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RAADSINFORMATIE inzake de sportmonitor 2008

De volgende informatie verstrekken wij aan u om u te informeren over de
uitkomsten van de sportmonitor en hoe wij daarmee in de uitvoering van het
sportbeleid en het gezondheidsbeleid mee omgaan.
In het uitvoeringsprogramma van het sportbeleid "De Demarrage" is opgenomen
om elke twee jaar een sportmonitor uit te voeren. In de tweede helft van 2008 is
dit gebeurd. Bijgevoegd treft u de sportmonitor.
1.
Beschouwing uitkomsten
In aanvulling op de conclusies in de sportmonitor hebben we de uitkomsten
gekoppeld aan de gemeentelijke doelstellingen uit het MJP en landelijke cijfers
over sport. Op basis hiervan hebben wij de volgende conclusies getrokken:
Conclusie 1:
De meeste streefdoelen uit het MJP voor 2009 zijn al gehaald.
De gemeentelijke doelen ten aanzien van sport staan geformuleerd in het MJP en
meerjarenbegroting. Met sport wordt bijgedragen aan de outcome doelstellingen
"Meer Dordtenaren doen mee aan de samenleving" en "Versterking van de
voorzieningenstructuur". In het MJP staat het als volgt opgenomen:
Outcomedoelstelling Indicator t.a.v. sport nul waarde
Meer Dordtenaren
doen mee aan de
samenleving

- %sporten in het
51%
afgelopen jaar
- %allochtonen
35%
sporten in het
afgelopen jaar
- %jongeren met meer 68%
dan 1 keer per
maand sport

Versterking van de
Tevredenheid over
voorzieningenstructuur sportvoorzieningen
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Indicator: Percentage sporten in het afgelopen jaar
Sportparticipatie in de definitie van de sportmonitor betreft minimaal 12 keer in
een jaar aan sport hebben gedaan. De sportparticipatie in 2008 komt op 58%.
Daarmee ligt het percentage hoger dan de streefwaarde voor 2009. Reken daarbij
nog dat het percentage van de MJP-streefwaarde (54%) uitgaat van minimaal
1 keer in het jaar te hebben gesport, dan kunnen we concluderen dat het
streefdoel al is gehaald.
Indicator: Percentage allochtonen sporten in het afgelopen jaar
Het percentage allochtonen in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 74 jaar dat
minimaal 12 keer in een jaar sport is in 2008 46%. Daarmee ligt de score in 2008
al iets boven de streefwaarde van 45% in 2009.
Indicator: Het percentage jongeren met meer dan 1 keer per maand sporten
Het percentage jongeren dat sport (doel MJP: 72%) heeft betrekking op de
leeftijdscategorie van 12 tot en met 22 jaar. In de sportmonitor is de
sportparticipatie voor de leeftijdsgroep 13-15 jaar 90%, 16-18jaar 77% en
19-23 jaar 53%. In de gehouden jongerenmonitor 2007 is het percentage dat
sport 72%. Daarmee is de streefwaarde voor 2009 al gerealiseerd.
Indicator: Tevredenheid over sportvoorzieningen
De tevredenheid over sportvoorzieningen in de wijk is in de monitor Leefbaarheid
en Veiligheid in 2007 gemeten. Dit kwam op 56%. Een lichte verbetering
(twee procentpunten) ten opzichte van de nulwaarde in het MJP. De streefwaarde
voor 2009 is 60%.
In de sportmonitor is de tevredenheid over de hoeveelheid binnen- en
buitensportvoorzieningen respectievelijk 65% en 73%. Ten aanzien van de
hoeveelheid sportplekken in de wijk geeft ongeveer de helft van de Dordtenaren
aan dit voldoende te vinden, een kwart stelt zich neutraal op en een kwart vindt
het onvoldoende. Winst is derhalve vooral te boeken op de sportplekken in de
eigen wijk.
