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Reglement sportraad Rijssen-Holten 
 
Reglement, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en taken van de sportraad gelet op  
de Gemeentewet ter behartiging van de belangen de sport,  de sportstimulering en sportontwikkeling 
betreffende. 
 
Instelling 
 
Artikel 1 

1. Ter behartiging van de belangen van de sport, de sportstimulering en sportontwikkeling betref-
fende, wordt een commissie ingesteld als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet. 

2. Onder de in dit reglement genoemde bestuursorganen wordt verstaan: 
het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten 
commissie:  een commissie ingesteld door het college  

    de raad     : de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten 
             de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten 

3. de commissie is genaamd “ Sportraad Rijssen-Holten” en wordt in dit reglement verder aan-
geduid als “sportraad”. 

 
Taken en bevoegdheden: 
 
Artikel 2 
 
De sportraad heeft binnen het door de gemeenteraad vastgestelde c.q. vast te stellen politiek-
bestuurlijk beleid en de daaraan gekoppelde beleidsplannen en middelen tot taak: 

1. Het mede adviseren over en het, in overleg met de gemeente, mede ontwikkelen van een 
strategische visie op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Rijssen-Holten en het 
adviseren over de plaats van sportfaciliteiten binnen de ruimtelijke ontwikkelingen van de ge-
meente 

2. het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen verenigingen, organisaties, instel-
lingen en personen, die op het gebied van de sport en de sportstimulering en sportontwikke-
ling in de gemeente actief zijn, alsmede de behartiging van hun daarvoor in aanmerking ko-
mende belangen, voor zover het algemeen sportief belang daarmee gediend is  

3. het verstrekken van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het college over alle zaken, die 
het gemeentelijk beleid op het terrein van de sport, sportaccommodaties, sportstimulering en 
sportontwikkeling betreffen. 

4. het inventariseren en prioriteren op uitvoeringswenselijkheid van de wensen van verenigingen, 
organisaties, instellingen en personen die op het gebied van de sport actief zijn. 

5. het adviseren over het beleid ten aanzien van onderhoud, verhuur en op andere wijze in  ge-
bruik geven van gemeentelijke sportaccommodaties 

6. het adviseren over beleidswijzigingen ten aanzien van de tarievenstructuur voor de gemeente-
lijke sportaccommodaties 
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7. het adviseren over beleidswijzigingen ten aanzien van de subsidiestructuur de sport betref-
fende  

 
Afspraken 
 
Artikel 3 

1. Ten behoeve van een verantwoorde uitoefening van bovengenoemde taken betrekt de ge-
meente de sportraad in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van plannen waarbij 
belangen van de sport en de sportstimulering en sportontwikkeling betrokken (kunnen) zijn. In 
een stappenplan wordt vastgelegd wanneer de sportraad betrokken is c.q. advies moet uit-
brengen Dit stappenplan maakt onderdeel uit van dit reglement 

2. De sportraad brengt zijn advies schriftelijk uit binnen vier weken na een verzoek van de zijde 
van de gemeente. In spoedeisende situaties zal het college contact opnemen met de voorzit-
ter van de sportraad. Indien er meer tijd nodig is, wordt gezamenlijk een tijdsduur vastgesteld. 
Het advies kan mondeling worden toegelicht indien een van beide partijen daar behoefte aan 
heeft 

3. Het college geeft in haar voorstel aan de gemeenteraad aan wat het advies van de sportraad 
is en op welke gronden eventueel van dit advies wordt afgeweken 

4. De wijze waarop de sportraad en het college met elkaar communiceren en elkaar informeren 
wordt vastgelegd in een communicatieplan wat onderdeel uitmaakt van dit reglement. 

 
Samenstelling 
 
Artikel 4 
 

De Sportraad bestaat uit minimaal zeven (7) en maximaal negen (9) leden, te benoemen door 
het college, voorgedragen door de plaatselijke sportverenigingen, conform het door het colle-
ge vastgestelde verkiezingsreglement. 

 
Voorzitter 
 
Artikel 5 
 

De sportraad benoemt uit haar midden een voorzitter. Een functieomschrijving van de voorzit-
ter maakt onderdeel uit van dit reglement.  

 
De secretaris 
 
Artikel 6 
 

De sportraad benoemd uit haar midden een secretaris. Een functieomschrijving van de secre-
taris maakt onderdeel uit van dit reglement. De secretaris wordt in de uitvoering ondersteund 
door een ambtelijk secretaris gefaciliteerd door de gemeente.   

