
GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2022-803796921 

DOS-2019-0008461

Onderwerp

Uitnodigingsbrief Verkiezing beste beweeginitiatief van Zuid-Holland

Advies

1.  Vast te stellen de brief waarmee partijen worden uitgenodigd om deel te nemen

aan de verkiezing van het beste beweeginitiatief van Zuid-Holland.

2.  Vast te stellen de publieksamenvatting van de verkiezing van het beste

beweeginitiatief van Zuid-Holland 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

Bijlage 1: Uitnodigingsbrief verkiezing beste beweeginitiatief 
Bijlage 2: Formulier voor deelname aan de verkiezing 
Bijlage 3: Beoordelingscriteria voor deelname aan de verkiezing

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 april 2022 5 april 2022
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie hecht aan beweegvriendelijkere leefomgeving en stimuleert die op

verschillende manieren. Zo zijn er in 2021 twee subsidiemogelijkheden gecreëerd 

waarmee initiatieven worden ondersteund om het bewegen in de directe leefomgeving

te bevorderen. Vanwege het succes hiervan zijn deze subsidiemogelijkheden bij besluit

in GS van 15 februari ook in 2022 weer opengesteld.  Om in het netwerk kennis en

ervaringen te delen wordt op 24 juni a.s. het symposium Sport en Bewegen

georganiseerd.  Onderdeel van dit symposium is de verkiezing van het beste

beweeginitiatief. Omdat het een verkiezing betreft vraagt dit om een GS-besluit. 

De verkiezing richt zich op het beste beweeginitiatief van Zuid-Holland.  Inwoners,

scholen, maatschappelijke organisaties en andere instellingen worden uitgenodigd een

lokaal initiatief dat buurtbewoners in beweging heeft gebracht in te sturen. Deze

initiatieven worden verzameld en gebruikt om kennis te delen en te inspireren door

goede voorbeelden te verspreiden. 

Daarnaast worden de drie beste initiatiefnemers, vastgesteld door een jury, uitgenodigd

om hun beweeginitiatief te presenteren op het genoemde symposium sport en bewegen

van 24 juni. Hier wordt, samen met het publiek, de winnaar gekozen. Zowel de eerste,

tweede als derde plaats ontvangen een prijsbedrag, bedoeld om hun initiatief verder uit

te breiden, te verbeteren of te onderhouden. De eerste plaats ontvangt daarnaast ook

een prijsbedrag om hun idee ergens anders te repliceren, om zo nog meer inwoners in

beweging te brengen en hiervan te laten profiteren. 

Initiatieven die hebben plaatsgevonden in beweegonvriendelijke wijken, en/of wijken

waar veel beweegarmoede heerst,  en/of initiatieven die zich focussen op specifieke

doelgroepen (bijv. ouderen en mensen met functiebeperkingen) maken de meeste kans

op het winnen van de verkiezing. 

In bijgaande brief worden partijen geïnformeerd over de prijsvraag en uitgedaagd om

initiatieven in te dienen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 7.500,00

Programma   : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Voor dit initiatief dient er een prijsvraagreglement opgesteld te worden en de drie

prijzen worden in de vorm van incidentele subsidies uitgereikt. I.v.m. de hoogte zullen

deze via bestuurlijk mandaat worden afgedaan.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De prijsvraag vloeit voort uit de ambitie van de provincie op het gebied van sport en

bewegen zoals is verwoord in de Startnotitie Sport en Recreatie.  Over de prijsvraag zelf

heeft niet eerder besluitvorming plaatsgevonden.
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3 Proces

 

De provincie zet zelf de uitnodigingsbrief uit naar lokale sportuitvoerders, scholen en

publiceert deze op de kanalen van de provincie. 

De jury zal gebruik maken van de expertise van Team Sportservice, door hen uit een

voorselectie de finalisten te laten selecteren. Hier zal een regelement voor worden

opgesteld, waarin aangegeven zal worden hoe de juryleden de initiatieven/finalisten

zullen selecteren. Dit gebeurt op grond van objectieve criteria. 

Op basis van juridisch advies zal voor de verkiezing van het beste beweeginitiatief van

2022 een incidentele subsidieregeling worden opgesteld. Wanneer herhaling van de

verkiezing van waarde blijkt zal dit een jaarlijks terugkerend event worden waar een

subsidieregeling aan verbonden wordt. 

 

4 Participatie en rolneming

 

De provincie hecht waarde aan initiatieven uit de samenleving. De verkiezing is een blijk

van deze waardering en versterkt de banden met de inwoners. 

De provincie neemt een ondersteunende rol in (responsieve overheid) bij de verkiezing

en verschuift deze rol richting co-creatie (samenwerkende overheid) bij de

ondersteuning van de replicatie van het beste initiatief. 

Wanneer de verkiezing een terugkerend proces wordt zal er op vaste basis contact

gehouden worden met Team Sportservice. Dit versterkt de band met een

maatschappelijke partner op het gebied van sport, die een belangrijke rol kan spelen in

het contact leggen met de inwoners. 

 

5 Communicatiestrategie

 

De mogelijkheid tot deelname aan de verkiezing zal verspreid worden via de

Provinciekanalen. Daarnaast worden lokale sportuitvoerders en scholen specifiek

aangeschreven. 

In het deelnameformulier wordt toestemming gevraagd de verstrekte informatie te

gebruiken door de provincie. De ingezonden initiatieven kunnen gedeeld worden met als

doel te inspireren en informeren. 

 


