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Voorwoord
Voor het eerst in de geschiedenis van de provincie Gelderland ligt er een sportnota met bijbehorend uitvoeringsplan en een budget dat recht doet aan de plaats
die sport inneemt in de maatschappij en het belang dat de provincie hecht aan sport.
Sport speelt zich vooral af op het lokale niveau. Het is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De provincie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van
knelpunten en het versterken van de (lokale) sportsector door vanuit het sociale beleid ondersteuning te bieden aan gemeenten en sportaanbieders. Daarmee
draagt de provincie bij aan een beter sport- en bewegingsklimaat in Gelderland. Belangrijk, want inmiddels wordt algemeen onderschreven dat sport direct of indirect kan bijdragen aan het voorkomen of terugdringen van maatschappelijke problemen en gezondheidsrisico’s. De Gelderse Sport Federatie is de ‘hoofduitvoerder’ van het Gelders sportbeleid. Als ondersteuningsorganisatie helpt zij vooral gemeenten, GGD-en, sportbonden en sportorganisaties door het leveren van concrete en meetbare prestaties.
In het voorliggende herziene uitvoeringsplan 2006 – 2008 is dit zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt. Op 26 oktober jl. is de eerste versie van dit plan besproken in
de commissie Welzijn. Na behandeling bleek een nadere concretisering wenselijk. In deze herziene versie zijn gemaakte op- en aanmerkingen waar mogelijk verwerkt. De bijlage van het uitvoeringsplan, dat als werkdocument de basis hiervoor vormde, is eerder aan de leden van de commissie Welzijn via SIS toegezonden.
Verder zijn bij de behandeling van de Provinciale Begroting 2006 op 9 november jl. extra middelen vrijgekomen voor sport en bewegen. De financiële basis voor
de uitwerking van de beleidsnota ‘Speelveld in beweging’ is daarmee aanzienlijk verbeterd. Was er eerst alleen zekerheid over het jaarlijkse basisbudget van
616.710 euro, nu is het beschikbare budget verdubbeld tot circa 1.200.000 euro jaarlijks. Daarmee kan op meer beleidsdoelen en met meer middelen ingezet worden dan opgenomen in het oorspronkelijke uitwerkingsvoorstel 2006 - 2008.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Tabel 1. Thema’s en speerpunten ‘Speelveld in beweging’

Totstandkoming van het uitvoeringsplan

Nota sport en bewegen ‘Speelveld in beweging’
In 2004 is de eerste provinciale nota voor sport en bewegen: ‘Speelveld in
beweging’ vastgesteld. In de nota staat op welke thema’s de provincie via
sport en bewegen een bijdrage aan de maatschappij wil leveren. De aanleiding voor de nota ‘Speelveld in beweging’ waren allerlei ontwikkelingen binnen de sport en in de maatschappij die nadere beleidsmatige aandacht vragen. Bijvoorbeeld de toegenomen maatschappelijke betekenis van sport
(sport als middel), de grotere aandacht voor de gezondheid in relatie tot sport
en bewegen en ook de versterkte relatie tussen sport en het onderwijs. Verder
bleek ook de ‘houdbaarheidsdatum’ van het provinciale beleid voor sport en
bewegen te zijn verstreken. Er was behoefte om het beleid voor sport en bewegen opnieuw te formuleren en aan te passen aan de actuele ontwikkelingen.

Speerpunt

Gezondheid

Door sport en bewegen gezond

Onderwijs

Onderwijs in relatie tot sport en bewegen

Breedtesport

Sportparticipatie
Sport en vrijwilligers
Op weg naar de top
Sportinfrastructuur Gelderland*
Breedtesportimpuls voor gemeenten*

Sport en ruimte

Beweeg- en speelruimte voor de jeugd
Sportaccommodaties goed gespreid

Deze speerpunten zijn al uitgewerkt in de provinciale Breedtesportimpuls ‘Ondersteuningsimpuls
voor de Gelderse breedtesport’. In dit uitwerkingsvoorstel is er daarom beperkt aandacht aan
besteed.

Uitvoeringsplan 2006 - 2008
Als tweede stap is de beleidshoofdlijn in concrete doelen, activiteiten en resultaten uitgewerkt. Dit is in samenspraak met de Gelderse Sport Federatie, als
uitvoerder van het provinciale sportbeleid, gedaan. Daarbij is ook in beeld
gebracht wat de kosten zouden zijn. Vervolgens is gekeken naar de beschikbare middelen. Daaruit bleek dat keuzes nodig waren. Rekening houdend met
het nieuwe rijksbeleid voor sport, is afgewogen hoe het provinciale sportbeleid
de komende periode kon worden uitgevoerd. Deze nadere prioritering is vastgelegd in dit uitvoeringsplan 2006 – 2008.

Vier beleidsthema’s
1
In de nota ‘Speelveld in beweging’ is op hoofdlijnen het provinciale beleid
voor sport en bewegen tot en met 2008 uiteengezet. Aan de hand van vier
beleidsthema’s, vertaald in negen speerpunten, is deze hoofdlijn geschetst
(zie tabel 1). Ook de mogelijke bandbreedte voor het sportbeleid is daarbij
aangegeven.

1

Thema

Extra middelen
Tijdens de begrotingsbehandeling 2006 op 9 november 2005 (PS2005-895)
zijn de volgende voorstellen die betrekking hebben op sport, gehonoreerd:
• Continuering Gelderse Breedtesportimpuls: eenmalig 157.000 euro;

de nota ‘Speelveld in beweging’ is te vinden op www.gelderland.nl (pagina ‘Beleid’, vervolgens
‘Welzijn en Zorg’).
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•
•
•

(huidige budget ca. 67 miljoen euro). Dit bedrag loopt op tot circa 100 miljoen
euro in 2010.

Uitvoering van sportthema’s ‘Sport gezondheid’ en ‘Beweeg-/speelruimte
jeugd’: eenmalig 450.000 euro;
Aanvulling op uitvoering van sportthema’s ‘Sportparticipatie’ en ‘Vrijwilligers’: eenmalig 600.000 euro;
Gelders Actieplan ‘Meer bewegen, goed eten, minder wegen’: eenmalig
450.000 euro.

1.3

De nota ‘Speelveld in beweging’ en het uitwerkingsvoorstel 2006 – 2008 is
afgestemd met de Gelderse gemeenten. De gemeenten hebben de nota positief ontvangen. Deze sluit qua thema’s en doelen goed aan bij het gemeente2
lijke beleid.

