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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
In onze vergadering van 29 januari 2019 hebben wij de stand van zaken met betrekking tot de Twentse Visie 
'Sport en Bewegen in Twente' besproken. 
 
Ons besluit 
 
Wij hebben besloten u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Twentse Visie 'Sport en 
Bewegen in Twente'. 
 
Toelichting 
 
In deze raadsbrief willen de wethouders Sport van de 14 Twentse gemeenten een terugkoppeling geven 
over de resultaten van het afgelopen jaar. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Op 13 december 2017 hebben wij u geïnformeerd over de Twentse visie “Sport en bewegen in Twente: 
regionale samenwerking is Noaberschop vanuit eigen Kracht”. Alle 14 colleges in Twente hebben hier in 
december 2017 mee ingestemd. Namens de 14 wethouders Sport hebben wij u geïnformeerd over deze 
ontwikkeling. 
 
Doel van de Twentse Visie is om te bouwen aan sport- en beweegmogelijkheden voor iedereen, onder alle 
omstandigheden. De beoogde effecten daarbij zijn: 
o   Efficiëntere en effectievere inzet van capaciteit en middelen 
o   Vitale en gezondere samenleving 
 
Om dit tot stand te laten komen en om de processen aan te sturen is een bestuurlijke trekkersgroep 
ingesteld met vier wethouders, ondersteund door een ambtelijke kerngroep. Zij sturen en volgen de 
voortgang van de vijf themagroepen en bereiden het plenaire overleg voor met de 14 Twentse wethouders 
“sport en bewegen”. 
 
Via deze raadsbrief willen de 14 wethouders Sport u wederom informeren over de voortgang en over de 
resultaten die zij het afgelopen jaar hebben bereikt. In alle 14 gemeenten worden de gemeenteraden op dit 
moment via een nieuwsbrief geïnformeerd. De informatie is daarom algemeen en beschrijft in grote lijnen de 

 



 

 

ontwikkelingen. 
 
Hoe de 14 samenwerkende gemeenten te werk zijn gegaan 
 
·        We hebben de samenwerking opgezocht met de verschillende gemeenten onderling (op onderdelen); 
·        Via gezamenlijke acties, afstemming, informatievoorziening, hebben we kennis en ervaring gedeeld; 
·        We zijn de samenwerking aangegaan met de provincie Overijssel als logische partner vanuit 
provinciaal beleid Sociale Kwaliteit; 
·        We hebben contacten gelegd met sportverenigingen, maatschappelijke en kennisorganisaties. 
 
Wat hebben we tot nu toe bereikt 
 
De provincie Overijssel heeft aangegeven de Twentse visie te zien als een voorbeeld van samenwerking in 
de regio en de bereidheid uitgesproken tot het faciliteren van initiatieven. De Provincie Overijssel is mede 
financierder van drie initiatieven. 
Er wordt landelijk met interesse en aandacht gekeken naar de ontwikkelingen in Twente. De gezamenlijke 
visie en ambities van de 14 gemeenten in Twente is mede een voorbeeld geweest voor het Nationaal 
Sportakkoord (26 juni 2018; Ministerie VWS). We mogen ons in Twente dus één van de landelijke 
voorloperregio’s noemen.  
 
De stand van zaken bij de vijf thema’s 
 
Thema 1: Meedoen door kwetsbare groepen / gehandicaptensport 
De werkgroep heeft geconstateerd dat de gemeentelijke schaal te klein is en dat effectieve en efficiënte 
aanpak op regionaal niveau noodzakelijk is. Er is gewerkt aan het uitwerken van twee in de visie genoemde 
ambities: 
a.      Een regionaal dekkend samenwerkingsverband. 
Hiervoor zijn gezamenlijke doelstellingen geformuleerd en wordt samen met de provincie gezocht naar 
financiële middelen. De onderlinge samenwerking tussen gemeenten onderling en met betrokken instanties 
is geïntensiveerd. 
b.      Het organiseren van Special Olympics[1] in Twente 
De ambitie is om in 2021 in Twente de Nationale Special Olympics te organiseren. Als aanloop daarvoor 
willen we twee Regionale Special Olympics organiseren in de periode 2019-2021. Bij de provincie is subsidie 
aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. 
Vanuit De Klup, een stichting die zich richt op activiteiten voor mensen met een beperking, is de regiocoach 
aangepast sporten bij dit thema betrokken. 
 
