
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de aan de Stichting SportSupport verstrekte rijkssubsidie uit de BOS-impuls

tranche 1 over de jaren 2005 tot en met 2008 (€ 600.000) vast te stellen.
2. SportSupport Kennemerland ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp: Vaststellen BOS-impuls tranche 1
Reg. Nummer: 2011/121918

1. Inleiding
Vanaf 2005 participeert de gemeente Haarlem in de Buurt-Onderwijs-Sport (BOS)-
impuls. De BOS-projecten worden op ons verzoek sinds 2005 door SportSupport in
de vijf stadsdelen uitgevoerd.

De BOS-impuls is een tijdelijke stimuleringsmaatregel 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.

De verantwoording van de SISA-regeling “BOS impuls, tranche 1” is middels de
SISA bijlage 2009 financieel verantwoord aan het Rijk. De gehele geldstroom over
de periode 2005 t/m 2008 wordt hiermee afgewikkeld. De SISA-geldstroom
bedraagt € 600.000,=. Daarbij moet de gemeentelijke co-financiering van
€ 600.000,= opgeteld worden, waardoor het totale te verantwoorden bedrag
€ 1.200.000,= is voor tranche 1.

De gemeentelijke co-financiering is reeds vastgesteld door het college.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de aan de Stichting SportSupport verstrekte rijkssubsidie

uit de BOS-impuls tranche 1 over de jaren 2005 tot en met 2008
(€ 600.000) vast te stellen.

2. Stichting SportSupport ontvangt daags na besluitvorming informatie over
dit besluit.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de
commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van dit collegebesluit wordt de BOS impuls tranche 1 volledig
vastgesteld en afgesloten.

4. Argumenten

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het rijksdeel van
tranche 1 vastgesteld.
Hiermee is de onzekerheid van € 600.000,=., zoals benoemd in Collegebesluit
2010/190878, weggenomen (zie bijlagen).

De prestaties zijn geleverd.
De sportactiviteiten die worden gefinancierd met bovenbedoelde subsidiegelden
vallen onder programma 4, beleidsveld 4.2.
De prestatieplannen zijn in opdracht van de gemeente door Stichting SportSupport
opgesteld.
Ieder jaar is er door ons inhoudelijk gerapporteerd aan het Rijk, op basis van
rapportages van Stichting SportSupport. De BOS-projecten zijn inhoudelijk naar

Collegebesluit



2

tevredenheid uitgevoerd. De inhoudelijke verantwoording aan het Ministerie van
VWS is door ons uitgevoerd.

5. Kanttekeningen

Toekomstig risico
De Rijksbijdrage voor Tranche 3 bedraagt € 200.000. Tranche 3 van de BOS-
impuls, looptijd 2007 t/m 2010, dient verantwoord te worden in 2012. Pas in 2012
zal duidelijk worden of het Rijk deze verantwoording goedkeurt.

6. Uitvoering
Na vaststelling van dit collegebesluit wordt Stichting SportSupport op de hoogte
gesteld middels een verleningsbeschikking, conform de Algemene
Subsidieverordening.

7. Bijlagen
Drie brieven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betreft
vaststelling Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS-impuls):

1. Kenmerk 2011/47869: project “Europawijk/Molenwijk”
2. Kenmerk 2011/47870: project “Haarlem Oost”
3. Kenmerk 2011/47871: project “Boerhave Meerwijk”

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester














