
Schriftelijke reactie t.a.v. concept begroting 2021 bezuinigingen  
  
Geachte leden van de raad en college gemeente Huizen,  
  
Sportservice Noord-Holland heeft kennis genomen van de brief van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Huizen (GH) d.d. 9 okt 2020 met onderwerp “Begroting 2021 
en volgende jaren” met de daarin benoemde gevolgen voor het regionale 
samenwerkingsverband aangepast sporten.  
 
Ter aanvulling op het inspreekmoment tijdens de gecombineerde commissievergadering 
(d.d. 22 oktober 2020) ontvangt u bij deze onze schriftelijke toelichting  op de voorgestelde 
begroting in schrift.   
 
Onze complimenten aan de gemeente Huizen voor de plek die het sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking momenteel heeft gekregen in het beleid. Dit is een uitvloeisel 
van een jarenlange investering, wat weer heeft geresulteerd in mooie ambities voor deze 
kwetsbare doelgroep in het coalitieakkoord en de sportnota.   
 
Het begrip mensen of sporters met een beperking is heel breed, zowel qua leeftijd als type 
beperking. Team Sportservice zet zich, op het gebied van sport en bewegen, in de gemeente 
Huizen actief in voor alle leeftijden aangaande mensen met een beperking. Het gaat dan om 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve of visuele beperking. Maar ook om 
inwoners met een chronische aandoening of een stoornis binnen het autismespectrum. 
 
Op dit moment staat de gemeente Huizen op het punt om de inclusieve sport te verankeren. 
Het inclusief sporten heeft een prominente plek gekregen in het Lokaal Sportakkoord. Team 
Sportservice heeft de intentieverklaring dan ook medeondertekent.  
 
Bezuinigen (schrappen volledige subsidie) 
Het aangepast sporten staat, door de regionale samenwerking, in de regio ’t Gooi, en 
daarmee ook in Huizen, goed op de kaart. We vragen ons dan ook af waarom juist nú de 
beslissing lijkt te vallen om het aangepast sporten, en daarmee deze kwetsbare doelgroep, 
niet meer vanuit een regioverband te ondersteunen. Een regioverband wat al 25 jaar naar 
volle tevredenheid van alle deelnemende gemeenten, goed functioneert. De volledige 
jaarlijkse subsidie (á € 7.560,-) zal, zoals het voorstel er nu ligt, volledig weg komen te vallen. 
 
Wij beseffen ons terdege dat naderende bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Echter, deze 
relatief kleine en jaarlijkse investering van circa € 7.500, heeft een grote impact op de  
doelgroep mensen met een beperking. Die kwetsbare doelgroep, die we juist nú, extra 
dienen te ondersteunen om actief en gezond bezig te kunnen zijn en blijven.     
 
25 jaar samenwerkingsverband aangepast sporten ‘T Gooi 
Na 25 jaar samenwerkingsverband ’t Gooi en al onze ervaringen vanuit andere diverse 
gemeenten en regio’s, kunnen we concluderen dat het centraal stellen van één regionale 
coördinator, positieve effecten heeft op de verhoging van sportparticipatie van mensen met 
een beperking.  
 
Huizen is (samen met Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Laren, Weesp en 
Wijdemeren) één van de acht gemeenten die participeert in het samenwerkingsverband 
aangepast sporten. Het is al 25 jaar lang een bewuste keuze van al deze gemeenten, en 
daarmee dus ook van de gemeente Huizen, om op dit vlak regionaal samen te werken. En 
wel, vanwege de volgende redenen: 
 



• Het is moeilijk om voldoende sporters te vinden voor een volledig team en passend 
aanbod, wanneer er in een gemeente slechts een klein aantal sporters met een 
specifieke beperking woont.  

• Het is dé manier om zorg te dragen voor een optimale dekking van sport-en 
beweegaanbod voor deze doelgroep. Hetzelfde aanbod hoeft en kan niet in elke 
gemeente opgezet worden, gezien de relatief kleine aantallen deelnemers voor een 
specifieke sport. AV Zuidwal is een voorbeeld van een vereniging met een regionale 
functie. In de omliggende gemeenten zal geen racerunning opgestart gaan worden. 
Deelnemers komen uit omliggende gemeenten. En uiteraard werkt dit ook vice versa 
en sporten inwoners vanuit de gemeente Huizen ook in andere gemeenten. 

• Wanneer organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein, intensief regionaal 
samenwerken valt een goede match van vraag en aanbod veel beter te realiseren.  

• Het is uitermate belangrijk om het netwerk van alle in de regio actieve 
partijen, blijvend aan elkaar te verbinden door middel van het 
samenwerkingsverband. Bijna alle zorgorganisaties (zoals in Huizen bijvoorbeeld 
Koninklijke Visio), revalidatiecentra (zoals Merem en voorheen de Trappenberg), de 
ziekenhuizen en (speciaal) onderwijsinstellingen werken namelijk allen over 
gemeentegrenzen heen. Een goede netwerkstructuur draagt er zorg voor dat 
inwoners naar het juiste aanbod in de regio worden doorverwezen en (indien 
noodzakelijk persoonlijk) worden begeleid. 

