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Sportaccommodaties: In Rijswijk zijn er 20,4 sportaccommodaties per 10.000 inwoners. IB 18063
Behoefteonderzoek sport in Rijswijk stelt: “Opvallend is het lage aantal sporthallen per 25.000
inwoners in de gemeente; met 1,0 ligt dit ver onder het Nederlands gemiddelde van 2,7. Ook het
aantal sportzalen is laag in verhouding tot de gemiddelden van de VSG-regio, vergelijkbare
gemeenten en Nederland”.
Tellen we bij de 20,4 sportaccommodatie per 10.00 inwoners de particuliere accommodaties mee?
Zit in de telling ook dubbelgebruik?
Betekend deze ratio dat we meer dan 100 sportaccommodaties hebben in Rijswijk?
Hoeveel gemeentelijke sportfaciliteiten zijn er? (evt. splitsen naar buiten en binnen).
 De gegevens zijn afkomstig van de RIVM, sportenenbewegen in cijfers 2017. Onderliggende
rekenmethodes zijn niet bekend. In Rijswijk kennen we 4 sportparken (Hoekpolder, Pr Irene,
Elsenburg en Vredenburch), drie sporthallen (Marimba, Van Zweedenzaal en De Schilp), 5
gymzalen, 1 binnenzwembad, 1 wielrenbaan, 1 fietscrossterrein
Meerdere terreinen worden gehuurd bij de gemeente door een stichting. Deze verhuren weer door
aan verenigingen. Zeker gelet op huidige en resulterende financiële situatie, is de gemeente genegen
om mee te werken en evt een faciliterende rol te spelen bij ontvlechting van deze stichtingen om
negatieve domino effecten tegen te gaan?
 Waar gewenst is de gemeente altijd bereid om hierin mee te denken. Op dit moment kent de
gemeente nu 2 stichtingen (Hockey en Sportpark Hoekpolder)
Gemiddeld gezien voldoet 51,7% van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan de
Beweegrichtlijnen. In Rijswijk is dat 51% (Gezondheidsmonitor 2016). Uit de Jongerenenquête (2015)
blijkt dat 86% van de jongeren in Rijswijk niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Wat gaan we hier actief doen voor jongeren?
 Samen met partners uit onderwijs in 2020 starten wij gerichte acties in het kader van ‘van
jongs af aan vaardig in bewegen, zoals bijvoorbeeld sportclinics/trainingen op Cruyff Court en
projecten als Rijswijk de Baas
Mooie ambitieuze plannen voor 2020, in hoeverre staan de activiteiten, het gereserveerde budget en
de capaciteit/ menskracht van gemeente en verenigingen door de huidige crisis onder druk? Hoe
realistisch zijn deze plannen op papier nog voor dit jaar?
 Op dit moment is dat nog onduidelijk. Voor een deel is het afhankelijk van het verdere
verloop van de coronacrisis. Achter de schermen gaan we door met het treffen van
voorbereidingen ism relevante partners
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Cruciaal bij de rol van de sportverenigingen naar de toekomst toe is om de basis op orde te hebben.
De afgelopen jaren is er weinig ondersteuning vanuit de gemeente geweest om aan die basis te
werken, daarbij werden verenigingen niet geholpen om met de problemen die op hen afkomen om

te gaan. Goed dat u nu uitvoering aan een inhaalslag geeft, maar zou het niet goed zijn om hier eerst
alle energie in te steken, voordat we de verenigingen vragen bij andere maatschappelijke
vraagstukken te helpen?


We doen en en. Wij vragen sportverenigingen naar betrokkenheid bij uitvoeringsagenda.
Het is uiteindelijk aan de vereniging om te bepalen hoe ver zij hier in meegaan. Rijswijkse
Sportraad speelt hier ook een actieve rol in

Hoe komt u erbij dat mensen die eenzaam zijn lid willen worden van een vereniging terwijl er
voorliggende problemen zijn die er voor zorgen dat zij hier nooit zullen komen? Dat de verenigingen
hun maatschappelijke rol willen pakken is prima, maar laat hen hier niet leidend in zijn. Is het niet
veel beter dat hierin vanuit welzijn en de zorgpartners de leiding in moet worden genomen?
 Welzijn en zorgpartners zijn leidend hierin. Sport is hierbij een goede aanvulling
Bij 3.5 noemt u dat de bewegingsvaardigheid van kinderen de laatste jaren is achteruit gegaan, de
uitwerking moet nog verder worden uitgewerkt. Maar geven wij via de brede impuls niet al enkele
jaren geld uit om deze doelstelling te behalen via de aanpak Brede school en zou deze aanpak hier
leidend in moeten zijn?
 TBI is inderdaad leidend. Extra impuls kan echter geen kwaad en deze doen wij middels het
lokale sportakkoord
Bij 3.7 noemt u Happy fit. Vorig jaar hebben we in de het forum uitgebreid gesproken over de
onderbouwing van het behalen van de doelstellingen en de verantwoordingseisen vanuit de
gemeente, heeft u deze al opgesteld en hoe gaat u hier uitvoering aan geven?
 Hier wordt met partners aan gewerkt. Eerste brainstormsessie (met o.a. Haaglanden
Beweegt) heeft al plaatsgevonden.
Bij punt 4. Geeft u aan dat u de ervaring die u heeft opgedaan met Happy fit gaat gebruiken bij de
samenwerking. De partners noemen gebrek aan communicatie en het niet als partner beschikbaar
willen stellen van middelen bij de uitvoering, hoe gaat u daar nu op sturen om dit wel voor elkaar te
krijgen?
 Bij de herstart van Happy Fit (momenteel in voorbereiding) zullen we op voorhand duidelijke
strakke afspraken maken met partners. Ook over de wijze communicatie en terugkoppeling
van resultaten.
Voor de sociale kaart wilt u jaarlijks € 35.000, besteden. Het eerste jaar zal daar veel tijd in gaan
zitten, maar bent u het met mij eens dat niet voor alle volgende jaren kan gelden?
 Nee, het is een gefaseerd proces. Jaar 1 ontwikkelen, jaar 2 implementatie en jaar 3 borging
en communicatie
Daarnaast wilt u € 20, 000,-- uitgeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de
maatschappelijke functie te verlenen aan sportverenigingen te onderzoeken. In den Haag heeft deze
menging van functies op sommige locaties tot goede resultaten geleidt, vraag vooral hoe zij dit
hebben gedaan. Maar betekent dit dat wij daar pas na 2022 invulling aan gaan geven, omdat een
verdere onderbouwing van de komende jaren ontbreekt?

 Budget is voor 2020 om een start te maken met buurthuis van de toekomst. Er is gesproken
met diverse sportverenigingen en concreet zijn er enkele initiatieven afgesproken. Door de
Coronacrisis en het sluiten van de sportparken is dit echter geheel stil komen te liggen.
Groen Links
IB 20 008 uitvoeringsagenda sport en gezondheid
Wat houdt de sociale kaart precies in? Uit de uitvoeringsagenda maak ik op dat het iets is waardoor
het beweegaanbod zichtbaar wordt gemaakt voor inwoners. Maar in het sportakkoord lijkt het
breder te zijn, zoals ook de naam ‘sociale kaart’ suggereert.
 Beide is waar. Het is een compleet overzicht van zorgaanbieders, activiteiten,
cultuurpartners, etc

