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Onderwerp

Ongevraagd advies aandacht voor seksueel misbruik in de sport

Geachte mijnheer Kool en mevrouw Roskes,
Dank voor uw ongevraagd advies van woensdag 14 februari 2018. U vraagt daarin aandacht
voor het thema seksueel misbruik in de sport. Ik ben blij met de aandacht die u vraagt voor
dit onderwerp. Dit mede naar aanleiding van het in december verschenen rapport van de
commissie De Vries “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport” over dit onderwerp. Hieruit
blijkt dat er nog veel werk te doen is als het gaat om het voorkomen van incidenten op dit
gebied.
Graag wil ik u danken voor de manier waarop de Adviesraad Sociaal Domein over dit
onderwerp contact heeft gezocht met het Sport Expertise Centrum (de uitvoerder van ons
gemeentelijk sportbeleid) en een ambtenaar van de gemeente Oss. Door op deze manier
samen te werken kunnen we naar mijn mening het beste komen tot een goede aanpak
rondom dit onderwerp.
Naast de aandacht te vragen voor het onderwerp geeft u ook een aantal adviezen.
Zoals u al heeft geconcludeerd uit de gesprekken die u heeft gevoerd met het Sport Expertise
Centrum en een ambtenaar van de gemeente Oss hechten wij veel belang aan het
bespreekbaar maken van het onderwerp en willen we bij onze sportverenigingen hier ook
veelvuldig aandacht aan geven. We willen bewustwording creëren en een veilig sportklimaat
voor iedereen binnen onze gemeente. Daarbij zullen we onze sportverenigingen ondersteunen
vanuit het Sport Expertise Centrum.
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De aanbevelingen die u doet zullen we als gemeente overnemen. Deze en de aanbevelingen
uit het rapport van de commissie De Vries zullen we samen met het Sport Expertise Centrum
en andere partijen zoals de GGD en Veilig Thuis, maar ook met de Adviesraad Sociaal Domein
vormgeven. Om op die manier te komen tot meer aandacht, meer bewustwording en een
betere bespreekbaarheid.
Bovenstaande geldt voor alle adviezen met uitzondering van advies nummer acht (Onderzoek
de mogelijkheden om de verenigingen te verplichten een veiligheidsbeleid ten aanzien van
seksueel grensoverschrijdend gedrag op te stellen met daarin meegenomen de
vertrouwenspersoon en de VOG’s.). We zullen in lijn met de andere adviezen er zoveel
mogelijk aan doen om ook dit advies bij sportverenigingen te realiseren, maar zullen dit niet
verplichten. Een verplichting heeft namelijk tot gevolg dat we deze ook zullen moeten
handhaven. Hierover hebben we informatie ingewonnen bij andere gemeenten die een
soortgelijke verplichting eerder overwogen hebben. Daaruit bleek dat juist die handhaving in
de praktijk nagenoeg onmogelijk zal zijn.
We willen daarnaast als gemeente dat sportverenigingen zelf de noodzaak inzien om
maatregelen te nemen. We willen bewustwording creëren die ervoor zorgt voor de juiste
aandacht binnen sportverenigingen. Een verplichting werkt hierbij naar onze mening
contraproductief. In de verdere uitvoering zullen we het achterliggende gedachtegoed van dit
advies uiteraard uitdragen.
NOC*NSF heeft aangegeven ook met een reactie op het rapport van de commissie De Vries te
komen. Hierin zullen ook maatregelen staan die de bewustwording en aandacht zullen
stimuleren. Dit zal de aandacht die we er vanuit onze gemeente voor vragen versterken.
We houden de adviesraad Sociaal Domein op de hoogte van de ontwikkelingen en betrekken u
indien gewenst bij de uitvoering van uw advies.
Hoogachtend,

C.P.W. van Geffen
Wethouder sport c.a.

