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Inleiding
Sport is een beleidsterrein dat niet los gezien kan worden van de brede
maatschappelijke agenda, zowel bij het rijk, als bij provincies en gemeenten. Sport
raakt aan integratie, want sport verbroedert. Sport hangt samen met zorg, omdat
bewegen in sterke mate bijdraagt aan de volksgezondheid. Sport hangt samen met
onderwijs- en welzijnsbeleid, want sport kan een belangrijke rol spelen bij de
vormgeving van brede scholen en dagarrangementen. Sport werkt aan imagovorming
van steden, want sport is een aandachtstrekker. En natuurlijk heeft sport een
intrinsieke waarde.
Zowel Rijk, Provincie en gemeente ontwikkelen een sportbeleid, zij hebben echter
verschillende verantwoordelijkheden.
Het Rijk
De verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is kaderstellend. Het sportbeleid richt
zich op de intrinsieke waarde van sport en het benutten van sport voor
maatschappelijke doelen. De sport moet daarvoor voldoende toegerust zijn. Zorg voor
de kwaliteit van het sportaanbod is een taak voor de rijksoverheid.
In september 2005 gaf het kabinet met haar nota “Tijd voor Sport”- Bewegen,
meedoen, Presteren een forse impuls aan sportstimulering en het benutten van
maatschappelijke doelen. Belangrijke thema’s in het rijksbeleid zijn Gezond door
sport, Meedoen door sport en Sport aan de top.
De Provincie
De Provincies willen een overheid zijn die bestuurlijk een actieve, complementaire, rol
speelt bij de aanpak van maatschappelijke problemen op regionaal niveau, samen met
anderen. Daarbij hebben ze vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
waar ook sport een rol bij kan spelen, een ondersteunende functie richting
gemeenten.
De Gemeenten
Lokaal sportbeleid is gericht op het scheppen van voorwaarden om te kunnen sporten
en bewegen. Het heeft ook als doel de sportdeelname van burgers te vergroten.
Gemeenten kunnen het sportbeleid zelf, maar vaak binnen de kaders van het rijk,
vanuit de specifieke lokale wensen ontwikkelen.
Gemeenten maken vaak onderscheid tussen sport als doel en sport als middel. Bij
sport als doel gaat het om zinvolle vrijetijdsbesteding. Bij sport als middel wordt sport
ingezet om doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken. Sport heeft
raakvlakken met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, welzijn, gezondheidszorg,
vrijwilligerswerk, integratie, ouderen en onderwijs.
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Provinciale focus
De provincie Utrecht laat in deze Collegeperiode duidelijk blijken aandacht te hebben
voor sport. Dit blijkt uit het coalitieakkoord:
”Het onderwerp sport willen we de komende jaren intensiveren en verbreden tot het
thema “bewegen” . We ontwikkelen hiervoor een programma waarmee we de
provincie in beweging houden en krijgen. Topsport stimuleert breedtesport. Daarom
zetten wij ons de komende periode in om, samen met de stad Utrecht,
topsportevenementen als het Jeugd Olympisch Festival en de Tour de France naar
Utrecht te halen”.
Deze uitvoeringsnota “Utrecht in Beweging” geeft vorm en inhoud aan het provinciale
sportbeleid voor de Collegeperiode 2008-2011.
“Meedoen is belangrijker dan winnen” is het motto van Pierre de Coubertin, de
oprichter van de moderne Olympische Spelen. Feitelijk karakteriseert hij hiermee de
impact van sport op de maatschappij in de 21ste eeuw. Sport brengt mensen samen,
of het nu gaat om top- of breedtesport. Het zet de maatschappij in beweging!
Ook al hebben wij als provinciale overheid geen wettelijke verantwoordelijkheid met
betrekking tot sport, wij zien wel het grote maatschappelijk belang. De afgelopen jaren
hebben wij niet voor niets Sportservice Midden Nederland (SMN) diverse projecten
