
Memorandum 
 

Datum : 02-06-2008 

Aan : Provinciale Staten 

Van : Anneke Raven Tel.: 3638 

Onderwerp : reactie op vragen in Cie WMC op 26-05 inzake uitvoeringsnotitie en verordening Sport 

In reactie op vragen tijdens de behandeling van de notitie inzake toekomstig sportbeleid (2008WMC58) in de 
commissievergadering van 26-05 (agendapunt 11) ontvangt u hierbij antwoord op de gestelde vragen. In een 
aantal gevallen wordt een concrete wijziging voorgesteld in de uitvoeringsnotitie of de ontwerp-verordening.  
 

1.Vraag: Betreft het onderzoek sport en ruimte een nulmeting? Waarom is het subsidiebudget in 2008 nihil? 
Antwoord: Het onderzoek sport en ruimte in 2008 betreft een nulmeting en moet de basis vormen voor 
toekomstig sport- & ruimtebeleid. De deelprojecten 2 en 3 zijn dus volgtijdelijk op het onderzoek. 
Het onderzoek wordt in 2008 via een opdracht aanbesteed. Daarom is het subsidiebudget voor 2008 nihil. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek zullen er vanaf 2009 projecten voor subsidie kunnen worden 
ingediend. Daarom is er vanaf 2009 wel subsidiegeld. Dit subsidiebudget zal pas na afronding van het 
onderzoeksproject worden opengesteld. 
Wijzigingsvoorstel: geen. 
 
2. Vraag: Waarom is er in 2008 minder budget voor allochtonen dan voor andere doelgroepen? 
Antwoord: Voor dit deelproject wordt een offertetraject gestart. We zijn hier nl. nog op zoek naar de beste 
uitvoerder. De overige doelgroepen maken deel uit van het werkplan van SMN. 
Het budget is in principe voor alle doelgroepen identiek (€. 60.000,- vanaf 2009). Omdat voor de allochtonen in 
2008 een andere procedure geldt, waardoor pas later in het jaar kan worden gestart, is het budget eenmalig 
verlaagd. Vanaf 2009 is het weer identiek. 
Wijzigingsvoorstel: In tabel blz. 10 uitvoeringsnotitie “subsidie” bij allochtonen vervangen door “opdracht”. 
 
3. Vraag: Wie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het sporttalentfonds? En wie voor de kansrijke 
interventies NASB? 
Antwoord: Het ligt voor de hand dat het Olympisch Netwerk Utrecht op het sporttalentenfonds offreert en NISB 
op kansrijke interventies NASB. Om hier niet op vooruit te lopen worden deze in het bestedingsoverzicht op blz. 
12 van de uitvoeringsnotitie vervangen door “derden”. 
Wijzigingsvoorstel: In tabel blz. 12 uitvoeringsnotitie “Olympisch netwerk” en “NISB” in bestedingsoverzicht 
vervangen door “derden”. 
 
4. Vraag: Zijn Utrechtse sporttalenten, die hun opleiding buiten de provincie volgen, uitgesloten van de 
regeling? 
Antwoord: Doel van het talentenfonds is dat jeugdig aanstormend sporttalent in de eigen sociale omgeving kan 
blijven wonen en sporten door voor de sportkosten extra financiële ondersteuning beschikbaar te stellen. 
Verschillende andere provincies (o.a. N.Br., Z-Limburg) hebben ook zo’n fonds. De gemeente Utrecht ook. VSU 
voert dat uit. Jeugdige sporttalenten, die in de provincie wonen en sporten en buiten de provincie een opleiding 
volgen, moeten hier ook voor in aanmerking kunnen komen. 
Wijzigingsvoorstel: In Artikel 7, lid 2, 3e voorwaarde verordening “een opleiding in de provincie volgen” 
schrappen. 
 
5. Vraag: Waarom is er een subsidie- minimum van €. 5.000,-? Geldt dit ook voor jeugdige sporttalenten? 



– 2 –

2

Antwoord: In de verordening is in artikel 8, lid 3, een minimum van €. 5.000,- voor projecten vastgelegd. Dit is 
bedoeld om te voorkomen dat het projectenbudget “verkruimeld raakt”over allerlei kleine projecten.  
In de verordening is in artikel 8, lid 2, een maximum van €. 15.000 p.p. aangegeven voor  sporttalenten. Dit is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat meerdere sporttalenten van het budget gebruik kunnen maken. De hoogte van 
de grenzen is arbitrair en kan worden aangepast. 
Wijzigingsvoorstel: 
- In Artikel 8, lid 2, verordening, de bovengrens sporttalent van max. €. 15.000,- verlagen naar max. €. 5.000,-  
- In Artikel 8, lid 3, verordening, de ondergrens projectsubsidie van €. 5.000,- verhogen naar €. 10.000,- (= 
niveau stimuleringsregeling Maatschappelijke Oontwikkeling). 
 
6. Vraag: De beoogde resultaten van het beleid zijn niet scherp geformuleerd. Hoe kan het resultaat van dit 
beleid dan t.z.t. worden geëvalueerd? 
Antwoord: In de uitvoeringsnotitie worden vijf speerpunten benoemd. Per speerpunt  zullen wij de resultaten van 
de projecten, waarop we hebben beschikt, door middel van voortgangs- en eindrapportages volgen en bewaken. 
Wijzigingsvoorstel: geen. 
 
7. Vraag; Op welke wijze wordt bekendheid gegeven aan het nieuwe sportbeleid? 
Antwoord: De provincie presenteert de sportverordening op19-06 - onder voorbehoud van goedkeuring door Uw 
Staten - op de Zomermarkt Wel Thuis!; de regeling is vanaf 01-07 te vinden op onze website (www.provincie-
utrecht.nl/projecten/Zorg, Welzijn & Sport); Sportservice Midden-Nederland organiseert op 24-06 een 
informatieavond voor sportraden en op 26-06 een informatiemiddag voor sportverenigingen. 
Wijzigingsvoorstel: geen. 
 