Omdat het uitvoeringsplan 2006 – 2008 nog nader zou worden geconcretiseerd, was het mogelijk de gehonoreerde voorstellen hierin mee te nemen.
Door de voorstellen zijn de financiële middelen voor sport en bewegen verdubbeld. Hierdoor kunnen nu ook de beleidsdoelen ‘Door sport en bewegen
gezond’ en ‘Beweeg- en speelruimte voor de jeugd’ die eerder niet waren
geprioriteerd, worden uitgewerkt. Ook is hierdoor extra inzet mogelijk op de
beleidsdoelen ‘Onderwijs in relatie tot sport en bewegen’, ‘Sportparticipatie’ en
‘Sport en vrijwilligers’. Gezien het beschikbare budget is besloten de speerpunten ‘Op weg naar de top’ en ‘Sportaccommodaties goed gespreid’ niet te
prioriteren.

1.2

Afstemming met gemeenten

1.4

Leeswijzer

De thema’s en beleidsdoelen zijn nader uitgewerkt en geconcretiseerd en
beknopt weergegeven in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk is steeds per thema
aangegeven wat het doel is, er is een korte toelichting en verder wordt aangeven wat de provinciale inzet is. Ook de belangrijkste subdoelen en beoogde
resultaten zijn genoemd.
In hoofdstuk 3 staat welke incidentele en structurele provinciale middelen er
zijn om de beleidsdoelen uit te voeren. Ten slotte is aangegeven hoe de komende periode de provinciale inzet is verdeeld over de beleidsdoelen.

Aansluiting op landelijk sportbeleid

De provinciale nota ‘Speelveld in beweging’ en het uitvoeringsplan sluiten
goed aan bij de nieuwe kabinetsnota sport ‘Tijd voor sport; Bewegen, Meedoen, Presteren’ (Ministerie van VWS, september 2005). Hierin komt duidelijk
naar voren dat de rijksoverheid sport en bewegen belangrijk vindt voor de
samenleving. Behalve dat sport goed is voor de gezondheid, biedt zij mogelijkheden voor integratie, overdracht van normen en waarden, werkgelegenheid en tolerantie. De nota kent drie hoofdthema’s: ‘Gezond door sport’,
‘Meedoen door sport’ en ‘Sport aan de top’. Daarnaast besteedt het kabinet
de komende jaren ook aanzienlijk meer geld aan sport. In 2006 heeft het Ministerie van VWS hiervoor al 95,8 miljoen euro in de begroting opgenomen

2
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Zie voor de reactienotitie op ‘Speelveld in beweging’ www.gelderland.nl pagina ‘Beleid’,
vervolgens ‘Welzijn en Zorg’.

Hoofdstuk 2 Uitwerking beleidsdoelen: beknopte
weergave
2.1

Operationalisering speerpunten

In de volgende paragrafen zijn de nader uitgewerkte beleidsdoelen van
‘Speelveld in beweging’ beknopt beschreven. Per speerpunt komen de volgende onderdelen aan de orde:
• het doel van het speerpunt;
• een korte situatieschets;
• de beschikbare financiën;
• de belangrijkste subdoelen;
• per subdoel het belangrijkste resultaat en de bijbehorende inspanningen.
(N.B. Voor de uitgebreide weergave van alle (sub)doelen, resultaten en inspanningen wordt verwezen naar het oorspronkelijke uitwerkingsvoorstel en
naar de bijlage die eerder via het SIS aan de leden van de commissie Welzijn
is toegezonden.)
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2.2

Thema Gezondheid: ‘Door sport en bewegen gezond’

zondheidsbeleid op te stellen, waarin nadere invulling wordt gegeven aan de
gemeentelijke taken op het gebied van collectieve gezondheidspreventie.

Doel
Het doel is: ‘het tegengaan van lichamelijke inactiviteit en het stimuleren van
een actieve en gezonde leefstijl van de Gelderse burger’.

Beschikbare financiën 2006 – 2008
De beschikbare subsidie tot en met 2008 bedraagt 132.000 euro.

Situatieschets
Sport en bewegen heeft een positief effect op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid, de fitheid en het sociale en persoonlijke welbevinden. Sport
draagt bij aan een gezonde leefstijl en een gezonde samenleving. Niet iedereen slaagt er in een actieve en gezonde leefstijl te realiseren. De helft van de
Nederlandse bevolking beweegt onvoldoende. Er is sprake van bewegingsarmoede. Vooral bij kinderen ontstaan hierdoor ernstige gezondheidsproblemen. Overgewicht is een snel groeiend probleem. Dit wordt alleen maar erger
als er niets wordt gedaan. Zeker gezien de voorspelde toename van welvaarts- en ouderdomsziekten in combinatie met minder bewegen. Amerika is
het afschrikwekkende voorbeeld.
De provincie ambieert dat de keuze voor een gezonde en actieve leefstijl de
logische keuze van de burger zelf wordt en blijft. Deelname aan sporten in
georganiseerd en ongeorganiseerd verband is daarbij belangrijk. Maar ook
het onderwijs speelt een rol. De school legt de basis voor het toekomstige
gedrag. Zij biedt bij uitstek een goede infrastructuur voor sport en bewegen.
Samenwerken met mensen uit de buurt en wijk en de sportverenigingen vergroot daarbij de mogelijkheden. Maar ook andere randvoorwaarden tellen,
zoals voldoende goede sportaccommodaties en mogelijkheden voor buitenspelen, bijvoorbeeld in de vorm van voldoende sport- en speelpleintjes.
Gemeenten, samen met de GGD’en, spelen een sleutelrol in de totstandbrenging van lokaal beleid gericht op de vergroting van de gezondheidswinst door
sport en bewegen. Zij hebben de wettelijke verplichting om een lokaal ge-
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Doel

Subdoel

Inspanning

Resultaat

Het tegengaan van
lichamelijke inactiviteit en het stimuleren van een
actieve en gezonde leefstijl van de
Gelderse burger.

Ondersteuning en advisering van gemeenten
en GGD’en bij opstellen, vormgeven en uitvoeren van integraal lokaal gezondheidsbeleid, waarin bijzondere aandacht is voor sport,
bewegen en gezondheid.

