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Raadsvergadering d.d. 8 mei 2012 agendapunt 11  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 april 2012 
 
Onderwerp:          Breedtesportbudget voor verenigingsondersteuning 
Portefeuillehouder:   dhr L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: mevr. M. Schoonhoven/mevr. M. Wielinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 859/858 
E-mail adres:   m.schoonhoven@tynaarlo.nl/m.r.wielinga@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   De bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs ad.€ 29.648 
                                              inzetten voor uitvoering van verenigingsondersteuning in 2013 en de  
                                              eerste helft van 2014 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Kadernota sport vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2011 (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In de kadernota sport wordt gesteld dat we verenigingsondersteuning willen voortzetten:  
 

Verenigingsondersteuning draagt bij aan het versterken van de sportverenigingsstructuur. 
Sportverenigingen drijven op een grote groep vrijwilligers en hebben een positief effect op de 
sociale binding. Blijvende inzetbaarheid van vrijwilligers is daarom van groot belang.  

 
Per januari 2012 is het structurele breedtesportbudget à € 20.420. onbedoeld uit de begroting verdwenen. 
Hiermee komt de uitvoering van de kadernota sport onder druk te staan. Om uitvoering te kunnen blijven 
geven aan deze doelstelling is het noodzakelijk om vanaf 2013 opnieuw breedtesportbudget beschikbaar 
te stellen. Dit voorstel voorziet in een overbrugging voor de periode 2013 tot medio 2014. 

Vervolgprocedure 

Bij positief besluit wordt verenigingsondersteuning conform de kadernota sport gecontinueerd vanaf 
januari 2013 tot medio 2014. In het voorjaar van 2014 volgt een heroverweging door het college. 
 

Financiële consequenties 

Indien de bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs niet wordt aangewend ten behoeve van 
verenigingsondersteuning, dan vloeit deze terug naar de algemene middelen. Om dan toch te kunnen 
blijven voldoen aan de ambities ten aanzien van verenigingsondersteuning zoals gesteld in de kadernota 
sport, zal een voorstel worden ingediend voor de inzet van ‘nieuwe’ structurele breedtesportmiddelen 
vanaf januari 2013. 
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Adviezen 

1. De bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs is ontstaan uit een budget dat in het 
verleden is ingezet ten behoeve van sportstimulering. 

2. Het inzetten van de bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs biedt de mogelijkheid 
             om verenigingsondersteuning te blijven  bieden conform de kadernota sport tot medio 2014. 

 

Gevraagd besluit 

De bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs ad.€ 29.648 inzetten voor uitvoering van  
verenigingsondersteuning in 2013 en de eerste helft van 2014. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