• Vervoer is ook een voorbeeld van een regelmatig terugkerende belemmering voor 
deze doelgroep om te kunnen sporten. Ook dit onderwerp overstijgt de 
gemeentegrenzen. 

 
  
De regiocoördinator fungeert als spin in het web en heeft de taak om alle lokale en regionale 
partijen, die betrokken zijn bij de gehandicaptensport, in één regio bij elkaar te brengen. 
Tevens draagt hij of zij zorg voor een goede spreiding van het aangepast sportaanbod en 
wordt voorkomen dat er lokaal onnodig extra aanbod wordt opgezet voor een té kleine groep 
sporters. 
 
Daarnaast treedt de regiocoördinator als het informatie- en begeleidingspunt naar buiten toe 
en is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor mensen met een beperking die willen gaan 
sporten. Ook verenigingen of organisaties die een sportaanbod voor personen met een 
beperking op willen gaan zetten kunnen bij de regiocoordinator terecht voor ondersteuning. 
Team Sportservice heeft de kennis en expertise in huis om zowel individuen met een 
beperking te begeleiden, als aanbieders te ondersteunen bij het opzetten van passend 
aanbod. 
 
Omdat de krachten en expertise gebundeld zijn, kan er in de regio véél effectiever gewerkt 
worden dan wanneer iedere gemeente voor zich met dit thema aan de slag gaat.   
 
Consequenties verlaten samenwerkingsverband 
Wanneer de gemeente Huizen geen financiële bijdrage meer levert aan het 
samenwerkingsverband, en daarmee uit de samenwerking met zeven andere gemeenten 
stapt, betekent dit voor de inwoners van Huizen o.a:   
 

• Dat het sport- en beweegaanbod uit gemeente Huizen op het landelijke platform 
Uniek Sporten niet meer up to date gehouden wordt en dus niet meer vindbaar is 
voor mensen met een beperking uit Huizen en omliggende gemeenten.  

• Er geen individuele begeleiding meer mogelijk is voor mensen met een beperking 
naar passend sport aanbod.  



• Er geen ondersteuning meer verleend kan worden aan verenigingen uit Huizen die 
aangepast aanbod hebben of op willen zetten. (zoals bijvoorbeeld bij AV Zuidwal – 
Racerunning en rolstoelbadminton in de Baat heeft plaatsgevonden) 

• Er  geen ondersteuning meer beschikbaar is voor woonvoorzieningen en het speciaal 
onderwijs in de gemeente Huizen.  

 
Naast de bovengenoemde directe impact voor inwoners van Huizen, zal de gemeente zelf 
ook niet meer kunnen profiteren van de regionale kennisdeling en -uitwisseling tussen de 
deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband.   
 
Kortom, we vragen u om het voorstel, om de volledige subsidie van € 7560,- met ingang van 
2022 te beëindigen, nogmaals goed te bekijken, en te herzien. We zijn ervan overtuigd dat 
het volledig schrappen van deze relatief kleine investering, een te grote impact heeft op de 
doelgroep die we met z’n allen juist zo graag ook een het sporten en bewegen krijgen. 
 
 
Ten slotte volgt hier nog een toelichting op de vragen die tijdens het inspreekoment zijn 
gesteld:  
  
Vraag 1: Mevr. Rienstra (GroenLinks)  
Is Huizen de enige gemeente binnen de regionale samenwerking die hierop bezuinigt?  
Momenteel is Huizen de enige van de 8 deelnemende gemeenten die dreigt uit het 
samenwerkingsverband te verdwijnen.   
 
Vraag 2: Mevr. Terlouw (ChristenUnie)  
Welk onderdeel van de subsidie is het meest prangend om te blijven ondersteunen?  
De huidige subsidie is een totaal pakket met ondersteuning voor de doelgroep, het is dus 
lastig om er één onderdeel uit te trekken. De aanpak behelst ondersteuning van individuele 
(potentiële) sporters, sportaanbieders, woon- en zorginstellingen en het speciaal onderwijs. 
Echter zal de directe impact het meest gevoeld worden door de inwoners van Huizen met 
een beperking door het wegvallen van de ondersteuning en begeleiding op sportgebied en 
het niet meer goed vindbaar zijn van het aanbod in Huizen. 
  
Vraag 3: Dhr Holtslag (VVD)  
Welke bezuiniging betreft dit en ontvangt u na deze bezuiniging nog andere subsidie?  
Het betreft de subsidie voor Sportservice Noord-Holland: ondersteuning 
gehandicaptensport €7.560. Daarmee komt het volledige subsidiebedrag voor onze 
organisatie te vervallen.   
  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens Team Sportservice 
(voorheen Sportservice Noord-Holland) 
  
Alexandra Ochsendorf  
Regiocoördinator aangepast sporten ‘t Gooi 
 
  
 