Overzicht maken van alle (landelijke) projecten die qua
doelstelling aansluiten op de doelstelling van '
door sport
en bewegen gezond'
. Een stappenplan maken waarmee
ondersteuning geboden kan worden aan gemeenten die
nog geen integraal lokaal gezondheidsbeleid hebben.

Minimaal 25 projecten uitgevoerd in de periode 2005 tot
en met 2008 in minimaal 25 gemeenten gericht op ‘de
relatie (veilig) sporten, bewegen en gezondheid’ door de
GSF (zoals Scala, sportief wandelen, de gezonde sportvereniging).

Aandacht in lokaal/ regionaal gezondheidsbeleid voor specifieke doelgroepen (jeugd/ jongeren, mensen met lage SES, jongeren/volwassenen met overgewicht, ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten) met betrekking tot het thema sport, bewegen en
gezondheid.
Intersectorale samenwerking op lokaal/regionaal niveau rondom thema sport,
bewegen en gezondheid (sport, volksgezondheid, ouderen- en gehandicaptenbeleid, welzijn).
Beleidsmatige samenwerking tussen GSF,
GGD’en en gemeenten in Gelderland als het
gaat om het thema sport, bewegen en gezondheid (bevorderen actieve leefstijl / tegengaan inactiviteit).

Ontwikkeling nieuwe projecten gericht op specifieke doelgroepen eventueel in samenwerking met (regionale)
GGD’en, GGD Nederland, NIGZ en/of landelijke sportorganisaties (zoals NOC*NSF en NISB).

Jaarlijks 5 activiteiten (bijv. fitheidstest) per specifieke
doelgroep georganiseerd (bijvoorbeeld per fitheidstest
deelname 250 senioren, minimaal 50% volgt het sportprogramma en na 3 jaar dient minimaal 50% zelfstandig
te sporten of bewegen).

Gemeenten stimuleren om structureel intersectoraal overleg te voeren, GSF kan aanjaagfunctie hebben en kenbaar maken wat sport en bewegen voor de diverse beleidsterreinen kan betekenen en/of GSF kan gespreksleider zijn.
GSF organiseert 2 keer per jaar voor elk van de zes regio'
s een regionaal overleg rondom dit thema, voorbereiding van het overleg in samenwerking met enkele gemeenten en de (regionale) GGD (zoveel mogelijk aansluiten bij het intergemeentelijke overleg dat al bestaat).

Inzicht in de gezondheidssituatie in Gelderland in relatie tot lichamelijke inactiviteit en
een actieve leefstijl en de resultaten van beleid.

Voor effectmeting onder inwoners van Gelderland zo veel
mogelijk aansluiten bij bestaande landelijke en regionale
onderzoeken, zoals de jeugdmonitor (E-MOVO) en de
Richtlijn Sportdeelname Onderzoek.

Minimaal 50% van de Gelderse gemeenten heeft op lokaal niveau structureel intersectoraal overleg over het
thema sport, bewegen en gezondheid waaraan gemeentelijke beleidsmedewerkers en bestuurders sport, volksgezondheid en welzijn deelnemen.
Een beter en structureel samenwerkingsverband tussen
GSF, GGD’en en gemeenten rondom thema sport, bewegen en gezondheid en regionaal overleg over dit thema
waaraan minimaal 50% van de Gelderse gemeenten
deelnemen, waarvoor de provincie (via de GSF) het initiatief neemt en waarbij ook de (regionale) GGD als partner
aanwezig is.
In 2006 en 2008 eenmalig de NNGB (Nederlandse Norm
Gezond Bewegen) in beeld gebracht voor de inwoners
van Gelderland op basis van beschikbare landelijke en
regionale onderzoeksgegevens.
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2.3

Thema Onderwijs: ‘Onderwijs in relatie tot sport en
bewegen’

leiden tot een samenhangend geheel van activiteiten, waarmee een actieve
leefstijl kan worden bevorderd en achterstanden van jeugdigen in buurten en
wijken kan worden tegengegaan. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Gemeenten vormen in dit proces de lokale regisseurs.

Doel
Het doel is tweeledig: ‘kinderen vanaf hun eerste levensfase tot en met middelbare schoolleeftijd actief stimuleren tot een actieve leefstijl’ en daarnaast
‘het tegengaan van achterstanden bij jeugdigen in buurten en wijken waarbij
sport en bewegen een rol kan spelen’.

Beschikbare financiën 2006 – 2008
De beschikbare subsidie tot en met 2008 bedraagt 192.000 euro.

Situatieschets
Om de bewegingsarmoede van de jeugd tegen te gaan, moet de Gelderse
jeugd worden gestimuleerd tot een actieve leefstijl. Daarnaast kan sport en
bewegen helpen om achterstanden bij jeugdigen (bijvoorbeeld op het vlak van
onvoldoende bewegen, gezondheid, welzijn, opvoeding en onderwijs) in bepaalde wijken te bestrijden. De school en ook de buurt spelen een belangrijke
rol bij het ontwikkelen van een actieve en sportieve leefstijl door de jeugd.
Daarom is het belangrijk dat er naast het aanbod van sportverenigingen, voldoende structureel aanbod aan lichamelijke opvoeding en sport is in het onderwijs. Een opwaardering van het sport- en bewegingsaanbod voor de jeugd
in en rondom de school, in de buurt en wijk, is nodig. Het gaat dan zowel om
de inrichting van de woonomgeving (uitdagende sport- en speelpleintjes), als
ook om de mogelijkheden die op school (bewegingsonderwijs, na- en buitenschoolse activiteiten), in de wijk (sportbuurtwerk) of regio worden geboden.
Maar het gaat ook om het stimuleren van het gebruik van de fiets of de ‘benenwagen’ als transportmiddel (het alledaags bewegen).
In de praktijk is er op lokaal niveau nog weinig aandacht voor structurele samenwerking tussen de relevante partijen in de buurt (wijkbewoners, buurtverenigingen), het onderwijs (basis- en middelbare scholen) en de sport (verenigingen). Een betere samenwerking en afstemming tussen deze lokale organisaties die samen de BOS driehoek (Buurt, Onderwijs, Sport) vormen, moet
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Doel

Subdoel

Inspanning

Resultaat

Kinderen vanaf
hun eerste levensfase tot en met
middelbare schoolleeftijd actief stimuleren tot een actieve leefstijl en daarnaast het tegengaan van achterstanden van jeugdigen in buurten en
wijken waarbij
sport en bewegen
een rol kan spelen.

