COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Aansluiting bij het programma Grenzeloos Actief en de website Uniek Sporten
Te besluiten om
1. Aan te sluiten bij het landelijke programma Grenzeloos Actief door een
intentieovereenkomst op 12 februari 2018 door de wethouder Sport te laten
ondertekenen.
2. Aan te sluiten bij de website ‘Uniek Sporten’ door een overeenkomst te tekenen met
het Fonds Gehandicaptensport.
Inleiding
Het landelijke programma
Het landelijk programma genaamd ‘Grenzeloos actief, maakt sporten en bewegen voor
iedereen met een beperking mogelijk’ is voor drie jaar ingesteld. De reden van dit
programma is het achterblijven van de sport- en beweegparticipatie van de mensen met een
beperking. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de Nederlanders één of meer
beperkingen heeft (totaal 1,7 miljoen). Voor de stadsregio Rijnmond gaat het om ruim
110.000 mensen.
Op basis van nu beschikbare cijfers uit ‘(On)beperkt Sportief 2013’ van Mulier Instituut blijkt
dat de achterstand in wekelijkse sportdeelname het grootst is bij onderstaande doelgroepen:
motorische, visuele en auditieve beperking. Opvallend hierin is dat van de mensen met een
motorische beperking maar 14% lid is van een verenigingen, daar waar 44% van de valide
Nederlanders lid is.
Uit het rapport blijkt dat een groot deel van de totale doelgroep van mensen met een
beperking diverse belemmeringen ervaart om te gaan sporten of bewegen. Het gaat hierbij
om de vindbaarheid van het sportaanbod, angst om te gaan sporten en bewegen, het
vervoer, de toegankelijkheid van gebouwen en het niet altijd vinden van de juiste
ondersteuning.
Hiernaast werd er een versnippering van de gehandicaptensport geconstateerd door het
ontbreken van een goede infrastructuur. Ook blijkt dat gemeenten, aanbieders en andere
betrokken partijen onvoldoende inzicht hebben in de belemmeringen die bewegen en
sportparticipatie in de weg staan en/of wat ze daaraan kunnen doen.
Stimuleringsbudget
Vanuit het programma wordt voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal
samenwerkingsverband per Wmo-regio een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld door het
ministerie van VWS.
Het stimuleringsbudget wordt ingezet voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een
regionaal samenwerkingsverband met als doel de vraag naar sport- en beweegactiviteiten te
matchen met het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Door het opzetten
van een samenwerkingsstructuur wordt er tevens beoogd om meer mensen met een
beperking op efficiënte wijze aan het sporten te krijgen. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis.
Werkwijze
Al sinds vorig jaar is er een werkgroep in de Stadsregio Rijnmond. Stichting MEE is hierin
vertegenwoordigd. Vanuit deze werkgroep is de gemeente Rotterdam de hoofdaanvrager
voor het stimuleringsbudget geweest. Het stimuleringsbudget is in september 2017
toegewezen.
Doordat de Stadsregio Rijnmond door de geografische ligging van de diverse gemeenten
moeilijk werkbaar is, wordt er voor de uitvoering binnen de stadsregio gewerkt met sub
regio’s. Zo is er het afgelopen jaar een samenwerking ontstaan met de gemeente Capelle en
Krimpen aan den IJssel, Sportief Capelle, SYnerKri en stichting MEE.

Website Uniek Sporten
Een belangrijk onderdeel van het landelijke programma is de vindbaarheid en afstemming
van het sportaanbod. Hiervoor is het uitbreiden en promoten van de al bestaande website
Uniek Sporten als speerpunt neergezet. https://www.unieksporten.nl. Een voorwaarde om
mee te doen is het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met het Fonds
Gehandicaptensport en het aanwijzen van één contactpersoon per (sub)regio.
Sportief Capelle heeft aangegeven de contactpersoon te kunnen zijn. Dit zal in nauw overleg
zijn met stichting SYnerKri.
De doelstelling van het landelijke programma Grenzeloos Actief sluit nauw aan bij de
ontwikkelingen in de gemeente Krimpen aan den IJssel ten aanzien van de inclusieve
samenleving.
Geadviseerd wordt
Aan te sluiten bij het landelijke programma Grenzeloos Actief door de intentieovereenkomst
op 12 februari 2018 door de wethouder Sport te laten ondertekenen. En aan te sluiten bij de
website ‘Uniek Sporten’ door een overeenkomst te tekenen met het Fonds
Gehandicaptensport.
Beoogd effect
Met het ondersteunen van het landelijke programma Grenzeloos Actief en het aansluiten bij
de website Uniek Sporten wordt het sportaanbod voor mensen met een handicap inzichtelijk
gemaakt en regionaal/landelijk beter op elkaar afgestemd.
Argumenten
1.1 Ondertekenen intentieovereenkomst op 12 februari 2018
Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt bijgedragen aan het stimuleren
van de participatie van mensen met een beperking.
2.1 Overeenkomst met het Fonds Gehandicaptensport ten aanzien van het gebruik van de
website Uniek Sporten
In de Sportagenda 2015-2019 is bij speerpunt 4 ‘Sporten bereikbaar voor iedereen’
opgenomen om aan te sluiten bij de website www.aangepastsporten.nl van Sportservice
Zuid-Holland. Deze website beoogde hetzelfde doel, maar werkt nu mee aan de website
Uniek Sporten en zal te zijner tijd worden opgeheven.
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Kanttekeningen
n.v.t
Financiën
n.v.t.
Communicatie
Het regionale persmoment zal op 12 februari 2018 zijn.
Bijlagen
1. Plan van aanpak Grenzeloos Actief stadsregio Rotterdam Rijnmond
2. Overeenkomst Fonds gehandicaptensport ten aanzien van website Uniek Sporten
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