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Advies van de commissie: 

De commissie is positief over het genomen initiatief, zoals dat nader is uitgewerkt in de notitie.  
Tal van vragen worden door gedeputeerde Raven afdoende beantwoord. 
 
D66 geeft aan dat het maatschappelijk ondernemerschap voor D66 een zwaar punt is, zeker daar waar 
het de breedtesport betreft.  Extra aandacht wordt gevraagd voor het bieden van ondersteuning aan de 
zwakkere verenigingen. 
Groen Links vraagt vooral aandacht voor het kwantificeren van de maatschappelijke effecten van het 
beleid en de trendmatige ontwikkelingen vooral te volgen.  
De SP doet als aanbeveling vooral energie te steken in het bereiken van allochtone vrouwen. 
Vraagtekens worden geplaatst bij de drie voorwaarden voor jonge sporttalenten. Met name de 
voorwaarde tot het volgen van een opleiding in de provincie.  
De PvdA waardeert de notitie uiterst positief vanwege het positieve effect van sport in zijn 
algemeenheid.  
Het CDA vraagt aandacht voor een samenhang tussen buurt, onderwijs en sport. Het CDA bepleit een 
restrictiever beleid mbt het schenken van alcohol in sportkantines. 
De VVD vindt het voorstel een uitstekend initiatief. Aandacht wordt gevraagd voor de leeftijdsgroep 
tussen 4 tot 24 jarigen en 55 plussers. 
De Christen Unie vindt de inhoud van de notitie onvoldoende scherp geformuleerd in relatie tot het 
beoogde effect. Met name de breedtesport verdient prioriteit.   
 
Op voorstel van D66 en de ChristenUnie spreekt de commissie irritatie uit over de persberichten van 
GS waarin op geen enkele wijze een voorbehoud wordt gemaakt dat het beleid pas kan worden 
uitgevoerd als de Staten daarvoor het groene licht en het benodigde budget hebben gegeven. De 
commissie constateert een weinig lerend vermogen van het college op dit punt, gezien de eerder 
gemaakte afspraken rond het communicatiebeleid. De gedeputeerde zegt toe dit punt in GS aan de 
orde te zullen stellen.  
 

Datum: 27 mei 2008 

Voorzitter commissie  WMC,
Drs. B. Nugteren 
 
Adjunct statengriffier, 
Drs. H. Schoen 


