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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de motie 'Ouderen in beweging'. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad met een raadsbrief te informeren over de uitvoering van de 
motie 'Ouderen in beweging'. 
 
Toelichting 
1.    In samenspraak met deskundigen en maatschappelijke organisaties te onderzoeken hoe het 
onderwerp laagdrempelige sport en beweging door ouderen meer betekenis kan krijgen in de 
Dinkellandse samenleving. 
Het onderwerp sport en beweging door ouderen is besproken met meerdere partijen, waarbij de gesprekken 
zijn ingestoken vanuit het lokale sport- en preventieakkoord Dinkelland. Dit sport- en preventieakkoord is in 
oktober 2019 ondertekent door diverse partijen uit onder andere de sectoren sport, zorg en welzijn, maar 
ook onderwijs, toerisme en bedrijfsleven. Gezamenlijk zijn ambities en acties geformuleerd die erop gericht 
zijn om nóg meer inwoners in beweging te krijgen en met elkaar langer gezond te blijven. 
Binnen het lokaal sport- en preventieakkoord zijn werkgroepen geformuleerd, waarbij ook specifiek aandacht 
is voor sport en bewegen door ouderen. Onder andere SWTD, fysiotherapeuten en sport- en 
beweegaanbieders zijn hierbij aangesloten. Vanuit de algemene doelstelling van het lokaal sport- en 
preventieakkoord richten een aantal partijen zich ook op meer en beter bewegen door ouderen en 
initiatieven hiertoe te borgen binnen het bestaande aanbod. 
 
2.    Daarbij de in deze motie genoemde vitaliteitsclub als reële mogelijkheid en voorbeeldinitiatief te 
betrekken. 
Binnen het sport- en preventieakkoord is gesproken met en over de genoemde vitaliteitsclub in Denekamp. 
De initiatiefneemster is zelf ook aangesloten bij het sport- en preventieakkoord. Deze activiteit wordt als een 
kwalitatief goede en welkome toevoeging op het totale aanbod voor de doelgroep ouderen gezien. Het 
laagdrempelige karakter en de sociale component worden daarbij als belangrijke pluspunten benoemd. Ook 
vanuit de WMO wordt een dergelijke interventie als kansrijk gezien in het langer fit en zelfstandig laten 
functioneren van ouderen. Daarmee lijkt de vitaliteitsclub een reële mogelijkheid om als voorbeeldinitiatief te 
dienen in andere kernen van de gemeente Dinkelland. Vanuit het sport- en preventieakkoord bestaat de 
mogelijkheid om een dergelijk initiatief ook in andere kernen op te starten en daarvoor een opstartbudget te 
verstrekken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het sport- en preventieakkoord vraaggericht te werk gaat 
en een dergelijk initiatief daarmee vanuit een kern moet ontstaan. 
Een kanttekening die vanuit de gesprekken geplaatst kan worden is de verscheidenheid in de kernen, 

 



waardoor aansluiten op de lokale situatie als essentieel wordt gezien. In het verlengde daarvan komt naar 
voren dat in verschillende kernen goed functionerende beweeggroepen voor ouderen zijn, welke lokaal 
stevig zijn ingebed. Toevoegen van nieuw aanbod moet daar niet gepaard gaan met een ‘weglek’ effect bij 
bestaand aanbod. 
 
3.    Daarbij een mogelijk faciliterende rol van de gemeente te betrekken. 
De gemeente heeft op dit moment in het lokaal sport- en preventieakkoord een participerende rol die gelijk is 
aan die van andere deelnemers. De sportconsulent vormt echter een belangrijke schakel in het netwerk. 
Deze pakt daarbij ook nadrukkelijk de rol van aanjager en verbinder, waarmee ook faciliteren bij het creëren 
van nieuw aanbod tot de mogelijkheden behoord. 
Vanuit het rijk is ook een uitvoeringsbudget gekoppeld aan het lokaal sport- en preventieakkoord, waarmee 
bijvoorbeeld aanloop- en opstartkosten voor nieuw aanbod bekostigd kunnen worden. Deze middelen zijn 
onderdeel van het sport- en preventieakkoord, waarbinnen de deelnemers gezamenlijk beschikken en 
beslissen over deze middelen. Hiertoe is een aanvraagprocedure opgesteld, waarvan ook de vitaliteitsclub in 
Denekamp en haar initiatiefnemers op de hoogte zijn. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
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, 
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