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Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandelingvan de sport- en beweegnota2O2O in het Politiek Forum op
17 februari 2O2O gaf u aan dat dit beleid véél en ambitieuze doelstellingen -
uitgedrukt in prestatie-indicatoren - nastreeft. Om deze reden wilt u graag jaarlijks

- in plaats van de voorgestelde tweejaarlijks - op de hoogte worden gebracht over
de behaalde doelstellingen uit het beleid.

ln deze brief lichten we de doelstelling van dit beleid - met de daaraan gekoppelde
(directe) prestatie-indicatoren - én de activiteit die we uitvoeren om deze
doelstelling te behalen - met de daaraan gekoppelde (indirecte) prestatie-
indicatoren - toe. Daarnaast informeren we u over de manier waarop een jaarlijkse
terugkoppeling er uit komt te zien.

P re støti e -i nd i cotore n
Met het beleid uit de sport- en beweegnota 2020 streven we één doelstelling na,
namelijk 'meer inwoners die blijvend sporten en bewegen'. ln de sport- en
beweegnota 2020 noemen we dit onze ambitie. Onze directe invloed hierop is niet
groot. Bovendien worden de (directe) prestatie-indicatoren - zoals het voldoen aan
de beweegrichtlijn 2o17 of wekelijks sporten - één keer per 4 jaar door de GGD
gemeten.

Wat nodig is voor het behalen van onze ambitie is aanwezig in de Leiderdorpse
samenleving. Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en
maatschappelijke partners zoals scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en lncluzio
Leiderdorp dragen ieder een steentje bij. samen vormen zij, door gebruik te maken
van de fysieke infrastructuur en gesteund door de zogenaamde programmatische
elementen (levensloopgericht aanbod, een veilig sportklimaat etc.), het Leiderdorps
beweeg- en sportkapitaal. Het laten renderen (maximaal benutten) van dit sport- en071 54 58 500
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beweegkapitaal zorgt voor sport- en beweegstimulering in Leiderdorp en op deze

manier bij aan het behalen van onze ambitie. Om deze reden zetten wij in op het

versterken en verstevigen van wat er al in de samenleving gebeurt. De activiteiten

die wij initiëren en/of faciliteren zijn hierop gericht.

Op het uitvoeren van deze activiteiten - die naar verwachting individueel of
gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de ambitie - hebben we wel invloed. Om

deze reden hebben we aan deze activiteiten (indirecte) prestatie-indicatoren

gekoppeld.

Terugkoppeling
ln bijlage l vindt u de uitvoeringsagenda met activ¡teiten in 2020. We geven u over

een jaar (in maart 2021) een schriftelijke terugkoppeling over deze activiteiten en de

hieraan gekoppelde prestatie-indicatoren.
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