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Onderwerp: Aanpassing verordening Declaratieregeling in verband met Jeugdsportfonds 

 

 
De raad besluit: 
 
I. Er mee in te stemmen dat: 

1. het Jeugdsportfonds de voorziening is voor een financiële bijdrage om te sporten voor 
kinderen uit minimagezinnen. Vanaf 1 januari 2013 is de Declaratieregeling niet meer 
beschikbaar voor sportactiviteiten van kinderen; 

2. er geen maximum geldt voor het aantal kinderen dat kan deelnemen aan het 
Jeugdsportfonds. De gemeente staat garant voor voldoende middelen in het fonds; 

3. 2012 een overgangsjaar is waarin kosten van lopende sportcontributies nog kunnen worden 
vergoed via de Declaratieregeling. Voor nieuwe sportcontributies wordt doorverwezen naar 
Jeugdsportfonds; 

4. de Declaratieregeling wordt behouden voor vergoeding van andere activiteiten van kinderen 
en daarmee toe te staan dat een kind van beide regelingen gebruik maakt; 

5. de verordening Declaratieregeling dienovereenkomstig als volgt wordt aangepast: 
 
II. Artikel 1 lid 2 aanhef en sub d van de verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie 

voor minima 2012 gemeente Woerden te wijzigen zodat deze als volgt luidt: 
 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
d: welzijnsactiviteiten: activiteiten op het gebied van cultuur, sport, recreatie, vorming en educatie 
die in een beleidsregel van het college zijn vastgelegd; uitgezonderd zijn sportactiviteiten van 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar  
 

III. Aan de artikelsgewijze toelichting op de verordening Declaratieregeling maatschappelijke 
participatie voor minima 2012 gemeente Woerden toe te voegen: 

 
 Kosten van sportactiviteiten van kinderen zijn uitgezonderd van het begrip welzijnsactiviteiten 

omdat hiervoor het Jeugdsportfonds als voorziening is aangewezen. 
 
IV. De wijziging van de verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
 
V. De wijziging van de verordening bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 
 
 

Inleiding: 

Op 30 augustus 2011 heeft het college besloten deel te nemen aan het Jeugdsportfonds 
(11A.00586). Inmiddels blijkt het aantal gebruikers van het Jeugdsportfonds minimaal te zijn. Dit 



komt voor een groot deel omdat er goed gebruik wordt gemaakt van de Declaratieregeling. Het 
College wil het Jeugdsportfonds nu als de voorziening positioneren waar minimagezinnen financiële 
ondersteuning krijgen voor de deelname van sport door kinderen. Hiertoe dient de verordening te 
worden aangepast. 

Bevoegdheid: 

De raad is bevoegd om de verordening Declaratieregeling vast te stellen.  

Beoogd effect: 

Meer kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen met leeftijdgenoten en werken aan hun 
gezondheid door te gaan sporten. 

Argumenten: 

1.1 Het Jeugdsportfonds heeft als voordeel dat ook andere partijen een financiële bijdrage kunnen 
doen in het fonds. 
De Declaratieregeling is een gemeentelijke regeling vanuit het Minimabeleid. Met het 
Jeugdsportfonds kunnen ook andere partijen zoals banken, fondsen, bedrijven een financiële 
bijdrage leveren. 
 
1.2 Door de Declaratieregeling te sluiten voor sportactiviteiten voor kinderen per 1 januari 2013 
wordt het Jeugdsportfonds de enige voorziening voor sportactiviteiten voor kinderen. 
Het Jeugdsportfonds en de Declaratieregeling zijn nu beide een voorziening voor sportactiviteiten 
voor kinderen uit minimagezinnen. Het gebruik van het Jeugdsportfonds is nu nog niet hoog, omdat 
nu vooral gebruik wordt gemaakt van de Declaratieregeling.  
 
2. De huidige Declaratieregeling heeft nu ook geen maximum. 
Wanneer het Jeugdsportfonds de 'vervanging' is van het de Declaratieregeling op het gebied van 
sport voor kinderen, zal het Jeugdsportfonds ook beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen die 
daar recht op hebben. Dit betekent dat het Jeugdsportfonds hier voldoende financiële middelen voor 
moet hebben. De huidige Declaratieregeling werkt immers nu ook zo. De gemeente zal hier garant 
voor moeten staan.  
 
