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Bijlage(n): De breedtesportnotitie “Sport in Beeld”

Inleiding

In het coalitieakkoord “Werk in Uitvoering” van de provincie Utrecht is voor de jaren 2004 tot en met 2007
extra geld uitgetrokken (€ 100.000,-- op jaarbasis) voor de ontwikkeling van het provinciale breedtesportbeleid.
Deze extra middelen komen bij het al bestaande budget dat uw staten voor 2004 en 2005 beschikbaar hebben
gesteld, te weten € 113.400 op jaarbasis. Met het coalitieakkoord is door uw staten dus nog eens bevestigd dat
breedtesport een belangrijke bijdrage levert aan de volksgezondheid en de sociale samenhang.

De kaderstellende breedtesportnotitie “Sport in Beeld” is een antwoord op de in het coalitieakkoord
geformuleerde doelstelling en bedoeld om richting te geven aan het beleid en de inzet van middelen voor het
provinciale breedtesportbeleid in de komende jaren.
Breedtesport heeft veel raakvlakken en evenveel invalshoeken. Na jaren van het ontbreken van provinciaal
sportbeleid is een grondige heroriëntering van de provinciale rol op zijn plaats.
In deze notitie komen aan de orde: de vraag waarom sportbeleid noodzakelijk is, een beknopte stand van zaken
en de nieuwe rol van de provincie en de relatie met andere beleidsterreinen.

De middelen die de provincie Utrecht de komende jaren beschikbaar heeft, worden door het ministerie van VWS
met een maximumbedrag van € 113.400,-- verdubbeld via de breedtesportimpuls. Deze middelen worden
rechtstreeks aan de provincie uitgekeerd. In de toelichting zal het budget, dat dus is opgebouwd uit drie bronnen,
op een rijtje worden gezet.

Via dit voorstel wordt u de kaderstellende notitie breedtesport “Sport in Beeld” ter vaststelling aangeboden.
Tevens wordt u verzocht de in het coalitieakkoord bestemde middelen voor de breedtesport beschikbaar te
stellen.
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Besluit

Besluit van:

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 april 2004, dienst/sector MEC/DMO, nummer …;

Overwegende dat;
• breedtesportbeleid een belangrijk instrument is in het integrale sociale beleid:
• dit via het coalitieakkoord 2003-2007 is bevestigd:
• er een duidelijke behoefte is aan provinciale coördinatie en ondersteuning van gemeentelijk beleid

Besluiten:
� ARTIKEL 1
De kaderstellende notitie breedtesportbeleid “Sport in Beeld” vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij
dit besluit.

� ARTIKEL 2
De middelen, die bij het coalitieakkoord zijn gereserveerd voor breedtesportbeleid, beschikbaar te stellen.

� ARTIKEL 3
Gedeputeerde staten opdracht te geven tot het besteden van de middelen zoals is verwoord in de bijlage bij dit
besluit.

� ARTIKEL 4
Gedeputeerde staten te machtigen het concrete bestedingsvoorstel, dat volgt uit het vaststellen van de
kaderstellende notitie en het definitieve werkplan van Sportservice Midden Nederland, vast te stellen.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Algemeen, een versterking van het lokale breedtesportbeleid door middel van gerichte ondersteuning van
gemeenten, netwerkvorming en samenwerking en projectmatige ondersteuning bij vernieuwende projecten die
een aanjaagfunctie kunnen hebben voor de breedtesportbeoefening. Meer concreet: De activiteiten van
Sportservice Midden Nederland moeten leiden tot een toename van schoolsportactiviteiten met structurele
samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen, jeugdsportkennismakingsactiviteiten, waardoor de kennis
van de jeugd over het belang van sportbeoefening toeneemt, meer sportdeelname door mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking, structurele samenwerking tussen de verschillende lokale organisaties
van sport, bewegen en gezondheid, waardoor inbedding wordt bereikt van “gezonde sport” in bestaande
organisaties en structuren.

