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Inleiding 

In 2004 maakte de provincie Utrecht een start maakte met breedtesportbeleid. De insteek was: breedtesportbeleid 
stimuleren bij de Utrechtse gemeenten en het provinciale breedtesportbeleid onderdeel te maken van het sociale 
beleid. Er is gekozen voor een tweeledige aanpak door enerzijds Sportservice Midden Nederland via een aantal 
thema’s de sportinfrastructuur te laten versterken en anderzijds door “in eigen huis” het breedtesportbeleid in te 
bedden in projecten van de sociale agenda en andere beleidsterreinen. 
 
Voor 2007 worden extra middelen voor het sportbeleid gevraagd. Dit is nodig om twee belangrijke 
ontwikkelingen aan te jagen en te faciliteren. Enerzijds de door het provinciale beleid in gang gezette regionale 
samenwerking op het terrein van aangepast sporten, anderzijds het rijksbeleid, dat in september via de nota “Tijd 
voor Sport” werd gepresenteerd voor de jaren 2007-2010. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 13 november 2006 tot verhoging van het breedtesportbudget in 2007 en verder. 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 september 2006, dienst/sector MEC/DMO, nummer 2006MEC001717i 
 
Gelet op:  
de Evaluatie Provinciaal Breedtesportbeleid provincie Utrecht 2004-2005; 
de enquête die begin 2006 onder de Utrechtse gemeenten in gehouden naar de waardering van de activiteiten van 
Sportservice Midden Nederland; 
het rijksbeleid, vervat in de notitie “Tijd voor Sport” die in september aan de Tweede Kamer is aangeboden door de 
staatssecretaris van VWS. 
 
Overwegende;  
dat sportbeleid in belangrijke mate bijdraagt aan participatie en integratie van doelgroepen en aan de volksgezondheid; 
dat met een intensivering van het provinciale breedtesportbeleid  het rijksbeleid beter effect kan sorteren bij de 
Utrechtse gemeenten en organisaties 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
Het budget voor breedtesportbeleid in 2007 eenmalig op te hogen met € 150.000,-- bedoeld voor het thema regionale 
samenwerking op het terrein van aangepast sporten (sporten voor mensen met een functiebeperking) 
 
� ARTIKEL 2 
Het budget voor breedtesportbeleid in de jaren, analoog aan de planperiode van het rijk, te weten 2007-2010, met € 
150.000,-- op jaarbasis op te hogen voor de intensivering van het breedtesportbeleid op het terrein van jeugd en een 
actieve leefstijl. 
 
� ARTIKEL  
De middelen als volgt te oormerken: 

- Voor regionale samenwerking in Samenwerkingsverband Utrecht-West € 100.000,-- in 2007 
- Voor het op gang brengen van regionale samenwerking in Eemland en Lekstroom € 50.000,-- in 2007 
- Voor het ondersteunen van gemeenten en organisaties ten behoeve van de intensivering van het beleid voor 

jeugd en een actieve leefstijl door Sportservice Midden Nederland € 50.000,-- op jaarbasis 
- Voor het instellen van een projectenkrediet op het terrein van jeugd en een actieve leefstijl € 100.000,-- 

Gedeputeerde Staten te machtigen de middelen, die via de begroting worden gereserveerd, te besteden volgens de 
vastgestelde beleidslijnen. 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten,

Het provinciale breedtesportbeleid wordt voor een deel op projectmatige basis uitgevoerd door Sportservice 
Midden Nederland. Het heeft een breed netwerk, heeft op verschillende niveaus contact met vrijwel alle 
gemeenten in de provincie Utrecht en onderhoudt contacten met landelijke instellingen als NISB en NOC*NSF. 
De sportinfrastructuur is, vergeleken met in 2004, sterk verbeterd. De gemeenten waarderen Sportservice over 
het algemeen goed. Dit laatste blijkt uit een enquête die begin 2006 is uitgevoerd onder alle gemeenten. Een 
samenvatting van het resultaat is hier als bijlage bijgevoegd. Overigens is eind 2005 een tussenevaluatie van het 
provinciale breedtesportbeleid en de activiteiten van Sportservice Midden Nederland  uitgevoerd en in 
provinciale staten vastgesteld. 
 