laten uitvoeren. SMN heeft zich als tweede lijnsorganisatie op haar beurt vooral
gericht op de ondersteuning van de breedtesport in de provincie, zodat gemeenten en
sportverenigingen vele initiatieven konden ontplooien.
Wij willen aanvullend op het landelijke en gemeentelijke sportbeleid een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de sportinfrastructuur van de provincie Utrecht. Wij
richten ons daarom op ontwikkelingen, waar rijk en gemeenten niet of nauwelijks aan
toe komen en er bovendien een nauwe relatie met de provinciale beleidsterreinen
ruimtelijke ordening en maatschappelijke infrastructuur is.
Sport wordt naast doel ook vaak als middel ingezet om specifieke doelgroepen te
activeren. Sportverenigingen, onderwijs- cultuur- en welzijnsinstellingen werken
daardoor steeds meer samen. Naast het versterken van de sportinfrastructuur vinden
wij het daarom ook belangrijk nieuwe verbindingen tussen organisaties en samenhang
van beleidsterreinen te initiëren. Als laatste zullen wij ons sterk maken voor regionale
samenwerking. Het onderwerp sport en bewegen zal regelmatig terugkeren op de
Samenwerkingsagenda van provincie en gemeenten (bijlage 2).
Samen met sportaanbieders en gemeenten in Utrecht spant de provincie zich in om
zoveel mogelijk inwoners in beweging te hebben en te houden!
Hiervoor hebben wij vijf speerpunten benoemd:
1. Versterken van de sportinfrastructuur
2. Versterken van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport
3. Sport en ruimte
4. Sportstimulering voor specifieke doelgroepen.
5. Aanstormend talent in relatie tot breedtesport
De speerpunten worden in hoofdstuk 3 (Uitvoeringsprogramma) nader uitgewerkt.
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Uitdaging: Maatschappelijk ondernemerschap
Maatschappelijk ondernemen betekent op een creatieve wijze antwoorden vinden op
maatschappelijke vragen, ook in de sport. Het stimuleren van bewegen voor “niet
sportief actieve ouderen” vraagt een andere methodische benadering dan het
bereiken van bijvoorbeeld allochtone meisjes.
Maatwerk vraagt om deskundigheid en professionaliteit en vraagt binnen een
organisatie om hoogwaardig procesmanagement. Sportverenigingen en instellingen
moeten daar professioneel op aangesproken worden. Dit betekent niet dat ze aan elke
wens gehoor moeten geven, maar wel dat ze moeten beoordelen wat de beste
aanpak is en welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden daarbij horen.
In de bestuurlijke relatie tussen provincie en gemeenten, sportverenigingen en
instellingen betekent dit dat zij voldoende ruimte krijgen om op een geformuleerde
maatschappelijke vraag een antwoord te geven op basis van heldere kaders.
Binnen de kaders van deze uitvoeringsnotitie dagen we (sport)instellingen uit om met
sport- en bewegingsprojecten antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen.
Aanvragen en initiatieven vallen op door het aangaan van vernieuwende (bovenlokale
of regionale) samenwerkingsverbanden die leiden tot het versterken van de
sportinfrastructuur, sportstimulering van doelgroepen en nieuwe verbindingen van
twee of meer beleidsterreinen. De resultaten van projecten moeten een meerwaarde
hebben voor andere sportverenigingen en instellingen en bijdragen aan het
concretiseren van het geformuleerde maatschappelijke effect van de vastgestelde
speerpunt(en).
Financiën
Voor de uitvoering van dit beleid is voor de periode 2008-2011 in het Coalitieakkoord
een budget van € 3.000.000, = beschikbaar gesteld. Daarnaast is er voor de periode
2008-2011 nog een budget van € 450.000,= beschikbaar voor Sport en Lifestyle. In
deze uitvoeringsnotitie wordt een verdeling van dit budget aangegeven.
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Uitvoeringsprogramma
3.1