Overigens worden de sportvoorzieningen onder de Dordtenaren van 18 jaar en
ouder die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van een of meer
sportvoorzieningen in hoge mate gewaardeerd. Van deze groep is 9 1 % tevreden
over de sportvoorzieningen
Conclusie 2:
De sportparticipatie is redelijk constant; ten opzichte van 2001 is het nagenoeg gelijk.
Afgezet tegen landelijke gemiddelde zit er nog rek in de lokale sportparticipatie.
De hoofddoelstelling van het dordtse sportbeleid is: meer Dordtenaren sporten.
De sportparticipatie onder de Dordtse bevolking in 2008 is 58%.
Het OCD heeft in 2001 ook de sportparticipatie onderzocht. De sportparticipatie
was toen 58% onder de bevolking van 15-74 jaar. Indien het percentage uit 2008
wordt afgezet tegen dezelfde leeftijdscategorie als uit 2001 dan is de
sportparticipatie in 2008 55%. Geen noemenswaardige verandering. Landelijk
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was de sportparticipatie in 2007 65%. Afgezet tegen dit percentage zit er nog rek
in de lokale sportparticipatie.
Overigens is er nog wel een nuancering te maken ten aanzien van de landelijke
cijfers over sportparticipatie. De sportparticipatie wordt door verschillende
factoren beïnvloed. Vergrijzing, verkleuring en opleidingsniveau zijn van invloed
op de sportdeelname. Vergrijzing en verkleuring, omdat de sportdeelname onder
ouderen en etnische groepen vooralsnog lager ligt dan onder jongeren en
autochtonen. Opleidingsniveau, omdat hoger opgeleiden meer sporten dan laag
opgeleiden. Op deze onderdelen bevindt Dordrecht zich in een ongunstigere
positie ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In Dordrecht is het aandeel niet
westerse allochtonen 16,8%; landelijk is het aandeel niet westerse allochtonen in
2007 10,6% (OCD1). In Dordrecht is 22% hoog opgeleid ten opzichte van
landelijk 25% 2 .
Conclusie 3:
Sportparticipatie onder jongeren in vergelijking met andere leeftijdscategorieën is
hoog. Er is een kantelpunt in de leeftijdscategorie 16-23 jaar; vanaf die leeftijd
kantelt de sportparticipatie naar het niveau van het stedelijk gemiddelde. De sportparticipatie onder jongeren afgezet tegen het landelijk gemiddelde is ongeveer gelijk.
In het sportbeleid is de groep 4 tot 12 jarigen en de groep 13 tot 18 jarigen als
specifieke doelgroep benoemd. De sportparticipatie onder de 4-8 jarigen is in
2008 78% en onder de kinderen van 9-12 jaar 89%. Ten opzichte van landelijke
cijfers scoort de jeugd ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Landelijk is
de sportparticipatie van 6-11 jarigen 85%.
De sportparticipatie van de kinderen in de leeftijdscategorie van 13-15 jaar is in
2008 90% en in de leeftijdscategorie 16-18 jaar 77%. In de leeftijdscategorie van
16-23 jaar kantelt de sportparticipatie vanaf 19 jarige leeftijd naar het stedelijk
gemiddelde. Ten opzichte van landelijke cijfers scoren de Dordtse jongeren
ongeveer gelijk. Landelijk is de sportparticipatie van 12-19 jarigen 8 1 % .
Conclusie 4:
Sportparticipatie onder allochtonen is gestegen, maar ligt nog onder het stedelijk
gemiddelde. We sluiten goed aan op landelijke cijfers.
Tweederde (66%) van de allochtone jongeren (4-23 jaar) sport, terwijl dit voor
de autochtone jongeren voor acht op de tien (83%) jongeren geldt.
De sportparticipatie van allochtonen (15 t/m 74 jaar) is in 2008 46%. Ten
opzichte van 2001 is dit een stijging toen de sportparticipatie op 4 1 % lag.
