Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg a/d Geul

Valkenburg, 19 januari 2018

Betreft:

Advies van de ASD Valkenburg aan de Geul inzake het project Actief Plus

Geacht college,

Recentelijk zijn wij als ASD op de hoogte gesteld van het project Actief Plus dat momenteel wordt
geïntroduceerd binnen onze gemeente. De informatie die wij hebben ontvangen geeft ons aanleiding tot het
maken van enkele kanttekeningen bij de aanpak. Wij brengen die onder in het hierna volgende advies.

Vooraf willen wij stellen dat wij als ASD uiteraard verheugd zijn dat het beweegbeleid , zoals onder meer
ook benoemd is in het huidige sportbeleid, steeds meer vorm krijgt. Dat het programma Actief plus hierin
past wordt door de ASD zeker onderkend. Het betreft immers een project waarbij men middels een
beweegadvies de fysieke activiteit en sociale interactie tracht te bevorderen.
De kanttekeningen die wij aanbrengen betreffen het programma als onderdeel van een breder sportbeleid en
de mogelijk daaruit voortvloeiende conclusies.

• Het verdient aandacht om bij nieuw te starten projecten te bezien of er geen overlap met andere projecten
is. Indien dat het geval is zou dit ook in de presentatie van het project kunnen worden opgenomen. Dit om
voor de inwoners een duidelijk overzicht te behouden waar en hoe zij mee kunnen doen aan
beweegactiviteiten.
We realiseren ons dat met de resultaten van Actief Plus min of meer een 0-meting wordt gerealiseerd en
dat met deze gegevens er een start gemaakt kan worden voor een beweegprogramma in de breedste zin van
het woord.
• De ASD heeft in de vergaderingen met de wethouder en in overlegsituaties met beleidsambtenaren
regelmatig de voorkeur uitgesproken om binnen onze gemeente te werken met een beweegcoach/makelaar.
Gezien het programma en de daaruit voortvloeiende verwachte resultaten lijkt het voor de ASD nu meer
dan ooit het geschikte moment om hierin een besluit in te nemen. Resultaten in andere gemeenten geven
aan dat de effectiviteit van zo’n functie groot kan zijn. Wat betreft het profiel van de kandidaat; daar wil
de ASD indien gewenst wel in meedenken.

• Een derde kanttekening betreft de bescherming van de privacy van toekomstige deelnemers aan het
project. Deelnemers dienen zeer persoonlijke gegevens te vermelden bij de aanmelding. Het is zaak dat
met die gegevens wordt omgegaan zoals de wetgeving met betrekking tot bescherming van de privacy dat
vereist. Dit aspect is van extra belang omdat de gegevens ook nog voor verder onderzoek gebruikt worden.

Ons advies is om met bovengenoemde kanttekeningen rekening te houden bij de verdere verbreiding van het
project Actief Plus.
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
.
Met vriendelijke groeten,

Drs. G.H.F. Rutten, voorzitter ASD

