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Geacht College, 
 

Inleiding 
Naar aanleiding van de tussenrapportage van de Sportnota 2009-2012 van januari 2012 
heeft de Wmo-raad op 8 mei 2012 een advies gestuurd aan het College, met hierin een 
aantal verzoeken. Op 4 juli 2012 is een reactie van het College verstuurd (kenmerk: I-
12.31204\obd) waarin toegezegd wordt dat dit advies actief zou worden betrokken bij de 
evaluatie. 
In juni heeft de Wmo-raad het evaluatierapport van de Sportnota 2009-2012 ontvangen. 
Hierbij gevoegd ontvingen we een memo met een reactie op onze verzoeken uit het advies 
van 8 mei 2012.  
In de Wmo-raadvergadering van 1 juli 2013 zijn deze stukken besproken. Wij vinden dat 
onze opmerkingen nog onvoldoende terug te vinden zijn in de concept stukken. 
 
Algemeen 
In de Sportnota maken ouderen en mensen met een beperking integraal deel uit van het 
beleid. In zowel de voortgangsrapportage als in de evaluatie komen deze groepen niet aan 
bod. De Wmo-raad heeft zich op verschillende momenten uitgesproken voor het besteden 
van aandacht aan deze groepen in dit kader. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de 
AWBZ, de Wmo en het Jeugdbeleid, zien we hier enorme veranderingen en bezuinigingen 
op ons af komen. Juist door de groepen ouderen en mensen met een beperking te 
stimuleren te gaan sporten en zo hun gezondheid, participatie en sociale netwerk te 
verbeteren en/of te onderhouden, kan de gemeente zorgvragen voorkomen of uitstellen. 
Sport is belangrijk voor iedereen, ook voor deze groepen. 
 
Inhoudelijk 
In de Sportnota worden ambities uitgesproken met betrekking tot sportstimulering voor 
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ouderen en mensen met een beperking. In de evaluatierapporten wordt nergens aandacht 
besteed aan behaalde resultaten bij deze groepen. Wij vragen ons af of dit is meegenomen 
in het onderzoek. In het memo wordt wel een aantal resultaten benoemd. Waarom staan 
deze niet in het rapport? Als het College de ambitie heeft om iedereen te laten deelnemen 
aan de samenleving, waarom is het dan nog steeds niet vanzelfsprekend dat ook de 
genoemde groepen in het beleid en de evaluatie hiervan worden betrokken? 
  
Advies 
Wij adviseren u: 

• De groepen ouderen en mensen met een beperking op te nemen in het definitieve 
nota 

• De onderdelen in de Sportnota, die gaan over genoemde groepen, ook te evalueren 
en toe te voegen aan het definitieve evaluatierapport 

• De inhoud van het meegestuurde memo op te nemen in het definitieve nota. 
 
Wij verzoeken u ons, zo spoedig mogelijk, op de hoogte te brengen van uw besluit. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Dhr. G. Hille,  
voorzitter Wmo-raad Haarlemmermeer 
 

 