Op maat ontwikkelen en uitvoeren van projecten die bijdragen aan een actieve leefstijl met
aandacht voor achterstanden en de verbetering van de werkwijze en het aanbod binnen
een doorlopende bewegingsstimuleringslijn.

Voorlichting verzorgen over belang van bewegen en thema overgewicht, het maken van sportprogramma’s in
samenwerking met sportbonden en sportaanbieders, het
uitvoeren beweegprogramma’s in de doorlopende bewegingsstimuleringslijn en het betrekken van ouders.

In 2008 is er een database ontwikkeld waarin verschillende projecten zijn opgenomen, is in 2006 een lesmodule
Obesitas binnen het BIOS project (Bewegen In Onderwijs
en Sport) ontwikkeld, zijn 1x per 2 jaar (2006 + 2008) alle
Gelderse gemeenten door middel van een werkbijeenkomst geïnformeerd over verschillende projecten en zijn
op 25 Gelderse VO scholen (vooral vmbo) structurele
samenwerkingsprogramma’s gerealiseerd tussen school
en sportaanbieders (o.a. door jaarlijks terugkerende
schoollympiades).

Meer samenwerking op lokaal niveau binnen
de driehoek buurt, onderwijs en sport (BOS)
en in de doorlopende bewegingsstimuleringslijn.

Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en
het ontwikkelen van projecten waarin ouders een rol vervullen, evenals het opzetten van een centrale kennisbank
waarin projecten binnen de BOS werkwijze worden getoond en verduidelijkt.

Van de Gelderse gemeenten heeft 30% een sportstimuleringsplan waarbij de actieve leefstijl wordt bevorderd
binnen de doorlopende (leer)lijn van bewegingsmogelijkheden voor jeugd en jongeren. In 50% van de gemeenten
is er een samenwerkingsprogramma tussen de basisscholen en sportaanbieders gerealiseerd.

In beeld brengen van de wijze waarop op dit
moment binnen Gelderse gemeenten sprake
is van en kansen zijn voor een ‘doorlopende
bewegingsstimuleringslijn’.

Stimuleren van gemeenten om deze bewegingsstimuleringslijn toe te passen en te analyseren hoe de stand van
zaken op dit moment is.

In 2008 is 70% van de Gelderse gemeenten doorgelicht
en is voor 60% van de gemeenten een verbeterplan geschreven, waarbij 35% van de gemeenten de verbeterplannen al heeft doorgevoerd en geëvalueerd.
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2.4

Thema Breedtesport

geert sport als ontmoetingsplaats voor velen. Verschillen tussen burgers in
opleiding, religie, politieke kleur, klasse, seksuele geaardheid of kleur worden
in de sport overbrugd. Mensen met een beperking kunnen er via de sport
weer bij gaan horen. Sport kan bijdragen aan een groter zelfbewustzijn en een
volwaardige plaats in de samenleving. Belemmeringen die mensen met een
beperking verhinderen deel te nemen aan sport en bewegen, moeten worden
verminderd. Ook wil de provincie bevorderen dat mensen van allochtone
afkomst meer van het bestaande sportaanbod gebruik maken en actief zijn als
vrijwilligers. Er liggen niet alleen kansen binnen de georganiseerde sport om
de sportdeelname te stimuleren. Ook daarbuiten doen zich mogelijkheden
voor (sportbuurtwerk in wijken, op scholen, etc.).

Onder de noemer ‘Breedtesport’ vallen drie speerpunten: sportparticipatie van
groepen die hierin achterblijven, de vrijwilligers die de sport draaiende houden
en de sporttalenten, ‘op weg naar de top’, als schakel tussen de breedte- en
de topsport.

2.4.1 ‘Sportparticipatie’
Doel
Het doel is: ‘Stimuleren en bieden van ondersteuning aan sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke groepen die in de sportparticipatie achterblijven’.

Beschikbare financiën 2006 – 2008
De beschikbare subsidie tot en met 2008 bedraagt 1.731.519 euro.

Situatieschets
De kerntaak van het provinciale beleid voor sport en bewegen is het stimuleren van groepen die wat betreft deelname aan sport en bewegen achterblijven
(ouderen, minderheden, jeugd en mensen met een beperking). Prioriteit ligt
daarbij bij de jeugd. ‘Jeugd’ staat nadrukkelijker dan tevoren op de politieke
en maatschappelijke agenda. In toenemende mate is het besef aanwezig dat
voor een betere samenleving investeren in de jeugd noodzakelijk is. Dit geldt
zeker voor sport en bewegen. Bij de jeugd dient de basis te worden gelegd
voor het gedrag in de toekomst. Om bewegingsarmoede te voorkomen moeten jeugdigen al van jongs af aan worden gestimuleerd tot bewegen en tot
een actieve leefstijl (‘doorlopende stimuleringslijn bewegen en sport’). Verdere
prioriteit ligt bij de sportparticipatie van ouderen. Er komen immers steeds
meer ouderen en minder jongeren. Dit heeft aanzienlijke doorwerking op
vraag en aanbod van sport en bewegen.
Sport en bewegen draagt ook bij aan de integratie van specifieke groepen of
individuen en aan de sociale samenhang. In de sportieve samenleving fun-
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Doel

Subdoel

Inspanning

Resultaat

Stimuleren en bieden
van ondersteuning aan
sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke groepen die in de
sportparticipatie achterblijven.

Verbeteren van de relatie tussen voortgezet
onderwijs en sportaanbiedende organisaties
door middel van CU!@school.

Contacten leggen met scholen en sportaanbieders,
ontwikkelen en uitvoeren van sportstimuleringsprogramma’s in samenwerking met sportbonden en
sportaanbieders (geven uitvoering aan clinic’s en sportstimuleringsactiviteiten).

Op 25 Gelderse scholen (m.n. vmbo) voortgezet onderwijs zijn structurele samenwerkingsprogramma’s tussen
school en sportaanbieders.

Doorontwikkeling en uitvoering GALM methode (Groningen Actief Leven Model).

Gemeenten stimuleren beleid te maken dat erop gericht
is 50+ plussers zo lang mogelijk actief te laten zijn. Per
gemeente situatie in kaart brengen en actieplan opstellen.

Minimaal 120 inwoners van 55 jaar en ouder van minimaal 5 gemeenten (totaal 600 mensen) doen mee aan
GALM en na afronding van het GALM traject is minimaal
50% sportief actief (totaal 300 mensen).

