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Geachte leden van het college,

In het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel' is opgenomen dat we tot een
Provinciaal Sport akkoord gaan komen. We hebben gezien dat er door GS al
verschillende stappen zijn gezet. Per 1 maart valt de uitvoeringsorganisatie Sportservice
Overijssel weg. We zijn geïnformeerd over het feit dat er gewerkt gaat worden aan een
nieuw fundament waar sportorganisaties, gemeenten en provincie samen gaan
optrekken.
Sport is niet alleen topsport, daar denken we immers allemaal “verstand” van te hebben.
De maatschappelijke waarde van sport in de breedste zin des woord is veel meer dan
fan zijn van, deze breedtesport is van belang voor iedereen, is gezond, nodigt uit om
mee te doen. Topsport als inspiratiebron en de breedtesport om zelf te kunnen gaan
bewegen in je eigen buurt. Corona heeft laten zien dat vitaliteit en saamhorigheid
belangrijke elementen zijn.
“Na de vele klappen die de Nederlandse sportwereld te verduren kreeg door de corona
pandemie zie we dat de politiek weinig op heeft met de sport en nauwelijks kennis heeft
van het rijke verenigingsleven. Sport wordt vergeten”. Politiek denkt “van nature “niet aan
sport. Dit zijn quotes van Erik Gerritsen, algemeen directeur Hockeybond.
Het is de indruk van de VVD dat sport in Overijssel niet vergeten wordt en het is de
indruk van de VVD (ook o.b.v. signalen uit gemeenten) dat wij hier samen met
gemeenten kunnen optrekken en zo efficiënt een stap verder voorwaarts kunnen maken,
zonder dat er dubbelingen ontstaan.
Bijna alle gemeenten in Overijssel hebben wel lokale sport akkoorden.
1. Ziet GS kansen om het Provinciale Sport Akkoord aan te laten sluiten op de
gemeentelijke sport akkoorden?
2. Is GS of gaat GS binnenkort in gesprek met de gemeenten hierover?
3. Kunt u aangeven hoe er zorg gedragen gaat worden voor een optimale aansluiting
van het Provinciale Sport Akkoord op de gemeentelijke sport akkoorden?
4. Kan GS inventariseren of er gemeenten zijn zonder akkoorden, waar aansluiting dan
ook lastig wordt?
5.Wilt u ons op korte termijn meenemen in de uitvoering zoals deze door GS zal worden
ingezet of reeds is ingezet?
De Corona pandemie heeft een 'run' gezet op het sporten in de buitenwereld. Ook voor
jonge kinderen is het belangrijk dat er ruimte is om buiten te bewegen. In vergelijking met
2013 is het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt gedaald van 20% naar 14% (Bron:

Jantje Beton). En uit het onderzoek 'Buitenspelen 2020' van het Mulier Instituut i.s.m. het
Ministerie van VWS blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse kinderen niet voldoet aan
de beweegrichtlijn om dagelijks tenminste 60 minuten te bewegen.
De VVD fractie vindt het meer dan belangrijk dat juist jonge kinderen vitaal opgroeien en
dat iedereen de kans heeft om te bewegen. Zij zou graag zien dat we op zoek gaan naar
nieuwe manieren en oplossingen om sporten in de buitenwereld nog leuker en
makkelijker te maken.
6. Is GS bereid om met gemeenten - in de uitvoering van de sport akkoorden - te kijken
of hier invulling aan kan worden gegeven?
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