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AAN DE RAAD.
Inleiding
In het memo van 25 september 2014 bent u geïnformeerd over het aanhouden
van de Sportvisie 2016-2021 ("Eemsmond: Fit en vitaal op maat"). Hiertoe is
destijds besloten omdat ons college van mening is dat de Sportvisie een
onderwerp is dat deel uitmaakt van de kerntakendiscussie. Inmiddels is de
kerntakendiscussie gevoerd en is (na enige aanpassingen) de Sportvisie gereed
voor behandeling in uw raad. Het sportbeleid in 2015 heeft in de tussentijd
uitvoering gekregen, ondanks dat de visie (nog) niet was vastgesteld.
Sportvisie op hoofdlijnen
In de Sportvisie wordt een appèl gedaan op de bewoners. De taak van de
gemeente beperkt zich in sterke mate in het aanbieden en in stand houden van
voorzieningen. Voor de uitvoering en organisatie wordt in de komende jaren
steeds meer een beroep gedaan op de inwoners van de gemeente. (De
gemeente zorgt voor de hardware; de inwoners verzorgen zelf de software).
Dit betekent dat er voor de inwoners van deze gemeente een gedeeltelijk
nieuwe rol gaat ontstaan. Slechts "gedeeltelijk" omdat veel verengingen en
organisaties deze eigen inbreng ook nu al hebben. De verandering zit vooral in
de eigen inbreng van de inwoners die ongeorganiseerd of niet aan sport
deelnemen.
Om ook deze groepen "in beweging" te krijgen wordt de sportcoach op een
andere/nieuwe manier ingezet. De rol zal meer gericht zijn op het regisseren,
stimuleren en faciliteren om aan sport deel te nemen door de inwoners vooral
te begeleiden om zelf een organisatiestructuur op te zetten en te onderhouden.
De sportcoach organiseert dus niet meer zelf, maar ondersteunt de bewoners
zodat deze op termijn zelf een zorgaanbod kunnen ontwikkelen. Deze
ondersteuning geldt in principe in de periode 2016 tot en met 2018. Daarna
wordt de functie van sportcoach geëvalueerd.
Door deze inzet kan het aantal uren voor "sport" worden verminderd: werd er
tot en met 2015 2,6 FTE ingezet t.b.v. sportondersteuning, dit kan worden
teruggebracht naar 2,0 FTE. Via het gezondheidsbeleid wordt 0,6 FTE ingezet.

Financiële consequenties
Voor de jaren vanaf 2015 is er structureel een budget voor sport beschikbaar
van € 94.500,-.
De salariskosten van de ondersteuning zijn als volgt
1 FTE intern
€ 64.000,1 FTE sportcoach
€ 55.000,totaal € 119.000,Uitgaande van de genoemde structurele dekking van € 94.500,-, zoals die tot
en met 2015 gold zal er jaarlijks structureel een bedrag van € 24.500,bijgeraamd moeten worden. Hiermee is inmiddels bij het opstellen van de
begroting 2016 rekening gehouden.
Door een daling in de het aantal sportcoaches (van 2,6 FTE naar 2,0 FTE), zal
de subsidie hierop teruglopen. Vanuit de subsidieregeling wordt een tarief van
€ 50.000 gerekend voor een sportcoach, welke voor 40% wordt
gesubsidieerd. Per saldo resulteert dit in een lagere subsidie van (0,6 FTE *
50.000 * 40%) € 12.000 structureel. Hiermee is inmiddels bij het opstellen
van de begroting 2016 rekening gehouden.
Per saldo een bedrag van (24.500 + 12.000) = € 36.500,Dit nadelig effect kan enigszins worden gedempt door een andere inzet van
GIDS gelden. Hiervoor verwijzen wij naar de nota Gezondheidsbeleid 20162019.
In totaal (inclusief deze kosten voor “ondersteuning”) is in de begroting jaarlijks
een bedrag van ruim € 1.900.000,- opgenomen voor de instandhouding van de
voorzieningen.(zie bijlage).
Dit voorstel betreft alleen de inzet van de sportcoaches; met betrekking tot de
sportaccommodaties wordt u door middel van de discussie rond het
maatschappelijk vastgoed (gepland voor 2016) nader geïnformeerd.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
1) de Sportvisie 2016-2021 "Eemsmond: Fit en vitaal op maat" vast te
stellen;
2) kennis te nemen van de onderbouwing van de structurele verhoging ad
€ 36.500,- per jaar.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

