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Sport- en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en zijn door de samenwerking 
(Sportraad Gennep) een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en maatschappelijke 
organisaties, over de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid en bij 
maatschappelijke vraagstukken waar sport en bewegen als middel een bijdrage kan 
leveren. 

 
Onze gezamenlijke ambitie 
 
‘We willen het voor alle inwoners van gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan 
en blijven sporten en bewegen’ 
 

Doelstellingen van de Sportraad 
• Belangenbehartiging voor niet-gemeentelijke organisaties die zich met bewegen 

en sporten bezig houden in Gennep; 

• het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen en 
organisaties; 

• bevorderen van kennisdeling door te signaleren en het voeren van een gedragen 
actieve (kennis-)agenda; 

• het bevorderen van het sporten en bewegen in Gennep; 

• het monitoren van de uitvoering van het Sportakkoord. 
 
 

Rollen van de Sportraad  
Belangenbehartiger  

• Behartigt de belangen van de huidige en toekomstige sporter in Gennep,  Sport- 
en beweegaanbieders1 en organisaties die zich bezig houden met bewegen en 
sporten. 

Verbinder   

• Bevordert de bereidheid tot (sport- en tak van sport overstijgende) 
samenwerking, stimuleert een sfeer van openheid die ruimte geeft aan de 
dialoog. 

• Zorgt voor verbinding met de achterban. 
Ondersteuner 

• Signaleert trends en ontwikkelingen, bevordert kennisdeling en kan vragen 
doorverwijzen naar de juiste partij.  

Adviseur    

• Adviseert gevraagd én ongevraagd over hoofdlijnen van het sportbeleid van  
de gemeente Gennep. 

Monitor    

• Monitort de voortgang en de uitvoering van het sportakkoord. Evalueert en geeft 
indien nodig een advies over nieuwe focusgebieden en speerpunten.  

 
 

 
1 Onder sport en beweegaanbieder verstaan we zowel verenigingen als andere typen (commerciële) 

   aanbieders van sport 



 

 
Bevoegdheden (status) van de Sportraad  

• De Sportraad is onafhankelijk van de gemeente Gennep. 

• De Sportraad adviseert zowel op verzoek van het college van B&W, 

Gemeenteraad of beleidsmedewerker Sport als op eigen initiatief. 

• De Sportraad is onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen waarover zij 
advies uitbrengt, zolang deze betrekking hebben op het domein Sport en 
Bewegen. 

• De Sportraad wordt om advies gevraagd bij de totstandkoming: 
o de sportnota  
o van het vierjaarlijks programma van Gennep Doet Mee en bij de    

 vaststelling van het jaarlijks werkplan 
o bij essentiële wijzigingen in het sport(accommodatie)beleid  

• De Sportraad onthoudt zich van standpunten en advisering waar dit individuele 
gevallen betreft. 

• Binnen de Sportraad dient sprake te zijn van verbinding met de achterban, zeker 
omdat (collectieve) belangenbehartiging onderdeel is van het werk van de 
Sportraad. 

• De Sportraad evalueert jaarlijks het eigen functioneren en de samenwerking met 
de gemeente.  

• Resultaten over de advisering en overige relevante informatie worden aan de 
achterban bekend gemaakt.  

 
Samenstelling Sportraad   

• De Sportraad  bestaat uit maximaal 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. Sport 
en beweegaanbieders 3  personen (binnen, buitensport en ondernemende 
aanbieder), onderwijs 1 persoon, (gezondheids-) zorg en welzijn 1 persoon.  

• Toegevoegd is een professionele ondersteuner (Gennep Doet Mee). De 
professionele ondersteuner is geen lid en heeft geen stemrecht. Daarnaast kan 
op afroep de beleidsmedewerker van de gemeente aansluiten. 

• De samenstelling van de Sportraad (inclusief voorzitter) komt tot stand na het 
houden van een open selectieprocedure.  

• Alle leden van de Sportraad hebben stemrecht over de inhoud van adviezen die 
uitgebracht worden aan het college. Besluitvorming vindt plaats op basis van 
meerderheid.  

• De leden van de Sportraad hebben een zittingstermijn van vier jaar met een 
eenmalige verlenging van maximaal vier jaar.  

• De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen, met in acht neming van een 
opzegtermijn van 3 maanden. 

• Bij meerderheid van stemmen kan een lid tussentijds geschorst of ontslagen 
worden.   

