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Onderwerp

Eindrapportage verkenning samenwerking VSU en Harten voor Sport

Geachte dames en heren,
Bij deze informeer ik u over de eindresultaten van het traject “verkenning samenwerking Vereniging
Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport”, zoals ik u dat in de raadsmemo van 15 februari 2017 over
dit onderwerp heb toegezegd.
De opdracht voor de verkenning luidde: “Kan de toekomstige uitvoering van het sportbeleid effectiever

en efficiënter? Zo ja, hoe kunnen VSU en Harten voor Sport dit, in samenwerking met de gemeente
Utrecht, vormgeven?”
Harten voor sport en de VSU hebben bovenstaande onderzocht. De uitkomst is dat bij Harten voor
Sport, VSU en haar bestuur een breed gedragen draagvlak is om gezamenlijk vorm te geven aan één
stedelijke sportorganisatie die uitvoering geeft aan de gemeentelijke subsidies op sportgebied.
Zij concluderen dat een optimale uitvoering van het sportbeleid het beste kan worden belegd bij één
sterke Utrechtse organisatie voor sport & bewegen. Dit sluit aan bij onze, in de sportnota verwoordde,
wens te komen tot één stedelijke sportorganisatie.
Samenwerken biedt, zo stellen beide organisaties, meerwaarde. In een veranderende maatschappij,
waarbij steeds meer de nadruk ligt op eigen initiatief en sporters nieuwe wensen hebben, is het
belangrijk goede verbindingen te leggen tussen het sporten en bewegen in de buurt en de
ontwikkelingen bij sportverenigingen. Eén sterke organisatie is beter in staat in te spelen op deze
veranderingen. Ook leidt het tot minder overlap in activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten als
verenigingsondersteuning van combinatiefunctionarissen, betrokkenheid sportverenigingen bij
schoolsporten, aangepast sporten, optimale wisselwerking topsport en breedtesport en inzet voor
sportevenementen. Maar ook in het versterken van de wisselwerking tussen de sportverenigingen, het
anders georganiseerd sporten en sportstimulering. Eén organisatie biedt een duidelijk aanspreekpunt
voor sportverenigingen, andere sportaanbieders en bewoners. Ook biedt een grotere organisatie een
stevigere basis om de uitvoering van het sportbeleid vorm te geven omdat mensen en middelen
effectiever kunnen worden ingezet.
Beide partijen zijn het er over eens dat de belangenbehartiging van de georganiseerde Utrechtse
sportorganisaties in de nieuwe situatie een goede plek moet behouden.
In de komende maanden zullen wij in nauwe afstemming met diverse betrokken partijen een nota van
uitgangspunten opstellen die wij uiterlijk in december van dit jaar aan de raad voorleggen. Deze nota
van uitgangspunten vormt de basis voor de beleidsregel.
De uitgangspunten voor een nieuwe stedelijke sportorganisatie zullen zich onder andere focussen op:

1. Het realiseren van een optimale sport- en beweeginfrastructuur, met onder andere aandacht voor
accommodaties, (vitaliteit) sportaanbieders en de openbare ruimte.
2. Het realiseren van sportaanbod voor bewoners (jeugd en volwassenen) die drempels ervaren bij het
vinden van passend sport- en beweegaanbod.
3. De ondersteuning van talentontwikkeling bij sportverenigingen en verbetering van het
topsportklimaat.
4. Promoten van sport via aansprekende sportevenementen en door zichtbaar maken van sportaanbod.
Deze uitgangspunten stemmen we af met Volksgezondheid, Meedoen naar Vermogen, Jeugd en
Onderwijs en met externe partijen.
De combinatiefunctionarissen gaan deel uitmaken van de stedelijke sportorganisatie. In de huidige
situatie ligt het formele werkgeverschap bij de aanvragende sportverenigingen. In de praktijk hebben
veel sportverenigingen dit werkgeverschap bij de Stichting Sport en Samenleven Utrecht (SSU) belegd.
Dat leidt nog weleens tot verwarring in de aansturing. De sportverenigingen met een
combinatiefunctionaris én de combinatiefunctionarissen zijn inmiddels uitgenodigd voor een
bijeenkomst op 7 juni 2017. Tijdens deze bijeenkomst lichtten we de voorgenomen verandering toe en
is er ruimte om mee te denken over de concrete uitvoering hiervan.
Wij hebben het voornemen de subsidie voor een nieuwe stedelijke sportorganisatie 1 augustus 2018 in
te laten gaan. Hierbij sluiten we aan bij de huidige beleidsperiode voor de combinatiefunctionarissen
en de buurtsportcoaches die ook tot 1 augustus 2018 loopt. De subsidie aan Harten voor Sport eindigt
dit jaar en we zijn voornemens deze opnieuw te verlenen voor de periode tot 1 augustus 2018.
Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen

