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Nota van antwoord continuiteit seniorensportaanbod
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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Tijdens de begrotingsvergadering in november 2018 heeft u vragen gesteld over de continuïteit van
een aantal seniorensportgroepen in Steenwijkerland. Hierover hebben we in een eerder stadium ook
raadsvragen van het CPB van 24 september 2018 en 10 januari 2019 beantwoord. Bij de
beantwoording van deze vragen op respectievelijk 9 oktober 2018 en 30 januari 2019 hebben we u de
toezegging gedaan u over de voortgang te informeren. Met deze nota van antwoord geven we hier
invulling aan.
Kernboodschap
We zien een positieve ontwikkeling. Namelijk dat de voormalige Commissies Welzijn Ouderen (CWO's)
hele goede stappen hebben gezet naar zelfstandigheid in de afgelopen tijd. De meeste groepen
kunnen, met de ondersteuning die ook voor reguliere sportverenigingen geldt, zichzelf redden. Bij een
klein aantal organisaties is er nog sprake van een klein tekort waar men nu, met ondersteuning van
Sociaal Werk de Kop, nog kijkt naar de oplossingen. Vooralsnog blijven we ons ingezette beleid volgen
en ontvangen deze organisaties geen bijdrage in de exploitatie voor de sportgroepen. In lijn met de
wijze waarop dit ook voor andere sportgroepen in de gemeente geldt.
Toelichting op de kernboodschap
We hebben in een eerder stadium raadsvragen van het CPB van 24 september 2018 en 10 januari
2019 beantwoord. Zoals we in deze beantwoording hebben aangegeven worden diverse CWO’s in
onze gemeente sinds 2016 ondersteund naar verzelfstandiging. De verzelfstandiging houdt in dat de
CWO’s een zelfstandig rechtspersoon zijn of aansluiting hebben gevonden bij een overkoepelende
organisatie. Zo zijn sommige CWO's aangesloten bij een Plaatselijk belang of wijkvereniging. En
daarnaast houdt verzelfstandiging ook in dat ze zelf in staat zijn om hun exploitatie rond te krijgen.
Het was, én is, voor de gemeente belangrijk om de mensen van de diverse (voormalige) CWO’s niet
zomaar te laten vallen. Daarom is er in de afgelopen jaren veel tijd en energie ingezet om de CWO’s
te helpen naar een zelfstandige status en hebben zij in 2018 nog een laatste financiële donatie van de
gemeente ontvangen.
Inzicht in de begroting
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Met ingang van 2018 zijn deze groepen ondersteund door Sociaal Werk de Kop en is hier regelmatig
afstemming over met de gemeente. Met behulp van deze ondersteuning hebben alle groepen
inmiddels hun financiële situatie inzichtelijk gemaakt en zijn er stappen gezet om de
begroting sluitend te krijgen. Het merendeel heeft de exploitatie organisatiebreed gedekt weten te
krijgen. Bij een paar groepen is er nog sprake van een minimaal tekort waar men nu, met
ondersteuning van Sociaal Werk de Kop, nog kijkt naar de oplossingen.
Zo hebben groepen de deelnemersbijdrage wat verhoogd (bij de meeste groepen bedraagt de
deelnemersbijdrage tussen de € 100 en € 120 op jaarbasis) en hebben groepen nog eens goed
gekeken naar kostenposten als bijvoorbeeld de zaalhuur, wat in sommige gevallen een besparing
heeft opgeleverd. Maar ook is gekeken hoe sommige besturen aangevuld konden worden met nieuwe,
wat jongere bestuursleden. Zodat ook de bestuurskracht van deze groepen toeneemt. Dit is
bijvoorbeeld bij het CWO in Wanneperveen gelukt.
Sponsoring en fondsenwerving
Een aantal van de groepen heeft ook gekeken naar mogelijkheden om via sponsoring en
fondsenwerving extra inkomsten te genereren. Via bijvoorbeeld de Rabobank Cooperatieweken
hebben bijvoorbeeld het CWO Onder Ons uit Wanneperveen en het CWO uit Sint Jansklooster een
bijdrage ontvangen.
Subsidie sport
Daarnaast kunnen deze groepen met ingang van 2019 gebruik maken van de Sportsubsidie. Dit is een
subsidie gebaseerd op ledenaantal. Dit is een nieuwe inkomstenbron voor deze sportgroepen, omdat
zij voorheen niet onder de definitie van sportverenigingen vielen. Deze subsidie geldt niet alleen voor
leden van de gymgroepen, maar ook voor leden van bijvoorbeeld de biljartgroepen of de
koersbalgroepen. Groepen die over het algemeen al kostendekkend waren. Dit levert dus extra
inkomsten op voor de organisatie als geheel.
Vervolg
Blijven ondersteunen en monitoren
Hoewel we positieve ontwikkelingen zien, betekent dit niet dat de ondersteuning van de voormalige
CWO's stopt. We zijn ons er van bewust dat de bestuurlijke- en financiële situatie niet overal even
stabiel is. Dit betekent dat we Sociaal Werk de Kop vragen hen pro-actief te blijven ondersteunen en
te helpen met bijvoorbeeld het organiseren van ledenwervende activiteiten en zoeken naar externe
financiering.
Bijeenkomst
In april 2019 organiseren we een bijeenkomst met de voormalige CWO's om met hen niet alleen terug
te kijken op het traject van verzelfstandiging, maar vooral ook vooruit te kijken hoe we met elkaar
kunnen zorgen voor behoud van een divers sport- en beweegaanbod voor ouderen in de kernen en
wijken in de toekomst.
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