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Aanleiding
Bij brief van 18 februari 2008 heeft het College van B&W de Adviesraad WMO Leiden
gevraagd om advies uit te brengen op het rapport van Nebas/Nsg ‘Klaar voor de start’. In dit
rapport worden de resultaten van een onderzoek naar vraag en aanbod van sport voor
mensen met een beperking gepresenteerd. Het onderzoek heeft op verzoek van de
gemeente Leiden plaatsgevonden.
In de Sportnota ‘Startschot, Kadernota Leids sportbeleid voor de periode 2006-2010’ van de
gemeente Leiden worden de contouren voor het sportbeleid geschetst, waarin ook
onderdelen zijn opgenomen over sport voor mensen met een beperking. Er bestaat echter
te weinig zicht op de sportbehoefte van mensen met een beperking en het aanbod van
sportmogelijkheden voor deze mensen. Ook zijn de belemmeringen voor mensen met een
beperking om te sporten onvoldoende in kaart gebracht. Het onderzoek van Nebas vloeit
voort uit de behoefte van de gemeente Leiden om in genoemde punten inzicht te krijgen.
Het rapport ‘Klaar voor de start’ bevat conclusies en aanbevelingen. De Adviesraad WMO
Leiden geeft onderstaand zijn advies op de aanbevelingen uit het rapport. Daarnaast geeft de
Adviesraad nog een aantal aandachtspunten mee. De Adviesraad sluit ook graag aan bij de
reactie van het Platform Gehandicapten van januari 2008.
Context Rapport Nebas
In de Sportnota ‘Startschot’; Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010 geeft de gemeente
Leiden aan dat sport en bewegen extra belangrijk zijn voor mensen met een beperking of
een chronische aandoening. De Adviesraad onderschrijft deze visie van de gemeente van
harte. Niet iedereen met een beperking is ook in staat om te sporten, maar kan wel in staat
zijn om (intensief) te bewegen. De Adviesraad vindt dat de Sportnota in de plannen voor de
komende jaren te weinig aandacht schenkt aan het onderwerp bewegen door mensen met
een beperking. Over het onderwerp bewegen door ouderen vinden we de informatie in de
Sportnota redelijk summier. We weten dat de Sportnota in 2006 is vastgesteld, maar we zijn
van mening dat de gemeente meer zou kunnen faciliteren zodat bewegen voor ouderen
meer mogelijk wordt. We noemen enkele voorbeelden van bestaande initiatieven die we
niet in de Nota kunnen terug vinden: de wijkcentra organiseren veel activiteiten op het
gebied van bewegen voor ouderen, KBO afdeling Leiden organiseert fiets- en wandeltochten,
wielervereniging Swift organiseert toertochten voor ouderen, Stichting Radius organiseert
fietsen voor ouderen.
In de Sportnota wordt aangegeven dat de informatievoorziening aan ouderen over de
mogelijkheden voor bewegen (en sporten) verbeterd moet worden en dat de informatie de
doelgroep ook moet bereiken. De Adviesraad zou graag geïnformeerd willen worden over
de stand van zaken ten aanzien van de voorlichting op dit punt.
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Ook in het Nebas-rapport wordt, ondanks het feit dat in de voetnoot op pagina 1 staat
aangegeven dat onder sport ook bewegen wordt verstaan, te weinig nadruk gelegd op het
onderwerp bewegen door mensen met een beperking. De Adviesraad bepleit meer aandacht
voor bewegen zowel voor mensen met een beperking als voor ouderen.
Rapport Nebas/Nsg
De Adviesraad merkt op dat de onderzoeksopzet van Nebas op aanvraag van de Adviesraad
WMO Leiden tot stand is gekomen. De wijze waarop de Adviesraad is geïnformeerd over de
opzet van het onderzoek was vrij summier. De Adviesraad betreurt dit.
In het raport van Nebas mist de Adviesraad een aantal accommodaties, namelijk de private
accommodaties.
In de vragenlijst van het onderzoek ontbreekt volgens de Adviesraad een specificatie van
mensen met een GGZ-achtergrond. Sport en bewegen is ook voor deze doelgroep van
groot belang. Specifieke aandacht voor de wensen van deze doelgroep en het sportaanbod
hadden we graag terug willen zien.
Het Nebas-rapport geeft helder weer aan welke sportbeoefening mensen met een beperking
behoefte hebben, hoe het aanbod van sport in de gemeente Leiden en omgeving is en waar
de verschillen in aanbod en vraag zich in uiten. Nebas doet tenslotte een aantal
aanbevelingen.
Op hoofdlijn onderschrijft de Adviesraad de aanbevelingen van Nebas. Bij een aantal
aanbevelingen heeft de Adviesraad nog aanvullingen:
1. Het sportaanbod sluit niet aan bij de vraag/behoefte
De Adviesraad zou aan de 4e aanbeveling willen toevoegen:
 Het stimuleren van samenwerking op regionaal niveau i.p.v. gemeentelijk niveau.
2. Randvoorwaardelijke aspecten zijn moeilijk in te vullen
 3e aanbeveling: het bieden van deskundigheidsbevordering aan kaderleden.
Daarmee kan koudwatervrees worden weggenomen.
 4e aanbeveling: het bieden van deskundigheidsbevordering en voorlichting.
 5e aanbeveling: de Adviesraad zou graag inzicht willen in de stand van zaken
rond de uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Verbeteren toegankelijkheid
sportaccommodaties’. De Adviesraad is ervan op de hoogte dat op dit punt al
veel is gedaan.
 6e aanbeveling: in het WMO-beleid moet meer ruimte worden gemaakt voor
het opnemen van sporthulpmiddelen als mogelijke verstrekking.
3. Financiële hindernissen
 Bij dit kopje voegen we toe: de gemeente zou sponsering t.b.v. sporters met
een beperking kunnen stimuleren.
 4e aanbeveling: het geven van inzicht aan verenigingen in bestaande
subsidieregelingen en fondsen.
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4. Gebrek aan informatievoorziening op diverse terreinen
 Bij alle aanbevelingen willen we toevoegen: bij de informatievoorziening is van
belang om een mix van communicatiemiddelen in te zetten.
5. Overig
 2e aanbeveling: naast gemeente Leiden is ook de omgeving van Leiden van
belang om te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van sportbeleid
voor mensen met een beperking.
 Idem: voor het integrale beleid willen we wijzen op de regels van Agenda 22.
De Adviesraad wil tot slot een aantal prioriteiten in de aanbevelingen benoemen:
1. Het verbeteren van de informatievoorziening aan alle betrokken partijen
2. Het verschaffen van inzicht in bestaande financiële regelingen.
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