3.1 Veel mensen zijn al in 2012 gestart met de Declaratieregeling 
Een groot deel van de mensen is al begonnen met het indienen van declaraties voor sportactiviteiten 
van kinderen. Het is dan niet acceptabel tijdens het jaar de Declaratieregeling te stoppen.   
 
3.2 De Declaratieregeling en het Jeugdsportfonds hanteren een verschillende werkwijze. 
Bij de Declaratieregeling kunnen gezinnen zelf vooraf, tijdens en achteraf een periode een declaratie 
indienen bij de gemeente. De gezinnen krijgen de vergoeding rechtstreeks op de eigen rekening 
gestort. Bij het Jeugdsportfonds moeten kinderen/gezinnen via een intermediair (Welzijnswerk, 
school, combinatiefunctionaris, etc.) een aanvraag vooraf indienen. De betaling geschiedt 
rechtstreeks aan de sportvereniging. Door de andere werkwijze kunnen kosten van lopende 
contributies niet worden vergoed via het Jeugdsportfonds. Hiervoor dient de Declaratieregeling dus 
nog toegankelijk te blijven. Daarom wordt deze overgangsperiode voorgesteld. 
 
4. Toestaan van dubbelgebruik geeft kinderen uit minimagezinnen veel mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen op de terreinen van cultuur, welzijn en sport. 
Met het toestaan van dubbelgebruik wordt het Jeugdsportfonds een aanvullende voorziening voor 
kinderen uit minimagezinnen. De Declaratieregeling is dan alleen beschikbaar voor culturele en 
welzijnsactiviteiten.   

Kanttekeningen: 

2. De prikkel om andere sponsoren te vinden voor het Jeugdsportfonds verdwijnt hiermee. 
Het grote voordeel van het Jeugdsportfonds is dat andere partijen kunnen bijdragen aan het fonds. 
Het Jeugdsportfonds werft ook zelf sponsoren. Met de toezegging om garant te staan voor middelen, 
vervalt de prikkel om sponsoren te zoeken. De huidige bijdragen die op dit moment zijn gedaan aan 
het Jeugdsportfonds zijn incidenteel van aard. Het risico bestaat dat het Jeugdsportfonds voor het 
grootste deel bestaat uit gemeentelijke middelen. 



Om dit risico te verminderen worden er resultaatafspraken gemaakt met het Jeugdsportfonds over 
het werven van sponsoren. 
 
4. De kans dat er in zijn geheel meer gemeentelijk budget wordt besteed aan Minimabeleid is groot. 
Het is lastig om te prognosticeren hoe de uitgaven van de gemeente Woerden in het kader van 
sportactiviteiten voor kinderen uit minimagezinnen ontwikkelen. Dit komt omdat er een aantal 
‘onzekere’ elementen invloed hebben op deze uitgaven. In de eerste plaats kan het gebruik toe- of 
afnemen. Dat zelfde kan gebeuren met de bijdragen van andere partijen aan het Jeugdsportfonds. 
Dit heeft gevolgen voor de bijdrage van de gemeente. Daarnaast is de kans reëel dat een deel van 
de huidige gebruikers beide voorzieningen gaan gebruiken. 
De inschatting is dat met dit besluit er een reële kans is dat er meer middelen worden besteed aan 
het Minimabeleid. Hoewel met het Jeugdsportfonds ook andere bronnen van inkomsten worden 
gebruikt, is het de vraag of deze inkomsten opwegen tegen het totaal van de aanspraak die wordt 
gedaan op beide voorzieningen. 

Financiën: 

In de 1e bestuursrapportage wordt voorgesteld het budget voor inkomensondersteuning 
(minimabeleid) te verhogen met € 70.000. Tevens wordt voorgesteld de extra gelden uit het 
gemeentefonds (€ 103.000) t.b.v. de bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen toe te voegen aan 
het budget voor inkomensondersteuning (minimabeleid). Hierdoor komt € 173.000 extra 
beschikbaar. Hierdoor heeft het voorstel geen extra financiële consequenties. 

Uitvoering: 

 Op korte termijn start de communicatie naar de inwoners van Woerden.  

 Aanpassing van de teksten in de verordening Declaratieregeling. 

 Afstemming met IASZ gemeenten Oudewater en Montfoort 

 

Communicatie: 

 Op korte termijn start de communicatie naar de inwoners van Woerden.  

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Collegevoorstel: 11A.00586 

Bijlagen: 

Geen 

 De indiener: college van burgemeester en wethouders 

  de secretaris de burgemeester 

 

 

  W. Wieringa mr. H.W. Schmidt 

 