Stimuleren dat mensen van allochtone afkomst meer deelnemen aan het reguliere
sportaanbod, vooral in de groepen die nu nog
(te) weinig bewegen (zoals meiden/vrouwen
en ouderen).

Werven van mensen met allochtone afkomst voor deelname aan regulier aanbod. Bij activiteiten gericht op
jeugd en jongeren en ouderen specifieke aandacht besteden aan werving van allochtone deelnemers.

In 10 gemeenten heeft een sportstimuleringsprogramma
plaatsgevonden in samenwerking met 5 verenigingen
per plaats en in 10 projecten voor ouderen is specifieke
aandacht besteed aan allochtone ouderen met als effect
dat 10% van het totale aantal deelnemers van allochtone afkomst is.

Meer sport- en bewegingsactiviteiten die
aansluiten bij de wensen van mensen met
een handicap.

Alle mogelijkheden voor sporten met een beperking in
Gelderland opnemen in de digitale sportwijzer, zodat de
doelgroep er bekend mee kan worden. Gemeenten
stimuleren om gezamenlijk aandacht te hebben voor het
sport-/beweegaanbod van deze groep.

Een up-to-date digitale sportvraagwijzer is ontwikkeld
waarin alle mogelijkheden voor sporten met een beperking in de provincie zijn opgenomen en die via het digitale sportloket voor iedereen toegankelijk is.
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2.4.2 ‘Sport en vrijwilligers’
Doel
Het doel is: ‘vergroten van het vrijwilligerspotentieel en het versterken van het
vrijwilligersbestand binnen de sportinfrastructuur’.
Situatieschets
Ondanks dat circa 1 miljoen vrijwilligers actief zijn in de sport in Nederland,
geeft circa 45 procent van de sportverenigingen aan een tekort aan vrijwilligers te hebben. Door privatisering van sportaccommodaties, een hardnekkig
tekort aan bestuurlijk kader en de toegenomen concurrentie op de vrijetijdsmarkt, is de positie van de georganiseerde sport de laatste jaren verzwakt.
Zonder voldoende toegeruste sportverenigingen komt de wens tot versterking
van de maatschappelijke betekenis van de sport niet tot zijn recht. Continuering van de beleidsaandacht van de overheid voor vrijwilligerswerk lijkt evident. Maatschappelijke trends (zoals de veranderende inzetbaarheid van vrijwilligers) en demografische ontwikkelingen (zoals de vergrijzing van het vrijwilligerskorps en de opkomst van de multiculturele samenleving) die de vrijwilligersorganisaties in de sport voor belangrijke uitdagingen stellen, vragen zelfs
om een intensivering van de beleidsaandacht. Het is voor sportverenigingen
niet eenvoudig om op deze ontwikkelingen goed in te spelen en hulp is dan
ook noodzakelijk. Bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) professionalisering. De
inzet van betaalde krachten kan het groeiende gebrek aan organisatorische
continuïteit in verenigingen compenseren. Ook is het wenselijk jongeren en
allochtonen meer bij het vrijwilligerswerk in de sport te betrekken. De deelname van deze groepen aan het vrijwilligerswerk neemt af of is nog steeds beperkt. Ouderen zijn, in tegenstelling tot de jongere leeftijdsgroepen, steeds
meer tijd gaan steken in vrijwilligerswerk. Gezien de vergrijzing en het feit dat
een groeiend aandeel van de bevolking uit vitale, hoger opgeleide ouderen
bestaat, liggen hier zowel kansen voor versterking van de maatschappelijke
participatie van ouderen, als voor de vrijwilligersinzet.

Beschikbare financiën 2006 – 2008
De beschikbare subsidie tot en met 2008 bedraagt 543.000 euro.

Doel

Subdoel

Inspanning

Resultaat

Vergroten van het
vrijwilligerspotentieel
en versterken van het
vrijwilligersbestand
binnen de sportinfrastructuur.

Versterken van het vrijwilligersbeleid in de
sport.

Het inrichten van het onderwerp “vrijwilligers in de
sport”in een elektronisch sportloket. Uitgangspunt is
hierin mee te gaan met de ontwikkeling van het Gelders
Sport Loket door de Gelderse Sport Federatie.
Het in samenwerking met landelijke, - provinciale, - en
lokale (sport)organisaties ontwikkelen en uitvoeren van
scholingen, cursussen voor het (potentiële ) vrijwillige
kader in de sport.

Versterken van de sportinfrastructuur door
het realiseren van taakverlichting voor sportverenigingen.

Contacten leggen met gemeenten, sportbonden en
sportverenigingen betreffende de inzet van een verenigingsmanager en het ontwikkelen en beschrijven van
de organisatiestructuur en functieprofiel betreffende de
inzet van een verenigingsmanager.
Het ontwikkelen van producten en diensten die een
bijdrage leveren aan taakverlichting voor sportverenigingen.
Het in samenwerking met landelijke, provinciale en
lokale ondersteuningsorganisaties ontwikkelen en uitvoeren van producten en diensten die een bijdrage leveren aan het werven en behouden van specifieke doelgroepen voor vrijwilligerswerk in de sport zoals: jongeren, senioren en allochtonen

Een volledig operationeel frontoffice (elektronisch sportloket) gerealiseerd waar sportvrijwilligers informatie
kunnen vinden over vrijwilligerswerk, provinciale campagne gevoerd tav de vrijwilligers in de sport (“je bent
goed bezig in de sport”, campagne NOC*NSF) algemeen en voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, allochtonen) en min. 150 vraaggerichte ondersteuningstrajecten geboden op het gebied van sportvrijwilligersbeleid.
Minimaal 10 clusters van sportverenigingen zijn professioneel ondersteund door middel van verenigingsmanager en getekende samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten, sportverenigingen en bedrijfsleven zijn
gerealiseerd voor opzet van support lokaal (voorbeeld:
Support Ede).

Stimuleren van deelname van specifieke
groepen aan het vrijwilligerswerk in de sport
(ouderen, jongeren en allochtonen).

Stimuleren van samenwerking tussen de
ondersteuning van het algemene vrijwilligerswerk en dat van de sport.

Contacten leggen tussen gemeenten, steunpunten vrijwilligerswerk, sportservicepunten.

Stimuleren van specifieke aandacht voor
sportvrijwilligers binnen het gemeentelijke
vrijwilligerswerkbeleid.

