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Sport en recreatie
WENSEN EN BEDENKINGEN inzake stopzetten sportbuurtwerk

Vanaf 2008 is het sportbeleid in Dordrecht, ondermeer m et de komst van de
Sportboulevard, geïntensiveerd. Het nieuwe beleid, gevisualiseerd met het Dordtse
sportwiel, heeft zichtbaar geleid tot resultaat in de stad. De uitvoering van het
sportbeleid is een verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf. Sam enwerking is het
sleutelbegrip in de rolopvatting van het Sportbedrijf. Het thema sport valt of staat
nu eenmaal bij de inzet en betrokkenheid van heel veel organisaties en individuen.
De ontwikkelingen in de sportwereld maar zeker ook de ontwikkelingen - qua
rolopvatting en financiën - van een gemeentelijke organisatie zoals de Dordtse,
maken dat de uitvoering van het sportbeleid ook continu gaat over het m aken van
keuzes. Het Dordtse sportbeleid kenmerkt zich door de integrale visie. In het
sportbeleid is immers aandacht voor alle deelterreinen van de sport (de "spaken van
het Dordtse sportwiel). Bij de continuering van het uitvoeringsprogram m a van het
sportbeleid, de "extensiveringsoperaties" van de afgelopen jaren en de opgave van
het Sportbedrijf om na een tegenvallend resultaat in 2011 weer structureel binnen
budget te kom en is deze integraliteit bewust behouden. Binnen de deelterreinen zijn
echter wel keuzes gemaakt. Één van de gemaakte keuzes bij de totstandkom ing van
de begroting 2012 en de extensiveringstaakstelling voor het Sportbedrijf van 5% in
dat jaar, is het terugbrengen van de inzet van Sportstimulering. Deze maatregel is
gefaseerd uitgevoerd en dit schrijven gaat concreet over het stoppen met de
uitvoering van de taak sportbuurtwerk. Het stoppen van de taak sportbuurtwerk
heeft gevolgen voor 4 medewerkers (2 fte) van het Sportbedrijf. Deze brief
informeert u over het besluit, het advies van de ondernemingsraad en stelt u in de
gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
1. Rolopva tting Spo rtbedrijf
Het Sportbedrijf Dordrecht werkt aan een doorontwikkeling van de Organisatie
waarmee ze haar interne organisatie gaat aanpassen aan de volgende visie:
"Bij veel Dordtenaren is de energie aanwezig om hun stad in beweging te brengen.
Lokale (sport)organisaties en -accommodaties hebben potentie. Op een eigen(wijze)
manier en met gerichte keuzes kan de sport als doel en middel met plezier en
resultaat worden ingezet in Dordrecht. Het Sportbedrijf overziet de stad en de sport.
W ij faciliteren en verbinden activiteiten, initiatieven en ontwikkelingen van
Dordtenaren, Dordtse organisaties en ook de (inter-)nationale sportwereld. W ij
realiseren een brede inzet en betrokkenheid. Deze Dordtse totaalaanpak op het
gebied van sport noemen we kortweg: Dordt Sport. Het Sportbedrijf heeft de rol van
'spelverdeler' en maakt een continue afweging of het maatschappelijke coalities
creëert of eigen regie voert. Dit vraagt een wervende, creatieve en effectieve
organisatie die de kunst van het samenwerken beheerst."
Met deze visie verschuift het Sportbedrijf haar scope van een louter faciliterende
organisatie naar meer een Organisatie die sam enwerkingsverbanden initieert,
ontwerpt, inricht en formaliseert. Daarnaast behartigt het Sportbedrijf de belangen
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van sport binnen de gemeente Dordrecht en waar m ogelijk in regionaal of zelfs
nationaal of internationaal verband.
Het Sportbedrijf kiest bewust haar positie waarbij zij onderdeel is van een
"maatschappelijke carrousel". Dat wil zeggen samenwerking m et andere partijen,
die op hun beurt een even grote m aatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.
Haar traditionele rol van zorgzaamheid verandert in een rol die meer gericht is op
de ontwikkeling naar een moderne maatschappij met zelfstandige,
(sport)verenigingen en verantwoordelijke burgers. Dat wil zeggen dat
(sport)verenigingen, ondernemingen en andere (maatschappelijke) partijen, zoals
scholen en corporaties, op elkaar zijn aangewezen en een gezam enlijke
verantwoordelijkheid hebben. Dit vraagt om een maatschappelijke dialoog over
zaken van algem een belang waaraan alle betrokken partijen deelnem en. Het
Sportbedrijf staat nu voor de taak om deel te nem en aan netwerken en
maatschappelijke coalities te sluiten met publieke én private partners.
