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Op 9 februari zorT is de sportnota Oegstgeest 'Samen in beweging' besproken in de
oordeelsvormende Raad. Tijdens de vergadering bleek verdeeldheid over een aantal
uitgangspunten van de sportnota. Met name de financiële paragraaf en de mate van:

kostendekkendheid van de tarieven, social return, gelijke behandeling van sportverenigingen en
regionale samenwerking, stonden ter discussie. Ook voelden de sportverenigingen,
vertegenwoordigd via de Oegstgeester Sportfederatie, zich onvoldoende gehoord. Zij konden
zich niet vinden in de uitgangspunten van de nota. De raad concludeerde dat het plan
aanpassing behoefde en dat dit in nauw overleg met de OSF zou moeten gebeuren.
Het afgelopen jaar hebben we samen met de verenigingen in project de Voscuyl een mooi
resultaat behaald: een breed gedragen projectplan waarmee ook de algemene
ledenvergaderingen van de verenigingen recent hebben ingestemd.
De succesvolle en intensieve samenwerking met de sportclubs is een opmaat voor de
samenwerking met sportclubs ten behoeve van de nieuwe sportnota. Ook dit proces willen we
zorgvuldig doorlopen. Met nadrukkelijk aandacht voor de brede groep inwoners die belang
heeft bij sport en de overige sociale doelen die we met sport willen bereiken, zoals G-sport,
sportdeelname van volwassenen met een beperking, vermindering kans op eenzaamheid en
depressie en het stimuleren van sociale vaardigheden en een gezond gewicht.
De complexiteit van het onderwerp vergt overleg met inwoners maar ook met tal van andere
disciplines (denk aan ruimte, sociaal/maatschappelijk beleid). Alleen op deze wijze kunnen we
komen tot een integraal en breed gedragen plan met een heldere maatschappelijke ambitie.
We constateren dat het ons niet meer lulit om voor de verkiezingen onze sportambities, en de
financitile vertaling hiervan, aan u voor te leggen. Maar wellicht is het zo vlak voor de
verkiezingen ook zuiverder om de besluitvorming, vanwege de vervlechting met tal van andere
beleidsvelden, over te laten aan de nieuwe raad.
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