Het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen
c.q. afstemmen van het vrijwilligers, - sportbeleid.
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Minimaal 180 sportverenigingen participeren binnen het
project maatschappelijke stages, er is een pilotproject
‘senioren-jongeren’ gerealiseerd waarvan methodiek
verder verspreid is en er zijn ondersteuningsmaterialen
ontwikkeld voor sportverenigingen voor het werven en
behouden van jongere, senioren en allochtone sportvrijwilligers.
Getekende samenwerkingsovereenkomsten tussen
steunpunten vrijwilligers en ondersteunende sportorganisaties op beleidsmatig en uitvoerend niveau.
Minimaal 50% van de Gelderse gemeenten heeft integraal vrijwilligers - sportbeleid.

2.4.3 ‘Op weg naar de top’
Doel
Het doel is: ‘ondersteuning van Gelderse sporttalenten bij hun maatschappelijke en sportieve ontwikkeling’.
Situatieschets
Talenten moeten zich in hun sport kunnen ontwikkelen. In Gelderland is er in
de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor talentontwikkeling. Gelet op
het belang van een goede en evenwichtige maatschappelijke en sportieve
ontwikkeling van talenten en de risico’s en de valkuilen in dit proces, is ook de
komende jaren een goede ondersteuning en begeleiding van sporttalenten
noodzakelijk (met speciale aandacht voor sporters uit een achterstandspositie). Hoewel er de nodige initiatieven zijn bij diverse organisaties en ook het
facilitair netwerk en de organisatie van het Olympisch Steunpunt Gelderland
(OSG) ontwikkeld en operationeel is, dreigt de talentontwikkeling in Gelderland te stagneren. Redenen hiervan zijn hoofdzakelijk van financiële aard.
Gezien de belangrijke, maar kwetsbare positie van talenten als schakel tussen de breedte- en topsport, is het van belang dat Gelderse sporttalenten bij
hun maatschappelijke en sportieve ontwikkeling worden ondersteund. Dit kan
door een bijdrage te leveren aan het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals de intensiteit van trainen en de gevolgen hiervan, goede (para-)medische begeleiding, beoefenen van sport in combinatie met onderwijs,
realiseren van goede woonsituatie en beschikbaarheid van hoogwaardige
trainings- en wedstrijdaccommodaties. De afgelopen beleidsperiode was talentondersteuning en subsidiëring van het Olympisch Steunpunt Gelderland
geen structureel onderdeel van het provinciaal beleid.
Beschikbare financiën 2006 – 2008
Gezien het beschikbare budget is besloten dit speerpunt niet te prioriteren. Er
vindt tot en met 2008 dan ook geen financiële inzet op plaats.
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2.5

Thema Sport en ruimte

gemeentelijke beleidssectoren nog worden versterkt en moet specifieke kennis op dit terrein beter worden benut.

Onder de noemer ‘Sport en ruimte’ vallen twee speerpunten: de beweeg- en
speelruimte voor jeugd en jongeren en de spreiding van sportaccommodaties
in Gelderland.

Er zijn echter ook kansen: in het provinciale Streekplan is vastgelegd dat Gelderse gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen, die betrekking
hebben op fysieke voorzieningen, minimaal 3% van het oppervlak moeten
3
reserveren voor speelruimte . Daarnaast bieden ook provinciale pilots rond
beweeg- en speelruimte voor de jeugd, de BOS-impuls, landelijke private
partners (Richard Krajicek-, Johan Cruyff Foundation), maar ook de toenemende aandacht van woningbouwcorporaties voor leefbaarheid, kansen voor
het realiseren van beweeg- en speelvoorzieningen voor de jeugd. Tot slot kan
nog het ministerie van VROM worden genoemd, dat in het kader van Operatie
Jong streeft naar vergroting van het aandeel van jongeren in de openbare
ruimte met als doel verbetering van de leefkwaliteit van dorpen en steden.
Verwezen wordt hiervoor naar het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) van VROM dat door de provincies wordt uitgevoerd en de regeling
Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) van VWS.

2.5.1 ‘Beweeg- en speelruimte voor de jeugd’
Doel
Het doel is: ‘meer (fysieke) ruimte voor mogelijkheden, activiteiten en deskundigheidsbevordering voor spelen en bewegen creëren in de directe leefomgeving van de jeugd om zo van jongs af aan bewegen te stimuleren’
Situatieschets
Buitenspelen, bewegen en ontmoeten is essentieel voor de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van jeugdigen. Buitenspeelvoorzieningen bieden
jeugdigen de mogelijkheid de wereld om hun heen steeds verder te ontdekken. Buitenspelen biedt ook een alternatief voor het meer passieve gedrag
binnenshuis in de vorm van televisiekijken en computeren. Voldoende en
goede buitenspeelvoorzieningen leveren niet alleen een bijdrage aan een
actieve leefstijl bij de jeugd, maar ook aan het tegengaan van de soms verslechterde leefbaarheid in buurten en wijken. Ook de sociale samenhang kan
hierdoor worden versterkt.

Beschikbare financiën 2006 – 2008
De beschikbare subsidie tot en met 2008 bedraagt 318.000 euro.

Kinderen spelen steeds minder vaak buiten. Het gevolg is onder meer een
weinig actieve leefstijl wat leidt tot bewegingsarmoede en overgewicht. Een
belangrijke oorzaak hiervan is dat de fysieke mogelijkheden om buiten te spelen (de sport- en speelpleintjes in wijken) steeds meer afnemen (meer woningbouw, minder vrije (groene) ruimte, toenemend autobezit cq. meer ruimte
voor parkeerplaatsen en grotere verkeersonveiligheid). Ook is er bij gemeenten nog te weinig aandacht voor speelruimtebeleid (integraal beleid spelen,
bewegen en sporten), moet de onderlinge afstemming/samenwerking tussen

3
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In amendement A1 d.d. 29 juni 2005 “…. Kom je buiten spelen?” is door Provinciale Staten in
het streekplan vastgelegd dat “de gemeenten bepalen in ruimtelijke plannen waar ruimte moet
komen voor verschillende fysieke voorzieningen en reserveert in deze plannen minimaal 3% van
het oppervlak voor speelruimte”.

Subdoel

Inspanning

Resultaat

Ontwikkeling gemeentelijk integraal speelruimtebeleid.