 
Adviseurs 
 
Artikel 7 
 

1. Door het college worden een of meerdere gemeenteambtenaren toegewezen voor de vervul-
ling van de functie van (technisch) adviseur. 

2. De (technisch) adviseur is geen lid van de sportraad maar kan, indien hij/zij daartoe door de 
voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen deelnemen. 

3. De (technisch) adviseur heeft een adviserende stem. 
4. De sportraad kan overige gemeenteambtenaren als adviseur uitnodigen aan de beraadslagin-

gen deel te nemen. 
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Zittingsduur 
 
Artikel 8 
 

1. De leden van de sportraad worden benoemd voor de zittingsperiode van de raad. Zij kunnen 
bij aftreden éénmaal herkiesbaar worden gesteld.  

2. De leden van de sportraad treden af volgens een door de sportraad op te stellen rooster. 
3. Een lid van de sportraad kan te allen tijde ontslag nemen onder schriftelijke kennisgeving bij 

de voorzitter van de sportraad. 
4. Aftredende leden, die blijven voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap oefenen hun 

functies uit totdat hun opvolgers benoemd zijn, ook als dat inhoud dat zij langer dan de voor-
geschreven 2 zittingsperioden uit lid 1 in de sportraad actief zijn.   

5. Zodra blijkt dat een lid van de sportraad de hoedanigheid overeenkomstig het vigerend profiel, 
op grond waarvan hij is benoemd niet meer bezit, dat hij/zij een met het lidmaatschap onvere-
nigbare betrekking vervult dan wel handelt in strijd met een van de verboden handelingen zo-
als gesteld in artikel 11 lid 2, houdt hij/zij op lid te zijn van de sportraad. 

6. De vervulling van een tussentijds ontstane vacature geschiedt binnen acht weken na het ont-
staan hiervan.  

 
Artikel 9 
 

1. Onder onverenigbare betrekkingen wordt verstaan het bekleden van de functies zoals staan 
opgesomd in artikel 15 van de Gemeentewet tegelijkertijd met het vervullen van het lidmaat-
schap van de sportraad. 

2. De leden van de sportraad mogen niet: 
a. als advocaat, procureur of adviseur in geschillen omtrent zaken de sportraad betref-

fende, werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur, dan wel 
ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; 

b. als gemachtigde in geschillen omtrent zaken de sportraad betreffende, werkzaam zijn 
ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; 

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het 
aangaan van overeenkomsten met de sportraad als bedoeld in onderdeel d; 

d. rechtstreeks of onmiddellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 
1. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeentelijke sportaccommodaties; 
2. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten be-

hoeve van de gemeentelijke sportaccommodaties; 
3. het doen van leveranties ten behoeve van de gemeentelijke sportaccommodaties; 
4. het verhuren van roerende zaken aan de sportraad; 
5. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de sportraad; 

 
Openbare vergaderingen 
 
Artikel 10 

1. De vergaderingen van de sportraad vinden in het openbaar plaats, voor zover niet over 
personen wordt vergadert en de sportraad niet tot een besloten vergadering heeft beslo-
ten. 

2. De sportraad vergadert tenminste 2 maal per jaar en daarnaast zo vaak de voorzitter of 
twee leden dit nodig achten. 

3. Het oproepen voor een vergadering vindt schriftelijk plaats en wordt, spoedeisende geval-
len uitgezonderd, ten minste twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. 

4. De bij de agenda behorende stukken worden ten minste 10 dagen voor de vergadering ter 
beschikking gesteld c.q. ter inzage gelegd.  

 
Artikel 11 
 

1. De openbare vergadering wordt door aankondiging in de gemeentelijke pagina ter open-
bare kennisgeving gebracht. 

2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, de aanvangstijd en de plaats van de vergadering; 
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b. de mogelijkheid voor niet-leden van de sportraad tot het uitoefenen van het 
spreekrecht. 

 
Artikel 12 
 

 Het college, respectievelijk de voorzitter van de sportraad, kan op grond van een belang, 
genoemd in artikel 10 van de wet openbaarheid van bestuur, ten aanzien van de stukken 
behorende bij de agenda van de vergadering, geheimhouding opleggen. Hiervan wordt op 
de stukken melding gemaakt.  