2. Sportbu urtwerk in de m aatsc happelijke carrousel
Het traditionele sportbuurtwerk is een wijkgerichte werkmethode die zoveel
mogelijk inspeelt op de wensen en behoeften van hoofdzakelijk jongeren door
middel van een sportaanbod. Sportbedrijf Dordrecht zet haar sportwerkers op
diverse locaties en op diverse tijden in om jongeren op een leuke manier te
stim uleren te sporten in hun eigen wijk. De activiteiten vinden plaats op pleintjes, in
voetbalkooien, op trapveldjes en in gymzalen in de verschillende wijken in de stad
en worden door het Sportbedrijf van gem eente Dordrecht bekostigd. Het
Sportbedrijf heeft daarvoor 4 m edewerkers in dienst:
1,0 fte (1 m edewerker) in de functie Sportconsulent op functieniveau 7;
1,12 fte (3 m edewerkers) in de functie van Sportwerker op functieniveau 5.
De vraag of sportbuurtwerk door medewerkers in dienst bij de gem eente Dordrecht
moet worden georganiseerd hangt nauw sam en m et de visie op en invulling van
gem eentelijke taken en verantwoordelijkheden in de sportsector. De traditionele
wijze van het organiseren van sportbuurtwerk brengt m et zich m ee dat andere
partijen en burgers zeer hoge verwachtingen hebben van het Sportbedrijf. Niet
alleen dicht de samenleving het Sportbedrijf een actieve en sterk sturende rol en
verantwoordelijkheid toe qua inhoud, kwaliteit en prijs, ook verwachten zij dat het
Sportbedrijf de uitvoering en controle zelf doet.
Veel gem eenten hebben er de laatste jaren voor gekozen om het sportbuurtwerk
over te laten aan een andere organisatie. Dit kan een organisatie zijn die is
gespecialiseerd in de sport maar ook een Organisatie die zich richt op de specifieke
doelgroep.
Een voorbeeld van een manier om sportbuurtwerk in de maatschappelijke carrousel
te organiseren is het nieuwe initiatief "Citytrainer" zoals recentelijk door het
Sportbedrijf is gelanceerd. Het Sportbedrijf organiseert de opleiding "Ik train m ijn
stad" in de wijk en op scholen. Na de doelgerichte en praktische cursus en
praktijkervaring, kunnen burgers zelfstandig een succesvolle sportactiviteit
organiseren. Van draaiboek tot begroting en van werving tot presenteren.
Citytrainers kunnen aan de slag bijsportverenigingen, andere sportaanbieders of bij
activiteiten van Sportbedrijf Dordrecht. Citytrainers zijn jonge vrijwilligers die graag
een sportieve en positieve bijdrage leveren aan hun stad en wijk. Ze zijn tussen de
15 en 23 jaar en hebben de cursus met succes gevolgd. Zij organiseren, eventueel
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samen met vrienden, sportevents. Samen met scholen, wijkorganisaties en
verenigingen zorgen ze ervoor dat steeds m eer jonge mensen hun stad in beweging
krijgen.
Naast het hierboven genoem de initiatief zijn er nog andere richtingen om
Sportbuurtwerk in de maatschappelijke carrousel te organiseren. Zo is in de
Drechtsteden stichting Hattrick actief. Stichting Hattrick is een non-profit organisatie
die zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering en coördinatie van
sportstimuleringsactiviteiten met als doel het vergroten van sportdeelname op
diverse niveaus, gebruikmakend van de sociaal-maatschappelijke en sociaaleducatieve waarde van sport en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van
mensen. Stichting Hattrick is voornamelijk Drechtstedelijk georiënteerd en heeft als
belangrijkste opdrachtgevers gemeenten, onderwijs en kinderopvang.
3. Extensivering en oplossen structureel tekort
In de extensivering (2012) stond het besluit om de inzet van Sportstim ulering terug
te brengen. Voor 2013 m oet het Sportbedrijf aanvullend een structureel tekort van
ZeroBasedBudgetting (ZBB) uitgevoerd. De ZBB resulteert in maatregelen. Het
verder terugbrengen van de inzet van Sportstim ulering is één van de maatregelen.
Concreet is nu het besluit genom en om deze inzet verder terug te brengen m iddels
het stoppen m et de uitvoering van de taak sportbuurtwerk. Het stoppen van de taak
sportbuurtwerk heeft gevolgen voor 4 m edewerkers (2 fte) van het Sportbedrijf.
Inhoudelijk kan het sportbuurtwerk geheel of gedeeltelijk opgaan in andere
initiatieven of organisaties.
Het beëindigen van het sportbuurtwerk levert een structurele besparing op van ruim
personele kosten treedt deze feitelijk pas op als de betrokken medewerkers niet
meer in dienst zijn van de gemeente Dordrecht.
4. Fatale be slisterm ijn
Niet van toepassing.
5. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen
ontwerp besluit
Advies OR
6. Voorstel
W ij stellen u voor kennis te nemen van het besluit te stoppen met de uitvoering van
het sportbuurtwerk door het Sportbedrijf en wensen en/of bedenkingen bij dit
besluit naar voren te brengen en aan het college kenbaar te maken.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de burgemeester
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