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Geachte heer/mevrouw,  

 

Op 21 mei jl. heeft u gereageerd op het door het college van burgemeester en wethouders 

voor de inspraak vastgestelde concept ‘Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023’, 

waarvoor dank. Hierbij treft u het aangepaste concept ‘Beleidskader Sport en Gezondheid 

2019-2023’ aan dat door het college is vastgesteld na verwerking van de inspraakreacties. In 

de tabel in de bijlage bij deze brief is samengevat weergegeven wat de inbreng was van uw 

Adviesraad, de reactie van het college daarop en de eventuele gevolgen voor het uiteindelijke 

voorstel van het college aan de gemeenteraad. 

 

Het voorstel is inmiddels door het college voor verdere behandeling naar de raadscommissie 

Onderwijs en Samenleving, die het concept naar verwachting in september 2019 bespreekt. 

Daarna zal half oktober de gemeenteraad het concept bespreken. De exacte planning kunt u 

raadplegen op de website van de gemeente Leiden (zie www.leiden.nl/raad). De vrijdag voor 

de vergadering van de raadscommissie wordt de agenda ook gepubliceerd in de Stadskrant.  

 

Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u voorafgaand aan bespreking in de raadscommissie 

nog kort het woord richten tot de commissie. Uw eerder ingebrachte argumenten zijn reeds 

bekend bij de aanwezigen.  

Indien u het woord wilt voeren, dan kunt u dat tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de 

vergadering melden bij de commissiegriffier via telefoonnummer 071-5165107. De 

commissiegriffier zal u nader informeren over de gang van zaken tijdens de vergadering (zie 

bijgevoegde regels en tips voor insprekers). 

 

Burgemeester en Wethouders van Leiden, 
Namens dezen, 
 
 
 
 
T. (Thera) Olthof 
Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling 
  



Burgemeester en Wethouders 
 

Bijlage: beantwoording inspraakreacties op het voorstel ‘Beleidskader 
Sport en Gezondheid 2019-2023’ 
 

Voorstel aan burgemeester en wethouders van Leiden betreffende de beantwoording van de 

inspraakreacties inzake het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 ‘Samen maken we 

de stad gezond en sportief’. 

 

Procedure 

In maart is het voorstel Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 door het College van 

B&W vastgesteld voor inspraak. De officiële inspraakperiode liep van 20 maart tot en met 30 

april en is verlengd tot 21 mei 2019. De beleidsnotitie lag ter inzage op het Stadhuis en het 

Stadsbouwhuis. Inwoners en organisaties zijn over de mogelijkheid inspraak in te dienen 

geïnformeerd via een gemeentebericht in de Stadskrant. Het college heeft de Adviesraad 

Sociaal Domein, GGD Hollands Midden en de Leidse Sportfederatie (LSF) gevraagd om een 

inspraakreactie (advies) in te dienen. 

 

De inspraakperiode is verlengd omdat het college via de LSF het signaal hadden ontvangen 

dat er bij diverse sportbestuurders onduidelijkheid was ontstaan over de rol van 

sportverenigingen in het nieuwe beleidskader. Dit signaal heeft de gemeente serieus 

genomen, zeker gezien het feit dat het college ook in het nieuwe beleid een onverminderd 

belangrijke rol voor sportverenigingen ziet. Er is een extra inloopavond georganiseerd om 

iedereen in de gelegenheid te stellen om meer informatie in te winnen of vragen te stellen 

over het nieuwe beleidskader. Diezelfde avond heeft er ook een gesprek plaatsgevonden 

tussen wethouder Damen, wethouder Dirkse, de LSF en een afvaardiging van 

sportverenigingen over, met name de rol van sportverenigingen in en, de inhoud van het 

beleidskader. 

 

Binnengekomen reacties 

Er zijn 117 inspraakreacties ingediend. Een groot aantal zienswijzen hadden betrekking op 

het haalbaarheidsonderzoek naar een wijksportpark Roomburgerpark. Dit valt buiten de 

reikwijdte van het voorliggende Beleidskader. De zienswijzen zijn gedeeld met de 

projectgroep haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark en ter kennisname aan 

de raadscommissie Onderwijs & Samenleving gestuurd ten behoeve van besluitvorming over 

het haalbaarheidsrapport. 