Deze laatstgenoemde tussenevaluatie toonde een positief beeld en resulteerde in het besluit om de middelen niet 
te verhogen, maar om meer in te zetten op projecten via de Sociale Agenda en daarnaast de projectmatige 
subsidiëring van Sportservice Midden Nederland in 2006 te handhaven op het niveau van 2004 en 2005, te weten 
€ 200.000, op jaarbasis. 
 
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in 2005 en 2006 te melden. Ten eerste de op gang gekomen regionale 
samenwerking op het terrein van aangepast sporten, en ten tweede het nieuwe rijksbeleid. 
De provinciale kadernota “Sport in Beeld” geldt tot eind 2007. In 2008 zal dan ook een nieuwe meerjarige 
breedtesportnotitie worden voorbereid. Aan de sportinfrastructuur is de afgelopen 3 jaar door Sportservice hard 
gewerkt. En het werpt zijn vruchten af, zoals de evaluatie van eind 2005 laat zien. Continuering daarvan is in 
2007 dan ook belangrijk. Echter de ontwikkelingen, zoals hieronder geschetst geven aanleiding om voor 2007, 
vooruitlopend op de nieuwe meerjarige nota vanaf 2008, al extra middelen in te zetten. De nieuwe sportnotitie 
vanaf 2008 zal hierop verderborduren en de nieuwe ontwikkelingen een plaats geven in het provinciale 
sportbeleid. 
 
Rijksbeleid
Een andere ontwikkeling is die van het rijksbeleid. Het rijk heeft voor de komende periode vele miljoenen extra 
uitgetrokken om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij alle Nederlanders ten aanzien van sport en 
bewegen. Achterliggende motieven zijn volksgezondheid, integratie en meedoen aan de maatschappij. 
Via rijksprogramma’s worden Proeftuinen School & Sport aangewezen met als doel het bereiken van 
“levenslang sporten en bewegen van jongeren”. Een proeftuin is een concreet samenwerkingsverband tussen 
meerdere organisaties, in ieder geval sportverenigingen en scholen. Dit samenwerkingsverband moet in staat zijn 
de jeugd een vraaggericht, vernieuwend en structureel sportaanbod te bieden. (In de bijlage treft u een 
samenvatting van het rijksbeleid aan). 
 