Landelijk is de sportparticipatie onder allochtonen 56%. Dit percentage geeft een
vertekend beeld. In het landelijk percentage zitten verhoudingsgewijs veel
1 Trend boekje OCD.
2 Trend boekje OCD.
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westerse allochtonen (72%) en minder niet westerse allochtonen; dit stuwt het
landelijke percentage iets omhoog. Uit een landelijk onderzoek onder niet
westerse allochtonen3 in de leeftijdscategorie van 15-79jaar blijkt dat 50% ten
minste 1 keer per jaar sport. Het lokale percentage van 46 heeft betrekking op
minimaal 12 keer per jaar sport. Alhoewel het niet één op één met elkaar is te
vergelijken lopen we goed in de pas met landelijke cijfers.
Conclusie 5:
Sportparticipatie onder ouderen en mensen met een beperking liggen onder het
stedelijk gemiddelde. We scoren onder het landelijk gemiddelde.
Ouderen en mensen met een beperking zijn in het sportbeleid aangemerkt als
specifieke doelgroep. De sportparticipatie in 2008 van 55-64 jarigen is 45% en
van 64+ is dit 39%. Landelijk is de sportparticipatie van 50-64jarigen 60% en
van 65-79 jarigen 44%. We scoren dus onder het landelijk gemiddelde.
De sportparticipatie van mensen met een beperking is 4 1 % . Landelijk wordt
onderscheid gemaakt in lichte beperking en matig-ernstige beperking; de
sportparticipatie is 54% respectievelijk 4 1 % .
Conclusie 6:
De sportparticipatie in de wiiken Wielwijk, Staart, Noordflank, Krispijn en Crabbehof
liggen onder het stedelijk gemiddelde. Dit zijn ook de wijken die in het sportbeleid
extra aandacht krijgen. De wijk Sterrenburg lijkt wat betreft de sportparticipatie ook
terug te vallen; Sterrenburg ligt iets onder het stedelijk gemiddelde.
Het sportbeleid is op alle burgers gericht. Binnen Het sportbeleid is bijzondere
aandacht voor de wijken waar de sportparticipatie laag is: Staart, Krispijn,
Crabbehof, Noordflank en Wielwijk.
De sportparticipatie is het laagst in Crabbehof (43%) en Wielwijk (47%). Ook de
andere drie wijken scoren onder het stedelijk gemiddelde van 58%; de Staart
heeft een sportparticipatie van 5 1 % , Krispijn 53% en Noordflank 56%. De
sportparticipatie is het hoogst in Stadspolders (74%) gevolgd door Dubbeldam
(71%), Reeland (64%) en Binnenstad (63%). Sterrenburg (56%) scoort iets
onder het stedelijk gemiddelde.
Binnen de vijf aandachtswijken is de gemeentelijke doelstelling dat 60% van de
kinderen (4-12jaar) actief participeert in sportactiviteiten. Uit de monitor blijkt
dat van de kinderen in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar de sportparticipatie in
Crabbehof 63%, in Wielwijk 77% en in Krispijn 79% is. In andere wijken ligt dit
op 86% of hoger. Voor de Noordflank en Staart was het aantal respondenten in
deze categorie te laag. De drie aandachtwijken waarin dit wel is gemeten liggen
boven de gemeentelijke doelstelling van 60%.

3 Survey Integratie Minderheden (SIM), 2006
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Conclusie 7:
Dordtse sporters zijn verenigingssporters; sporten in ongeorganiseerd verband is
eveneens hoog.
Van de Dordtse bevolking sport 32% bij een vereniging. Landelijk is dit 34%.
Van de Dordtse sporters sport 53% bij een vereniging. Landelijk is dit 47%.
Het lidmaatschap van een sportvereniging is in de wijken met een lage
sportparticipatie in verhouding ook laag. Circa 25% ten opzichte van een stedelijk
gemiddelde van 32%.
Van de Dordtse bevolking sport 32% in ongeorganiseerd verband. Van de Dordtse
sporters sport 48% in ongeorganiseerd verband.
