Nummer
45

Omschrijving ombuiging
Sportstimulering afschaffen

Taakveld
5.1 Sportbeleid en activering

Team
MO

Budget
€ 8.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Ja

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn realiseerbaar

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
Pieter Paans

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Heidy van Dam-Poortman

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 8.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Ondersteuning van inwoners of sportaanbieders van (ideeën voor) organisatie van sport- en beweegactiviteiten voor Papendrechters.
Vooral met effect op de doelgroep jeugd en jongeren. Dit zal met deze ombuiging worden gestopt.
Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd.
2022: € 8.000
2023: € 8.000
2024: € 8.000
2025: € 8.000

Effect
ombuiging

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
De uitvoering van sport heeft een budget (samen met Breedtesportimpuls € 20.000), waar al jaren zeer efficiënt mee wordt omgegaan.
Door dit budget te stoppen, kunnen initiatieven van inwoners of sportaanbieders op gebied van sport en bewegen niet gehonoreerd
worden. Bijvoorbeeld voor schoolsporttoernooien, schoolsportactiviteiten of schoolsportclinics. Als dit budget gehalveerd zou worden,
betekent dit het einde voor de gemeentelijke schoolsportdag voor groep 7 en 8 (wordt meer dan 50 jaar georganiseerd door
vakleerkrachten en docenten) en lokale initiatieven uit de samenleving. We hebben al een efficiëntieslag gemaakt door de papieren
sport- en beweegkalender te schappen en die online opgezet via Puurpapendrecht.nl. Op die manier kunnen we toch het aanbod van
de sportaanbieders naar de Papendrechters brengen.
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Hiervoor is een nieuwe medewerker aangetrokken. Deze functie zal anders ingevuld moeten worden of (deels) komen te vervallen.
Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Er wordt veel georganiseerd in Papendrecht met minimale middelen en medewerking van vele partijen. Vaak wordt een oproep gedaan
aan inwoners om met ideeën te komen en te gaan organiseren. Als dit budget vervalt wordt dat lastiger. De verwachting is, dat juist de
initiatieven vanuit de samenleving toenemen. Die kunnen we dan niet ondersteunen. Daarnaast is ingezet op duurzame effecten van
bewegen, vooral voor jeugd, die dan teniet worden gedaan.
Dit heeft effect op bijvoorbeeld:
Bevolkingszorg, in verband met gezondheidseffecten die niet of minder worden behaald.
Sociale ongelijkheid, doordat juist door schoolsport (en schoolgym) alle kinderen dezelfde start kunnen krijgen. Er bestaat een duidelijk
verband tussen sportdeelname en opleidingsniveau. Hoe hoger opgeleid, des te groter de kans dat iemand aan sport doet.

Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
Voor initiatieven geldt, dat deze weer ondersteund kunnen worden zodra er weer financieel betere tijden aanbreken.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Sportbeleving is met maatschappelijke ontwikkeling veranderd. Niet alleen hoe men sport beleeft, ook de motivatie om aan sport te
(gaan) doen, is veranderd. Processen als individualisering en informalisering onder andere, beïnvloeden de sport- en bewegingscultuur.
Mensen sporten vaker individueel of in zelfgevormde groepen en op niet-traditionele locaties.
De overheid kan een verbindende rol spelen als een vereniging open staat om maatschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast nemen
steeds meer (commerciële) sportaanbieders een maatschappelijke rol. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat vooral het jonge kind
meer gelijke kansen krijgt als het jonge kind mee kan doen met schoolsport. Dat is een duurzame investering. De Beweegrichtlijnen zijn
sinds 2017 een gevolg van doorontwikkeling en nieuwe inzichten naar aanleiding van onderzoek. Het effect van bewegen en sedentair
gedrag (zitgedrag), is onderzocht met betrekking tot risico op chronische ziekten en lichamelijke beperkingen (ouderen) en op fitheid
(kinderen). Corona is een recente ontwikkeling, waarvan we nog te weinig weten welke invloed dit heeft op deze generatie in het kader
van beweging.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?

Keuze voor ombuiging.