Versterken van de sportinfrastructuur

Achtergrond
De breedtesport heeft de afgelopen jaren een flinke impuls gehad door de
rijksstimuleringsregeling Breedtesportimpuls (BSI). De regeling had tot doel enerzijds
de sportinfrastructuur te versterken en anderzijds voorbeeldprojecten te ontwikkelen
die vernieuwende vormen van sportbeoefening stimuleren, waarbij dwarsverbanden
gelegd werden tussen verschillende sportaanbieders en met andere aan sport
gerelateerde sectoren.
Sportbeleid is vaak een ingewikkeld dossier voor uitvoerende organisaties.
Gemeenten vervullen bijvoorbeeld vaak een regierol bij het opstellen en uitvoeren van
sportbeleid (al dan niet afgeleid van het landelijke sportbeleid), maar lopen tegen
belangrijke maatschappelijke knelpunten aan.
Vrijwilligers en verenigingen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het
sportbeleid, maar ook zij hebben het met alle maatschappelijke veranderingen soms
moeilijk. Het besturen van sportverenigingen wordt bovendien steeds
gecompliceerder, denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving,
financieel management of accommodatiebeleid.
SMN heeft verenigingen en gemeenten de afgelopen jaren ondersteund en heeft
daarmee aan een grote behoefte voldaan. Willen wij als overheid een beroep kunnen
blijven doen op de georganiseerde sport in relatie tot bewegingsstimulering, dan blijft
professionele ondersteuning van SMN aan sportverenigingen noodzakelijk.
Kennis en kunde van buiten de sport.
De sportvereniging van de toekomst kijkt over haar grenzen heen en is altijd op zoek
naar innovatieve ondersteuning vanuit bijvoorbeeld bedrijfsleven of onderwijs.
Immers maatschappelijke verantwoord ondernemen betekent niet alleen actieve
sponsoring, maar kan ook het verlenen van diensten zijn.
Net als het bedrijfsleven is het onderwijs een sector met veel kennis in de meest brede
zin van het woord. Sport kan gebruik maken van de aanwezige kennis in het onderwijs
die, in combinatie met aanvullende stages in de sport, de sportverenigingen kan
vitaliseren. Wij willen zowel de sport, als het bedrijfsleven en het onderwijs uitdagen
raakvlakken te vinden om elkaar versterken.
Voor intensievere afstemming of samenwerking van gemeenten en provincie is het
bovendien van belang te beschikken over een provinciebrede analyse op het gebied
van sport en bewegingsbeleid (harde en zachte sportinfrastructuur). Doel van deze
analyse is de huidige stand van zaken rondom het gemeentelijke en provinciale
sportbeleid (harde en zachte infrastructuur) in kaart te brengen. Nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot ander sport- en bewegingsgedrag. De
vraag die gesteld kan worden is of de huidige sportinfrastructuur nog wel voldoet aan
de eisen van een maatschappij waarin sport, bewegen en gezondheid een steeds
belangrijkere plaats in neemt.
Instrumenten:
- Analyse sportbeleid gemeenten en provincie.
- Subsidie voor het versterken van de sportinfrastructuur
7
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VERSTERKEN VAN DE SPORTINFRASTRUCTUUR
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen en kennis
omtrent de (harde en zachte) sportinfrastructuur in de provincie te bundelen.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- digitaal sportloket

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Opdracht

Versterken sportinfrastructuur
-

Beleidsondersteuning sport & bewegen

- ondersteuning van sportbeleid voor
gemeenten
- netwerkbijeenkomsten
- ondersteuning van sportbeleid voor
sportverenigingen
-

Sportvrijwilligers

-

Innovatieve ontwikkelingen

- scholing, workshops en
kwaliteitszorg
- Samenwerkingsinitiatieven sport in
relatie met bedrijfsleven en onderwijs

