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Geachte raadsleden,

Begin vorige maand hebben wij het college geïnformeerd over de achtergrond van ons besluit 
om te stoppen met onze werkzaamheden voor het Sportoverleg.
Voor de volledigheid sturen wij u ook een kopie van deze informatiebrief, aangezien we zagen 
dat u nog niet geïnformeerd bent middels een RIB en vandaag de sportaanbieders en de pers 
geïnformeerd zijn.

Met vriendelijke groet,

Sportoverleg Woerden

mailto:raadsgriffie@woerden.nl



 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
                                  Woerden, 4 maart 2022 
 
 
Geachte college,  
 
Hierbij wil het Sportoverleg jullie op de hoogte brengen van een belangrijk besluit. 
 
Het Sportoverleg is in 2009 ontstaan op verzoek van de toenmalige wethouder Loes Ypma, uit de  behoefte 
aan een onafhankelijk, kritisch, meedenkend en samenwerkend overlegorgaan op het gebied van sport en 
bewegen. Tijdens zijn bestaan heeft het Sportoverleg zijn toegevoegde waarde herhaaldelijk laten zien, 
zoals bij de introductie van de combinatiefunctionarissen in Woerden, bij het beleidsplan Spelen, sport en 
bewegen 2015 – 2024, bij de realisatie van Woerden Sport, bij de harmonisatie van de tarieven van de 
buitensport en recentelijk bij de samenwerking in de totstandkoming van het Lokale Sportakkoord. Er was 
sprake van een constructieve samenwerking tussen het Sportoverleg en de gemeente Woerden tijdens de 
vergaderingen en de sportcafés, waarbij het Sportoverleg actief en tijdig werd geïnformeerd en werd 
gevraagd om mee te denken op belangrijke ontwikkelingen in de Woerdense sport.  
 
Vanaf 2020 is de samenwerking tussen het Sportoverleg en de gemeente veranderd. Het Sportoverleg heeft 
in één jaar tijd te maken gehad met vier contactpersonen vanuit de functie beleidsmedewerker Sport. 
Ondanks deze wisselingen heeft het Sportoverleg haar best gedaan om hen te betrekken en te informeren 
en, mede vanwege het begin van de coronacrisis, zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.  In de huidige 
samenwerking zien we dat de nieuwe beleidsmedewerker Sport en het Sportoverleg substantieel van 
mening verschillen over de invulling van de taken en de toegevoegde waarde van het Sportoverleg. Deze 
verwachte ‘nieuwe’ invulling komt ook niet overeen met ons reglement en dit geeft ons niet de positieve 
energie om samen iets moois op te bouwen voor de Woerdense sportwereld.  
 
Het voorgaande heeft ons doen besluiten kritisch naar onszelf te kijken en procesbegeleiding aan te vragen 
om de huidige doelstellingen en werkwijze te beoordelen. Daarbij hadden we ook in gedachten een 
professionaliseringsslag te kunnen maken, vergelijkbaar met die van andere sportraden in Nederland. Onder 
begeleiding van een procesbegeleider van NOC*NSF zijn we tot een eerste concept van het “nieuwe 
Sportoverleg” gekomen. Op 2 februari 2022 is de gemeente bijgepraat over deze procesbegeleiding. De 
doelstelling van dit gesprek was informatie te geven over de status en de planning van het proces. Uit dit 
gesprek bleek nogmaals dat de gemeente een hele andere visie heeft op de vorm en invulling van het 
Sportoverleg.  
  
Deze bevindingen zijn besproken in ons Sportoverleg, d.d. 7 februari 2022. Wij hebben moeten concluderen 
dat wij unaniem geen vertrouwen meer hebben in een constructieve samenwerking met de gemeente 
Woerden. Daarom treden wij met ingang van heden af als leden van het Sportoverleg en dienen wij hierbij  
ons ontslag in.     
 
We willen het college bedanken voor de samenwerking en de leerzame periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sportoverleg Woerden 
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