In de wijken met een lage sportparticipatie wordt alleen in de Noordflank meer in
ongeorganiseerd verband gesport (38% ten opzichte van het stedelijk gemiddelde
van 32%). De Staart en Crabbehof scoren onder het stedelijk gemiddelde
(respectievelijk 25% en 26%).
Conclusie 8:
De meest beoefende sporten zijn solosporten.
De meest beoefende sport is fitness (25%) gevolgd door veldvoetbal, zwemsport,
hardlopen, fietsen, aerobics, wandelsport, tennis, danssport en gymnastiek.
Conclusie 9:
Niet-sporten wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan tijd. Deze reden en andere
genoemde redenen zijn nauwelijks te beïnvloeden door de gemeente.
De reden dat 42% van de Dordtse bevolking niet sport is in een derde van de
gevallen een gebrek aan tijd. Andere redenen zijn: meer plezier in andere
hobby's, problemen met gezondheid, te duur, blessures en vindt sporten niet
leuk. Veelal gaat het om redenen die we als gemeente nauwelijks kunnen
beïnvloeden. Op het financiële vlak bestaat er voor minima het SMS-kinderfonds,
van waaruit een financiële bijdrage kan worden verstrekt om te kunnen sporten.
Tevens is in het sportbeleid een innovatiefonds opgenomen; sportverenigingen
kunnen tijdelijk uit dit fonds financiële middelen krijgen voor nieuw, aantrekkelijk
en innovatief aanbod waarmee ze nieuwe doelgroepen verwachten aan te
trekken.
Conclusie 10:
Afgezet tegen landelijke cijfers zijn Dordtenaren inactïever en voldoen ze minder aan
de NNGB. Voor jongeren geldt dit niet. Ten aanzien van de fitnorm lijken Dordtenaren
juist weer beter te scoren ten opzichte van landelijke cijfers.
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NNGB
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en is
afgeleid van internationale richtlijnen. Voor volwassenen (18 jaar en ouder) is de
norm een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar
bij voorkeur alle dagen van de week. Voor jongeren (onder de 18 jaar) is de norm
dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit.
Ongeveer een derde van de volwassenen Dordtenaren voldoet aan de NNGB. Voor
de groep 4-12 jarigen en 13-18 jarigen geldt dat respectievelijk 20% en 13%
voldoet aan de norm van dagelijks een uur matig intensief bewegen.
Afgezet tegen landelijke cijfers liggen we daarmee ver onder het landelijk
gemiddelde. In 2007 voldeed 59% van de volwassen Nederlanders aan de NNGB.
Voor de jongeren is het verschil minder drastisch. Landelijk voldoet in 2007 15%
van de jongeren (leeftijdscategorie 12-17 jaar) aan de NNGB.
De wijken Noordflank, Krispijn, Staart, Wielwijk en Crabbehof "scoren", net als bij
de sportparticipatie, onder het stedelijk gemiddelde ten aanzien van de NNGB.
Inactiviteit
Uit de monitor blijkt dat 10% van de Dordtse bevolking (4 jaar en ouder) inactief
is. Inactief wil zeggen: geen enkele dag van de week voldoen aan de
beweegnorm. Landelijk (18 jaar en ouder) is dit 5%.
Fitnorm
De landelijke Fitnorm komt neer op tenminste 3 keer per week gedurende
minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit uitoefenen. Uit de monitor blijkt
dat 39% van de Dordtse bevolking van 4 jaar en ouder aan de fitnorm voldoet.
Landelijk voldoet 18% van de volwassenen aan de fitnorm en 25% van de
jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Alhoewel de vergelijking niet één op
één is te maken lijken we hiermee boven het landelijk gemiddelde te scoren.
Conclusie 11:
Dordtenaren zijn tevreden over de stedelijke binnen- en buitensportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen in de eigen wijk kunnen verbeterd worden; met name de
Binnenstad en Staart.