In 6 Gelderse Regio’s worden informatiebijeenkomsten
over speelruimte georganiseerd; in gemeenten worden
zowel de harde als zachte sectoren binnen speelruimte bij elkaar gebracht, zodat dit thema integraal kan
worden aangepakt; wijkgericht daadwerkelijk formuleren van beleid; concrete uitvoering geven aan plannen
op het gebied van speelruimte en het maken van activiteitenplannen, regelen menskracht etc.

Creëren van aantrekkelijke en uitnodigende
fysieke speel- en sportvoorzieningen.

Realiseren van samenwerkingsafspraken met 3 landelijke partners; met 8 gemeenten aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren en
het creëren van relatie tussen alle belanghebbenden in
een gemeente (gemeente, woningcoöperaties, bedrijven).
Organiseren van cursussen voor vrijwilligers; opzetten
van wervingscampagne voor vrijwilligers (samen met
vrijwilligerscentrale) en het maken van activiteitenplan
voor concrete uitvoering.

50% van gemeenten heeft integraal lokaal speelruimtebeleid waarin aandacht wordt besteed aan spelen en
bewegen in directe leefomgeving en bij min. 50% van
deze wordt door GSF ondersteuning geboden bij de
uitvoering van dat beleid.
Bij andere 50% van gemeenten die nog niet een speelruimtebeleid voeren heeft GSF ondersteuning geboden bij analyseren, opstellen en vormgeven van dit
beleid.
In min. 8 Gelderse gemeenten zijn concrete sport- en
speelvoorzieningen gerealiseerd en in alle 8 gemeenten zijn samenwerkingsvormen met andere partijen
gevormd (landelijke partners, woningcoöperaties etc.).

Doel
Meer (fysieke) ruimte voor
mogelijkheden, activiteiten
en deskundigheidsbevordering voor spelen en
bewegen creëren in de
directe leefomgeving van
de jeugd om zo van jongs
af aan bewegen te stimuleren.

Realiseren van adequaat activiteitenaanbod
voor speel- en sportvoorzieningen.

Overdraagbaar maken en uitdragen van
ervaringen met pilotprojecten.

Inventarisatie en analyse van (pilot)projecten maken;
opstellen van een stappenplan; beschrijven van financieringsmogelijkheden; planbeschrijving voor het betrekken van wijk/buurtbewoners; inventarisatie ‘bouwers’ van pleinen en opstellen voorbeeld onderhoudsen beheersplan.
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Per spel- en sportvoorziening is een sportbuurtwerker
aangesteld die een spel- en sportaanbod op maat
gerealiseerd heeft (in totaal 8 sportbuurtwerkers in 8
gemeenten) en zijn brede buurtnetwerken rondom de
speelvoorziening gerealiseerd en voldoende vrijwilligers (ten minste 5 per locatie) en jongeren betrokken
(wijkteam per wijk met ten minste 4 jongeren).
Methodiekbeschrijving gerealiseerd, cursus ontwikkeld
en georganiseerd, artikelen over speelruimte in media
en op websites, themabijeenkomsten, vooral voor
gemeenten, en symposium speelruimte (in samenwerking met Spectrum) georganiseerd.

2.5.2 ‘Sportaccommodaties goed gespreid’

regionale spreidingsplannen voor sportvoorzieningen, waarin in nauwe samenwerking tussen provincie en alle gemeenten in een regio een aantrekkelijk en gedifferentieerd sportaanbod voor een totale regio kan worden vastgelegd. Verder zou de provincie kennisuitwisseling en -ontwikkeling ten aanzien
van accommodaties en accommodatiebeleid kunnen initiëren en stimuleren.
Daarbij dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de ontwikkeling van
multifunctionele sportvoorzieningen in Gelderland.”

Doel
Het doel van het speerpunt is: ‘bijdragen aan de samenwerking ten behoeve
van de realisatie van bijzondere (bovenlokale/regionale) sportaccommodaties
in Gelderland.’
Situatieschets
Om sport en bewegen mogelijk te maken zijn voldoende accommodaties en
ruimte als randvoorwaarde belangrijk. Nieuwe benaderingen voor meervoudig
ruimtegebruik (combinaties van werk, wonen en recreëren) worden belangrijker. De behoefte aan multifunctionele accommodaties in de wijk stijgt. Een
goede planning van sportvoorzieningen is essentieel. Sportaccommodaties
vallen onder gemeenten; realisatie en exploitatie van sportaccommodaties is
een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ook zijn gemeenten eigenaar van
verreweg de meeste voorzieningen die voor sport en bewegen worden gebruikt. Op het gebied van de ruimtelijke ordening (vaststellen van bestemmingsplannen) hebben zij een belangrijke verantwoordelijkheid. De rol van de
provincie ligt vooral op het vlak van stimuleren van regionale afstemming en
samenwerking tussen gemeenten.

Ruimte is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor veel sporten. Niet
alleen zijn specifieke velden, vloeren, banen en baden nodig, maar ook ingerichte openbare plekken en routes op en over land en op, in of langs water.
Naast de verstedelijking leidt de combinatie van bevolkingsgroei, huishoudenverdunning en ruime wooneisen tot een toenemende druk op de ruimte. Ontwikkelingen op de stedelijke grondmarkt bedreigen sport, spel en recreatie.
Het belang van sport is in het lokale ruimtelijk beleid relatief beperkt en te
vaak ondergeschikt aan belangen van volkshuisvesting, verkeer, vervoer en
het bedrijfsleven. Dat is zorgelijk, want om binnenstedelijke woonlocaties leefbaar en aantrekkelijk te houden ligt er een belangrijke opgave bij sport, spelen
en recreatie. Investeren in voorzieningen daarvoor heeft ook een economische betekenis in de zin van voorkomen van leegloop van de steden (Stichting recreatie KIC en Alterra research Centrum, 2005). Wij willen nagegaan
welke rol de provincie kan spelen op het vlak van ruimte voor sport en sportieve recreatie in Gelderland op middellange termijn.