-

Analyse sportbeleid gemeenten en

Onderzoeksrapportage in 2009

provincie
Beschikbare budget

3.2

€ 760.000.=

Versterken van samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport

Achtergrond
Na de BSI regeling stimuleert het ministerie van VWS met de BOS regeling (Buurt,
Onderwijs en Sport) meer duurzame samenwerking op lokaal niveau tussen
instellingen in de buurt. Doel van de regeling is jeugd en jongeren gedurende het
basis- en voortgezetonderwijs sportiever en gezonder te laten leven en problemen en
of problematisch gedrag te voorkomen.
In aanvulling op de BOS-regeling heeft het ministerie van VWS 14 proeftuinen
aangewezen, waaronder twee in provincie Utrecht (Sportconnextion in Utrecht en
Saestum in Zeist). Met deze projecten wordt gestimuleerd om nieuwe
sportmogelijkheden te ontwikkelen waardoor meer jongeren, maar ook specifiekere
doelgroepen uitgedaagd worden te bewegen. Traditionele sportactiviteiten spreken
specifieke doelgroepen vaak niet aan, maar een trendgevoelige, bij hun cultuur
passende bewegingsactiviteit wel!
Naast de BOS-regeling die door het Rijk gefinancierd wordt, willen wij organisaties
stimuleren producten en/of methodieken te ontwikkelen voor nieuwe
sportarrangementen, die ook elders in de provincie geïmplementeerd kunnen worden.
Nieuwe sportarrangementen kunnen georganiseerd worden door de georganiseerde
sport (1ste weg), sportscholen (2de weg) of andersoortige instellingen die sport als
middel willen gebruiken (3de weg).
Mede om de BOS-doelstelling te realiseren worden met ingang van 2008 gelden door
het Rijk beschikbaar gesteld om ten minstens 2.500 Combinatiefunctionarissen aan te
stellen. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is van
één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs,
sport en/of cultuur. De combinatiefuncties versterken de samenwerking tussen
8
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sectoren. Het binnen- en buitenschoolse aanbod van onderwijs, sport en cultuur wordt
verrijkt en activiteiten worden beter op elkaar afgestemd.
Deze combinatiefuncties kunnen een grote impuls zijn voor brede scholen, sport en
cultuur, maar tot nu toe is de uitvoering van de regeling voor veel organisaties erg
onduidelijk (o.a. functieomschrijving, werkgeverschap) en dat weerhoudt velen ervan
deze waardevolle functionarissen aan te stellen. Wij ondersteunen organisaties die
zich specifiek bezig houden met de problematiek rondom het werkgeverschap van
combinatiefuncties en zoeken (samen met gemeenten) actief naar een oplossing voor
de problematiek rondom het werkgeverschap.
Het beoefenen van sport is niet van zelfsprekend. Ongeveer 18.000 kinderen en
jongeren in de provincie Utrecht kunnen niet deelnemen aan het verenigingsleven
omdat de contributie niet opgebracht kan worden. In navolging op het landelijke beleid
is er ook een Jeugdsportfonds Utrecht. Een samenwerkingverband van het
bedrijfsleven, Oranjefonds, gemeenten en provincie om kinderen en jeugd de
gelegenheid te bieden wel lid te worden van een sportvereniging, ongeacht hun
financiële situatie. Wij blijven dit initiatief ondersteunen en stellen subsidie beschikbaar
voor de backoffice van dit project.
Instrumenten:
- Subsidie Sport en Bewegen jeugd
- Subsidie Nieuwe sportarrangementen
- Ontwikkeling combinatiefuncties
- Subsidie Jeugdsportfonds
VERSTERKEN VAN SAMENWERKING VAN BUURT, ONDERWIJS EN SPORT
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief geworden.
De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen waardoor sport en bewegen
in de wijk gestimuleerd is en integratie vergroot.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Informatievoorziening aan

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Opdracht

-

Subsidie

Versterken samenwerking buurt, onderwijs
sport
-

Sport en Bewegen jeugd

gemeenten
- Start BOS-projecten
-

Nieuwe sportarrangementen

-

Werkgeverschap combinatiefuncties

- Initiatieven samenwerking nieuw
sportaanbod
- Ontwikkeling van een
(dienstverlenend)
samenwerkingsverband en
deskundigheidsbevordering

