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Onderwerp : Provinciale projectaanvraag bij het Min. VWS
"breedtesportimpuls".

Geachte dames en heren,

Hierbij willen wij u informeren over ons verzoek aan het Ministerie van VWS om onze 
projectaanvraag voor een periode van 5 jaar te ondersteunen (2002 t/m 2006).

De provinciale Sportnota 'Samen sterk voor de lokale Sport'
De provinciale Sportnota 'Samen sterk voor de lokale Sport' is door Provinciale Staten op 31 mei 
2000 vastgesteld. De inhoud van de sportnota richt zich op versterking van de ondersteuning van de 
lokale sport samen met welzijn, onderwijs, buurt- en jeugd- en jongerenwerk. Deze versterking én 
ondersteuning wordt noodzakelijk geacht, gelet op de grote waarde die de sport, (lokale) 
sportaanbieders en andere sectoren (kunnen) hebben. 

Bestuursprogramma
In ons bestuursprogramma 1999-2003 "Groningen groeit" wordt ten aanzien van de breedte-
/amateursport en de provinciale rol opgemerkt: "Wij moeten constateren dat er nog steeds (groepen 
van) mensen zijn die onvoldoende van onze (welzijns)voorzieningen profiteren. Om daarin 
verandering aan te brengen willen wij vernieuwende beleidsconcepten ontwikkelen (…..). De 
ingezette lijn om problemen te voorkomen door mensen vroegtijdig te activeren willen we daarom 
doorzetten. Initiatieven die de vormen van sociale participatie bevorderen willen we - ook financieel - 
ondersteunen. Daarbij willen we voorrang geven aan groepen als ouderen, gehandicapten en 
langdurig werklozen. De (brede) amateursport is een sprekend voorbeeld dat sociale samenhang en 
participatie bevordert. Waar een meer regisserende rol niet direct voor de hand ligt, willen wij als 
provinciaal bestuur vooral voorwaardenscheppend bezig zijn". De hierna geschetste projectaanvraag 
sluit aan bij de bovengenoemde ambities uit het bestuursprogramma. 

De vijf onderdelen van de projectaanvraag: 



1. Bevorderen van de gehandicaptensport;
2. Bevorderen van sport voor chronisch zieken;
3. Ondersteunen van verenigingen bij asielzoekers en sport;
4. Ondersteunen van sportverenigingen bij het verbreden van het aanbod;
5. Ondersteunen van sportverenigingen bij het verbreden van bestuur en kader.

De noodzaak van een provinciale aanpak
Er is een tweetal redenen om een provinciale aanpak toe te voegen aan de gezamenlijk aanpak van 
gemeenten (en provincie) zoals die tot nu toe vorm heeft gekregen. De twee redenen zijn:
1. - Sportstimulering voor specifieke groepen laat zich in een aantal gevallen beter op een hoger 
niveau dan op het lokale niveau organiseren en uitvoeren. 
Het gaat dan met name om groepen die per gemeente of per stad slechts in kleine aantallen 
aanwezig zijn en waarvoor de benadering en het organiseren van een adequaat aanbod een 
bovenlokale aanpak vergt. 
Wij denken met name aan sportstimulering voor mensen met een handicap, in het bijzonder voor 
mensen met een verstandelijke handicap, mensen met chronische aandoeningen en nieuwe groepen 
in de samenleving, zoals asielzoekers. Voor deze groepen geldt dat de aantallen waar het per 
gemeente of bij bepaalde verenigingen om gaat zodanig klein zijn dat het vaak moeilijk is om voor 
dergelijke kleine aantallen in een lokale situatie vraag en aanbod te arrangeren. Daardoor lijkt 
sportstimulering van deze groepen effectiever te organiseren op provinciale schaal.
2. - Er zijn een aantal aspecten van met name de verenigingsontwikkeling, die niet voor alle 
gemeenten tegelijk en in hetzelfde tempo aan de orde zijn en die om die reden beter bovenlokaal 
kunnen worden aangepakt.
Daarbij denken wij met name aan de verbreding van de sportvereniging, waarbij de sportvereniging 
ook andere aanbiedingen doet dan alleen in de sector van de sport. Hierbij valt te denken aan 
aanbiedingen van buitenschoolse opvang, vormen van dagbesteding, buurtwerk enzovoort. 
Daarnaast denken wij aan vernieuwing in het sportkader en het sportbestuur door met name de 
sportparticipatie van de vrouwen (emancipatie) en culturele minderheden in deze organen te 
versterken. Voor de duurzame ontwikkeling van de sportvereniging lijkt ons dat, zoals ook in het 
rijksbeleid wordt aangegeven, onontbeerlijk. 

Overleg
Over de projecten hebben wij overleg gevoerd met de NEBAS-NSG district Noord en het Huis 
voor de Sport Groningen. Hiernaast zijn er oriënterende gesprekken geweest of zal er nog contact 
worden opgenomen met het Centrum Opvang Asielzoekers, Nationaal Instituut voor Sport en 
Bewegen, Groninger gemeenten, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en andere 
relevante organisaties.

