
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten  
BBV nr: 2015/138121 

 

1. Inleiding 

Het college heeft in het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt om de ontwikkeling van 

topsport, breedtesport, talentontwikkeling en sportevenementen in de komende 

bestuursperiode mogelijk te maken. Hiervoor heeft zij het Sportstimuleringsfonds ingevoerd. 

Voor de breedtesportactiviteiten is een uitvoeringsregeling nodig, omdat de aanvraag en 

afhandeling verschilt van de Algemene Subsidieverordening (ASV). Daarnaast  worden de 

beoordelingscriteria geformaliseerd. Deze uitvoeringsregeling staat open voor 

subsidieaanvragen van sport- en beweegaanbieders ter versterking van het sportieve klimaat 

in Haarlem.  

De kaders zijn beschreven in de Agenda voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen (BBV nr. 

201529476). 

 

In de bijlage is de bijbehorende uitvoeringsregeling gevoegd. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit om de Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten vast te stellen en 

    deze in werking te laten treden per 15 mei 2015. 

2. De kosten van € 50.000,- zijn gedekt binnen programma 1 (Sportstimuleringsfonds). 

3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit worden subsidieverplichtingen en criteria omtrent de Uitvoeringsregeling 

Breedtesportactiviteiten geformaliseerd. 

 

4. Argumenten 

Met de uitvoeringsregeling wordt gestuurd op realisering van doelstellingen van de 

programmabegroting en de beleidsnota “Haarlem Sport, Agenda voor de Sport 2015-2019, 

Samen Bewegen”: 

In programma1 is opgenomen dat de gemeente sportverenigingen stimuleert om 

betrokken te zijn bij ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is verwerkt in het 

Sportstimuleringsfonds. Een onderdeel van dit fonds betreft breedtesportactiviteiten. Met de 

Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten worden sport- en beweegaanbieders 

gestimuleerd in te springen op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en 

een sociaal versterkend effect, sportparticipatie voor met name inactieve jongeren, ouderen en 

mensen met een geestelijke of fysieke beperking en bijzondere vormen van samenwerking. 

 

In de uitvoeringsregeling zijn de activiteiten beschreven die in aanmerking komen voor 

subsidie, namelijk:  

- Breedtesportactiviteiten die additioneel zijn aan het reguliere aanbod 

- Activiteiten om sport en/of vrijwillige inzet te stimuleren en kader te versterken bij 

een vereniging, in de stad of in een wijk  

- Ledenwerfactiviteiten 

 

Voor subsidie komen projecten en/of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meer 

van de volgende voorwaarden: 
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- de activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie 

en hebben een sociaal versterkend effect. 

- de activiteiten zijn gericht op sportparticipatie voor alle burgers, vooral voor 

inactieve jongeren, ouderen, mensen met een geestelijke of fysieke beperking en/of 

activiteiten gericht op acceptatie van de LHBT’s. 

- de activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking,  

 

Bij meerdere aanvragers die voldoen  aan de vereisten wordt bij voorrang subsidie verstrekt 

op aanvragen waarbij: 

- extra aandacht wordt besteed aan sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk; 

- een buurtsportcoach wordt betrokken bij de aanvraag; 

- de aanvrager voor het eerst subsidie voor sportactiviteiten  aanvraagt;  

- de aanvrager zonder winstoogmerk werkt.  

 

De kracht van bestaande sport- en beweegaanbieders wordt benut voor extra sportaanbod.  

De keuze om mee te doen aan deze regeling ligt bij de uitvoerende sport- en/of 

beweegaanbieder. Met deze regeling worden extra sportactiviteiten gestimuleerd die 

additioneel zijn aan het reguliere aanbod door inzet van gemotiveerde sport- en 

beweegaanbieders.  

 

Het zelf organiserend vermogen van de sport- en beweegaanbieders wordt versterkt.  

Om sportaanbieders te versterken, komen activiteiten in aanmerking die de inzet van 

vrijwilligers stimuleren, ledenwerving aanmoedigen of  het kader versterken. 

   

Met de uitvoeringsregeling krijgen organisaties inzicht in de subsidievoorwaarden. 

De selectiecriteria, de subsidieverstrekking, het subsidieplafond en de aanvraagtermijnen zijn 

vastgelegd in de uitvoeringsregeling, zodat de uitvoerende  organisaties weten waaraan zij 

moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De aanvragen die het best 

voldoen aan de criteria krijgen voorrang. 

 

Financiële paragraaf 

Het budget voor het Stimuleringsfonds Breedtesportactiviteiten is binnen de begroting 

geraamd, conform het raadsbesluit “Agenda voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen” 

(Reg.nummer 2015/29476).   

 

Het Sportstimuleringsfonds kent drie onderdelen ten behoeve van de breedtesport:   

a. Sportverenigingen in het sociaal domein 

b. Breedtesportactiviteiten 

c. Ouderensportfonds 

 

Hiervoor is totaal € 100.000 geraamd. De uitvoeringsregeling zoals genoemd in dit besluit, 

heeft betrekking op onderdeel b. Het subsidieplafond voor deze breedtesportactiviteiten is   

€ 50.000.  Het restende bedrag van het Sportstimuleringsfonds ad. € 50.000 wordt besteed via 

de ASV. 

 

De uitvoeringsregeling heeft geen verdere financiële consequenties 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

In geval het te besteden bedrag hoger of lager uitvalt, wordt dit opnieuw door het College 

bepaald. 

 

6. Uitvoering 

De uitvoeringsregeling wordt bekend gemaakt door een kennisgeving in de Stadskrant en het 

GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties). 

Aanvragen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit 

personen die geen subsidierelatie hebben met de gemeente Haarlem.  

 

 

7. Bijlagen 

Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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