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Evaluatie Sportbesluit 2015 

Raadscommissie Mo  
maandag 24 augustus 2015 



Waarom een evaluatie van het Sportbesluit? 

2 februari 2010 is het Sportbesluit genomen. 
Het systeem vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de gemeenteraad: 
1. Geld eerlijker verdelen onder de sportverenigingen. 
2. Sportparken renoveren en een aantal grote nieuwe investeringen doen. 
3. Stimuleren dat de jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsgroepen gaan sporten.  

 
2015  
Evaluatie met sportverenigingen die gebruik maken van subsidie en/of gemeentelijke 
sportaccommodatie. 
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31 Helderse sportverenigingen hebben de evaluatie 
ingevuld en 5 verenigingen hebben niet gereageerd   
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1. Geld eerlijker verdelen onder de sportverenigingen. 
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Hoofdconclusie  
 
• Helderse sportverenigingen hebben profijt van de nieuwe 

subsidieverdeelsystematiek; 
• Mede door het sportbesluit zijn er (nog steeds) sterke 

sportverenigingen. 
 

 

6 



2. Sportparken renoveren en een aantal grote nieuwe 
investeringen doen. 
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Clubs en buitensportaccommodaties 
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Hoofdconclusie  
 
• Bijna alle sportverenigingen zijn tevreden over de huidige 

gemeentelijke sportaccommodatie; 
• De gemeente heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de 

kwaliteit van de accommodaties verbeterd is. 
 

Mogelijke beleidsrichting 
Huidige openbare sportaccommodaties moeten gesloten 
sportaccommodaties worden. 
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3. Stimuleren dat de jeugd, ouderen en mensen uit 
achterstandsgroepen gaan sporten.  
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Op welke leeftijd vertrekken leden meestal? 
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21 

7 
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Meer activiteiten 
georganiseerd voor 
achterstandsdoel-

groepen sinds 
2010? 

Ja Nee Weet niet 14 



15 



Hoofdconclusies  
 
• De verenigingen zijn aan de slag gegaan met het organiseren van 

activiteiten voor achterstandsdoelgroepen; 
• De meeste activiteiten zijn niet gericht op 

achterstandsdoelgroepen. 

 
Mogelijke beleidsrichting 
Een sportvereniging moet bij de subsidieaanvraag specifiek aangeven 
wat voor activiteiten voor welke achterstandsdoelgroepen 
georganiseerd gaan worden. 
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Evaluatie Sportbesluit 2015 



Vragenronde 
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