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Inleiding
De MSR is blij dat er op korte termijn een Sportnota gepresenteerd kan worden, die
het beleid voor de komende jaren zal weergeven. Dit concept blikt terug op de
afgelopen jaren en kijkt daarnaast vooruit. De MSR richt zijn blik op de toekomst en
zal zich daarom in dit advies vooral richten op de doelstellingen en het uitvoeringsplan.
We zien een lijvig en wollig document, dat vooral gericht is op breedtesport,
sportparticipatie en bijdrage van de sportsector aan maatschappelijke thema's. Hoewel
de MSR deze zaken van harte ondersteunt, constateren we ook dat de schreeuwende
behoefte aan adequate en moderne sportaccommodaties enigszins ondersneeuwt.
Verder zien we te weinig terug van het integreren van het Koersdocument, zoals in het
laatste overleg met de wethouder was toegezegd. Bijvoorbeeld: in de Sportnota wordt
met geen woord gesproken over mogelijke herbouw van de Olympiahal in combinatie
met het complex van Excelsior Maassluis.
En tenslotte vragen we ons af of en in hoeverre het Visiedocument van de MSR bij het
opstellen van deze nota is geraadpleegd; wij missen namelijk een aantal elementaire
aanbevelingen uit ons Visiedocument.
Onze adviezen zullen zich vooral richten op het uitvoeringsplan zoals verwoord op
bladzijde 39 tot en met 41, omdat de MSR juist daar kansen ziet om het sportbeleid
voor de komende jaren vorm te geven. Daarbij op voorhand aangetekend, dat op een
aantal terreinen concrete afspraken ontbreken en er te vrijblijvend wordt geformuleerd.
Leidend bij onze adviezen zijn de 4 hoofddoelstellingen van het sportbeleid volgens de
opsomming in de Sportnota op bladzijde 4:
1. Hogere beweegparticipatie in 2025.
2. Vitale sportverenigingen in 2025.
3. Verenigingen dragen in 2025 aantoonbaar meer bij aan doelen op de
maatschappelijke agenda.
4. Inwoners van Maassluis zijn in 2025 tevreden over de sportvoorzieningen.
Deze hoofddoelstellingen zouden in 2025 gerealiseerd moeten zijn. Onze vraag is hoe
Smart deze doelstellingen zijn en dan met name: hoe specifiek, hoe meetbaar en is
2025 realistisch?
Tenslotte zullen we nog een aantal zaken aangeven waarvan wij verzoeken om deze
ook in de Sportnota op te nemen.
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1. Hogere beweegparticipatie
Er is ruimte voor een extra buurtsportcoach. Deze wordt in het concept voor het jaar
2022 ingezet als verenigingsondersteuner. De MSR is van mening dat de rol van de
buurtsportcoach als verenigingsondersteuner minder belangrijk is en vaak leidt tot het
overnemen van taken die normaliter door verenigingen worden gedaan. Wij vinden
dat de buurtsportcoach juist bij uitstek geschikt is om de verbinding te maken tussen
het onderwijs en de sportverenigingen.
Tegelijkertijd wordt er in 2022 een onderzoek verricht naar de wensen van
verenigingen voor ondersteuning. Uit de Klankbordgroep is al naar voren gekomen
dat verenigingen vooral behoefte hebben aan ondersteuning in het trainen van
trainers, wat we in de nota niet terugzien.
In de Sportnota wordt de sportparticipatie van middelbare scholieren niet specifiek
benoemd, juist de groep die zorgt voor een relatief grote uitstroom bij sportverenigingen. Zij zouden wellicht vrijwilligerswerkzaamheden kunnen uitvoeren bij
verenigingen.
Dat resulteert in de volgende adviezen:
a) Doe eerst onderzoek naar de wensen van de verenigingen en zet daarna pas
in op ondersteuning. De MSR heeft ook zicht op de behoeften van verenigingen
en kan verdere informatie over behoeften ophalen, dus betrek de MSR daar
actief bij.
b) Concludeer aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar de wensen
van verenigingsondersteuning waar deze verantwoordelijkheid kan worden
neergelegd.
c) Gebruik de extra ruimte in 2022 voor het aanbieden van extra buurtsportcoaches bij het BSO en geef Welzijn E25 de verantwoordelijkheid en
opdracht om als verbinder tussen BSO en sportverenigingen te fungeren en
daarmee ook aandacht te geven aan de sportstimulering van jonge kinderen.
d) Ga na welke mogelijkheden er zijn om sportparticipatie en vrijwilligerswerk bij
sportverenigingen te stimuleren.

