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DOEL: Besluiten
Het college besluit op basis van de algemene subsidieverordening.

B&W
1. Het college besluit tot vaststelling van de verleende budgetsubsidie aan SSK over het jaar 2009
ad. € 445.000,=.
2. Het college besluit om de vaststelling van aan SSK verstrekte rijkssubsidie uit de BOS-impuls
(tranche 3) over 2009 uit te stellen totdat definitief vaststaat tot welk bedrag het Rijk deze
subsidie heeft vastgesteld;
3. Het vaststellen van de budgetsubsidie 2009 heeft geen financiële consequenties. De subsidie is
al middels bevoorschotting uitbetaald aan Stichting SportSupport Kennemerland.
4. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Samenleving.
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Reg. Nummer: 2011/3423
1. Inleiding
Met het prestatieplan van SportSupport worden de gemeentelijke
breedtesportdoelstellingen gerealiseerd. De sportstimulerende activiteiten die
SportSupport in 2009 heeft uitgevoerd, hebben de grenzen van breedtesport
verlegd, door de link te leggen met sport en welzijn, scholen, een veilige
woonomgeving en een gezonde leefstijl.
Een deel van de prestaties was in 2009 gekoppeld aan de projecten in het kader van
de BOS-impuls (Buurt-Onderwijs-Sport) van het Ministerie van VWS. Met de
BOS-impuls worden achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aangepakt. Het
laagdrempelig aanbieden van ‘arrangementen’ moet een gezonde en actieve leefstijl
bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen. Ook
gezondheidsonderwijs en buurtactiviteiten spelen een rol. Zo wordt tevens de
onderlinge betrokkenheid in de buurt vergroot. Dankzij de BOS-impuls is de sport
in 2009 verder ingezet om de integratie tussen sport en onderwijs, gezondheid en
jeugd- en jongerenwerk verder te bevorderen.
De gemeente cofinanciert deze projecten met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie,
die onderdeel uitmaakt van de budgetsubsidie.
Het bestuur van Stichting SportSupport Kennemerland heeft haar inhoudelijke
jaarverslag en jaarrekening, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring, over
het kalenderjaar 2009 ter vaststelling ingediend. Op basis hiervan kan de
bevoorschotte gemeentelijke subsidie ten behoeve van het prestatieplan 2009
worden vastgesteld.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot vaststelling van de verleende budgetsubsidie aan
SSK over het jaar 2009 ad. € 445.000,=.
2. Het college besluit om de vaststelling van aan SSK verstrekte rijkssubsidie
uit de BOS-impuls (tranche 3) over 2009 uit te stellen totdat definitief
vaststaat tot welk bedrag het Rijk deze subsidie heeft vastgesteld;
3. Het vaststellen van de budgetsubsidie 2009 heeft geen financiële
consequenties.De subsidie is al middels bevoorschotting uitbetaald aan
Stichting SportSupport Kennemerland. SportSupport Kennemerland
ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de
commissie Samenleving.
3. Beoogd resultaat
De breedtesportactiviteiten zijn door SportSupport gerealiseerd.
Met het vaststellen van dit collegebesluit wordt de budgetsubsidie, inclusief de
cofinanciering van de BOS-impuls 2009, vastgesteld en afgesloten.

1

4. Argumenten
Het voorstel past in het ingezet beleid
Het prestatieplan breedtesport 2009 is tot stand gekomen in nauw overleg met
SportSupport Het prestatieplan sluit aan bij de doelen uit de Programmabegroting
2010, programma 4, beleidsveld 4.3 en bij de nota “Haarlem Sport!, Agenda voor
de Sport 2010-2014”.
De subsidie maakt werkzaamheden van de Stichting SportSupport Kennemerland
mogelijk
Voor de realisatie van de prestatieplan wordt aan de instelling conform de
kostenoverzicht een subsidie verleend. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering
van de in het prestatieplan omschreven activiteiten die de stichting in
de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 heeft gerealiseerd.
De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven
De jaarrekening 2009 is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring, waarin rechtmatige besteding van de budgetsubsidie
geconstateerd wordt. De budgetsubsidie in 2009 bedroeg € 445.000,=. Het besluit
is gedekt uit programma Sport algemeen, kostenplaats 2471.4756.1000,
productnummer 040301.
Met de budgetsubsidie zijn sportstimuleringsactiviteiten succesvol uitgevoerd
a. De sportdeelname is gestimuleerd.
- Er vonden 25 schoolsporttoernooien plaats met deelname van 6074 teams van
diverse basis- en middelbare scholen;
- 6000 kinderen namen deel aan de Jeugdsportpas. Met deze pas nemen
kinderen van 6-12 jaar deel aan 3 of 4 sportlessen;
- In de kerstvakantie namen 1250 kinderen deel aan de Sport In, een 3-daags
aanbod van 70 sport- en spelactiviteiten;
- Met de Beweegpas 50+ maakten 275 deelnemers 4 keer kennis met een
aanbod van 60 sporten. Vanaf oktober 2009 is ook een aanbod voor chronisch
zieken gerealiseerd. De Beweegpas 50+ is genomineerd voor de Bewegen,
Gewoon Doen-prijs van de NISB.
b. De maatschappelijke rol van sport is gestimuleerd.
Het aanbod aangepast sporten heeft in 2009 o.a. aandacht gekregen met een
campagne voor de jeugd. Bij de ‘Sport In’ werd een middag voor
gehandicapte kinderen georganiseerd. Er werd 184 maal persoonlijke
informatie en advies gegeven, een stijging van 9 % t.o.v. 2008. Het aanbod in
de regio is in 2009 geactualiseerd en in de Jeugdsportpasbrochure werd een
aanbod voor gehandicapte kinderen opgenomen;
- Sport in de Wijk verzorgde wekelijks naschoolse activteiten.
Straatvoeltbalternooien, pleinsportactviteiten en vakantiesportactiviteiten zijn
gerealiseerd. Allochtone jongeren zijn opgeleid tot sportassisent bij de
activiteiten;
- Erbij Horen: Een sportinstuif gericht op (ex-)cliënten GGZ in Haarlem
Schalkwijk heeft geleid tot de start van een recreantenvolleybalteam en een
loopteam. Erbij Horen was een van de 9 regiowinnaars van Appeltjes van
Oranje (Oranjefonds);
- Bij 4 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs werden 16 sporten
aangeboden aan groepen van ca. 14 leerlingen (financiering vanuit WMO)
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Busjes zijn ingezet op diverse speelplekken voor de jeugd (Sport in de Wijk).