 
Artikel 13 
 

1. De voorzitter opent de vergadering nadat is gebleken dat meer dan de helft van het aantal 
leden aanwezig is.  

2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, bepaalt de voorzitter een nieuwe ver-
gadering, met een tussentijd van tenminste 24 uren. In die vergadering kunnen de dan 
aanwezige leden beraadslagen en besluiten. 

 
Artikel 14 
 

1. Ieder lid van de sportraad heeft het recht aan de vergadering voorstellen te doen en 
amendementen op gedane voorstellen in te dienen. 

2. De sportraad beslist of een voorstel, dat buiten de agenda valt, direct in behandeling 
wordt genomen of op de agenda van de volgende vergadering wordt geplaatst. 

Artikel 15 
 

Niet-leden, waaronder ook externe adviseurs, kunnen worden uitgenodigd in de vergadering 
aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen mee te doen.  

 
Artikel 16 
 

1. Nadat de beraadslaging is gesloten brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming. 
2. Indien geen stemming wordt gevraagd, stelt de voorzitter vast, dat het voorstel zonder 

hoofdelijke stemming is aangenomen. 
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling. 
4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, met gesloten en ongetekende stem-

briefjes. 
5. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
6. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 
7. Ingeval een lid persoonlijk belang in de zin van artikel 9 lid 2 van dit reglement heeft bij het 

betreffende onderwerp, onthoudt hij/zij zich van stemming. 
 
Artikel 17 
 

1. Niet-leden van de sportraad worden d.m.v. het inloopspreekuur in de gelegenheid gesteld 
het woord te voeren. 

2. Zij die gebruik wensen te maken van dit spreekrecht, dienen dit voor aanvang van de ver-
gadering aan de sportraad kenbaar te maken. 

3. De voorzitter geeft degene die van het spreekrecht gebruik maken het woord.  
4. De voorzitter kan in het belang van een goede vergaderorde de spreektijd aanpassen. 

 
 
Artikel 18 
 

1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen 
bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen. 

2. Het is verboden zonder toestemming van de voorzitter geluid- en of beeldregistraties in de 
vergaderzaal of op de publieke tribune te maken. 

3. Het geven van tekenen van goed- en of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de 
orde is verboden. 
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4. De voorzitter kan degenen, die in strijd met dit artikel handelen, direct uit de vergaderzaal 
laten verwijderen. 

 
Besloten vergaderingen 
 
Artikel 19 
  

1. Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar, wanneer de voorzitter hiertoe 
besluit  of wanneer dit door tenminste twee (2) leden van de vergadering wordt gewenst  

2. In een besloten vergadering mag slechts worden beraadslaagd en besloten over aangele-
genheden ten aanzien waarvan gevreesd moet worden dat door een openbare behande-
ling het publiek belang van de gemeente  of het persoonlijk belang van een of meer inge-
zetenen op onredelijke wijze zal worden geschaad.  

3. De sportraad kan, met inachtneming van het gestelde in artikel 16 lid 4 van dit reglement, 
op grond van een belang genoemd in artikel 10 wet openbaarheid van bestuur, geheim-
houding opleggen omtrent het behandelde in een besloten vergadering en de inhoud van 
de stukken, welke aan de sportraad zijn overlegd. De geheimhouding wordt door alle le-
den die kennis nemen van het behandelde en de stukken, in acht genomen. 

4. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar 
wordt gemaakt. 

 
 Toezicht 
 
Artikel 20 
 

Het college kan, met in achtneming van artikel 84 van de gemeentewet, besluiten en andere, 
niet schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg van de sportraad vernietigen. 

 
Wijziging reglement 
 
Artikel 21 
 

Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen slechts na overleg met de sportraad aan het 
college ter vaststelling worden aangeboden. 

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
 
 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist: 

a. de voorzitter, indien het de vergaderorde betreft; 
b. het college voorzover het andere aangelegenheden betreft. 

 
Artikel 23 
 

Het reglement sportraad Rijssen-Holten treedt in werking met ingang van de dag volgende op 
die van haar bekendmaking en kan worden aangehaald als “Reglement Sportraad Rijssen-
Holten ”. 
Het bestaande reglement van de sportraad Rijssen wordt vanaf de datum van inwerkingtre-
ding van het reglement sportraad Rijssen-Holten ingetrokken. 
 

 
 
 
 
 
 
 


