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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De bijgevoegde sportnota Dronten 2014 – 2017 “Samen in Beweging”, vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Voor u ligt de sportnota “Samen in Beweging” (van denken naar doen). In de nota wordt 
allereerst een schets gegeven van de huidige situatie op het terrein van sport in Dronten. Hierbij 
wordt onder meer gebruik gemaakt van landelijke cijfers van het ministerie van VWS en de 
uitkomsten van de Sportmonitor Dronten 2013. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 schematisch 
de uitgangspunten, de doelstellingen, de beoogde effecten en de voorgenomen activiteiten 
uitgewerkt. Hierbij worden drie hoofdthema’s onderscheiden, te weten: ontspanning en 
ontmoeting, gezondheid en citymarketing. Zodoende wordt op hoofdlijnen de koers van het 
sportbeleid bepaald en een inhoudelijk kader geschetst voor de periode 2014 – 2017.  
 
 
ARGUMENTEN 

1. Formalisering sportbeleid noodzakelijk 
De laatste sportnota van de gemeente Dronten behelst de jaren 2002 – 2006. Voor de periode 
2006 tot heden is er geen formeel door de raad vastgesteld sportbeleid voor de gemeente 
Dronten. Om duidelijkheid te bieden voor burgers, sportverenigingen en overige 
(welzijns)instellingen is formalisering van het sportbeleid noodzakelijk. 
Een vastgesteld inhoudelijk kader biedt houvast bij de beoordeling van de subsidieverzoeken 
die jaarlijks worden ingediend door de sportverenigingen en andere sportaanbieders. Hiermee 
wordt willekeur voorkomen. 

 
2. Breed draagvlak voor nota “Samen in Beweging” 
De nota “Samen in Beweging” is gepresenteerd en besproken tijdens het platform sport van 29 
oktober jl. Hiervoor waren meer dan 80 sportaanbieders uit Dronten uitgenodigd. Tijdens de 
avond waren 54 personen namens 35 verenigingen en organisaties op het terrein van sport 
aanwezig. Er kan worden geconcludeerd dat de nota “Samen in Beweging” kan rekenen op een 
breed draagvlak binnen de sportwereld.  
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