Conclusie 12:
Een derde van de jongeren is bekend met de activiteiten van sportbedrijf/
sportstimulering. De bekendheid bij volwassenen is laag.
Conclusie 13:
Er is veel animo (60%) onder jongeren voor (sport)activiteiten op school na
schooltijd. De huidge deelname is 15%. Hier ligt groeipotentieel.
Twee derde van de Dordtenaren vindt dat er in het algemeen voldoende
binnensportvoorzieningen in de stad zijn. 10% vindt het onvoldoende. Drie kwart
van de Dordtse bevolking vindt het aanbod aan buitensportvoorzieningen in de
stad voldoende. 6% vindt het onvoldoende.
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De helft van de Dordtse bevolking beoordeelt de hoeveelheid sportplekken in de
eigen wijk als voldoende, een kwart stelt zich neutraal op en een kwart vindt het
onvoldoende. In Dubbeldam en Stadspolders zijn de bewoners het meest positief;
7 op de 10 vinden het voldoende. In de Binnenstad en de Staart is men minder
positief; 4 op de 10 vinden dat er te weinig sportplekken in hun wijk zijn.
Van de jongeren in Dordrecht geeft ruim een derde aan wel eens deel te nemen
aan activiteiten van het sportbedrijf (sportstimulering). Een gelijk deel zegt geen
interesse te hebben. De hoogste deelname is in Wielwijk (62%), de laagste in
Sterrenburg. Van de volwassenen geeft 13% aan bekend te zijn met de
naschoolse activiteiten van sportstimulering, 84% niet.
Er is groeipotentieel voor sportactiviteiten na schooltijd; 60% van de
schoolgaande jongeren zouden het leuk vinden als zij na schooltijd op school
zouden kunnen blijven om te sporten en/of met vrienden te praten of spelletjes te
doen. De huidige deelname aan diverse activiteiten na schooltijd ligt op circa
15%.
2.
Beleidswijzigingen
De informatie uit de sportmonitor is relevant voor met name het sportbeleid en
het gezondheidsbeleid (speerpunt overgewicht). De conclusies geven ons geen
aanleiding om in het fundament van het gemeentelijk sportbeleid en
gezondheidsbeleid beleidswijzigingen aan te brengen. De monitor bevestigt dat
de juiste keuzes zijn gemaakt. Het geeft ons wel aanleiding om in de uitvoering
hier en daar nader accent te leggen.
2.1
Het gemeentelijk sportbeleid
Langs 5 programmalijnen is het gemeentelijke sportbeleid ingestoken: sportieve
en gezonde wijken, sterke sportverenigingen, aantrekkelijke accommodaties,
topsport en talentontwikkeling en aansprekende evenementen. De doelstelling die
hierbij wordt nagestreefd is om meer Dordtenaren aan het sporten te krijgen. In
het uitvoeringsprogramma staan diverse activiteiten en maatregelen opgenomen
om deze doelstelling te realiseren. Aangezien het uitvoeringsprogramma is
vastgesteld in de periode dat de monitor is afgenomen, is het te kort dag om al te
spreken over effecten. De uitkomsten van de monitor bevestigen wel dat we met
het sportbeleid de juiste weg zijn ingeslagen en de juiste keuzes hebben
gemaakt.
De keuze in het sportbeleid om extra aandacht te leggen bij Wielwijk, Staart,
Krispijn, Crabbehof en Noordflank wordt door de monitor bevestigd. In deze
wijken is de sportparticipatie het laagst, zijn de meeste inactieven en wordt er het
minst voldaan aan de NNGB. Juist in deze wijken is winst te boeken in termen
van verhoging van de sportparticipatie (binnen de algemene bevolking, maar ook
binnen specifieke groepen zoals jeugd en allochtonen). Sportverenigingen willen
we in deze wijken als satellietclub stationeren, waardoor sporten in de wijk onder
en na schooltijd een extra impuls krijgt. Door dit met sportverenigingen te
organiseren verwachten we hier ook van dat jongeren via de satellietclub
doorstromen naar een regulier lidmaatschap waardoor ook het sporten in
verenigingsverband zal gaan stijgen. Deze verwachtingen zijn reëel. Op dit
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moment doet 15% van schoolgaande jeugd aan activiteiten na school; met de
inzet van satellietclubs springen we in de ruimte dat 60% van de schoolgaande
jeugd behoefte heeft om na schooltijd activiteiten te ondernemen.