 

De inspraakreacties hebben betrekking op de volgende thema’s: 

- algemene opmerkingen; 

- integraal beleidskader; 

- rol sportverenigingen; 

- Roomburgerpark; 

- topsport; 

- positieve gezondheid; 

- VN-verdrag handicap. 

 

In navolgende tabel is de inspraakreactie van uw Adviesraad samengevat en is de reactie 

van het college weergegeven inclusief eventuele wijzigingen voor het concept beleidskader 

en de besluittekst en eventuele gevolgen voor het voorgestelde besluit.  



Burgemeester en Wethouders 
 

Ingekomen reactie van de Adviesraad sociaal domein 
 

Reactie voor nota van inspraak Reactie van het college Gevolgen voor 
voorgesteld besluit 

Algemeen 

Indiener adviseert om niet alleen 
informatie te bieden maar ook vooral in 
gesprek te gaan met de mensen zelf. 
Daarbij vragen ze specifiek aandacht 
voor mensen in kwetsbare positie. 

We nemen uw suggesties in 
overweging bij de uitvoeringsplannen. 

Geen gevolgen 

Indiener geeft aan om meer aan te 
sluiten bij de leefwereld van Leidenaren 
met beperkte 
gezondheidsvaardigheden 

Ter kennisgeving aangenomen Geen gevolgen 

De visie van het college dat met een 
meer publieke functie sportterreinen 
ook kunnen dienen voor 
sportstimulering wordt onderschreven. 
Belang van sportverenigingen moet 
erkend worden. 

Sportverenigingen zijn een belangrijke 
partner voor de gemeente om 
Leidenaars te laten sporten en 
bewegen. Sportverenigingen hebben 
daarnaast een bredere 
maatschappelijke waarde. Dit zullen 
wij meer expliciet naar voren laten 
komen in het beleidskader. 

 Sportverenigingen 
zijn een belangrijke 
partner voor de 
gemeente. Dit zullen 
wij meer expliciet 
naar voren laten 
komen in het 
beleidskader.  

Indiener geeft het advies om praktische 
uitvoerbare plannen te verbinden aan 
het beleid uitgaande van de ervaringen 
van bewoners ten aanzien van de eigen 
gebonden, het mentaal welbevinden, de 
vindbaarheid, bereikbaarheid en 
geschiktheid van voorzieningen.  

Ter kennisgeving aangenomen Geen gevolgen 

 We maken waar mogelijk gebruik van 
erkende interventies van het Loket 
Gezond Leven. Deze interventies zijn, 
goed beschreven, goed onderbouwd 
en/of effectief. Academische 
werkplaatsen spelen bij de 
ontwikkeling van dergelijke 
interventies regelmatig een rol. 

Geen gevolgen 

Indiener geeft het advies bij de 
inrichting van de openbare ruimte de 
beschikbare kennis en 

Leiden is een Kennisstad en een van 
de thema’s in de samenwerking met 
LUMC, Hogeschool en Universiteit is 
de ‘Stad als lab’, waar door middel 
van kennis en innovaties onder 
andere gericht wordt op gezondheid 
en welzijn. Werkzame elementen uit 
onderzoek m.b.t. de openbare ruimte 
nemen we mee. 

Geen gevolgen 

Het zou passen als het college in deze 
nota expliciet benoemt dat bij de 
uitvoering het VN Verdrag Handicap in 
acht wordt gehouden. 

Dank voor de reactie. We nemen het 
VN Verdrag expliciet op in de tekst. 

Geen gevolgen voor 
voorgesteld besluit. 
VN verdrag expliciet 
opnemen in de tekst 

Ambitie 1: Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl 

Innovatiemogelijkheden van de 
werkplaatsen, platforms en 
samenwerkingsverbanden van de 
universiteit, hogeschool, gemeente en 
andere instellingen en organisaties mee 
te nemen. 

Ter kennisgeving aangenomen. Geen gevolgen 



Burgemeester en Wethouders 
 

Reactie voor nota van inspraak Reactie van het college Gevolgen voor 
voorgesteld besluit 

Ambitie 4: Leidenaars bewegen voldoende 

Indiener is positief over het feit dat 
sportscholen en fysiotherapeuten 
betrokken worden in het brede plan en 
zo ook maatschappelijke betrokken zijn. 
Indiener adviseert 
samenwerkingsafspraken met hen te 
maken. 