-

Jeugdsportfonds

Beschikbaar budget

- Ondersteunen backoffice
€ 890.000,=
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3.3 Sport en ruimte
Achtergrond
Naast aandacht voor de zachte infrastructuur, is er ook aandacht voor de harde
infrastructuur, de sportaccommodaties in de provincie. Wij onderkennen de noodzaak
van een kwalitatief goed sportvoorzieningenaanbod. Sportaccommodaties vormen een
belangrijke randvoorwaarde voor sportbeoefening. Uit het onderzoek: “Ruimte voor
Sport”1 blijkt een kwalitatief en kwantitatief tekort aan voorzieningen voor sport en
bewegen. Meer kennis over de benutting van de accommodaties is daarom relevant.
Ook dient er aandacht te zijn voor differentiatie in regionaal verband.
Wij willen regionale afstemming en bovenlokale samenwerking tussen gemeenten en
sportbonden over de planning en gebruik van accommodaties initiëren en stimuleren.
Daarnaast willen wij, in samenwerking met betrokkenen, inzicht verschaffen in de
spreiding van de behoefte aan sportaccommodaties ( waar zijn ze te vinden, wat is de
kwaliteit en hoe worden ze gebruikt: opsporen van witte vlekken). Dit alles met als
doel een optimale benutting van sportaccommodaties in de provincie.
Bovendien willen we in het kader van ons kleine kernenbeleid aandacht voor het
ontwikkelen van multifunctionele voorzieningen in relatie tot sport en bewegen. We
nodigen gemeenten en lokale partijen in kleine kernen en wijken uit tot het ontwikkelen
van plannen om bestaande en culturele en maatschappelijke voorzieningen te
gebruiken als ontmoetingsplaats voor o.a. sport en bewegen.
Instrumenten:
- Onderzoek naar huidig en toekomstig gebruik van sportaccommodaties.
- Ontwikkelen van bovenlokaal sportgebruik
- Subsidie ontwikkeling multifunctionele voorzieningen
SPORT EN RUIMTE
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen waardoor
sport en bewegen activiteiten ook in kleine kernen mogelijk zijn.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Onderzoeksrapportage in 2009

-

Opdracht

Versterken harde sportinfrastructuur:
-

Onderzoek naar huidig en toekomstig
gebruik van sportaccommodaties ter
voorbereiding op toekomstig sportbeleid.

-

Ontwikkelen bovenlokaal sportgebruik

- Initiatieven ontwikkelen

-

Opdracht

-

Creëren van randvoorwaarden m.b.t.

- Opstarten van initiatieven voor

-

Subsidie

sport en bewegen voor multifunctionele

samenwerking

voorzieningen .

Beschikbaar budget

1

€ 480.000,=

Sport en Ruimte, Onderzoeksrapport NOC*NSF (november 2005)
10

UITVOERINGSNOTA “ UTRECHT IN BEWEGING”

3.4 Sportstimulering voor specifieke doelgroepen
Achtergrond
Het belang van sport en bewegen is algemeen bekend, het is gezond, het bevordert
maatschappelijke betrokkenheid en ontmoeting. Wij willen echter een extra impuls
geven aan specifieke doelgroepen, waarvan de sportdeelname achter blijft. Het
stimuleren van sportdeelname van projecten gericht op jeugd en jongeren (4-24 jaar)2,
mensen met een (lichamelijke) beperking, allochtonen en niet sportief actieve ouderen
heeft onze prioriteit.
Sportstimuleringsprojecten gericht op bovengenoemde doelgroepen zullen wij
financieel zullen ondersteunen. Voorwaarde is echter wel dat deze te ontwikkelen
projecten een meerwaarde voor de sportstimulering van de desbetreffende doelgroep
betekenen en de toegepaste methodiek en overgedragen wordt.
Voor de doelgroep met een lichamelijke beperking vinden we het wenselijk dat de
opgezette samenwerkingsverbanden uitgerold worden naar een provinciedekkend
netwerk voor sport.
Voor de doelgroep potentiële allochtone sporters is het wenselijk extra aandacht te
besteden aan sportstimulering voor allochtone meisjes door gebruik te maken
kansrijke interventiemethodes ontwikkelt in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
(NASB). De uitvoering ervan wordt door het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) gedaan, geeft een grote impuls aan sport en beweging in Nederland
en richt zich op “te-weinig-actieven”. Voor een dagelijkse dosis gezond bewegen
moeten alle mogelijkheden worden benut. Het NASB focust op de vijf belangrijke
aandachtsgebieden: wijk, school, werk, zorg en sport. De methodieken vanuit het
NASB kunnen een extra impuls geven aan sportstimulering van onze specifieke
doelgroepen. Wij willen het NISB uitnodigen om samen met betrokken instellingen
meer Utrechters te verleiden tot gezond bewegen.
Instrument:
- Subsidie voor sportstimulering doelgroepen
SPORTSTIMULERING VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen sportorganisaties,
onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief geworden. De provincie Utrecht
heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen deze doelgroepen intensief te benaderen.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Informatie voorziening en