• De Sportraad kan plaatsvervangende leden benoemen. 
  



 

 

Profiel leden Sportraad  
Leden van de Sportraad fungeren als contactpersoon van de gemeente voor de vorming, uitvoering 
en evaluatie van het gemeentelijke beleid ten aanzien van sport en bewegen. Zij volgen de relevante 
ontwikkelingen hierbinnen, signaleren knelpunten en adviseren de gemeente (gevraagd en 
ongevraagd). Het streven is om hierbij te komen tot coproductie tussen de gemeente en de 
Sportraad en andere sportprofessionals en partners in het veld wat betreft de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. De leden voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

• De leden van de Sportraad hebben een sterke binding met wat er leeft binnen de 
gemeente Gennep en hebben een goed beeld van wat er speelt binnen de 
gemeenschap.  

• Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Kennis van en affiniteit met sport en 
bewegen is wel een vereiste. 

• De leden zijn gemotiveerd en zetten zich in voor het sporten en bewegen in Gennep.  

• De leden zijn onafhankelijk: zij dienen geen persoonlijk en/of zakelijk belang, maar 
kunnen vanuit een neutrale blik participeren. 

• De leden zijn sociaal vaardig en communicatief vaardig. 

• De leden zijn toegankelijk voor zowel hun collega’s in de Sportraad, de ambtelijke 
organisatie, de politiek en voor inwoners van Gennep. 

• De leden kunnen verbindingen leggen binnen de Sportraad, de ambtelijke 
organisatie, het college, en externen (belangengroepen en inwoners in Gennep). 

• De leden zijn in staat tot het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de 
vorming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan 
beleidsstukken, collegevoorstellen en raadsvoorstellen.  

• De leden streven naar een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de 
Sportraad wat betreft de ontwikkeling van beleid.  

• De leden leveren een constructieve bijdrage aan besluitvorming en processen en 
nemen hierbij een proactieve houding aan. 

 

Werkwijze met de gemeente  
• De beschreven werkwijze is gebaseerd op de adviesfunctie van de Sportraad (zowel 

gevraagd- als ongevraagd advies). 

• De Sportraad wordt op een zodanig tijdstip om advies gevraagd, dat het van 
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit houdt in ieder geval in dat de 
Sportraad:  

o bij essentiële wijzigingen in het sport(accommodatie)beleid wordt betrokken 
zodat getoetst kan worden of er sprake is van samenhang/balans op 
hoofdlijnen van het beleid. 

o Bij evaluatie van beleid of uitvoering wordt betrokken bij het vaststellen van 
vragen die ten grondslag liggen aan evaluatie.  

o geïnformeerd wordt over de gronden waarop het College in een voorstel aan 
de gemeenteraad eventueel  afwijkt van het advies van de Sportraad.  Het 
College dient in haar advies ook kenbaar te maken wanneer het afwijkt van 
een advies van de Sportraad. 

• Het college draagt er zorg voor dat van de zijde van de gemeente aan de Sportraad 
tijdig de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren 
functioneren van de Sportraad. Het betreft hier de informatie die noodzakelijk is om 
beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen 
volgen.  



 

• Indien de Sportraad meer informatie wenst over een bepaald onderwerp of 
collectief belang, kan zij deskundigen (gemeente) uitnodigen bij één van haar 
bijeenkomsten.  

• Tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder en de Sportraad vindt minimaal 
tweemaal per jaar een overleg plaats.  

• De Sportraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De verslaglegging van 
bijeenkomsten wordt door het platform zelf verzorgd.  

• Over de door de Sportraad ingediende adviezen geeft het college binnen vier weken 
een schriftelijke reactie aan de Sportraad. Deze termijn kan met vier weken verlengd 
worden.  

• Naast bovenstaande blijft de mogelijkheid voor de Sportraad open om gebruik te 
maken van de overleg mogelijkheden met de Wethouder en het inspraakrecht. De 
eerste weg is echter via werkgroepen van de Sportraad met betreffende ambtenaar 
van de gemeente.  

• De Sportraad fungeert niet als toegangspoort voor gemeentelijke voorzieningen en 
regelingen. Deze lopen via het reguliere proces.  
 