Thema 2: Herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talent 
Er zijn verbindingen gelegd met verschillende partners in de regio waaronder een bestaande 
(interdisciplinaire) koplopersgroep talentontwikkeling. Daarnaast is de samenwerking gezocht met o.a.: 
sporters, sportverenigingen, bonden, NOC NSF, Saxion, UT en de GGD. 
Dit alles heeft in ieder geval geleid tot een aanvraag bij de provincie voor een Regionale Buursportcoach 
talentontwikkeling. Deze moet o.a. methodieken in beeld brengen en de verbindingen maken met 
lokale buursportcoaches. 
Daarnaast is een aanvraag gedaan voor de inzet van een regionale talentregisseur (via Topsport Overijssel). 
Deze moet gaan werken aan een duidelijke regionale structuur, brengt de huidige structuur per sport in 
beeld, brengt de Regionale Talent Centra ( RTC) in beeld en geeft een advies over de verdeling in de regio 
en de kansen hierin. Tot slot maakt deze regisseur de verbinding met de landelijke ontwikkelingen. 
Binnenkort wordt gestart met pilots om beweegniveaus/sportkeuze en motorische ontwikkeling in beeld te 
brengen via scholen/buurtsportcoaches. 
  
Thema 3: Evenementen 
Dit thema is minder aan bod gekomen. De resultaten van de andere thema’s worden vertaald naar 
evenementen en activiteiten. Gewerkt wordt aan het in beeld brengen van het bestaande Twentse aanbod 
van evenementen met als doel om een gerichte aanpak te kunnen opzetten voor de uitvoering van 
sportevenementen. 
  
Thema 4: Sportaccommodaties met bovenlokale uitstraling en gebruiksfunctie 
Ook dit thema heeft vooralsnog minder aandacht gekregen. We hebben een beeld gekregen van het huidig 
gebruik (en aandachtspunten) van de sportaccommodaties met een regionaal verzorgingsgebied. Gewerkt 
wordt aan een (brede) bijeenkomst om inventieve en/of innovatieve ideeën op te halen die bijdragen aan een 
betere benutting van sportaccommodaties met een regionaal verzorgingsgebied. Deze zal voorafgegaan 
moeten worden door benchmark met vergelijkbare agglomeraties/regio’s (met ongeveer 650.000 inwoners) 



 

 

waarbij voor die verschillende regio’s/steden de betreffende accommodaties, inclusief voorzieningen als 
Topsport Talentscholen en Regionaal Trainingscentra in beeld worden gebracht. Doel hiervan is het 
vergroten van inzicht in behoefte, realisatie en exploitatie op Twentse schaal. 
 
Thema 5: Vitale en gezondere samenleving 
Onder dit thema vallen vier aandachtsgebieden: Motorische ontwikkeling, Sport en bewegen door ouderen, 
Sport en bewegen en openbare ruimte en rookvrije sportaccommodaties. 
De eerste drie genoemde gebieden komen samen in het project Loopland Overijssel. Dit is een aanpak met 
als doel om community te bouwen waarin beter en meer bewegen (met lopen als basis) voor een leven lang 
sport en beweegplezier wordt gepromoot en gestimuleerd. 
De provincie Overijssel heeft de aanvraag voor een subsidie op dit plan goedgekeurd en toegekend. In 2019 
wordt gestart met de eerste activiteiten: 
 
+ Kinderen 4-12 jaar :“Sportfundamentals” 
+ Jeugd 12-16 jaar : “Run2Bfit” en voor 
+ Volwassenen met een metabool syndroom[2] :“Kuier deur”. 
Voor wat betreft het project om te komen tot rookvrije sportaccommodaties wordt begeleid door lokale 
initiatieven. 
 
Wat gaan we verder doen? 
 
De 14 Twentse colleges hebben zich voorgenomen de eerste resultaten verder uit te werken. Voor 2019 
betekent dit: 
· Concretisering projecten irt de uitvoering; 
· Zichtbaarheid vergroten van de inzet en resultaten; 
· Verder structureren van de regionale samenwerking; 
· Taak- en werkafspraken verder uitwerken; 
· Aansluiting zoeken bij en inspelen op lokale ontwikkelingen, zoals onder andere het Maatschappelijk 
Effecten Plan Dinkelland en het Maatschappelijk Kader transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen en 
aansluiting zoeken bij en inspelen op landelijke ontwikkelingen. 
 
[1] Speciale Olympische Spelen is een sportevenement voor mensen met een handicap en / of wereld 
beperking. 
 
[2] Metabool syndroom: een combinatie van vier frequente voorkomende aandoeningen. Deze 
aandoeningen zijn, een hoge bloeddruk; suikerziekte; verhoogd cholesterol en overgewicht. 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