2. Vitale sportverenigingen
In de opsomming van de subdoelen van de hoofddoelstelling “In 2025 zijn de
sportverenigingen in Maassluis vitaal en gezond en is er sprake van een veilig
sportklimaat met aandacht voor talentontwikkeling” komt het onderdeel
“talentonwikkeling” op geen enkele manier terug. Toch is dat juist een essentieel
onderwerp van dit item, zie als voorbeeld de uitstraling op de gemeente Maassluis van
de jeugdopleiding en prestaties van het eerste elftal van Excelsior Maassluis.
Nu zijn de ambities van de Gymnastiekvereniging Maassluis actueel en daarmee hun
wens, namelijk een eigen turnhaak aan één van de nog te bouwen nieuwe sportzalen.
De MSR zou het als een positief signaal zien naar alle sportverenigingen in Maassluis
als deze wens gehonoreerd zou worden. Topsport stimuleert sportdeelname en dat lijkt
in deze nota vergeten. Daarom onze adviezen:
a) Algemeen: stimuleer de ontwikkeling van talenten.
b) Algemeen: voorzie in de behoefte van diverse binnensportverenigingen om
meer uren voor trainingen en/of wedstrijden af te nemen, zodat zij hun
ambitieniveau hoger kunnen leggen.
c) Specifiek: investeer in talentontwikkeling en voer de vraag van de Gymnastiekvereniging om een eigen turnhaak uit.
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3. Maatschappelijke waarde
In de gehele nota komt terug dat sportverenigingen een grotere bijdrage moeten gaan
leveren aan maatschappelijke projecten. Vergeten wordt daarbij, dat vrijwel alle
verenigingen te maken hebben met een groeiend tekort aan vrijwilligers. Het gevolg
is, dat deze doelstelling voor veel verenigingen lastig zal zijn om te realiseren, en zeker
zonder steun van de gemeente. Daarom herhalen we hier het advies dat al eerder in
dit document onder punt 1.d) is genoemd:
a) Ga na welke mogelijkheden er zijn om sportparticipatie en vrijwilligerswerk bij
sportverenigingen te stimuleren.

4. Tevredenheid over sportvoorzieningen
De MSR is van mening dat de plannen voor verbetering van de binnensportaccommodaties in de nota zeer summier worden omschreven. In de inleiding hebben
we aangegeven ons niet meer met het verleden bezig te houden, maar op dit item
ontkomen we daar toch niet aan. Met de kennis van het verleden zou dit namelijk een
prominente plaats in de Sportnota moeten innemen en dat is naar onze mening niet
het geval. Bovendien zal het uitblijven van snelle vervangingen en verbeteringen van
de binnensportaccommodaties noodzakelijk onderhoud tot gevolg hebben, omdat dit
steeds weer is uitgesteld.
Ten aanzien van de verduurzaming van sportaccommodaties verwacht de MSR een
meer actieve rol van de gemeente.
Onder continuering van de kleedkamersubsidieregeling verstaat de MSR iets anders
dan deze afhankelijk te maken van een verzoekregeling, zoals nu in de nota is te lezen.
Resumerend geven wij de volgende adviezen:
a) Geef de plannen voor verbetering van de binnensportaccommodaties helder
weer met alle eerder in het Koersdocument opgenomen stukken.
b) Speel als gemeente een actieve en sturende rol bij de verduurzaming van de
sportaccommodaties en doe onderzoek naar de stand van zaken bij de sportverenigingen.
c) Handhaaf de kleedkamersubsidieregeling zonder aanpassingen in zijn huidige
vorm.

Overige zaken (toe te voegen aan de Sportnota)
•

•

•

De MSR verzoekt om de financiële onderbouwing voor het uit te voeren beleid
te waarborgen en zekerheden in te bouwen, zodat het voorgenomen beleid ook
kan worden uitgevoerd. Bij de besprekingen en planvorming van een nieuw
college moeten financiële middelen zeker worden gesteld om ook in 2023 en
verder de Sportnota te kunnen uitvoeren.
De MSR vraagt om de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar
ook van het (jong)Volwassenenfonds Sport & Cultuur nog meer onder de
aandacht te brengen bij gezinnen voor wie het financieel niet mogelijk is om
hun kinderen aan sport te laten deelnemen en wil daarbij graag helpen.
De MSR vraagt ook om de doelgroep van scholieren uit het voortgezet onderwijs
en het MBO te betrekken in de Sportnota.

Namens de MSR,
Huib Blokland
voorzitter MSR
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