Het sporten in verenigingsverband is in Dordrecht sterk. In het sportbeleid is dit
al geconstateerd en is de keuze gemaakt dat we dit willen koesteren en verder
stimuleren. We proberen met het ingezette beleid het sporten in
verenigingsverband verder te bevorderen, via de eerder genoemde satellietclubs,
via de impulsregeling innovatief sportaanbod, via een goed
ondersteuningsprogramma, etc.
Uit de sportmonitor komt naar voren dat de Dordtenaren tevreden zijn over de
sportvoorzieningen. Verbetering is vooral te realiseren in sportvoorzieningen in de
wijk. In het uitvoeringsprogramma staan diverse maatregelen opgenomen om de
Dordtse sportaccommodaties nog aantrekkelijker te maken en uit te breiden, zo
ook op wijkniveau.
Met de aandacht voor topsport en sportevenementen in het sportbeleid wordt
bijgedragen aan het creëren van een sportklimaat in de stad. We willen topsport
in de stad. Dit is mooi om in je stad te hebben en om naar te kijken. Het is ook
een verbindende factor. Tevens dient topsport ook de breedtesport en kan het
bijdragen aan het versterken van de sportverenigingen en het verhogen van de
sportparticipatie. Topsporters worden ingezet als rolmodel voor jongeren in de
sportieve en gezonde wijken. Voor de evenementen geldt in die zin hetzelfde als
bij talenten en topsport: we willen mooie evenementen in de stad. Enerzijds is
het leuk om naar te kijken of zelf mee te doen, anderzijds dienen evenementen
ook andere doelen: verbinden, je stad op de kaart, stimuleren om het zelf te gaan
doen, etc. Ook van evenementen verwachten we dat die bijdragen aan onze
centrale doelstelling van het sportbeleid: meer Dordtenaren sporten.
De uitkomsten van de monitor ondersteunen de keuzes die in het sportbeleid zijn
gemaakt. Er is geen aanleiding om het sportbeleid anders in te zetten. Tevens is
halverwege 2008 gestart met het uitvoeringsprogramma. De effecten hiervan
moeten we afwachten, maar de reële verwachting is dat dit een positief effect zal
hebben op de sportparticipatie onder de algemene bevolking, binnen de specifieke
doelgroepen en binnen de aandachtswijken.
De uitkomsten van de monitor geven wel aanleiding om in de uitvoering van het
beleid hier en daar nader accent te leggen c q . aanvullend op lopende en
voorgenomen maatregelen aandacht te besteden. In het bijzonder betreft dit:
• het kantelpunt in de sportparticipatie van 16-23 jarigen;
• de bekendheid van activiteiten sportstimulering;
• sportplekken in de wijk; en
• aandacht voor Sterrenburg.
Ook wordt in de uitvoering bekeken hoe ouderen meer bereikt kunnen worden
door een nieuwe programmatische indeling binnen de bestaande aanpak.
Aanvullend op het aanbod voor mensen met een beperking zal worden
onderzocht of een deel van de combinatiefuncties ingezet kan worden voor het
speciaal onderwijs.
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2.2
Het gemeentelijk gezondheidsbeleid
Eén van de gekozen speerpunten van het gemeentelijke gezondheidsbeleid is het
bestrijden van overgewicht. De doelstelling die hierbij wordt nagestreefd is dat
het gewicht van volwassenen en jeugdigen niet verder toeneemt.