c. Serviceverlening aan sportverenigingen is gerealiseerd.
- 18 Verenigingen werden geadviseerd;
- Bij een cursus Kascommissie namen 15 verenigingen deel;
- De Nieuwsbrief is 4 keer verschenen en is verspreid onder 530 relaties.
- De website van SportSupport is 51.00 keer bezocht. In de sportdatabase
staan 220 sportaanbieders ingeschreven;
- 1600 keer werd de telefonische helpdesk gebeld. 521 vragen kwamen
bij de verenigingsadviseur;
- Drie verenigingen namen deel aan Ken je talent, een vrijwilligersbeleid
om jeugdige vrijwilligers te werven
d. Er zijn sportevenementen georganiseerd.
De 25e editie van de Zilveren Kruis Achmea Loop trok 4452 deelnemers;
De Haarlem Night Skate trok 2950 deelnemers, verspreid over 7 avonden;
Het Politiek Sportcafé is in samenwerking met afdeling JOS georganiseerd.
Het gespreksonderwerp was de conceptagenda voor de sport 2010-2014.
e. Er zijn nieuwe of vernieuwde thema’s toegevoegd.
- vervolg op deelprojecten van de aflopende BOS-impuls middels de inzet
van combinatiefunctionarissen;
- Beweegpas 50+ als structurele activiteit;
- Erbij Horen: sport voor cliënten GGZ;
- Sport Speciaal Onderwijs;
- Uitvoering vernieuwd deelproject Allochtonen in sportkader;
- Sportbusjes als structurele activiteit;
- Combinatiefuncties in Sport en Onderwijs.
f. De Buurt-Onderwijs-Sport (BOS)-activiteiten zijn volgens het projectplan
uitgevoerd.
- Sport in de Wijk is in elke aandachtswijk van Haarlem goed
vertegenwoordigd. In 2009 deden gemiddeld 600 kinderen, tieners en
jongeren per week mee aan sportactiviteiten.
- Naast de wekelijkse Sport in de Wijk-activiteiten zijn extra activiteiten
georganiseerd, zoals een straatvoetbaltoernooi, schaatsdagen en
jongerenactiviteiten
- Met het project Fit, Food en Fun zijn met 2 cursussen 16 kinderen tot 12
jaar met overgewicht begeleid. Doel is om bewuster met voeding en
bewegen om te gaan.
- 327 leerlingen hebben deelgenomen aan Beter (zw)eten. Hiermee leerden
leerlingen van basisscholen bewust om te gaan met sport en bewegen.
- 203 kinderen deden mee aan leefbaarheidsprojecten in de aandachtswijken.
Leerlingen van dezelfde wijk, maar van verschillende scholen ontmoetten
elkaar door sport en maakten kennism met medebuurtbewoners,
sportverenigingen en sportbuurtwerkers.
- 709 middelbare scholieren namen deel aan Sportz4U, een project om
eersteklassers kennis te laten maken met sport en sportverenigingen in de
buurt.
- 600 kinderen hebben deelgenomen aan sport bij de kinderopvang
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De banden met bassscholen zijn aangehaald, zodat de
naschoolscesportactiviteiten beter konden worden uitgezet.
Kinderen zijn vanuit de Sport in de Wijk-projecten aangespoord om naar
eeen sportvereniging te gaan.

5. Kanttekeningen
geen
6. Uitvoering
Na vaststelling van dit collegebesluit wordt de Stichting SportSupport
Kennemerland op de hoogte gesteld middels een vaststellingsbeschikking conform
de Algemene Subsidieverordening.
7. Bijlagen
geen
Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris

de burgemeester
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