-

Subsidie

Sportstimulering specifieke doelgroepen:
-

Jeugd en jongeren (4 tot en met 24 jaar)

inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders
-

Mensen met een lichamelijke beperking

- Uitrollen provinciedekkend netwerk

-

Subsidie

-

Allochtonen (in het bijzonder meisjes)

- Informatie voorziening en

-

Opdracht

-

Subsidie

-

Subsidie

inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders
-

Niet sportief actieve ouderen

- Informatie voorziening en
inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders

- Kansrijke interventies inzetten bij

- Via aandachtsgebieden wijk,

sportstimuleringsprojecten

school en sport.

Beschikbaar budget

€ 830.000,=

2

Volgens het CBS is de leeftijdsgrens van jongeren 24 jaar
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3.5 Aanstormend talent in relatie tot breedtesport
Achtergrond
Breedtesport en topsport versterken elkaar. Vele jonge sporters hebben het ideaal om
topsporter te worden. Dromen mogen niet in de kiem gesmoord worden. Talentvolle
kinderen moeten in de gelegenheid gesteld worden om dicht bij huis op niveau te
kunnen trainen. Niet alle sportverengingen zijn in staat dit te bieden. Wij vinden het
belangrijk dat jonge talentvolle sporters gestimuleerd worden in hun sportontwikkeling
en stellen subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van randvoorwaarden zodat de
“toekomst van Utrecht” zich dichtbij huis kan ontwikkelen. Wij denken hierbij aan het
ontwikkelen van een samenwerkingsverband van betrokken ouders van jonge
talenten, sportverenigingen en sportbonden, gemeenten en het Olympisch Netwerk.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen zijn van de schoolgaande leeftijd en
wonen en zijn actief verbonden aan een sportvereniging in de provincie. Bovendien
behoren ze tot de categorie ‘belofte’ of nationale belofte volgens de criteria van het
NOC*NSF. Ter ondersteuning van de individuele talenten stellen wij een subsidie voor
een talentenfonds beschikbaar. Bovendien stimuleren wij het organiseren van
stimulerende sportprogramma’s voor jeugd en jongeren gekoppeld aan
topsportevenementen. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is het in 2005
georganiseerde WK voetbal onder 20.
Instrumenten:
- Oprichten van een provinciaal talentenfonds jonge sporters
- Subsidie ter ondersteuning van initiatieven voor het ontwikkelen van talentencentra
voor jonge sporters
- Subsidie Side-events breedtesport in relatie met topsport

AANSTORMEND TALENT IN RELATIE TOT BREEDTESPORT
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen sportorganisaties,
onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief geworden. De provincie Utrecht
heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen om alle jonge sporttalenten een kans te bieden zich te
ontwikkelen tot toppers.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Ondersteuningsfonds individuele

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Subsidie

Stimuleren van jong sporttalent
-

Oprichten provinciaal talentenfonds

-

Door faciliteiten te creëren

sporters
- Met samenwerkingspartners het
ontwikkelen van ten minste 3
talentencentra in de provincie
- Het organiseren van breedtesport
- Side-events breedtesport in relatie met

activiteiten rondom

topsport

topsportevenementen

Beschikbaar budget

€ 490.000,=
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Uitvoering
Financieringssystematiek
In het uitvoeringsprogramma zijn de mogelijkheden voor samenwerking tussen
provincie, gemeenten, onderwijs- cultuur en sportinstellingen en bedrijfsleven
beschreven. Per speerpunt is aangegeven welk budget er beschikbaar is. Binnen de
financieringssystematiek van de provincie kan subsidie verleend of een opdracht
verstrekt worden. Voor opdrachtverstrekking ligt het initiatief bij de provincie. Om in
aanmerking te komen voor een subsidie worden partijen uitgenodigd
projectvoorstellen digitaal in te dienen. Hiervoor wordt een format ontwikkeld. Voor het
uitvoeringsprogramma “Utrecht in beweging” geldt de Tijdelijke regeling
Sportstimulering 2008-2011. Over de inzet van middelen in relatie tot de bereikte
prestaties wordt verantwoording afgelegd door middel van de systematiek zoals die
door de provincie Utrecht wordt gehanteerd.
4.2 Bestedingsoverzicht “Utrecht in beweging”
Programma