Ter kennisgeving aangenomen. Geen gevolgen 

Indiener adviseert meer dan de huidige 
samenwerking verdergaande 
samenhang te creëren tussen het 
onderwijs en sportverenigingen. 

Ter kennisgeving aangenomen. Geen gevolgen 

In de communicatie naar burgers is het 
advies om duidelijk uitleg te geven over 
regelingen uit het minimabeleid en waar 
ze terecht kunnen met hun vraag. 

We geven de suggestie mee aan de 
uitvoerende afdeling van het 
minimabeleid. 

Geen gevolgen 

Beweegclub 50+ invoegen onder de 
doelgroep ouderen laten vallen in plaats 
van onder het kopje kwetsbare 
doelgroepen.  

We hebben niet de suggestie willen 
wekken dat 50-plussers per definitie 
een kwetsbare doelgroep zijn. 
Wanneer we over ouderen spreken in 
het beleidskader zullen we daar geen 
leeftijd aan koppelen. Het voorbeeld 
van de beweegclub laten we op een 
andere plek in het beleidskader 
terugkomen. 

Geen gevolgen voor 
voorgesteld besluit. 
Het voorbeeld van 
de beweegclub laten 
we op een andere 
plek in het 
beleidskader 
terugkomen. 

Consulent aangepast sporten heeft een 
bescheiden formatie. Advies voor 
realisatie van deze ambitie is om 
benodigde middelen en mogelijkheden 
beschikbaar te stellen om 
de reguliere sportverenigingen te 
ondersteunen bij het faciliteren en 
begeleiden van mensen 
met een beperking. 

Onlangs is overleg geweest met de 
consulent aangepast sporten. In dit 
gesprek is o.a. gesproken over de 
formatie. De formatie is voldoende. 
De consulent legt o.a. ook de 
verbinding met reguliere 
sportverenigingen en ondersteunt bij 
het faciliteren en begeleiden van 
mensen met een beperking. 

Geen gevolgen 

Indiener wil graag meedenken voer de 
inzet van sport als middel voor 
kwetsbare groepen en om andere 
maatschappelijke doelen te bereiken.  

Bedankt voor het aanbod. In de 
uitwerkingsfase betrekken we waar 
mogelijk graag genoemde partijen. 

Geen gevolgen 

De sportstimuleringsregeling wordt 
voortgezet; maken mensen in een 
kwetsbare positie hier gebruik van en is 
er onderzoek gedaan naar de 
knelpunten en/of tegen welke 
beperkingen/problemen deelnemers 
aanlopen? 

De plannen die zijn ingediend bij de 
sportstimuleringsregeling zijn heel 
divers geweest, van het introduceren 
van een nieuwe sport (padel), het 
opzetten van een duurzaam en 
structureel sportaanbod voor 
kwetsbare mensen, een 
beweegimpuls voor jonge kinderen 
(van 2 tot 6 jaar), racerunners voor 
kinderen met een beperking, ‘walking 
blind’ voor mensen met een visuele 
beperking, tot aan het aanleggen van 
sport- en beweegvoorzieningen in de 
openbare ruimte. 
De regeling is geëvalueerd waarbij 
gevraagd is naar mogelijke 
beperkingen/problemen waar 
indieners tegenaan zijn gelopen. Deze 

Geen gevolgen 
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Reactie voor nota van inspraak Reactie van het college Gevolgen voor 
voorgesteld besluit 

punten zijn meegenomen bij het 
opstellen van de 
sportstimuleringsregeling 2019 -2023 
die voor het zomerreces 2019 aan de 
raad is aangeboden. 

Ambitie 5: De openbare ruimte is beweegvriendelijk 

Indiener geeft het advies om te werken 
met richtlijnen voor speelplekken en 
speelruimte in de openbare ruimte, om 
zo te waarborgen dat er voldoende 
mogelijkheden zijn en de kwaliteit van 
deze speelplekken te bekijken.  

Ter kennisgeving aangenomen. Geen gevolgen 

 