Bij gemeenten is behoefte aan een meer proactieve en meedenkende rol van
de provincie. Die kan liggen in het stimuleren van regionale afstemming en
samenwerking tussen gemeenten en het bewaken van voldoende spreiding
van accommodaties. Om te bezien welke rol de provincie kan vervullen, is een
inventariserend onderzoek uitgevoerd in de vorm van een Quickscan. Aanvullend zijn interviews bij sleutelfiguren op het terrein van sportaccommodatie(beleid) gehouden. Op basis hiervan zou een mogelijke rol voor de provincie
op het terrein van het sportaccommodatiebeleid de volgende kunnen zijn: “de
provincie zou een rol kunnen spelen in de spreiding en bereikbaarheid van
sportvoorzieningen op regionaal niveau. Daarbij zou zij moeten streven naar

Beschikbare financiën 2006 – 2008
Gezien het beschikbare budget is besloten dit speerpunt niet te prioriteren. Er
vindt tot en met 2008 dan ook geen financiële inzet op plaats.
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Hoofdstuk 3 Financieel kader
3.1

Tabel 2. Extra eenmalige middelen sport en bewegen prov. begroting

Financiële middelen

project

Om de doelstellingen uit de nota ‘Speelveld in beweging’ te kunnen realiseren
en daarmee de beoogde verbetering van het sportklimaat in Gelderland, staan
de volgende middelen ter beschikking.

Bewegen in Onderwijs
en Sport (BIOS)
Ondersteuning sportvrijwilligers bij financiële
administratie (FINAD)
Kwaliteitsimpuls breedtesport
Matching rijkssubsidie
stimuleringsregeling
breedtesport
Pilotproject “Sport in de
brede (VMBO)-school”/
Vervolgproject
CU@School!
Continuering pilotproject
“Spelen met ruimte voor
jeugd en jongeren”
Gelderse impuls 2004
Europees Jaar Opvoeding door Sport
Oost Gelderland op
voetbalstelten (FIFA WK
Voetbal > 20 jaar)
Beleidsdoelen gezondheid en speelruimte
Beleidsdoelen sportparticipatie en sportvrijwilligers (aanvulling)
Project “Meer Bewegen,
Goed Eten, Minder
Wegen”
subtotaal

Extra incidentele middelen sport: provinciale begroting
In de afgelopen jaren hebben Provinciale Staten in het kader van de provinciale begroting meerdere malen een extra impuls aan het provinciale sportbeleid gegeven. Voor diverse sportprojecten zijn op incidentele basis extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De vanaf 1999 door de Staten gehonoreerde projecten zijn in bijgaande tabel weergegeven.
Eén van de projecten waarvoor Provinciale Staten extra middelen hebben
vrijgemaakt, is de provinciale breedtesportimpuls. De rijksbijdrage in de
Breedtesportimpuls vereist een additionele provinciale bijdrage. Voor de uitvoering van de provinciale breedtesportimpuls, die tot en met 2008 loopt,
heeft het ministerie in totaal circa 575.000 euro beschikbaar gesteld. Door
Provinciale Staten is jaarlijks in het kader van de begroting voor de uitvoering
4
van de provinciale breedtesportimpuls ‘matchingsgeld’ beschikbaar gesteld.

4

Zie ook de provinciale Breedtesportimpuls www.gelderland.nl, pagina ‘Beleid’, vervolgens
‘Welzijn en Zorg’.
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x 1.000
(in )
‘99

113
23

‘00

113
23

‘01
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23

23

68

68

91

91

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

68

68

50

49

52

56

46

46

46

46

46

46

70

70

150

150

150

200

200

200

150

150

150

595

598

602

45

150
80

136

136

182

182

159

334

246

Tabel 3. Inzet beleidsdoelen 2006 – 2008 ‘Speelveld in
beweging’

Structureel subsidie: Gelderse Sport Federatie
Het beleid voor sport en bewegen maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal sociaal beleid en voor de ondersteuning van sport en bewegen is een
structureel budget opgenomen. De Gelderse Sport Federatie is de uitvoerder
van het provinciale beleid voor sport en bewegen. In het kader van budgetsubsidiëring worden met de Gelderse Sport Federatie voor een periode van
vier jaar afspraken gemaakt over de te leveren diensten. Voor 2006 is als
structureel subsidiebudget voor de Gelderse Sport Federatie een bedrag van
616.710 euro beschikbaar.

3.2

Thema’s

Beleidsdoelen

Gezondheid

Door sport en bewegen gezond

132.000

Onderwijs

Onderwijs in relatie tot sport en
bewegen
Sportparticipatie

192.000

Breedtesport

Inzet op beleidsdoelen 2006 – 2008

Provinciale begroting 2006
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen november besloten Provinciale Staten extra geld vrij te maken voor het beleidsveld sport. Het gaat om een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro voor de komende 3 jaar. In combinatie met de
structurele subsidie van de Gelderse Sport Federatie van meer dan 1,8 miljoen euro is in de komende drie jaar in Gelderland voor de sport in totaal meer
dan 3,5 miljoen euro beschikbaar. Daarmee is het bedrag dat in Gelderland
beschikbaar is voor sport nog nooit zo hoog geweest.

Sport en
ruimte

Project

Financiële inzet 2006 - 2008
Met het beschikbare budget kan op meer beleidsdoelen en met meer middelen ingezet worden dan opgenomen in de eerste, oorspronkelijke versie van
het uitvoeringsplan. De beschikbare middelen worden de komende periode
als volgt op de beleidsdoelen ingezet:

2006 - 2008

1.731.519

Sport en vrijwilligers

543.000

Op weg naar de top

0

Kwaliteitsimpuls /
Matching rijkssubsidie BSI
Beweeg- en speelruimte voor
jeugd
Sportaccommodaties goed gespreid
Meer bewegen, goed eten, minder wegen
totaal

273.000
318.000
0
450.000
3.639.519

Met deze extra provinciale impuls voor sport en bewegen vindt de provincie
ook aansluiting bij de inzet van het kabinet, dat aangegeven heeft de komende jaren aanmerkelijk meer geld aan de sport te willen besteden. Vanaf 2006
zal het budget dat het Ministerie van VWS voor sport beschikbaar heeft oplopen tot 40% extra in 2010. De verwachting is dat deze landelijke impuls een
versterkend effect zal hebben op de provinciale impuls.
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Uitvoering
De Gelderse Sport Federatie zal de uitvoering van de beleidsdoelen sport en
bewegen ter hand nemen. Jaarlijks zal de uitwerking nader worden geconcretiseerd in de productbegroting.
Het Gelders actieplan ‘Meer bewegen, goed eten, minder wegen’ wordt door
de Gelderse Sport Federatie verder uitgewerkt in een projectvoorstel. Dit projectplan zal aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden voorgelegd.
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