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Kernboodschap  Organisaties kunnen, naast de twee indieningsdata, voor eenmalige activiteiten een 

maximaal subsidiebedrag van € 2000,-- aanvragen, vallend onder de 

Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten. Het betreft activiteiten die vanwege 

onvoorziene redenen tussentijds plaatsvinden. Het college is bevoegd de 

geactualiseerde uitvoeringsregeling vast te stellen.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving. De 

commissie wordt gevraagd of met deze uitwerking in de uitvoeringsregeling motie 

14.3 ‘Snelsubsidiëren en het hele jaar door’ aangenomen op 16 maart 2017, is 

afgedaan. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019  (2015/29476)  zoals besproken in de 

raad d.d. 2 april 2015 

- Agenda voor de Sport 2015-2019 (2015/073399)   

- Collegebesluit Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten (2015/138121),    

zoals besproken in het college van B&W d.d. 28 april 2015 

- Tussenrapportage Agenda voor de Sport 2015-2019  (2017/242352), zoals 

besproken in de commissie Samenleving d.d.2 november 2017 
Besluit College  

d.d. 5 december 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit  

1. De geactualiseerde ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ wordt 

vastgesteld, waardoor organisaties nu ook voor eenmalige activiteiten een 

subsidiebedrag van maximaal  € 2000,--  kunnen aanvragen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/02-april/19:30/Getekend-raadsstuk-Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/2-april/19:30/Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen/2015-073399-3-Bijlage-1-Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen-DEF-RAAD.docx
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015138121-2-Collegebesluit-Uitvoeringsregeling-Breedtesportactiviteiten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017242352-1-Evaluatie-Agenda-voor-de-Sport-2015-2016-2.pdf
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1. Inleiding  

Naar aanleiding van de bespreking over de sociale basisinfrastructuur in de commissie 

Samenleving in maart 2017, is in de raadvergadering van 16 maart 2017 een motie 

aangenomen over het mogelijk maken van een snelle afhandeling van eenmalige activiteiten 

met een bovengrens van € 2.000,--. De bestaande ‘Uitvoeringsregeling 

Breedtesportactiviteiten’ voor sport- en beweegaanbieders kent twee vaste momenten waarop 

aanvragen moeten zijn ingediend.  

De vertaling van de motie is in de bijgaande geactualiseerde ‘Uitvoeringsregeling 

Breedtesportactiviteiten’ opgenomen. Hiermee kunnen initiatieven met een kleiner budget tot 

maximaal € 2000,--, die vanwege onvoorziene redenen tussentijds plaatsvinden, tijdig tot 

uitvoering komen. Daarnaast vindt actualisatie van de uitvoeringsregeling plaats. Criteria 

worden duidelijker omschreven, zodat de aanvragen hieraan kunnen voldoen. 

De Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten is een uitwerking van de Agenda voor de 

Sport 2015-2019. De tussenrapportage van deze Agenda en de uitvoeringsregeling is in de 

raadscommissie Samenleving van 2 november 2017 besproken. 

  

2. Besluitpunten college 

1. De geactualiseerde ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ wordt vastgesteld, 

waardoor organisaties nu ook voor eenmalige activiteiten een subsidiebedrag van maximaal  

€ 2000,--  kunnen aanvragen.  

3. Beoogd resultaat 

De huidige ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ wordt aangepast, zodat eenmalige 

onvoorziene aanvragen van sportactiviteiten waarvoor maximaal € 2000,-- wordt 

aangevraagd en vóór de twee termijnen van de uitvoeringsregeling plaatsvinden, tussentijds 

kunnen worden ingediend.  

 

4. Argumenten 

De regeling sluit aan op de programmabegroting en de beleidsnota “Haarlem Sport, Agenda 

voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen” 

De ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ past binnen programma 1 

‘Maatschappelijke Participatie’ van de programmabegroting. In beleidsveld 1.1. ‘Onderwijs 

en Sport’ is de volgende doelstelling verwoord: ‘Sportverenigingen vervullen een 

maatschappelijke rol.’ Een instrument om de maatschappelijke rol van sportverenigingen te 

versterken en sport als middel in te zetten in het Sociaal Domein is het 

Sportstimuleringsfonds. Onderdeel van dit fonds is de ‘Uitvoeringsregeling 

Breedtesportactiviteiten’. Met deze uitvoeringsregeling kunnen sport- en beweegaanbieders 

een subsidieaanvraag doen die bijdragen aan het sportieve klimaat. Sportparticipatie van 

doelgroepen voor wie sport niet vanzelfsprekend is, wordt hierdoor gestimuleerd.  

