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Artikel 41 vragen vervoersproblematiek
andersvalide sporters

Geachte meneer Van der Voort,
U heeft het college op 13 maart 20202 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de
vervoersproblematiek bij andersvalide sporters. In deze brief beantwoorden wij uw vragen
puntsgewijs.
1. Welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente Oss om de vervoersproblematiek voor
andersvalide sporters op te lossen / cq te verminderen? Wij ontvangen graag een aantal
opties.
Sportbeoefening is een maatschappelijke activiteit en valt daarmee onder het begrip
'participatie' in de zin van de WMO 2015. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de WMO
om sportbeoefening mogelijk te maken. Als er bijvoorbeeld vervoer nodig is naar de
sportbeoefening dan zijn er verschillende voorzieningen binnen de WMO die een mogelijke
oplossing bieden. Zo zijn er hulpmiddelen voor mindervaliden om zich zelfstandig te kunnen
verplaatsen (denk aan rolstoelen, scootmobiels, handbikes e.d.). Daarnaast is
regiotaxivervoer een mogelijke oplossing om te reizen naar sportfaciliteiten. Er is geen
limitatieve lijst van voorzieningen die mindervaliden kunnen ondersteunen bij het kunnen
beoefenen van sport. Per situatie wordt gekeken wat nodig is. Hierbij ligt de nadruk vanuit de
WMO op het kunnen participeren, oftewel deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
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2. De gemeente Oss heeft destijds niet meegedaan aan de provinciale pilot. Wat is hiervan
de reden? Indien de provinciale pilot uitgebreid gaat worden ziet de SP graag dat de
gemeente Oss daar aan mee gaat doen. Gaat het college dat dan ook doen?
Reden voor het niet deelnemen aan de pilot is dat er vanuit de provincie besloten is om de
pilot in een andere regio van onze provincie te laten plaatsvinden. Bij de pilot werden diverse
partijen in de betreffende regio samengebracht om aan de problematiek te werken. Daardoor
was het voor de gemeente Oss niet mogelijk noch zinvol om deel te nemen. Indien de
provincie in de toekomst overweegt om de pilot uit te breiden naar onze regio hebben we de
intentie om deel te nemen.
Veel gemeenten worstelen met de vervoersproblematiek. Dit is een landelijk probleem met
regionale- en lokale impact. De SP zou graag zien dat de gemeente Oss – als leidende Global
Goals gemeente – een voorstrekkersrol neemt om dit probleem op te lossen. Zo kan de SP
zich voorstellen dat in samenwerking met het ministerie van vws, NOC*NSF, het Sport
Expertise Centrum (SEC), vertegenwoordigers van de doelgroep en andere relevante partijen
een openbare werkconferentie vervoersproblematiek andersvalide sporters in Oss wordt
belegd om dit probleem aan te pakken. Kennisdeling, financiering, het starten van een pilot
zijn mogelijke uitkomsten van een dergelijke werkbijeenkomst.
Wat de SP betreft mag er meer regie komen op dit dossier. Initiatief nemen hoort daarbij.
3. Hoe kijkt het college tegen dit voorstel aan? Gaat het college aan de slag met deze
suggestie?
Het college kijkt positief naar uw suggestie.
Met betrekking tot uw opmerking over het nemen van regie op dit dossier het volgende;
Op dit moment zijn we samen met de provincie Noord-Brabant en het Sport Expertise
Centrum in gesprek over een tweetal onderwerpen. Allereerst onderzoeken we het idee om de
sportaccommodatie de Rusheuvel als Uniek Sporten locatie te benoemen voor de gemeente
Oss. Hierbij willen we samen met de sportaanbieders op de Rusheuvel kijken naar wat een
volgende stap kan zijn in onze gemeente op het gebied van andersvalide sporten. Dit zou
onder andere voordelen kunnen bieden rondom de afstemming van vraag en aanbod, maar
bijvoorbeeld ook op het gebied van deskundigheidsbevordering. Indien hier concrete stappen
uit volgen zal ik u informeren.
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Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om een evenement te organiseren op het gebied
van Uniek Sporten. Het idee van een werkconferentie nemen we ter harte, maar we zien
daarin meer toegevoegde waarde op het moment dat bovenstaande plannen concreter zijn.
Als laatste kan ik u toezeggen dat ik de raad binnenkort een rapportage zal sturen van de
resultaten die we geboekt hebben met ons Uniek Sporten Loket. Deze kunt u binnen enkele
weken tegemoet zien.
Ik hoop u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd.

Kees van Geffen,
Wethouder Sport c.a.