Aanpassing van regeling Min. VWS
De huidige breedtesportregeling zoals die nu ook open is gesteld voor de provincies, is met name 
bedoeld  voor een - zoals door de provincie Groningen uitgevoerde - provinciale coördinerende en 
initiërende rol, maar wij gaan er vanuit dat deze aanvraag toch in het kader van deze regeling kan 
worden bezien, vooral ook door de provinciaal georganiseerde aanpak van de projecten. Wij 
verzoeken het Ministerie van VWS op basis van de projecten de maximale uitkering te verlenen 
voor de vijfjarige uitvoering (e 113.445,05). De reden dat wij gekozen hebben voor 5 jaar, is omdat 
dit dan parallel loopt aan de breedtesportimpuls voor de Groninger gemeenten.



** Daar duidelijk werd dat het ministerie van VWS de regeling – uiteindelijk vastgesteld in september 2001 - open ging 
stellen voor provincies, is het bedrag nog niet in 2001 besteed, maar (extra) op gevoerd in de aanvraag van het Ministerie 
van VWS, om zodoende een krachtigere ondersteuning/impuls te kunnen geven. Uit gesprekken met het Ministerie van 
VWS is gebleken dat zij mogelijkheden hebben om naast het maximum te verkrijgen bedrag van e 113.445,05 
(ƒ 250.000,--) nog extra te cofinancieren. Vandaar dat dit extra bedrag mogelijk verdubbeld gaat worden.

Financiën 
Project:       Totalen    Provinciaal

1. Gehandicapten    ƒ 120.000,--      ƒ 60.000,--    (+ extra ƒ 60.000,-- ja
e 54.453,63    e 27.226,81

2. Chronisch zieken    ƒ 100.000,--     ƒ 50.000,--
e 45378,02    e 22.689,01

3. Asielzoekers      ƒ 160.000,--      ƒ 80.000,--
e 72.604,83    e 36302,42

4. Verbreding verenigingen      ƒ   60.000,--      ƒ 30.000,--
e 27.226,81    e 13.613,41

5. Verenigingen verbreed bestuur   ƒ   60.000,--      ƒ 30.000,--
     e 27.226,81    e 13.613,41

      __________+     __________+
Totaal      ƒ 500.000,--   p/j    ƒ 250.000,--   p/j   

     e 226.890,11    e 113.445,05

Wij vragen van het Ministerie VWS een bedrag van minimaal e 113.445,05 (ƒ 250.000,--). Hierdoor dient de 

provincie zelf ook een bedrag van e 113.445,05  (ƒ 250.000,--) bij te leggen. Dekking vindt als volgt plaats:

Dekking
1. Gehandicapten en sport; 
a. provinciale bijdrage is e 27.226,81 (ƒ 60.000,--) per jaar. 
Dekking vindt plaats uit de middelen voorjaarsnota (2001) voor wat betreft het uitvoeringsjaar 2002. 
Vanaf het jaar 2003 e.v. zal dekking worden verkregen uit lopende/reguliere kredieten. 
b. Voor uitsluitend het jaar 2002 geldt tevens een extra impuls van e 27.226,81 (ƒ 60.000,--). Dit 
bedrag was opgevoerd bij de voorjaarsnota 2001 en is doorgeschoven (**).

2. Chronisch zieken en sport; provinciale bijdrage is e 22.689,01 (ƒ 50.000,--) per jaar.
Dekking gedurende deze collegeperiode vindt plaats ten laste van het Stimuleringsfonds Zorg. 
Met ingang van 2004 zal opnieuw dekking uit andere reguliere kredieten worden verkregen, dan wel 
mogelijkerwijs worden voorgezet ten laste van het stimuleringsfonds Zorg.
 
3. Asielzoekers en Sport; provinciale bijdrage is e 36302,42 (ƒ 80.000,--) per jaar.
Dekking voor dit collegeperiode vindt plaats uit de middelen die beschikbaar zijn vanuit het 
"asielbeleid" voor de jaren 2002 tot en met 2005. 
Met ingang van 2006 zal opnieuw dekking worden uit reguliere kredieten dan mogelijkerwijs uit 
middelen voortgezet asielbeleid. 

4. Verbreding verenigingen; provinciale bijdrage is e 13.613,41 (ƒ 30.000,--) per jaar. 

Daarnaast een extra 
provinciale financiële impuls 
van ƒ 60.000,-- (e 
27.226,81) voor het jaar 
2002



Dekking vindt plaats uit het activiteitenkrediet Welzijn en Zorg voor de jaren 2002 t/m 2006. 
5. Verenigingen verbreed bestuur; provinciale bijdrage is e 13.613,41 (ƒ 30.000,--) per jaar. 
Dekking vindt plaats uit het activiteitenkrediet Welzijn en Zorg voor de jaren 2002 t/m 2006.

Voor de brief aan het Ministerie van VWS en inhoudelijke projectomschrijving wordt verwezen naar 
de bijlagen. 

Wij zullen u verder op de hoogte houden als de definitieve beoordeling door het Ministerie van VWS 
heeft plaatsgevonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.