 

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

De keuze om mee te doen aan de ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ ligt bij de 

uitvoerende sport- en/of beweegaanbieder. Het zelforganiserend vermogen van de sport- en 

beweegaanbieder wordt hiermee versterkt. Met deze regeling worden extra sportactiviteiten 

gestimuleerd die aanvullend zijn op het bestaande sportaanbod. Het gaat hierbij om extra 

activiteiten met een maatschappelijke relevantie en/of een sociaal versterkend effect. Om 

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

stimuleren, ledenwerving aanmoedigen, het kader versterken of sportparticipatie van 

doelgroepen verhogen. 
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De Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten is geactualiseerd. 

De Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten is in werking getreden in 2015. De helft van 

de aanvragen is afgewezen, omdat zij niet voldeed aan de criteria van de uitvoeringsregeling. 

Er werden bijvoorbeeld aanvragen gedaan voor bestaande activiteiten of er werd materiaal 

aangevraagd. Met een duidelijkere omschrijving van de criteria, is het de bedoeling dat het 

percentage afwijzingen wordt gereduceerd. Zo zijn er voorbeelden van doelgroepen genoemd 

in artikel 5.1, waarmee de bedoeling van de regeling is verduidelijkt: het stimuleren van sport 

bij groepen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. In artikel 5.2 is beschreven dat subsidie 

voor een activiteit slechts een maal kan worden aangevraagd. De strekking van de 

uitvoeringsregeling is hetzelfde gebleven. 

 

Met de geactualiseerde ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ kunnen organisaties 

onvoorziene sportactiviteiten ook tussentijds aanvragen.. 

De vertaling van de motie is in deze geactualiseerde ‘Uitvoeringsregeling 

Breedtesportactiviteiten’, gebaseerd op de Algemene subsidieverordening (ASV) 

opgenomen. De uitvoeringsregeling biedt nu ook de mogelijkheid om aanvragen voor een 

eenmalige activiteit waarvoor maximaal € 2000,-- wordt aangevraagd en die vanwege 

onvoorziene redenen vóór de twee termijnen plaatsvinden, tussentijds kunnen worden 

ingediend. Voor deze aanvragen tot maximaal € 2000,-, als inzet op actuele thema’s, gelden 

dezelfde criteria als voor aanvragen die twee maal in het jaar ingediend kunnen worden. Er 

wordt hierbij gestreefd naar een afhandelingstermijn binnen twee weken, doch uiterlijk 

binnen vier weken na registratie van de aanvraag. De regeling gaat per direct in. 

 

Financiën 

Het budget voor de Subsidie Breedtesportactiviteiten wordt binnen programma 1, 

Maatschappelijke ontwikkeling, van de begroting gedekt, conform het collegebesluit 

‘Uitvoeringsregeling Breedtesport’. De uitvoeringsregeling leidt tot een herschikking van de 

beschikbare middelen en wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het budgetplafond van aanvragen buiten de indieningsdata kan bereikt zijn vóór het eind van 

het jaar. 

De ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’ is geen open einde-regeling. Bij de twee 

indieningstermijnen wordt meer aangevraagd dan er toegekend kan worden. Daarom is een 

deelbudget van € 6000,-- gereserveerd voor aanvragen tot maximaal € 2000,--.  Dit bedrag is 

gebaseerd op de tussentijdse aanvragen in 2017. Er kan sprake zijn van uitnuttig van dit 

deelbudget gedurende het kalenderjaar.  

 

6. Uitvoering 

De sport- en beweegaanbieders en andere betrokkenen worden over dit besluit geïnformeerd 

en de media ontvangen een persbericht. De regeling wordt verder bekend gemaakt via de 

website van de gemeente, digitale media en met gebiedsgerichte communicatie. Op de 

website van de gemeente zijn de uitvoeringsregeling en een aanvraagformulier te 

downloaden.  

 

7. Bijlagen 

Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten  

 