Sport is een instrument dat bestaand (doelgroepen)beleid een impuls kan geven en wordt vooral door gemeenten 
in toenemende mate “ontdekt” als middel bij uitstek bij onder andere hun jeugdbeleid. Daarom is het nodig, 
mede om gemeenten in de provincie Utrecht te kunnen laten profiteren van het rijksbeleid, om de komende jaren 
extra aandacht en geld te besteden aan het thema “Jeugd en een actieve leefstijl”. 
Het draait in het sportbeleid op provinciaal niveau steeds om dienstverlening, scholing en advies, ondersteuning 
en vernieuwende projecten die op gemeentelijk niveau een aanjaagfunctie hebben. 
Met de middelen die momenteel beschikbaar zijn, kan de provincie, wil zij kunnen inspelen op het rijksbeleid, 
onvoldoende ondersteuning bieden. De middelen die beschikbaar zijn en die momenteel door Sportservice 
Midden Nederland worden gebruikt om de basis te leggen, zoals het adviseren en begeleiden van gemeenten, de 
ondersteuning van verenigingen, het ondersteunen van de vrijwilligersorganisaties en activiteiten zoals het 
voorbereiden en ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden (die nu in Utrecht-West zijn vruchten 
afwerpt), zijn niet voldoende om daarnaast nog actief met de nieuwe rijksplannen aan de slag te gaan. 
Daarom wordt voorgesteld om voor 2007 t/m 2010 (analoog aan de planperiode van het rijk) € 150.000,-- op 
jaarbasis uit te trekken om dit beleid meer tot zijn recht te laten komen. 
Voor een gedeelte van dit bedrag, te weten € 100.000,--, zal een regeling worden ontworpen op basis waarvan 
nieuwe projecten kunnen worden gesubsidieerd die ervoor zorgen dat de doelstelling van het nieuwe beleid 
bereikt wordt. Hierbij zal het gaan om vernieuwende projecten van gemeenten, scholen en organisaties die een 
samenwerking aangaan om jongeren blijvend aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit beleid ondersteunt het 
rijksbeleid en vergroot de kans op rijkssubsidies bij die gemeenten die hier succesvol in zijn. Echter, het 
uitsluitend beschikbaar stellen van projectmiddelen aan gemeenten en organisaties is niet voldoende. Vooral de 
kleinere gemeenten ontberen veelal de benodigde deskundigheid om het gemeentelijke breedtesportbeleid het 
accommodatiebeleid te laten ontstijgen. Begeleiding op provinciaal niveau is noodzakelijk. Kortdurende 
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projecten gedijen immers alleen in een vruchtbare omgeving en daarvoor is een integraler gemeentelijk beleid 
nodig. Sportservice Midden Nederland heeft in de afgelopen jaren bewezen (mede getuige de regionale 
ontwikkeling op het terrein van aangepast sporten waarvoor nu in 2007 ook extra middelen worden uitgetrokken) 
een nuttige partner voor gemeenten te zijn. Daarom is het raadzaam om de gemeenten, via de interventies van 
Sportservice, een extra basis te geven. Met de overige € 50.000,--, die dan direct gerelateerd wordt aan de € 
100.000,-- projectgeld, kan de provincie, via projectmatige ondersteuning van Sportservice, de gemeenten 
rechtstreeks in hun beleid ondersteunen. Sportservice geeft hiermee gerichte beleidsadviezen, ontwikkelt het 
netwerk voor en tussen gemeenten, en helpt de gemeenten op weg naar extra rijkssubsidie en legt zo de 
infrastructuur aan die nodig is voor dit nieuwe provinciale beleid. Deze taak is door Sportservice in het verleden 
met de toen nog bestaande Breedtesportimpuls en de subsidieregeling Buurt-Onderwijs-Sport goed opgepakt. 
Het merendeel van de aanvragen door de gemeenten werd destijds door het rijk gehonoreerd. Het resultaat van 
deze beleidsintensivering moet zijn dat sporten voor iedereen, maar met name voor jongeren, een 
vanzelfsprekende tijdsbesteding wordt. Dit beleid heeft een lange adem nodig. Net zoals met de anti-
rookcampagne zal het veel tijd vergen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het provinciale beleid is 
hier een bouwsteen voor en een dergelijke campagne is dan ook een zaak van rijk, sportorganisaties, 
gezondheidsorganisaties en lagere overheden. 
 
Regionale samenwerking
Op het terrein van aangepast sporten is regionale samenwerking op gang gekomen in Utrecht –West en wordt er 
op korte termijn regionale samenwerking gestart in regio Eemland en regio Lekstroom. Regio West heeft een 
vierjarige projectbegroting gemaakt, waarbij door het samenwerkingsverband subsidie van de provincie 
gevraagd wordt van in totaal € 100.000,--. Na deze vier jaar dragen de deelnemende gemeenten voortaan de 
kosten zelf en is het beleid in hun sociale beleid opgenomen. Regio West is inmiddels gestart met de 
samenwerking maar kan pas echt op gang komen als er ondersteuning vanuit de provincie komt. 
De regio’s Eemland en Lekstroom bevinden zich in een andere fase dan regio West. Om deze regio’s in 2007 te 
ondersteunen in hun voorbereidingen op structurele regionale samenwerking is een ontwikkelingsbudget van € 
50.000,-- nodig. Dit bedrag is gebaseerd op een raming van Sportservice, die deze regio’s begeleidt. 
Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een eenmalige impuls nodig van € 150.000,--. Deze middelen 
komen rechtstreeks ten goede aan de ontwikkelingen in de regio’s. Het resultaat van deze impuls moet zijn dat 
alle mensen met een fysieke beperking, zoals chronisch zieken, blinden en slechtzienden, rolstoelers e.d. in de 
betreffende regio gebruik kunnen maken van het aanbod dat door verenigingen in de regio wordt aangeboden. 
De gemeenten gaan hiervoor samenwerken op het terrein van vervoer, bekendheid van het aanbod bij de 
doelgroep en uiteraard het benaderen van verenigingen die het aanbod willen doen. 
 