Argumenten
Het breedtesportbeleid staat sinds een aantal jaren weer op de landelijke en lokale politieke agenda’s. Met het
instellen van de regeling Breedtesportimpuls (BsI)van het ministerie van VWS, werden de gemeenten, en later
ook de provincies, in staat gesteld hun budgetten te vergroten om zo het breedtesportbeleid sneller tot
ontwikkeling te brengen. Ongeveer tweederde van de gemeenten in de provincie Utrecht heeft een BsI
aangevraagd en gekregen. Dit is gebeurd met ondersteuning van Sportservice Midden Nederland (SMN) die in
de provincie Utrecht de provinciale sportservice-instelling is. Sommige gemeenten voeren een actief sportbeleid,
zoals Maarssen en Utrecht. Andere gemeenten in mindere mate en dat is deels te wijten aan een gebrek aan
ambtelijke deskundigheid en capaciteit en deels aan de schaal, waarop die gemeente moet opereren. Voor veel
gemeenten is een gedegen breedtesportbeleid, met inbegrip van accommodatiebeleid, doelgroepenbeleid en
verenigingsondersteuning, te hoog gegrepen. Adequate ondersteuning is dan ook op zijn plaats. Die
ondersteuning moet vooral gericht zijn op samenwerking met andere gemeenten waar het gaat om
schaalproblematiek, op netwerkvorming en informatie-uitwisseling en op visieontwikkeling voor wat betreft
doelgroepenbeleid. Immers, breedtesport is niet alleen een nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding, maar een goed
instrument in het gezondheidsbeleid van gemeenten en bij het bevorderen van de sociale samenhang.

De landelijke breedtesportimpuls wordt, onder druk van de bezuinigingen, met ingang van april 2004 afgeschaft.
Dat betekent concreet dat het vanaf dat moment niet meer mogelijk is nog een meerjarige subsidieaanvraag te
doen. Voor de gemeenten en provincies die voor deze datum hun aanvraag hebben ingediend, loopt de subsidie
na 1 april 2004 gewoon door. Gelukkig heeft tweederde van de gemeenten in Utrecht de aanvraag gehonoreerd
gekregen en zijn zij verzekerd van een meerjarige rijksbijdrage.

Kanttekeningen

Breedtesportbeleid staat sinds 2003 weer op de provinciale agenda. Tot 1995 voerde de provincie een actief
breedtesportbeleid en was er een provinciale sportraad. Tussen 1995 en 2003 werd er door de provincie geen
breedtesportbeleid gevoerd. Van een infrastructuur of een onderhouden netwerk is geen sprake meer.

Financiën

In het coalitieakkoord is er voor de ontwikkeling van het breedtesportbeleid voor vier jaar €100.000,-- op
jaarbasis – gereserveerd aan extra middelen.

Na positieve besluitvorming door u over het beschikbaar stellen van deze middelen komt het budget, beschikbaar
voor de breedtesport vanaf dit jaar 2004, er in de komende jaren als volgt uit te zien.

Kadernota       Coalitieakkoord    VWS

2004 113.400 100.000 113.400   = 326.800
2005 113.400 100.000 113.400   = 326.800
2006 - 100.000 100.000   = 200.000
2007 -                        100.000                  100.000   =     200.000

Totaal 226.800    + 400.000      + 426.800   = 1.053.600,--
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Realisatie

Het sportbeleid moet langs een aantal sporen zijn vorm krijgen. Eerste doel is het breedtesportbeleid van
gemeenten op een hoger plan te brengen. Is voor de provincie het breedtesportbeleid een instrument binnen het
bredere instrumentarium op het gebied van sociaal beleid, zo geldt dat onzes inziens ook voor gemeenten.
Breedtesport heeft nadrukkelijk een sociaal-maatschappelijk doel. Bij topsport ligt dat anders, maar daar richt het
provinciale beleid zich dan ook niet op.

Wij willen met dit nieuwe beleidsterrein, dat nog verder moet worden ontwikkeld binnen het brede kader van de
Sociale Agenda, een aantal pragmatische stappen zetten en daarmee de gemeenten in de provincie rechtstreeks
ondersteunen. Als basis daarvoor dient de sportnotitie, die als kader dient voor de verdere uitwerking van het
beleid.

Communicatie

Zodra de criteria voor ondersteuning aan gemeenten en organisaties gereed zijn, zullen deze worden
bekendgemaakt door middel van gerichte mailing aan gemeenten en relevante organisaties en een persbericht.
Ook zal ons beleid en de mogelijkheden daarvan voor derden kenbaar en toegankelijk worden gemaakt via de
provinciale website en andere relevante media.

Bijlagen

Breedtesportnotitie “Sport in Beeld”.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