Facilitering  
• De kosten die de Sportraad redelijkerwijs moet maken voor de uitoefening van zijn 

taak komen ten laste van de gemeente. Dit bedrag wordt bepaald in samenspraak 
met de gemeente, gemaximeerd en per 2022 structureel opgenomen in de 
begroting.  

• Op basis van de voorgenomen activiteiten en hieruit voortvloeiende kosten wordt er 
jaarlijks een budgetafspraak gemaakt.  

• De verantwoordelijkheid over het uitvoeringsbudget (sportakkoord) komt bij de 
sportraad te liggen2.  

• Voor vergoeding komt onder andere in aanmerking:  
▪ Oprichtingskosten 
▪ Deskundigheidsbevordering van de leden (, cursussen, inhuur 

deskundigheid).  
▪ Overlegkosten 
▪ Faciliteiten voor het verzorgen van:  

• Voorlichting en PR  

• Overleg en activering achterban  
 

Tijdspad  
 
16 december 2020 Vaststellen notitie.  
4 januari 2021  Uiterste datum voor werkgroep om door te geven of in het 

oprichtingsbestuur willen.  
6 januari 2021  (Online) overleg over samenstelling en mogelijke kandidaten (en wie     

  benaderd wie). 
12 januari 2021   Nieuwsbericht over Sportraad met en oproep   

  oprichtingsbestuur indien nodig (reactietermijn 31 januari). 
Ongeveer half februari kan dan de 1e bijeenkomst van het oprichtingsbestuur plaats vinden. 
 

 
 

 
2 Mits brede vertegenwoordiging binnen de sportraad.  



 

Aandachtspunt : Werkplan 2021 opstellen    
Welke concrete doelstellingen? Wat wil het platform bereiken? Wat gaan we doen?  
Voorbeeld : er wordt  geïnvesteerd in verdere groei van vitale sport en beweegaanbieders. We 
bevorderen de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling en met de 
kinderopvang, onderwijs, de zorg en andere maatschappelijke partners. Hiervoor wordt de input 
(bijlage 2) gebruikt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het oprichtingsbestuur van de 
sportraad.  
 
De keuze voor de rechtsvorm komt als opdracht te liggen bij het nieuwe oprichtingsbestuur. Het 
oprichtingsbestuur zal een keuze maken en deze onderbouwd ter toetsing delen met de achterban.   



 

Bijlage 1: Route naar operationele sportraad  
  
Tijdens de bijeenkomst van 2 december hebben we uitgebreid gesproken over de stappen die nu 
verder genomen moeten worden. De huidige werkgroep is ontstaan vanuit de bijeenkomsten van het 
Sportakkoord en heeft het nodige voorwerk verricht. Nu is het moment daar om over te gaan tot 
vervolgstappen om zo tot de daadwerkelijke oprichting van de Sportraad te komen.  
 
Overgang van werkgroep naar oprichtingsbestuur 
Om te komen tot een stichting/vereniging nemen we een tussenstap. We kiezen voor het instellen 
van een oprichtingsbestuur. 
 
De reden waarom we met een oprichtingsbestuur werken is omdat de competenties en het profiel 
die nodig zijn voor de oprichting en de taken in het eerste jaar wezenlijk afwijken van het 
inhoudelijke werk dat daarna komt. Op deze manier hopen we de juiste mensen op de juiste 
momenten te kunnen betrekken. 
 
De leden van het oprichtingsbestuur hebben tot taak: 
- Input en wensen ophalen bij belanghebbende organisaties om tot een beleids-/werkplan te 

komen obv de vastgestelde notitie. 
- Statuten van de vereniging/stichting opstellen. 
- De vereniging/stichting oprichten. 
- Uitwerken van de organisatiestructuur en profielen van de bestuursleden. 
- Afspraken maken met de gemeente over werkwijze en financiële ondersteuning. 
- Uitwerken begroting en financieringsmogelijkheden. 
- Leden/donateurs werven voor het definitieve bestuur van de stichting/vereniging. 
 
Het oprichtingsbestuur is geen bestuur op afstand. Van alle leden vragen we een zeer actieve 
betrokkenheid en inzet. Het oprichtingsbestuur bestaat uit maximaal 5 leden en een professionele 
ondersteuner (Gennep doet mee).  
 
De intentie is om zo snel mogelijk te komen tot de benoeming van een oprichtingsbestuur. Het 
streven is om in Q3 van 2021 aan de slag te kunnen met de werving van het ‘eerste’ bestuur zodat 
we het stokje nog in 2021 over kunnen dragen en het nieuwe bestuur inhoudelijk aan de slag kan. 
 