Resumerend: Extra middelen in 2007: 
€ 100.000,-- voor samenwerkingsverband Utrecht-West (aangepast sporten) 
€ 50.000,-- voor de samenwerkingsverbanden Eemland en Lekstroom (aangepast sporten) 
Extra middelen in 2007-2010 op jaarbasis 
€ 50.000,-- infrastructuur jeugd en een actieve leefstijl 
€ 100.000,-- projecten vernieuwend sportaanbod (proeftuinen) 
 
Het is moeilijk aan te geven hoeveel rijksgeld er door gemeenten en organisaties gegenereerd zal worden. De 
rijksregeling gaat op 1 september 2006 in werking, maar kent duidelijke criteria. Een van de belangrijkste 
opdrachten aan Sportservice Midden Nederland zal dan ook zijn juist op dit punt gemeenten ondersteuning te 
bieden. 
 
Resumerend: 
Extra middelen in 2007: 
€ 100.000,-- voor samenwerkingsverband Utrecht-West (aangepast sporten) 
€ 50.000,-- voor de samenwerkingsverbanden Eemland en Lekstroom (aangepast sporten) 
Extra middelen in 2007-2010 op jaarbasis 
€ 50.000,-- infrastructuur jeugd en een actieve leefstijl 
€ 100.000,-- projecten vernieuwend sportaanbod (proeftuinen) 
 
Het is moeilijk aan te geven hoeveel rijksgeld er door gemeenten en organisaties gegenereerd zal worden. De 
rijksregeling gaat op 1 september 2006 in werking, en kent duidelijke criteria. Een van de belangrijkste 
opdrachten aan Sportservice Midden Nederland zal dan ook zijn juist op dit punt gemeenten ondersteuning te 
bieden. 
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Financiën 
 Kadernota Coalitieakkoord  VWS  Nieuw geld Totaal per jaar
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        300.000,-- = 500.000,-- 
2008  -  -    -   150.000,-- = 150.000,--* 
2009  -  -    -   150.000,-- = 150.000,--* 
2010  -  -    -   150.000,-- = 150.000,--* 
 
* Voor de jaren 2008 t/m 2010 zullen in 2007 nieuwe voorstellen worden gedaan. 
 

Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 

Bijlagen 
 

- Enquête naar de waardering van Sportservice Midden Nederland door de Utrechtse gemeenten 
- Samenvatting rijksbeleid 
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Bijlage 1 

Samenvatting rijksbeleid (ontleend aan internet)

Op 2 september 2005 is de nieuwe sportnota 'Tijd voor sport: bewegen, meedoen, presteren' gepresenteerd. Met de nota heeft 
het kabinet drie doelen voor ogen: 

- gezond door sport 
- meedoen door sport 
- een plek voor Nederland in de top tien van de internationale topsport. 

In de nota worden de hoofdlijnen van het sportbeleid voor de periode 2006-2010 weergegeven. Vanaf 2006 tot en met 2009 
trekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks bijna 100 miljoen euro uit voor de sport.  

Gezond door sport 
Te weinig bewegen is een van de grootste risicofactoren voor te vroeg overlijden door hart- en vaatziekten en andere 
chronische aandoeningen. Om het doel te halen is de actieve deelname van belang de sportsector, de recreatiesector, het 
bedrijfsleven en commerciële partners zoals verzekeraars en fitnessbranches. Ook het onderwijs speelt een belangrijke rol, 
omdat daar  de basis wordt gelegd van een sportief en actief leven.  

Doelen programma Gezond door sport: 

- in 2010 voldoet minstens 65 procent (in 2004 60 procent) van de Nederlandse volwassen bevolking aan de 
beweegnorm;  

- het deel van de volwassen bevolking dat gemiddeld geen enkele dag per week voldoende beweegt is in 2010 
teruggedrongen van 8 procent naar 7 procent;  

- het aantal bedrijven dat aandacht heeft voor sport en bewegingsactiviteiten tijdens of na werkuren (14 procent) is 
verhoogd tot 25 procent in 2010;  

- in 2008 heeft sportgeneeskunde een volwaardige plaats in de beroepen- en opleidingsstructuur gezondheidszorg;  
- in 2008 is de uitvoering preventie sportmedische begeleiding voor topsporters via 4 regionale centra georganiseerd;  
- in 2010 is de kans op een blessure per 1.000 uur sportbeoefening met 10 procent gedaald van 1,0 naar 0,9 letsels.  

Meedoen door sport 
Sport versterkt de sociale samenhang in de maatschappij. Samen met de minister voor Vreemdelingzaken en Integratie 
streeft de staatssecretaris van VWS naar integratie van de allochtone jeugd door sport. De overheid wil verder het negatieve 
imago van de scheidsrechters oppoetsen. Via het masterplan arbitrage, waarbij 10 sportbonden steun krijgen, moet het tekort 
aan scheidsrechters worden weggewerkt. 

Doelen programma’s Meedoen door sport: 

- in 2010 kan op 90 procent van alle scholen elke leerling dagelijks sporten binnen en buiten de schooluren;  
- het aantal jeugdigen (12-17 jaar) dat de beweegnorm haalt stijgt van 35 procent in 2004 tot 40 procent in 2010;  
- in 2010 is het aantal ouderen en mensen met een beperking binnen de georganiseerde sport toegenomen met 5 

procent;  
- in 2010 is de achterstand in sportdeelname van de allochtone jeugd ingelopen en werken 500 sportverenigingen en 

sportscholen mee aan extra begeleiding en 50 aan zorgtrajecten voor de allochtone jeugd;  
- in 2010 is het keurmerk voor de moderne sportvereniging bij 25 procent van verenigingen ingevoerd;  
- in 2010 is bereikt dat in 20 takken van sport alle trainers en coaches enige vorm van opleiding hebben gevolgd; in 

10 takken van sport waarbij arbitrage belangrijk is, worden de wedstrijden in bondscompetities in 2010 voor 90 
procent geleid door daarvoor gekwalificeerde scheidsrechters;  

- inzet van sport door school, buurt en sportorganisaties bij integrale buurtaanpak in 400 projectgebieden in 2007;  
- in 20 takken van sport worden proefprojecten begonnen voor samenwerkingsverbanden tussen traditionele en 

nieuwe sportaanbieders;  
in 2008 hebben alle sportbonden en supportersverenigingen met hun leden afspraken gemaakt over ‘regels voor goed 
gedrag in de sport’.  
 
Sport aan de top 
Het streven is een plek voor Nederland in de internationale top 10. De inbreng van de coaches is daarbij belangrijk. Het 
kabinet wil de positie van de coach verbeteren. Verder komt er extra aandacht voor jeugdige toptalenten, onder andere door 
voor 50 sporters een inkomensvervangende regeling in te voeren. 

Doelen programma’s Sport aan de top: 

- in 2007 zijn er 20 LOOT-scholen in Nederland en bieden de MBO-opleidingen voor sport en bewegen 
vergelijkbare faciliteiten voor talentvolle sporters;  

- een gericht nationaal talentontwikkelingsprogramma leidt tot een toename van 10 procent van het aantal talentvolle 
sporters; 
350 A-sporters, inclusief die met een beperking, doen een beroep op de stipendiumregeling;  
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- 50 jonge nationale toptalenten worden ondersteund;  
- met ingang van 2007 worden ongeveer 75 topcoaches van geselecteerde topsportonderdelen ondersteund;  
- het aantal sanctioneerbare zaken van dopinggebruik in de Nederlandse topsport is vanaf 2007 jaarlijks minder dan 1 

procent;  
- jaarlijks kunnen gemiddeld 15 topsportevenementen van senioren, jeugd of mensen met een beperking met steun 

van het rijk in Nederland worden georganiseerd.  