Is de beweegregiseur hetzelfde als de beweegmakelaar?
 Ja termen worden door elkaar gebruikt
In de nota lokaal gezondheidsbeleid stond als onderdeel van gezond gedrag geluidshinder en
gehoorschade. Waarom komt dit niet terug in deze uitvoeringsagenda?
 Dit wordt opgepakt in het kader van de implementatie van de omgevingswet.
In het sportakkoord maar ook in deze uitvoeringsagenda staat onder 3.5 Van jongs af aan vaardig
bewegen bij Hoe gaan we dat doen ‘De aanpak wordt verder uitgewerkt in overleg met relevante
partners.’ Wanneer gaat dit gebeuren? Krijgt de raad hier ook inzicht in? Wie zijn deze partners?
 Hier zijn we al mee gestart samen met partners als GGD, Haaglanden Beweegt, Welzijn
Rijswijk en fysiotherapeuten. Het is niet gebruikelijk om voor uitvoering van beleid de raad
op ieder onderdeel inzicht te verstrekken.
Bij financiën in de nota staat dat al vanaf 2020 €5000,- wordt geïnvesteerd voor sportverenigingen
rookvrij. Op pagina 20 staat dat deze investering jaarlijks nodig is vanaf 2021. Wanneer gaat u ermee
beginnen?
 Start in 2020
Waarom is er niks gedaan met de suggestie van de Adviesraad Sociaal Domein (genoemd in de nota
lokaal gezondheidsbeleid), om de detailhandel te betrekken bij het gezondheidsbeleid? Bijv. door
afspraken te maken met supermarkten over het verkopen van sigaretten.


Uitvoeringsfase moet nog van start gaan. Ook dit is een mogelijkheid die onderzocht kan
worden.

Welke effecten verwacht de wethouder dat de Coronacrisis heeft op de uitvoeringsagenda?
 We zullen de situatie uiterst nauwkeurig monitoren. Het is wel zo dat de coronacrisis tot
vertraging leidt.
CDA

Kan de wethouder aangeven of, en zo ja welke invloed de slimme uitgavenstop van de gemeente op
de voorliggende uitvoeringsagenda heeft? In hoeverre is de uitvoering van de voorliggende agenda
ten tijde van de coronacrisis haalbaar en opportuun nu het verenigingsleven voorlopig stil ligt en we
ook komende periode te kampen hebben met een 1,5 meter samenleving?
 Sport voor jeugdigen wordt voorzichtig weer opgestart maar er ligt nog veel stil. Het
uitvoeren van de uitvoeringsagenda loopt vertraging op. Onduidelijk is echter nog hoe lang
de maatregelen nog duren.
We zien in de uitvoeringsagenda een wirwar aan projecten. Hoe meten we welk resultaat elk project
afzonderlijk heeft bijgedragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen en gewenste
maatschappelijke effecten?
 Sommige projecten zijn heel praktisch meetbaar (inrichten sociale kaart, in beeld brengen
vraag en aanbod kwetsbare groepen). Maatschappelijke effecten zijn lastig meetbaar; per
project maken wij afspraken hierover met de betrokken partners
Bij de samenwerkende partners zien we diverse partijen die subsidie van de gemeente Rijswijk
ontvangen. Vallen de werkzaamheden van deze gesubsidieerde partijen aan de diverse projecten
onder de resultaatafspraken van de verstrekte subsidies aan deze partijen? Of is daarvoor
afzonderlijk budget per project meegenomen in deze uitvoeringsagenda?
 Nee, het betreft extra middelen specifiek voor deze uitvoeringsagenda en de plannen daarin.
Er wordt een beweegmakelaar aangesteld en een professional ingezet om ouderen kwetsbare
groepen te begeleiden naar sport. De fractie van het CDA gaat ervan uit dat deze expertise juist
aanwezig is bij partijen als Haaglanden Beweegt, Sportief Besteed groep en Happy Fit. Vormt het
begeleiden van kwetsbare ouderen naar sport geen integraal onderdeel van de diverse projecten
voor deze doelgroep? Waarom is een aparte functionaris met bijbehorend budget benodigd?
 Het is nu versnipperd bij deze partijen. Door het bij elkaar te brengen is er specifieke
aandacht voor deze groep en verwachten wij een extra impuls.