De doelstellingen van het gemeentelijke beleid op het terrein van sport, bewegen
en gezondheid sluiten naadloos op elkaar aan. Sport en beweging leveren een
rechtstreekse bijdrage aan het vergroten van de gezondheidswinst. Het draagt bij
aan de fitheid en de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen: aan het
verlengen van de gezonde levensverwachting, het voorkomen van vermijdbare
sterfte, het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en
het verhogen van de kwaliteit van leven.
Tevens draagt het bij aan het psycho-sociale welbevinden van mensen en aan de
zelfredzaamheid. Deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten betekent een
toename in maatschappelijk participatie en het voorkomen van sociaal isolement,
resulterend in een verbetering van de sociale kwaliteit van de samenleving.
In de onlangs verschenen kabinetsnota "Overgewicht" wordt de ernst en de
omvang van het probleem nog eens benadrukt. De snelle ontwikkeling van
overgewicht en obesitas vormt zowel op wereldschaal als in Nederland een
toenemende bedreiging van de volksgezondheid. De maatschappelijke gevolgen
van met name obesitas worden in steeds meer sectoren merkbaar, denk alleen al
aan verminderde productiviteit, uitval en verzuim. Overgewicht leidt vaak na
verloop van tijd tot obesitas, een chronische ziekte waar je bijna niet meer vanaf
komt als je deze eenmaal hebt. Preventie van (verdere) gewichtstoename is dan
eigenlijk de enige remedie.
De groei van overgewicht en obesitas onder kinderen is bijzonder verontrustend.
Ook groepen met een lage sociaal-economische status en bepaalde groepen
allochtonen vertonen relatief veel overgewicht. In Dordrecht is ruim één op de vijf
kinderen te zwaar en bij 48% van de volwassenen in Dordrecht sprake is van
overgewicht, en bij ruim 1 1 % is er sprake van ernstig overgewicht (obesitas).
In het gemeentelijk gezondheidsbeleid is nadrukkelijk gekozen voor een
wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen. De doelstelling voor deze
aanpak is dat in 2011 een aantoonbare toename van activiteiten met een
gezondheidsthema zichtbaar is in de sociale programma's van de wijken Wielwijk
en Crabbehof.
De meest in het oog springende samenwerking op het gebied van sport- en
gezondheidsbeleid is het project "Doe ff Gezond". De activiteiten van dit project
zijn gericht op jongeren van 0-19 jaar en vinden plaats in de 5 aandachtwijken.
De samenwerking tussen het sportbedrijf, de GGD en de DWO van de afgelopen
jaren heeft een stevig fundament opgeleverd. In verband met het wegvallen van
tijdelijke financieringsmiddelen zal in 2009 een besluit genomen moeten worden
over de voortzetting van het project "Doe ff gezond".
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Een nieuwe ontwikkeling op landelijk niveau is het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen (NASB). Het NASB is een initiatief van het ministerie van VWS. Het
NASB richt zich op de inactieve bevolking. Een beperkt aantal gemeenten kan
vanaf medio 2010 tijdelijk financiële middelen van het rijk krijgen om projecten
op te starten gericht op het in beweging krijgen van de inactieve bevolking.
Dordrecht behoort tot deze gemeenten (op basis van lage SES). De komende
maanden worden de mogelijkheden nader onderzocht en zal dit separaat ter
besluitvorming eind 2009 aan u worden voorgelegd.
De uitkomsten van de sportmonitor ondersteunen de noodzaak om de activiteiten
op het gebied van de bestrijding van overgewicht voort te zetten. Daarbij blijft
specifieke inzet in aandachtwijken gewenst.
Wat betreft het project "Doe ff gezond" is een voorstel in voorbereiding over een
structurele inbedding van het project binnen het gemeentelijk gezondheid-, sport
en welzijnsbeleid.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
,et college van Burgemeester en Wethouders
secretaris
de burgemeester

esseling
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