Uitvoeringsprogramma Samen voor Sport  
In de nota werd een nieuw Nationaal Actieplan Sport en Bewegen aangekondigd. Dit is uitgemond in het 
uitvoeringsprogramma 'Samen voor sport'. In dit sportprogramma staat hoe de belangrijkste voornemens uit de sportnota de 
komende jaren gerealiseerd gaan worden.   

� Tijd voor sport (pdf) 
� Rapport Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst 
� Uitvoeringsprogramma Samen voor sport 

Wat is het sportprogramma 'Samen voor sport'? 

Het sportprogramma 'Samen voor sport' is het uitvoeringsprogramma van de kabinetsnota 'Tijd voor sport: bewegen, 
meedoen, presteren' voor de jaren 2006-2010. In dit sportprogramma staat hoe de belangrijkste voornemens uit de sportnota 
de komende jaren gerealiseerd gaan worden.  

Interactief beleid  
Door over een brede linie sportorganisaties, overheden, onderwijsorganisaties, minderhedenorganisaties, landelijke koepels 
en onderzoeks- en kennisinstituten bij de uitwerking van de voornemens te betrekken, is op een interactieve manier 
sportbeleid gemaakt. Dankzij de inbreng van partners uit het veld heeft het sportprogramma 'Samen voor sport' de vorm en 
inhoud gekregen die het nu heeft. Er zijn inmiddels met een aantal partners afspraken gemaakt om het programma uit te gaan 
voeren. Waar mogelijk ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze partners door 
randvoorwaarden te scheppen waarbinnen maatwerk op lokaal niveau en voor de sporter aan de top geleverd kan worden.

http://www.postbus51.nl/print.cfm/t/Sport_en_beweging/vid/63DEF354-C295-519D-1A537D3C772173FB/container_id/517415FF-C09F-296A-61FF669427684C44/loket/thema/objectid/CC2218EA-1635-38D4-CFEBA118E5593C83.URLS
http://www.postbus51.nl/print.cfm/t/Sport_en_beweging/vid/63DEF354-C295-519D-1A537D3C772173FB/container_id/517415FF-C09F-296A-61FF669427684C44/loket/thema/objectid/325D8A0C-95CE-0A0A-B2DDB97C653C8F0A.URLS
http://www.postbus51.nl/print.cfm/t/Sport_en_beweging/vid/63DEF354-C295-519D-1A537D3C772173FB/container_id/517415FF-C09F-296A-61FF669427684C44/loket/thema/objectid/26538E66-C754-9D96-43E63C2CDFF37416.URLS
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Bijlage 2 
 
Samenvatting enquête naar de waardering door gemeenten van Sportservice Midden Nederland, uitgevoerd door de 
provincie Utrecht, sector DMO. 
 

Enquête onder gemeenten naar de waardering van de activiteiten van  
Sportservice Midden Nederland 

 

In de Evaluatie Provinciaal Sportbeleid 2004-2005 die op 7 november 2005 door provinciale werd vastgesteld 
was het voornemen geuit om een korte enquête te houden onder de Utrechtse gemeenten naar hun ervaringen 
met de activiteiten en het aanbod van Sport Service Midden Nederland. 
 
In samenwerking met het stafbureau van de dienst MEC is een korte enquête geformuleerd en uitgezet onder 28 
gemeenten (alle, met uitzondering van de stad Utrecht). 
 
De vragen zijn gesteld aan de beleidsafdelingen van de betreffende gemeenten. In enkele gevallen heeft een 
gemeente de vragen doorgespeeld aan de gemeentelijke sportraad, omdat daar het inhoudelijke sportbeleid wordt 
gevoerd. In zo’n geval voert de gemeente zelf alleen accommodatiebeleid. 
 
Van 26 gemeenten is respons gekomen. Van deze gemeenten hebben er twee aangegeven geen sportbeleid te 
voeren.  Er bleven dus 24 gemeenten over die een mening konden geven over het aanbod van Sportservice 
Midden Nederland. 
 
Twee  gemeenten voeren geen sportbeleid (één  geeft overigens wel aan er mee bezig te zijn). Een van die 
gemeenten heeft aan dat het voorlopig ook niet geformuleerd wordt. 
 
