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Beantwoording vraag van de heer Eggen van D66

Geachte Raad,
In de commissie Samenleving van 1 december 2020 heeft D66 (via de heer Eggen) de volgende vraag gesteld:
'Volgens het onderzoek van de Atlas van de gemeenten 2020 blijft de sportdeelname in Emmen achter. Wat gaat de
wethouder voor beleid maken om dit te wijzigen?'. De eerstvolgende commissievergadering heeft de heer Eggen
aangegeven dat hij tot op heden nog geen antwoord had gekregen op zijn vraag. Via dezemail beantwoord ik de
vraag van de heer Eggen.
Atlas voor gemeenten:
Jaarlijks doet Atlas voor gemeenten onderzoek naar hoe fijn het wonen is in een van de 50 grootste gemeenten van
Nederland. De manier van onderzoeken maakt dat wij nooit hoog zullen scoren (voorbeeld: afstand tot de duinen en
aanwezigheid van historische binnenstad). Wat wij belangrijker vinden is wat onze inwoners vinden. En die behoren
tot de gelukkigste (en leukste) inwoners van Nederland.
In 2020 deed Atlas voor gemeenten onderzoek naar sport. De onderzoekers van Atlas voor gemeenten ontwikkelden
samen met de Academie Sport en Bewegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de Sportindex van Nederland.
Hierin wordt het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente (GSa) weergegeven, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen sporten in georganiseerd verband en ongeorganiseerd. Op basis van het totale onderzoek staat de
gemeente Emmen op plek 47 van de 50.
Omdat u vraagt wat we met deze informatie gaan doen, wil/en we u kort meenemen in wat we al doen.
We geloven nog steeds in de kadernota sportief bewegen die unaniem op 30 maart 2017 door de Raad is
aangenomen. Daarin wordt de gewenste ontwikkeling beschreven naar het bevorderen van een 'actieve leefstijl'
voor iedereen. Wij steken veel geld en tijd in stimuleren van een actieve leefstijl met programma's als M& Gezond!
Via onze buurtsportcoaches en seniorensportcoaches proberen we onze inwoners te helpen om meer te gaan
bewegen en sporten. We scoren hoog als het gaat om de hoeveelheid accommodaties die we aanbieden. We hebben
onze accommodaties goed op orde, waarmee we mensen ook zoveel mogelijk de kans geven om op een goede
manier georganiseerd te sporten. We vinden de tweede plaats op het gebied van accommodaties een hele mooie
score en daar zijn we ook trots op.

Dat we laag scoren op ongeorganiseerd sporten, kunnen we niet helemaal plaatsen. Er zijn in de regel in de

gemeente Emmen (niet in coronatijd) veel grote en kleine sportieve evenementen, zoals toertochten, de Triathlon
van Klazienaveen en de 4 mijl van Emmen. Waar over het algemeen veel van onze inwoners aan meedoen en voor
trainen. In 2019 zijn we terecht uitgeroepen als onderdeel van de beste sportregio van Europa! In 2020 waren we
niet voor niets hostcity van de Nationale Sportweek. Ik heb het beeld dat we juist goed bezig zijn, mede ook omdat
we zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een Erasmus+project (Vital City Challenge) dat sportieve
beweegstimulering via een app in 2021 en 2022 gaat uitvoeren. Verder lopen we voorop in een inhoudelijke
samenwerking met DC Sport en bewegen door jaarlijks bijna honderd tweede- en derdejaars drie dagen stage te
bieden die opdrachten in onze wijken en dorpen uitvoeren op het snijvlak van sport, bewegen en gezondheid. De
buurtsportcoaches zijn opdrachtgever voor deze opdrachten.
Natuurlijk zijn de sportverenigingen een belangrijke partner in deze ambitie, maar een bepaald percentage
lidmaatschap van een sportvereniging is geen doel op zich. Daarom is het van belang te melden dat we op een
aantal manieren bijdragen aan het verhogen van de participatiegraad:
regelmatig bemiddelen we er in dat sportverenigingen lessen verzorgen in de lessen bewegingsonderwijs
we stimuleren actief de jeugdfonds sport en cultuur, zodat voor kinderen de jaarlijkse contributie
(grotendeels) wordt vergoed
de beweeggroepen die als spin-off ontstaan bij de fitheidstesten voor senioren worden organisatorisch
ondergebracht bij al bestaande sportaanbieders. zoals sportverenigingen. Ook bij Hart op tempo, maar dat
telt dan weer niet mee...
we ondersteunen via verenigingsondersteuners sportverenigingen bij hun problemen. In onze planning van
2021 staan 15 ondersteuningstrajecten gepland, waarbij de sportvereniging de hulpvraag bepaalt. Ook in
coronatijd zijn we zo coulant mogelijk met het financieelondersteunen van sportverenigingen.
in het huidige lokale sportakkoord zijn ook specifieke mogelijkheden opgenomen voor ondersteunen van
sportverenigingen op het gebied van sporttechnische opleidingen
We zien geen reden om op basis van de ranking van de Atlas voor gemeenten ons beleid aan te passen.
Hoogachtend,
de wethouder van Ruimte, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Sport,

R. van der Weide
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