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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Kennisnemen van de evaluatie BSC regeling 2020-2022. 
2. De evaluatie met bijhorende PPT-presentatie agenderen voor bespreking 
in de commissievergadering Sociaal Domein van 28 maart a.s. 
3. De commissie Sociaal Domein, op basis van de evaluatie en bijhorende 
presentatie, verzoeken te komen met aandachtspunten zodat deze kunnen 
worden meegenomen in de integrale  aanvraag voor de SPUK-middelen 
periode 2023-2026. 
4. De stakeholders, die uitvoering geven aan de Buurtsportregeling eerste 
helft 2023, informeren over de behandeling van de evaluatie BSC regeling 
2020-2022 in de commissie SD van 28 maart 2023. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Eind 2022 is een einde gekomen aan de BSC regeling 2020-2022 en heeft 



uw college ingestemd met een tijdelijke voortzetting van de uitvoeringstaken 
van de buurtsportregeling voor de eerste helft van 2023. Met de brede 
SPUK regeling die nu bekend is gemaakt en waarvoor een 
subsidieaanvraag reeds is ingediend komt er, naast de gemeentelijke 
middelen uit het collegeakkoord 2022-2026, opnieuw een budget vrij om 
invulling te geven aan de regeling buurtsportcoaches. Omdat de 
meerwaarde van de buurtsportcoaches de afgelopen jaren bewezen is, 
willen we deze ook weer voortzetten. Met de evaluatie is er gekeken wat  
goed gaat en wat nog beter kan.  

   
   

Kaders 1. Sportnota 2019-2025 'Sport verenigt Huizen' 
2. Lokaal Sport Akkoord 2020-2022 
3.  Collegeprogramma 2022-2026 
     2.12.6. Omdat de buurtsportcoaches zorgen voor samenwerking en 
verbinding in de gemeente, en het buurtsportcoachprogramma in 
belangrijke mate bijdraagt aan het sporten en bewegen van groepen 
inwoners die dat niet vanzelfsprekend doen, wordt dit programma 
geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en de Rijksregeling wordt nagaan 
of en, zo ja, op welke manier dit gecontinueerd kan worden. In dat geval zal 
met ingang van 2023 jaarlijks € 110.000 beschikbaar worden gesteld. 

   
   

Doel/beoogd effect 1. Informeren over de uitkomsten van de afgelopen drie jaar 
buurtsportcoaches in de gemeente Huizen. 
2. De commissie Sociaal Domein, op basis van de evaluatie en bijhorende 
presentatie, te vragen om aandachtspunten voor de aanvraag voor de 
middelen buurtsportcoaches (als onderdeel van de brede SPUK aanvraag) 
voor de periode 2023-2026. 

   
   

Argumenten Bij de evaluatie zijn alle betrokkenen gevraagd vragenlijsten in te vullen. 
Met de uitkomsten kan bepaald worden hoe de periode 2023-2026 ingevuld 
gaat worden.  

   
   

Kanttekeningen Niet alle deelnemers /afnemers aan de buurstportcoachregeling hebben de 
vragenlijsten ingevuld, hierdoor wordt op sommige onderdelen een niet 
geheel representatief beeld gegeven.  

   
   

Alternatieven nvt 

   
   

Financiën nvt 

   
   

Participatie 1.  Aan alle stakeholders (buurtsportcoaches, directeuren van basisscholen, 
vakleerkrachten voortgezet onderwijs, sportverenigingen, (ouders van) 
deelnemers jeugdactiviteiten, afnemers activiteiten kwetsbare doelgroepen, 



deelnemers activiteiten kwetsbare doelgroepen) zijn vragenlijsten uitgezet. 
2.  Stakeholders worden geïnformeerd over behandeling van de evaluatie in 
de commissie en kunnen desgewenst inspreken.  

   
   

Communicatie De evaluatie wordt na besluitvorming door uw college  gedeeld met de 
stakeholders.  

   
   

Uitvoering en evaluatie De uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij het uitwerken van de 
aanvraag voor 2-23-2026 in het kader van de brede SPUK. Tijdens en na 
afloop van deze periode zal er ook weer geëvalueerd worden.  

   
   

Geheimhouding nvt 

   
   

Mede geadviseerd door Marcel van Dongen 

   
   

Bijlagen - Evaluatie buurtsportcoachregeling 2020-2022 
- PPT presentatie voor commissie SD 28 maart 2023 

 




