
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : donderdag 31 januari 2019
Betreft : Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA

In een brief van 14 januari, stelt de fractie van GroenLinks-PvdA een aantal vragen over 
gesteld over de aanstelling van de buurtsportcoaches.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Vraag 1
Kunt u aangeven welke doelen het College voor ogen heeft met zowel de totale inzet van 
buurtsportcoaches als specifieke per uitvoerende organisatie en welke resultaat 
verplichtingen u met de diverse uitvoerders bent overeengekomen?

Antwoord 1:
Doel is om de in het CUP ( de delen 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 en 6.1) aangegeven ambities en 
doelen te realiseren. 
Elke organisatie heeft in haar subsidieaanvraag haar doelen verwoord en sluit aan op de 
doelen van het college. Op basis van deze doelen worden de prestatieovereenkomsten 
opgemaakt. De diversiteit aan inzet vraagt om coördinatie en deze is nu in wording waarbij 
ook de gemeenschappelijke doelen 1 voor 1 worden benoemd, er wordt een uitvoeringsplan 
gemaakt voor de gemeenschappelijke doelen en er zijn afspraken gemaakt over het 
monitoren en verantwoorden per specifieke organisatie.

Vraag 2
Kunt u  kwalitatief en kwantitatief aangeven welke coördinatie er voor de inzet van 
buurtsportcoaches nodig is? 

Antwoord 2: 
De kwantiteit is reeds vastgesteld en verwoord in de inleidende tekst op de vragen ( 0,3 fte). 
In kwalitatieve zin is er door Lariks een functieprofiel opgesteld die dient om de geschikte 
kandidaat te selecteren. Niveau van coördinatie wordt ingezet op HBO/HBO+ niveau.

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel beleidscapaciteit er specifiek voor “sport” bij de Gemeente 
Leusden beschikbaar is?

Antwoord 3: 
Er is 0,67 fte beleidscapaciteit voor sport beschikbaar.

Vraag 4
Kunt u verduidelijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de coördinatie 
formatie bij gemeente (1.0 fplts) en Lariks (0,3 fplts) of is het de bedoeling dat deze worden 
toegevoegd aan de formatie van Lariks waardoor deze op 3.0 fplts komt?
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Antwoord 4:
 Wellicht verwarrend in de tekst opgenomen, de coördinatie bij Lariks is specifiek bedoeld 
voor de afstemming en inzet van de buursportcoaches. De coördinatie die bij de gemeente 
benoemd is heeft specifiek betrekking op de verhuur, planning en onderhoud 
binnensportaccommodaties. Tegelijkertijd vormt een deel van de fte gemeente (0,4 fte) de 
taak als verenigingsondersteuner.

Vraag 5
Kunt u motiveren waarom het College het voornemen heeft om de volledige coördinatie aan 
Lariks uit te besteden?

Antwoord 5: 
Het college wil sterker de verbinding maken tussen de activiteiten van de buurtsportcoaches 
en het sociaal domein, m.n. het gezondheidsbeleid en het welzijnsbeleid. We willen meer 
inzetten om mensen die nu nog weinig sporten en bewegen, ook gezonder te krijgen op 
aanpalende terreinen. Daarbij denken wij aan een integrale aanpak waarin ook gerichte 
aandacht is voor gezond eten, psychische gezondheid (weerbaarheid) en een actieve 
leefstijl (meedoen aan de samenleving). Het college heeft de overtuiging dat Lariks de 
coördinatie goed en adequaat kan invullen.

Vraag 6
Wordt Lariks als zelfstandige organisatie niet bevoordeeld t.o.v. SNO en Impala doordat de 
gemeente de volledige eigen bijdrage voor Lariks voor haar rekening neemt? Is dit door het 
concurrentie voordeel juridisch niet aanvechtbaar?

Antwoord 6: 
De door de gemeente te financieren eigen bijdrage wordt juridisch gekwalificeerd als 
subsidie en niet als een overheidsopdracht. Hierdoor zijn regels over inkoop en 
aanbesteding (zoals bepalingen over concurrentie) niet van toepassing.  
De opdrachten die in het CUP zijn benoemd, en zijn geaccordeerd door de gemeenteraad, 
zijn ondergebracht bij Lariks omdat enerzijds zij als organisatie de expertise in huis hebben 
om de taken uit te voeren en anderzijds er nu geen andere organisaties zijn die deze taken 
uit kunnen voeren. Bijkomend voordeel is dat Lariks dicht op de gemeente zit en er al sinds 
jaren met vertrouwen en daadkracht door Lariks wordt geopereerd. De concurrentie t.o.v. 
van SNO en Impala is in onze ogen op het takengebied wat nu aan Lariks is toebedeeld niet 
aan de orde. Zij hebben de specifieke kennis niet in huis. 

Vraag 7
Sportverenigingen werken samen aan een Sportakkoord waar de sport verenigd in een 
Sportraad een belangrijke rol in moet gaan spelen. De sport kan deze samenwerking zelf 
schaal voordeel bewerkstelligen en kosten besparen. Is het een overweging van het College 
om ook coördinatie (van het uitvoerende deel) van de inzet van buurtsportcoaches inclusief 
de bijbehorende fplts aan de sport verenigd in de Sportraad zelf over te laten?

Antwoord 7:
Het is ons bekend dat initiatieven hiertoe spelen. Op dit moment is er nog geen verenigde 
sportvertegenwoordiging en dus is het te vroeg om nu de keuze te maken om een 
coördinatie van de buurtsportcoaches bij de Sportraad i.o. onder te brengen. Daarnaast is 
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de inzet van buurtsportcoaches niet beperkt voor inzet bij sport maar dient een breder 
belang te dienen en ook breder ingezet te worden bij andere organisaties dan sport. 
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