vindt u de samenvatting van de voortgangsevaluatie waarin een aantal
opvallende punten worden benoemd. Het resultaat per speerpunt kunt u vinden in de
bijgevoegde voortgangsevaluatie.
De sportaccommodaties
Er is veel gedaan op het gebied van investeringen in de sportaccommodaties te weten bij het
clubgebouw van de hockeyclub, bij het clubgebouw van de tennisclub Krimpen, het
handbalveld, de nieuwe sporthal Krimpenerwaard en de nieuwe korfbalvelden. Het
aanbrengen van een nieuwe toplaag aan de velden van Treffers staat gepland voor in het
voorjaar van 2018. De renovatie van de tennisvelden van beide clubs staat voor 2018-2019
gepland. In 2017 is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente en
voetbalvereniging DCV en is er intensief overleg over de toekomst van deze accommodatie.
Er wordt gestreefd naar een duurzaam en toekomstbestendige sportaccommodatie voor
DCV.
Het jaar 2017 was het eerste jaar dat het beheer van de binnensportaccommodaties
overgenomen is door stichting SYnerKri. Tevens is per 1 april 2017 de exploitatie van het
zwembad ‘de Lansingh’ overgenomen door Optisport.
Iedereen doet mee
In het kader van het Preventieprogramma Gezondheid is er specifieke aandacht gegeven
aan het stimuleren van sport en bewegen voor senioren en aan de mogelijkheden voor
aangepast sporten voor mensen met een specifieke sportvraag. In dit kader is aangesloten
bij het landelijke programma ‘Grenzeloos Actief’ wat als doel heeft om regionaal het aanbod
op het gebied van aangepast sporten af te stemmen en te stimuleren.
Ondertussen is de ambitie geformuleerd om de gemeente Krimpen aan den IJssel een
inclusieve samenleving te laten zijn. In 2017 is gestart met het project “Vanuit inwoners
bekeken – iedereen doet mee”. Het stimuleren van sport en bewegen voor iedereen past
binnen dit project.

Sportstimulering en de sportverenigingen
Stichting SYnerKri blijft zich ontwikkelen op het gebied van de sportstimulering met als
belangrijk doel structurele beweging voor de jeugd te bevorderen. Een onderdeel van deze
taak is het stimuleren tot aansluiting bij een sportvereniging.
Naast het sport- en beweegaanbod van de brede school hebben alle kinderen via de
pleinsport de mogelijkheid om laagdrempelig te sporten en bewegen na schooltijd.
De Sportraad geeft hierbij aan dat deze activiteiten concurrerend kunnen zijn met de
activiteiten van de verenigingen. Zij zien graag dat de activiteiten in balans gebracht worden,
zodat kinderen uiteindelijk ook lid worden van een sportvereniging.
Er zijn veel sportverenigingen actief in de gemeente, waarbij rond 12 verenigingen zich
hebben aangesloten bij de Sportraad. De verenigingen zijn georganiseerd door voornamelijk
de inzet van veel vrijwilligers. De Sportraad spreekt al geruime tijd de zorg uit over de
belasting van deze vrijwilligers. Deze zorg leidde eind 2017 tot het indienen van een advies
omtrent de verenigingsondersteuning. De gemeente en de Sportraad zien het versterken van
de verenigingsondersteuning als een belangrijke opgave voor de komende 2 jaar. Begin
2018 wordt het advies van de Sportraad onderzocht en besproken met stichting SYnerKri.

Bijlagen:
1. Voortgangsevaluatie Sportagenda 2015-2019 (inclusief bijlagen)
2. Advies Sportraad plus reactie college

