
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martin Slagers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Buurtsportcoaches 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen d.d. 29 oktober 2013 heb ik u de toezegging gedaan de stand van 

zaken te geven met  betrekking tot buurtsportcoaches.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Onderstaande initiatieven zijn inmiddels nader uitgewerkt: 

 
Gehonoreerde initiatieven:  

 

 Naam Organisaties Fte 

Sport Buurtsportcoach 

Hengevelde 

SSGH Hengevelde en 

Kindergym 

0,6 

 Buurtsportcoach 

Goor-Be Sportive 

Hector, Triangel, Carint-

Reggeland, Van Wijnen, 

La Luna 

1,48 

 Buurtsportcoach 

Goor- Sporthal De 

Mossendam 

STEVIG, Onderwijs, 

binnensportverenigingen 

0,7 

 Buurtsportcoach 

zwembad Markelo 

Sportfondsen Hof van 

Twente 

0,6 

 Buurtsportcoach 

Bentelo 

BSO De Beukenoot ism  

onderwijs en 

sportverenigingen 

0,14 

 Buurtsportcoach vv 

Twenthe 

Vv Twenthe ism 

onderwijs 

0,06 
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Onderwijs Buurtsportcoach 

Primair Onderwijs 

MarCant, Keender, 

SKOMT en OPO 

2,75 

 Buurtsportcoach 

Schoolzwemmen 

Sportfondsen Hof van 

Twente 

0,6 

Cultuur Cultuurcoach 

Cubahof 

CuBAHof en Primair 

Onderwijs 

0,35 

    

  Totaal 7,28 

 

De afgelopen weken zijn, met uitzondering van de initiatieven in Hengevelde, Sportfondsen en 

STEVIG, de uitvoeringsovereenkomsten en subsidie beschikkingen opgesteld. Met genoemde 

partijen vinden nog gesprekken plaats over de precieze invulling.  

 

Daarnaast zijn we in overleg met Sportservice Overijssel om de buurtsportcoaches, waarvan 

het niet wenselijk is het werkgeverschap bij een organisatie onder te brengen i.v.m. 

verschillende cao’s (bijv. Onderwijs en sport), onder te brengen bij Sportservice Overijssel.   

 

Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten kunnen de instellingen overgaan tot het 

aanstellen van buurtsportcoaches en vervolgens aan de slag. 

 

De uitvoeringsovereenkomsten m.b.t. de initiatieven in Bentelo en vv Twenthe zijn al onder-

tekend retour ontvangen en de buurtsportcoaches zijn daar inmiddels bezig. Voor de cultuur-

coach Cubahof zijn de komende week sollicitatiegesprekken gepland. 

 

Communicatie  

Er zal een persmoment worden ingepland voor de ondertekening van de uitvoeringsovereen-

komsten. Hiertoe zullen de betrokken partijen en buurtsportcoaches worden uitgenodigd.   

Het is de bedoeling om daarna periodiek aandacht te schenken aan het project middels 

publicatie in het Hofweekblad door o.a. interviews met buurtsportcoaches over de ervaringen, 

de geboekte resultaten en wat er zoal bij de coaches op het programma staat. 

3. Conclusie 

Uit bovenstaande blijkt dat wij druk bezig zijn met de uitvoering en trachten op korte termijn de 

buurtsportcoaches te werk te stellen.   

 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht. Voor verdere informatie kunt u 

contact opnemen met Martin Slagers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.  