Financieringssystematiek

2008

2009

2010

2011

1. Versterken van sportinfrastuctuur
Beleidsondersteuning sport & bewegen

SMN

60.000

60.000

60.000

60.000

Sportvrijwilligers

SMN

60.000

60.000

60.000

60.000

Innovatieve ontwikkelingen

Derden

40.000

60.000

60.000

40.000

Analyse sportbeleid gemeenten en provincie

Opdracht

80.000

2. Vesterken Buurt, onderwijs en sport
Sport en bewegen jeugd

SMN

60.000

60.000

60.000

60.000

Nieuwe sportarrangementen

Derden

60.000

100.000

100.000

60.000

80.000

40.000

40.000

20.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

50.000

80.000

80.000

60.000

Combinatiefuncties
Jeugdsportfonds

Opdracht
SMN

3. Sport en ruimte
Onderzoek naar sportaccommodaties

Opdracht

Ontwikkelen bovenlokaal sportgebruik

Opdracht

Ontwikkeling multifunctionele voorzieningen

60.000

Derden

4. Sportstimulering specifieke doelgroepen
Sporten met een beperking

SMN

60.000

60.000

60.000

60.000

55+

SMN

60.000

60.000

60.000

60.000

30.000

60.000

60.000

30.000

25.000

60.000

60.000

25.000

Jeugd en jongeren (zie speerpunt 2)
Allochtonen

Opdracht

Kansrijke interventies NASB
5. Aanstormend talent in relatie tot
breedtesport

Derden

Sporttalentenfonds

Derden

25.000

50.000

50.000

25.000

Samenwerkingsverbanden

Derden

25.000

75.000

75.000

25.000

Side-events breedtesport in relatie met topsport

Derden

20.000

50.000

50.000

20.000

745.000 1.000.000

1.000.000

705000

Totaal
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4.3 Volgen van resultaten
Om de voortgang van het uitvoeringsprogramma te kunnen volgen wordt zowel de
voortgang op het proces als op de concrete resultaten per speerpunt bewaakt. Voor
wat betreft Provinciale Staten sluiten we aan bij de reguliere rapportagecyclus. In
aanvulling daarop willen we de Commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur jaarlijks
informeren door middel van een presentatie en desgewenst door het organiseren
van werkbezoeken.
4.4 Communicatie
In samenwerking met de afdeling Communicatie wordt het uitvoeringsprogramma
“Utrecht in beweging” een communicatieplan uitgewerkt dat aansluit bij de plannen
voor de andere programma’s (Sociale Agenda, Jeugd Centraal en Wel Thuis2).
Onder het motto “Samen maken we Utrecht mooier!” ligt het accent op de
kernboodschap van de provincie op Utrecht: kwaliteit, duurzaamheid,
toekomstigbestendige aanpak en samenwerken. Provincie en
samenwerkingspartners stemmen de communicatie rond dit uitvoeringsprogramma
gezamenlijk af. De pers wordt actief benaderd om het uitvoeringsprogramma en de
resultaten daarvan onder de aandacht te brengen.

14

UITVOERINGSNOTA “ UTRECHT IN BEWEGING”

Bijlage 1 Samenvatting uitvoeringsprogramma
1. VERSTERKEN VAN DE SPORTINFRASTRUCTUUR
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen en kennis
omtrent de (harde en zachte) sportinfrastructuur in de provincie te bundelen.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- digitaal sportloket

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Opdracht

Versterken sportinfrastructuur
-

Beleidsondersteuning sport & bewegen

- ondersteuning van sportbeleid voor
gemeenten
- netwerkbijeenkomsten
- ondersteuning van sportbeleid voor
sportverenigingen
-

