Advies sportstimuleringsfonds (17 november 2016)
Hieronder staat het advies van de LSF (linker kolom) en de reactie van de gemeente hierop
(rechter kolom). In kleur is aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is
overgenomen (rood) en wat deels is overgenomen (oranje).
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Advies LSF 17 november 2016
Ga over tot het instellen van een
Sportstimuleringsfonds dat aanvullende
mogelijkheden geeft om de ambities van
de Sportnota 2013-2018 te verwezenlijken.
Zorg voor een heldere
communicatieparagraaf, waarin wordt
aangegeven hoe partijen worden
uitgedaagd om een voorstel in te dienen.
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Stimuleer dat de regeling ook geschikt is
voor projecten die zelfgeorganiseerd
sporten bevorderen, zoals laagdrempelige
voorzieningen en projecten, die de
openbare ruimte voor sportief
medegebruik geschikt maken.
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Stel geen externe adviescommissie in,
maar laat de voorstellen ambtelijk toetsen
en draag een selectie van mogelijke
projecten voor aan de raadscommissie
sport, die vervolgens kan aangeven waar
zij de middelen aan uit wil geven.
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Breid het afwegingskader uit voor de
situatie waarin bij een veelheid aan
aanvragen een keuze moet worden
gemaakt tussen de projecten, zodat deze
aan de hand van selectiecriteria getoetst
kunnen worden aan de beoogde
doelstellingen.
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Overweeg de absolute grens voor het
indienen van projecten tot € 20.000,-

Reactie College B&W 29 november 2016
Wordt overgenomen

Wij nemen uw advies ter harte. De
komende weken zetten wij een
communicatietraject op, waar wij na de
behandeling van de deelverordening
door de raad uitvoering aan geven. Heeft
u suggesties over de wijze waarop wij
onze stadspartners bij de regeling
kunnen betrekken?
Wij zijn dat met u eens. Sporten kan in
verenigingsverband en
zelfgeorganiseerd. Wij maken het
daarom mogelijk dat niet alleen een
rechtspersoon, maar ook een natuurlijk
persoon of ene groep van natuurlijke
personen een aanvraag voor een
subsidie kan doen.
Met het instellen van een commissie
komen wij tegemoet aan een wens van
de raad. Bovenal zien wij in het werken
met ene externe adviescommissie een
kans. Veel Leidse inwoners,
sportverenigingen en andere
(maatschappelijke) organisaties zijn
betrokken bij de sport en willen hier een
bijdrage aan leveren. Wij willen gebruik
maken van deze kracht.
Dat zien wij anders. In de
deelverordening staat dat indien
honorering van alle aanvragen het
beschikbare budget wordt overschreden,
de mate waarin wordt voldaan aan 1 of
meerdere criteria bepalend is voor de
prioriteitstelling en de hoogte van de
subsidietoekenning.
Wij laten het aan de gemeenteraad om
bij behandeling van de deelverordening
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ruimer te stellen. Betrek bij het bepalen
van d bovengrens de raad.
Reserveer een beperkt deel van de
beschikbare middelen (10%) om zelf
initiatieven te kunnen ontplooien.
Motiveer de keuze om de deelverordening
te begrenzen in geld per kalenderjaar en
looptijd.

aan te geven of hij het maximale
subsidiebedrag wil aanpassen.
Is geen specifieke reactie op gegeven.

Door de beschikbare middelen over de
looptijd van de deelverordening te
verdelen creëren wij de mogelijkheid om
aan de hand van het afwegingskader
daadwerkelijk keuzes te maken tussen
de ingediende projecten. Doen wij dat
niet, dan bestaat de mogelijkheid dat
ene aanzienlijk deel van het budget of
zelfs het gehele budget al na de 1e
periode aangewend is. Wij kiezen voor
een looptijd van 2 jaar, zodat wij de
uitkomsten van de evaluatie mee
kunnen nemen in nieuw op te stellen
sportbeleid. Wij zijn van mening dat
eventueel resterende middelen voor de
sport behouden moeten blijven.

Standpunt LSF over reactie gemeente
De LSF is verheugd dat in de vorm van het Sportstimuleringsfonds geld wordt gereserveerd
voor incidentele investering in de sport. Dit geeft aanvullende mogelijkheden om de ambities
van de Sportnota 2013-2018 te verwezenlijken en meer mensen in Leiden aan het sporten te
krijgen. Wij zijn ook tevreden met de reactie van het College van B&W op het advies van de
LSF dat voor een groot deel is overgenomen in de deelverordening dat aan de raad is
voorgelegd.

