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Resultaat 3.1   

Deelname van jeugd 

aan sport- en 

buurtvoorzieningen is 

verhoogd 

Modernisering en 

harmonisatie van 

subsidiestelsel 

Implementatie van 

nieuwe subsidiestelsel 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

De gemeenteraad een subsidiebeleid laten vaststellen binnen 2 jaar en dit geleidelijk invoeren 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

In 2014 modernisering en harmonisatie van het subsidiestelsel en vervolgens implementatie vanaf 1-1-2015 

Rol van de 

gemeenteraad 

Vanuit de pilot burger- en overheidsparticipatie m.b.t. de modernisering en harmonisatie van het subsidiestelsel en een 

integraal accommodatiebeleid komen tot nieuwe invulling rol van de gemeenteraad. 

Indicator Dit resultaat is bereikt als in 2018 het percentage jeugd dat actief deelneemt aan sportverenigingen is gestegen van 

60% in 2012 naar 80% in 2018. Dit resultaat is tevens bereikt als in 2018 50% van de jeugd deelneemt aan 

buurtvoorzieningen (geen nulmeting beschikbaar). 

Resultaat 3.2  

Sportaccommodaties, 

zwembaden, 

kinderboerderijen, 

verenigingsgebouwen, 

dorpshuizen, etc. zijn 

deels geprivatiseerd 
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De gemeenteraad een subsidiebeleid laten vaststellen binnen 2 jaar en dit geleidelijk invoeren 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

In 2014 opstellen accommodatiebeleid  voor maatschappelijk vastgoed en besluitvorming en implementatie vanaf 

2015,  incl.  onderzoek naar de mogelijkheden van privatisering van accommodaties 

Rol van de 

gemeenteraad 

Vanuit de pilot burger- en overheidsparticipatie m.b.t. de modernisering en harmonisatie van het subsidiestelsel en een 

integraal accommodatiebeleid voor maatschappelijk vastgoed komen tot de nieuwe invulling van de rol van de 

gemeenteraad. 

Indicator  In 2018 is het bedrag per inwoner dat de gemeente jaarlijks besteed aan sportaccommodaties, zwembaden, 

kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc., gedaald naar 60% ten opzichte van het bedrag uit 

2014 (=100%) 

 Het percentage accommodaties dat (deels) is geprivatiseerd bedraagt in 2018 circa 80% van de mogelijk te 

privatiseren accommodaties. 


