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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
Recent hebben we het statenvoorstel sociale kwaliteit aangenomen. Een van de drie 
speerpunten hierin is ‘Vitaliteit, Gezondheid & Beweging’: 
“We helpen inwoners van Overijssel met gezond bewegen en sporten zodat ze hun leven 
lang gezond en vitaal zijn. Sport en bewegen geeft direct positieve effecten. Het geeft 
plezier, verbindt mensen met elkaar en versterkt de vitaliteit en positieve gezondheid. En dat 
laatste is ons hogere doel. Want vitale en gezonde mensen hebben meer energie om voor 
zichzelf te zorgen en initiatieven voor anderen te ontplooien. Ze dragen daarmee bij aan zo 
lang mogelijk zelfstandig leven voor iedereen. (…) We dragen bij aan projecten die kinderen 
of senioren stimuleren te bewegen.”  
Sport en bewegen is niet alleen leuk en gezond, maar draagt ook heel erg bij aan 
zelfvertrouwen en leren omgaan met tegenslagen. Buurtsportcoaches spelen een 
belangrijke rol in het stimuleren van sport en beweging en zijn daarmee zeer waardevol 
voor Overijssel. Ons bereikt het signaal dat het contract met meerdere buurtsportcoaches in 
Overijssel binnen enkele maanden wordt beëindigt omdat er onvoldoende liquide middelen 
hiervoor zouden zijn bij Sportservice Overijssel. We hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Deelt GS onze opvatting dat: 
a. buurtsportcoaches een belangrijke rol spelen in bevorderen van het welzijn en de 

vitaliteit van de inwoners van Overijsselse dorpen en steden? 
b. buurtsportcoaches heel waardevol zijn voor het realiseren van de pas 

vastgestelde speerpunten van het Overijsselse sociale kwaliteitsbeleid o.a. 
doordat zij sport en beweging stimuleren onder alle inwoners, jong en oud? 

2. Herkent u het signaal dat het contract met verschillende buurtsportcoaches, middenin 
een cursusjaar, wordt beëindigd vanwege financiële redenen? Om hoeveel 
buurtsportcoaches gaat het en in welke gemeentes van Overijssel?  

3. Hoe komt het dat er onvoldoende middelen zijn om deze belangrijke coaches hun 
goede werk te kunnen laten doen en wat is hierin de rol en positie van de provincie, 
gemeentes, rijk, sportservice Overijssel en andere betrokken partners? 

4. Ziet u mogelijkheden om, samen met de betrokken partners, de afname van het 
aantal en de inzet van buurtsportcoaches in Overijssel te voorkomen op korte en 
langere termijn? 
  



 

 

 

 


