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Onderwerp

Vaststelling openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 onder de Subsidieregeling recreatie, sport

en gezondheid Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen het besluit tot vaststelling van de volgende openstellingsbesluiten recreatie en

sport 2023 onder de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland:

a. Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023

met deelplafond € 500.000,00. 

b. Openstellingsbesluit subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2023 met deelplafond €

140.000,00.

c. Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland 2023 met deelplafond €

250.000,00.

d. Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2023 met

deelplafond € 50.000,00.

e. Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

Zuid-Holland 2023 met deelplafond € 165.000,00.

f. Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland

2023 met deelplafond € 35.000,00.

2. Vast te stellen de volgende mandaatbesluiten:

a. Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team Sportservice behorende bij het

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

Zuid-Holland 2023.

b. Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds Gehandicaptensport behorende bij het

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland

2023.

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden over het besluit tot 

vaststelling van de openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 en de bijbehorende

mandaatbesluiten.

4. Te bepalen dat de openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 en de bijbehorende

mandaatbesluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de openstellingsbesluiten

recreatie en sport 2023 en de bijbehorende mandaatbesluiten.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023

- Openstellingsbesluit subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2023 
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- Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland 2023

- Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2023 

- Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte

Zuid-Holland 2023

- Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland

2023  

- Mandaatbesluit voor de uitvoering door Team Sportservice van Openstellingsbesluit subsidie

versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023

- Mandaatbesluit voor de uitvoering door Fonds Gehandicaptensport van Openstellingsbesluit

subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2023

- Brief instemming mandaat

- Instemming mandaat brief

- GS-brief aan PS over Vaststelling openstellingsbesluiten recreatie en sport 2023 onder de

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland
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1 Toelichting voor het College

De besluiten betreffen openstellingsbesluiten op het gebied van recreatie en sport onder de

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland voor 2023. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

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

De deelplafonds voor de openstellingsbesluiten passen binnen de begrotingsruimte voor recreatie en

sport subsidies die met de Begroting 2023 is opgenomen in het door Provinciale Staten vastgestelde

hoofdplafond 2023 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. De dekking

voor de deelplafonds komt uit beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving. Het

totaal aan deelplafonds bedraagt met dit besluit € 1.140.000,00. 

Voor een nadere toelichting per openstellingsbesluit wordt verwezen naar de GS-brief aan

Provinciale Staten. 

Juridisch kader

De Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland en daarmee de

openstellingsbesluiten vormen samen met de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 het

juridisch kader voor het verlenen van subsidiebeschikkingen. 

Het besluit treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. 

Toelichting beoordeling risico-profiel per openstellingsbesluit

Voor alle openstellingsbesluiten is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-

beleid) gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Hierbij

wordt uitgegaan van de drie standaardarrangementen voor verlening en vaststelling van subsidies,

waarbij de hoogte van het subsidiebedrag het arrangement bepaalt, te weten:

Arrangement Hoogte subsidiebedrag Verantwoording

1. Tot € 25.000 Direct vaststellen of

desgevraagd verantwoording

over de prestatie

2. Vanaf € 25.000 tot € 125.000 Verantwoording over de

prestaties

3. Vanaf € 125.000 Verantwoording over kosten en

prestaties

De arrangementen onderscheiden zich van elkaar door de voorwaarden en

verplichtingen die worden gesteld aan de uitvoering en verantwoording van de subsidie.

Hoe lager het subsidiebedrag hoe minder verantwoordingseisen er worden gesteld en

hoe eenvoudiger de uitvoering is.

Openstellingsbesluit Deelplafond Arrangement Risicoprofiel

Beweegvriendelijke leefomgeving € 500.000 1 en 2 Midden
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Ruiter- en menpaden € 140.000 2 en 3 Midden

Waterrecreatie projecten € 250.000 1 en 2 Midden

Side events sportevenementen € 60.000 1 Midden

Versterken sport- en 

beweegaanbod

€ 165.000 1 Midden

Sportactiviteiten voor mensen 

met een beperking

€ 35.000 1 Midden

Alle openstellingen hebben het midden risicoprofiel evenals vorig jaar. Om dit risicoprofiel

beheersbaar en aanvaardbaar te maken, is het aantal uit te voeren steekproeven direct gekoppeld

aan dit risicoprofiel. Nadere beheersmaatregelen zijn op dit moment niet mogelijk, anders dan het

algemene Sanctiebeleid dat is ingevoerd en dat onderdeel uitmaakt van hiervoor genoemd M&O-

beleid. Het risicoprofiel wordt dan ook geaccepteerd om uitvoering te geven aan het beleid door

middel van deze openstellingen voor subsidie.

2 Voorafgaande besluitvorming

Gedeputeerde Staten hebben 13 december 2022 de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid

Zuid-Holland vastgesteld. Deze subsidieregeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.  

3 Proces

Na vaststelling van de besluiten door Gedeputeerde Staten worden deze gepubliceerd in het

Provinciaal Blad. Na deze publicatie treedt het besluit in werking en kunnen subsidieaanvragen

worden ingediend in de aanvraagperiode zoals opgenomen in de openstellingsbesluiten.

Daarnaast wordt een inkoopopdracht verleend voor de uitvoering van het openstellingsbesluit

subsidie sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023 aan Team Sportservice

en het openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten met een beperking Zuid-Holland 2023 aan

Fonds Gehandicaptensport. 

4 Participatie en rolneming

Het openstellingsbesluit subsidie sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2023

met het bijbehorende mandaatbesluit is afgestemd met de uitvoerende partij Team Sportservice. 

Het openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten met een beperking Zuid-Holland 2023 met het

bijbehorende mandaatbesluit is afgestemd met Fonds Gehandicaptensport die het

openstellingsbesluit gaat uitvoeren voor de provincie. 

5 Communicatiestrategie

Na vaststelling worden de besluiten gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Publicatie vindt plaats

binnen vijf werkdagen na vaststelling in de GS-vergadering. Na publicatie in het Provinciaal Blad

wordt de provinciale website geactualiseerd.