Sportvrijwilligers

- scholing, workshops en
kwaliteitszorg

-

Innovatieve ontwikkelingen

- Samenwerkingsinitiatieven sport in
relatie met bedrijfsleven en onderwijs

-

Analyse sportbeleid gemeenten en

Onderzoeksrapportage in 2009

provincie
Beschikbare budget

€ 760.000.=

2. VERSTERKEN VAN SAMENWERKING VAN BUURT, ONDERWIJS EN SPORT
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief geworden.
De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen waardoor sport en bewegen
in de wijk gestimuleerd is en integratie vergroot.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Informatievoorziening aan

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Opdracht

-

Subsidie

Versterken samenwerking buurt, onderwijs
sport
-

Sport en Bewegen jeugd

gemeenten
- Start BOS-projecten
-

Nieuwe sportarrangementen

- Initiatieven samenwerking nieuw
sportaanbod

-

Werkgeverschap combinatiefuncties

- Ontwikkeling van een
(dienstverlenend)
samenwerkingsverband en
deskundigheidsbevordering

-

Jeugdsportfonds

Beschikbaar budget

- Ondersteunen backoffice
€ 890.000,=
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3. SPORT EN RUIMTE
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen waardoor
sport en bewegen activiteiten ook in kleine kernen mogelijk zijn.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Onderzoeksrapportage in 2009

-

Opdracht

Versterken harde sportinfrastructuur:
-

Onderzoek naar huidig en toekomstig
gebruik van sportaccommodaties ter
voorbereiding op toekomstig sportbeleid.

-

Ontwikkelen bovenlokaal sportgebruik

- Initiatieven ontwikkelen

-

Opdracht

-

Creëren van randvoorwaarden m.b.t.

- Opstarten van initiatieven voor

-

Subsidie

sport en bewegen voor multifunctionele

samenwerking

voorzieningen .

Beschikbaar budget

€ 480.000,=

4. SPORTSTIMULERING VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen deze
doelgroepen intensief te benaderen.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Informatie voorziening en

-

Subsidie

Sportstimulering specifieke doelgroepen:
-

Jeugd en jongeren (4 tot en met 24 jaar)

inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders
-

Mensen met een lichamelijke beperking

- Uitrollen provinciedekkend netwerk

-

Subsidie

-

Allochtonen (in het bijzonder meisjes)

- Informatie voorziening en

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Subsidie

inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders
-

Niet sportief actieve ouderen

- Informatie voorziening en
inhoudelijke ondersteuning voor
gemeenten en uitvoerders

- Kansrijke interventies inzetten bij

- Via aandachtsgebieden wijk,

sportstimuleringsprojecten

school en sport.

Beschikbaar budget

€ 830.000,=
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5. AANSTORMEND TALENT IN RELATIE TOT BREEDTESPORT
Maatschappelijk effect: Eind 2011 zijn meer (duurzame) samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen
sportorganisaties, onderwijsinstellingen en buurt en zijn er meer niet sportief actieve Utrechters sportief actief
geworden. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen om alle
jonge sporttalenten een kans te bieden zich te ontwikkelen tot toppers.
Onderwerp en activiteit provincie

Indicatoren

Financieringssystematiek

- Ondersteuningsfonds individuele

-

Subsidie

-

Subsidie

-

Subsidie

Stimuleren van jong sporttalent
-

Oprichten provinciaal talentenfonds

-

Door faciliteiten te creëren

sporters
- Met samenwerkingspartners het
ontwikkelen van ten minste 3
talentencentra in de provincie
- Het organiseren van breedtesport
- Side-events breedtesport in relatie met

activiteiten rondom

topsport

topsportevenementen

Beschikbaar budget

€ 490.000,=
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Bijlage 2 Overzicht verzoeken samenwerkingsagenda
Gemeente Houten
Titel: Verbreden sport tot thema bewegen
Context: Organisatie van 3 sport- en beweegcafés en inventarisatie van bewegen onder 50/55+ ers.
Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij 3 sport- en beweegcafés
en de inventarisatie van bewegen onder 50/55+’ers.
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven
Ambtelijk trekker: L. de Maat
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