De leden van het oprichtingsbestuur zijn in het eerste jaar de ambassadeurs van de Sportraad en zijn 
in hoge mate bepalend voor het verder succes en de implementatie van de Sportraad. De leden die 
wij hiervoor zoeken hebben bij voorkeur kennis van en/of ervaring met de taken zoals hierboven 
benoemd en kunnen zich op tijdelijke basis ook verbinden aan dit traject. 
 
De leden van de werkgroep krijgen de mogelijkheid om vanuit hun huidige betrokkenheid toe te 
treden tot het oprichtingsbestuur. De werkgroep beslist samen over de samenstelling van het 
oprichtingsbestuur. 
 

  



 

Bijlage 2: Feedback organisaties (sportcafé 2 november)  
 
1. Eerste gedachtes bij toelichting sportraad  
 
Persoonlijke reacties 
 

• Willem (Vivalo): Kan me vinden in ambities. Goed om aan de voorkant mee te denken en 
input te leveren vanuit verenigingen. Nadeel: Gaat veel tijd inzitten.  

• Jeen (VV Heijen): Harstikke mooi streven, indruk vanuit verschillende hoeken en veel 
verschillende kernen betrokken, dat is mooi om te zien.  

• Michiel (Brabant Dance Center): Juich dit van harte toe, los van rol als ondernemer, want dat 
is lastig, wat kan ik er direct mee, maar van onderaf initiatief starten is uitstekend, belangen 
behartigen. 

• Ilse (VIOS/De Brink): Sluit bij bovenstaande aan, over dorpen heen denken is een goede kans. 

• Henk (Tennisvereniging Ottersum): Collectieve ondersteuning voor diverse verenigingen, 
stukje concurrentie moet eruit, goed doel hebben, beleid voeren dat je iets bereikt, anders 
bloed het dood. 

• Anouk (VIOS): Belangenbehartiging, Lange termijn. 

• Rick (Wijkraad Gennep Zuid): Sportaangelegenheden, vanuit de wijk is positief.  

• Sandra (GGD Limburg-Noord): Betrekken leeftijd 4-18 jaar. 

• Bruce (Adviseur Sport): Enthousiast.  

• Harry (TV Ottersum/60+ Ottersum): Richting geven, overkoepelend, beleidskader, senioren. 

• Anke en Freek (Flamingo’s): Overkoepelend, betrokkenheid.  
 
Algemene reacties 

• Er is veel te winnen. 

• Het is veelomvattend, groot en uitgebreid. 

• Grote verantwoordelijkheid voor een kleine groep. 

• Waar ga je beginnen? 

• Hoe zorg je dat naast sporten ook ‘bewegen’ een plek krijgt? 

• Verantwoordelijkheden en taken moet goed afgebakend worden 

• Kan veel impact en kwaliteitsverbetering opleveren. 
 
2. Kansen en mogelijkheden   
 
Persoonlijke reacties 

• Frans (BS de Brink): Stimuleren motoriek van kinderen (preventief), vooral ook plezier in 
bewegen. 

• Suzanne (Zwemkanjers): Up to date zijn betreffende regelingen voor de doelgroep, welke het 
minder breed hebben.  

• Tijn (IKS): Eerste aanzet om alle doelgroepen erbij betrekken. Zowel vanuit jong en oud.  

• Beginnen met een 0-meting onder alle belanghebbenden om te inventariseren waar 
behoeftes liggen en er achter te komen wat er leeft.  

• Anouk (VIOS): Een leven lang sporten, dus moet het kind een sport kiezen die ze met plezier 
doet, talent ontdekken, belang van het kind, strippenkaart. 

• Rick (Wijkraad Gennep Zuid): Wat past bij het kind, informatievoorziening qua sport en 
bewegen.  

• Sandra (GGD Limburg-Noord): Ook kansen voor kinderen vanuit een ander land, 
jeugdsportfonds (voorlichting om drempels weg te nemen), stippenkaart (Ben 
Bizzie/Multisport).  



 

• Bruce (Adviseur Sport): Goede communicatie is belangrijk.  

• Harry (TV Ottersum/60+ Ottersum): Belangen voor ouderen, beschikbaarheid  
accommodatie (verdeling jong en oud).  

