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Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Projecten die gericht zijn op breedtesport en bijdragen aan wettelijke taken op onder andere het sociaal-maatschappelijk vlak van en
gezondheid. Nederlanders vinden gezondheid belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om een gezond lichaam en goed kunnen
functioneren, maar ook om participeren en zingeving hebben in het leven. Sport/bewegen wordt daarvoor in Papendrecht ingezet. Dat
doen we op de volgende manieren:
A. Bijvoorbeeld door inzet op kinderen die in armoede leven. Kennismaken met sport en tegelijkertijd ouders/verzorgers attenderen op
Stichting Leergeld Drechtsteden (SLD) in samenwerking met sportclubs en het bedrijfsleven. Kinderen in armoede hebben (ook later)
grotere kans op sociale deprivatie en dit betekent ook dat zij minder aan sportactiviteiten deelnemen.
B. Of bijvoorbeeld Stapjefitter (doelgroep statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en max 50% werkcapaciteit),
waarbij men gedurende een half jaar twee maal per week sport om zich beter in het lijf te gaan voelen, zelfvertrouwen op te bouwen,
wat af te vallen en meer conditie te krijgen. Door leefstijlcoaching krijgt men meer inzicht in zichzelf, meer balans in het leven en leert
men het netwerk te vergroten. Door budgetcoaching krijgt men meer grip op inkomsten en uitgaven, door diëtetiek inzicht in een
gezonde leefstijl en door informatie van Sterk Papendrecht en de Werkbank Drechtsteden (in)zicht op (vrijwilligers)werk.
C. Verder wordt ingezet op sportstimuleringsprojecten, zoals Kaboutersport (sportkennismakingstraject kleuters met medewerking van
sportclubs), Buurtsportplan (sportmateriaal dat basisonderwijs inzet voor- tussen- en naschoolse opvang in ruil voor een sport en
speldag met de buurt) en een deel uitvoering van het Sportakkoord als uitvoering van het sport- en beweegbeleid.
In het Sportakkoord zijn ambities met Papendrechters en Papendrechtse organisaties (onder andere sportclubs, onderwijs,
kinderopvang) geformuleerd, zoals 1. Sport voor echt iedereen, werkend aan een inclusief Papendrecht; 2. Gezond sport- en
beweegklimaat/omgeving om gezonde leefstijl te bevorderen; 3. De jeugd maakt kennis met allerlei sporten en wordt motorisch

vaardiger; 4. Samenwerking en verbinding versterkt en vergroot maatschappelijke impact. Deze betrokken Papendrechters kiezen voor
wetenschappelijk bewezen interventies waarvan men vindt dat Papendrechters het meest behoefte aan hebben.
D. In het Sportakkoord wordt ook rekening gehouden met inzet op ouderen, want voordelen van bewegen zijn, onder andere, dat men
langer zelfstandig kan wonen, mentaal en lichamelijk een betere kwaliteit van leven ervaart, sociaal maatschappelijk kan participeren,
dus ook mantelzorg kan verlenen of vrijwilligerswerk kan doen. Deze aspecten beperken de lengte van intensieve en duurdere zorg.
Conclusie: Aangezien de budgetten Sportstimulering (€ 8.000) en het budget Breedtesportimpuls met € 12.000 omgebogen kan
worden, is totaal € 20.000 minder beschikbaar voor inzet op sport en bewegen. Er moet een keuze gemaakt worden. Afweging: Het
Sportakkoord is recentelijk in oktober 2020 gestart, met behulp van veel Papendrechters die daar aan meewerken. Het is een logische
keuze aan te bevelen de inzet op het Sportakkoord voort te zetten. Daarom wordt geadviseerd deze ombuiging niet door te voeren.
Daarnaast levert het project Stapjefitter jaarlijks meer op dan het kost (één persoon uit de uitkering scheelt ongeveer € 30.000) Vanaf
2018 zijn al zes mensen doorgestroomd naar werk, zoals aangegeven in de RIB voortgang pilots en projecten 2020. Concreet betekent
dit wel op sportstimulering (€ 8.000) een ombuiging door te voeren en het budget breedtesportimpuls in stand te laten. Zie voorstel
Sportstimulering.
Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd.
Financiële uitwerking zoals voorgesteld
Financieel technisch mogelijk
2022: € 0
2023: € 0
2024: € 0
2025: € 0
Effect
ombuiging

2022: € 12.000
2022: € 12.000
2022: € 12.000
2022: € 12.000

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Het risico is dat de kwetsbare doelgroepen, zoals hierboven beschreven, maar ook kinderen in het basisonderwijs, vooral kinderen die
weinig bewegen, statushouders en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben met werkcapaciteit tot 50% en mensen met
een beperking, niet in aanraking komen met beweging. Daardoor gaan zij niet of minder bewegen waardoor meer lichamelijke klachten
kunnen ontstaan, zoals overgewicht of emotionele klachten, zoals depressie. Het kan ook meer effect hebben op het sociale leven,
zoals eenzaamheid.

Als dit budget met € 12.000 omgebogen wordt kan niet meer ingezet worden op de onderdelen A, C en D: op de voortzetting van het
Sportakkoord en de borging van de activiteiten die daaruit voortvloeien als co-financier.
Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

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?

Taken moeten worden omgebogen.

De verwachting is dat door de ombuiging effecten optreden bij de gezondheidseffecten die niet of minder worden behaald. Ook zullen
op het vlak van participatie, samenwerking en verbinding en inzet op kwetsbare groepen effecten te zien zijn.

Een eenmaal ingezette beweging is lastig terug te draaien.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Prioriteit stellen om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om de beschreven doelen te kunnen behalen voor een
betere toekomst van Papendrecht en de Papendrechters en daarbij het lange termijn effect op risico's zo laag mogelijk te houden.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Keuze voor ombuiging.

