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betreft : plan van aanpak Sportnota
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Geachte raadsleden,

í@e;;r*rtee"ite
Leiderdorp

ln uw vergadering van 16 juni 2014 zegden wij u toe in november van dit jaar met een plan te
komen over hoe wij de komende jaren uitvoering geven aan de Sportnota. Sindsdien geven wij
uitvoering aan deze toezegging.

"" " Graag meiden wij u dat november in principe haalbaar is, maar dat wij er toch voor kiezen om
u het plan voor te leggen in februari. Uit onze gesprekken met de sportverenigingen is
gebleken dat zij graag betrokken willen worden bij het plan van aanpak. Wij zijn daar een
groot voorstander van, omdat een plan dat in dialoog met de betrokkenen tot stand is
gekomen naar zich laat aanzien op meer draagvlak kan rekenen. Waarmee overigens op
voorhand niet gezegd is dat aan alle wensen tegemoet gekomen zal kunnen worden.

Het plan van aanpak dient immers de uitvoering van de nota Sporten & Bewegen 2013~2017
die uw raad in februari 2013 heeft vastgesteld. Deze nota kent een lange en bewogen
voorgeschiedenis. Te meer reden om de uitvoering ook in goede dialoog te iaten gebeuren.

Wij vragen om bovenstaande redenen uw begrip voor de vertraging.
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