• Anke en Freek (Flamingo’s): Overkoepelend, betrokkenheid, ontwikkeling van talenten, jeugd 
  niet alleen sport bieden maar ook cultuur, meer dan alleen sport.  
 
Algemene reacties 

• Impact maken in de gemeente. 

• Laagdrempelig en toegankelijk zijn. 

• Voorkomen dat je een te hoog  doel stelt als sportraad. 

• Verschillende domeinen, sporttakken en kernen vertegenwoordigen. 

• Van onderaf opzetten. 

• Meer over de kernen heen bekijken 

• Stukje concurrentie tussen organisaties eruit.  

• Mes moet aan 2 kanten snijden, voor collectief en individu. 

• Oog voor verdeling van budgetten, sportaccommodatieproblematieken etc. 

• Allemaal gebaat bij meer leden. 
 
3. Samenstelling Sportraad   

• Domeinen welzijn en zorg niet vergeten.  

• Niet te veel leden in bestuur; 

• Brede vertegenwoordiging;  

• Onafhankelijke voorzitter;  

• Grote achterban, alle doelgroepen moeten vertegenwoordigd zijn (ouderen, jeugd, 
kwetsbare doelgroepen).  

• Meerdere disciplines zorgen voor meer kennis en breder referentiekader  

• Competenties aanvullen.  

• Een onafhankelijke voorzitter is goed, alleen lastig te vinden.  

• Basis van gelijkwaardigheid; alle smaken moeten vertegenwoordigd zijn. 

• Formeren van werkgroepen op onderwerp/doelgroep enz. en die vaardigen iemand af in de 
kerngroep. 

• Idee van een persoon die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigd spreekt aan. 

• Hoe zorg je dat alles vertegenwoordigd is? 

• Belangrijk dat mensen expertise/netwerk hebben aangaande de groep die ze 
vertegenwoordigd. 

• Verschillende sporttakken en verschillende kernen 

• Qua leeftijd; goede balans 

• Open-minded en ook gezamenlijk belang 

• Kwaliteit, netwerk en binding van belang 
 
4. Positie Sportraad  

• Netwerk kaart maken om iedereen in beeld te brengen 

• Onafhankelijk maar dat garanderen is afhankelijk van de vorm die je kiest.  

• Verder weinig input voor dit moment ook afhankelijk van de vorm die je kiest. 

• Soort van belangenbehartiger van collectief. 

• Zwaarwegend advies geven aan gemeente; gevraagd en ongevraagd 

• Wegblijven uit politiek spel (al is dat lastig). 

• Denkend aan een vertrouwenspersoon bij een school/vereniging; voorbeeldfunctie. 

• Gevraagd en ongevraagd advies (bijvoorbeeld bij initiatieven in de Coronatijd nu). 

• Sportraad structureel laten meedenken. Ook met name voorgaand aan het jaarplan.  



 

De sportraad wil graag een onafhankelijk adviesorgaan worden voor onze gemeente betreft 
Domein Sport en Bewegen. Dit voor zowel B&W, gemeenteraad, beleidsmedewerkers als op 
eigen initiatief door bijv. vragen vanuit de achterban (diegene die bewegen). Ze behartigen daarbij de 
belangen van de sport en beweeg aanbieders (de achterban).  
De sportraad worden o.a. betrokken bij de sportnota en het sportbeleid in gemeente Gennep, 
waarbij je kunt denken aan: 
o Vorming van nieuwe sportnota 
o  Ontwikkeling van Visie, beleid en ambities 
o Kwaliteit, participatie en integraliteit 
o Sport infrastructuur en accommodaties  
o Topsport en breedtesport 
o Sport en gezondheid 
o Subsidies, tarieven en financiën 
o Monitoring 
- Het vierjaarlijks programma van Gennep doet Mee 
- Essentiele wijzigingen in sport accommodatiebeleid 
Hierbij zal de sportraad dan ook de relevante informatie en resultaten delen met de achterban en 
evalueert jaarlijks eigen functioneren en samenwerking met Gemeente.   
 
 
5. Wat kun jij als organisatie toevoegen  

• Willem (Vivalo): Input en mankracht leveren voor de sportraad. 

• Suzanne (Zwemkanjers):Doorverwijzing van kinderen naar het verenigingsleven na het 
 ` behalen van zwemdiploma’s. 