Twee gemeenten hebben niet gereageerd (ondanks herhaald verzoek). 
 
Hieronder volgende de resultaten van de enquête. 
 
- Op één gemeente na voeren alle gemeenten (24 in totaal met sportbeleid) accommodatiebeleid. Dit 

wordt heel duidelijk als gemeentelijke taak gezien. 
 
- Dit geldt ook voor de ondersteuning van sportverenigingen. Eén gemeente doet dit niet. 
 
- Het merendeel van de gemeenten (20) maakt gebruik van sportprojecten. Welke projecten dat zijn is 

niet nader gedefinieerd. 
 
- 10 gemeenten hebben een sportloket. Een gemeente gaf expliciet aan bezig te willen gaan met een 

sportloket. 
 
- Op één gemeente na maken alle gemeenten gebruik van het aanbod van Sportservice Midden 

Nederland. De meesten (18) projectmatig en 6 gemeenten structureel. Dit laatste houdt in dat 
Sportservice een werknemer heeft gedetacheerd in de betreffende gemeente. 

 
- Er is 1 gemeente, die naast het contact met Sportservice Midden Nederland ook gebruik maakt van de 

diensten van een ander, nl. Sportservice Noord Holland. 
 
- Iets minder dan de helft van de gemeenten (11) vraagt van Sportservice Midden Nederland 

beleidsondersteuning. Hiervan vinden 10 gemeenten dat het gebodene aansluit op hun wensen. Eén 
gemeente vindt de kwaliteit wisselend. 

 
- In ruim tweederde van de gemeenten (17) heeft Sportservice geholpen een rijkssubsidie aan te vragen. 

Hiervan zijn er 10 subsidies toegekend. 7 gemeenten zijn nog in afwachting van het antwoord. 
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- Driekwart van de gemeenten (18) maakt gebruik van projectmatige ondersteuning. Welke projecten het 
zijn is niet nader gedefinieerd. Van deze gemeenten zeggen er 15 dat het aanbod van Sportservice 
aansluit op hun wensen, één gemeente vindt de kwaliteit wisselend en 2 gemeenten zijn nog maar pas 
gestart en kunnen het nog niet zeggen. 

 
- Van de gemeenten betalen er 17 Sportservice voor hun diensten. Uit deze vraag werd duidelijk dat niet 

alle gemeenten voor dezelfde diensten betalen. De ene gemeente betaalt wél voor beleidsondersteuning, 
de andere niet. Navraag bij Sportservice zal moeten uitwijzen wat de beleidslijn hierin is. Het is 
mogelijk dat sommige gemeenten hebben geprofiteerd van een door de provincie bekostigd project en 
dat weer andere gemeenten daarvoor niet in aanmerking kwamen. 

 
- De waardering van het aanbod van Sportservice is voor het leeuwendeel groot. 19 gemeenten vinden dat 

het aanbod aansluit op de gemeentelijke problematiek. 2 gemeenten waarderen het aanbod wisselend, 1 
gemeente heeft (nog) geen mening en 1 gemeente waardeert het aanbod laag. 

 
- Op de vraag of men vindt dat Sportservice maatwerk levert antwoorden 22 gemeenten positief, 1 

gemeente geeft aan geen mening te hebben en 1 gemeente vindt dat Sportservice geen maatwerk levert. 
 
Al met al is het een vrij consistent beeld. Over het algemeen waarderen de gemeenten de activiteiten en het 
aanbod van Sportservice goed. Een enkeling ondervindt problemen bij projecten  
Opvallend is dat er niet één of enkele gemeenten uitspringen die over de gehele linie kritisch zijn. Dat zal te 
maken hebben met het feit dat bij projecten er soms wat mis gaat, maar de volgende keer weer niet. 
 


	Inleiding
	Kadernota Coalitieakkoord  VWS  Nieuw geld Totaal per jaar
	in 2008 hebben alle sportbonden en supportersverenigingen met hun leden afspraken gemaakt over ‘regels voor goed gedrag in de sport’.

