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Geacht College,

Een afvaardiging van de Sportraad heeft kennis kunnen nemen van de discussie die in
de opiniërende raad is gevoerd over de Sportnota van de gemeente.
Graag willen wij reageren op de suggesties dat de Sportraad niet of te weinig betrokken
zou zijn bij de inhoud van deze nota.
We mogen u er op wijzen dat de behandeling van de Sportnota al een langere periode
op de agenda van de Sportraadvergaderingen vermeld staat.
De conceptnota van januari 2010 is behandeld in onze vergadering van 15 maart 2010.
Diverse reacties zijn gegeven en zouden verwerkt gaan worden in de officiële eerste
Sportnota.
Waarschijnlijk door drukte en zeker door de wisseling van wethouders heeft de
Sportraad deze nieuwe versie verkregen via de mail op 27 januari 2011.
De vergadering van 14 maart 2011 is gesproken over de nota en verzocht om nog de
nodige input te leveren.
Deze is per mail geleverd en door diverse leden mede ondersteund.
Door de nieuwe wethouder is de nota nog een keer herschikt en een week voor onze
laatste vergadering aan de leden van de Sportraad op verzoek verstrekt.
Behandeling heeft nog plaatsgevonden in de laatste vergadering van de Sportraad op 30
mei 2011.
We beoordelen deze nota als voldragen en onze commentaren zijn hierin voldoende
verwerkt.
Wel hebben we gevraagd om een actieve aanpak van alle onderzoeken die vermeld
worden.
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Achteraf constaterende zijn wij gelukkig met het eindproduct maar beoordelen de
gevolgde procedure als niet volmaakt.
We vragen u bij de behandeling van de nota in de besluitvormende raad de leden in
kennis te stellen van het bestaan van dit schrijven.
Waarnodig kan de raad ook inhoudelijk kennis nemen van onze adviezen zoals in het
verleden verstrekt (zie notulen van de vergaderingen).
Namens de Sportraad van de gemeente Woudrichem,
p/o J.Sinay
ir A.R. Geurtsen,
voorzitter
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