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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer “Fierljepskânzen foar de jeugd”

Achte frou De Jong,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Darder, ynkommen op
11 augustus, beântwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Hoe tinkt It Kolleezje It algemiene provinsjale doel — 10% groei fan It tal leden fan de F,yske
sporten Lof. 2014 yn 2017— spesifyk foar de jeugd te realisearjen?

Antwurd fraach 1:
Sa as ek yn de sportnota 2014-2017 stiet sille we de foigjende ynstrumenten ynsette om ittal
(jeugd)Ieden ta nimme te litten:
— in strukturele boekjiersubsydzje oan it Frysk Ljeppersboun. Dy wurdt û.o. brûkt foar it

opsetten fan nije jeugdskânzen, it ûntwikkeljen fan in Fierljep-App, ynternet TV en it
fernijen fan de webside.

— subsydzje foar “ferankering fryske sporten binnen it underwiis”. Hjir wurdt û.o. in fier
Ijepprojekt by t Cios fan ûtfierd. De studinten komme yn de kunde mei it fak en kinne it
kieze as ferdjipppingsfak. Der is ek in promoasje dvd makke.

— subsydzje foar it masterplan Fryske sporten: in yntegraal projekt ûnder lieding fan Sport
Fryslân mei û.o. sportbûnen / ferienings en skoallen, mei as eindoel om alle bern op de
legere skoalle yn ‘e kunde komme te litten mei de fryske sporten (dwaan, leare en be
Ii bje).

— subsydzjeregeling foar eveneminten en clinics op It mêd fan de fryske sporten.
— in bydrage fan de ynvestearringsaginda iit foar “Sportstad Buiten” yn it Hearrenfean, der’t

in fierljepskâns yn meinommen is.
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Fraach 2:
En hoe is dat foar itjeugdfierljeppen ? Hatjimme Kolleezje kundskip nommen fan It belied
fan It FLB om de jeugd oan de fierijepsport te binen?

Antwurd fraach 2:
It antwurd op fraach 1 jout al oan dat der in soad oandacht is foar de jeugd. Troch de
subsydzjerelaasje mei it FLB, binne we op de hichte fan harren plannen en wurde dy fan de
provinsje ût ek stipe.

Fraach 3:
Binne DS op de hichte fan de winsk fan It FL8 om in folweardige jeugdkompetysje op te
setten en It feit dat dit net slagget om’t der te min akkommoddaasje beskikber is?

Antwurd fraach 3:
Ja en dat fine we spitich. De provinsjale subsydzje mei dêr foar ynset wurde, mar der is mear
foar nedich om de doelen te berikken,faaks ek in langere tiid.

Fraach 4:
Binne DS fan betinken dat de besteande twa akkommodaasjes genôch binne om de talint
ûntwikkeling en de fernj/ing yn dizze Fryske sport fierder stal te jaan?

Antwurd fraach 4:
Neffens us ynformaasje binne der 7 ferienings (yn ferskillende plakken) mei in eigen akkom
medaasje. Dernjonken binne der neffens iis ek mobile jeugdskânzen en wurdt der gebrûk
makke fan klimpeallen. By “sportstad buiten” (njonken Sportstêd, yn it Hearrenfean) komt ek
in fierljepskâns. Fansels soe it mear en better kinne, mar der binne mear partijen nedich om
dat te real isearjen.

Fraach 5:
Kinne 10 oanjaan wat de mooglikheden binne yn de besteande regelingen om in provinsjale
bydrage te leverjen oan de opset fan nije jeugdakkommodaasjes ? Wat is bygelyks de
maksimale bydrage yn it ramt fan projekten middels it lepen Mienskipsfûns?

Antwurd fraach 5:
Sa as ek yn de sportnota 2014-2017 stiet, falle sportakkommodaasjes net ûnder de
ferantwurdlikens fan de provinsje ((itsein de iishallen), mar ûnder dy fan de Gemeenten. Soe
in fierljepskâns lykwols ûnderdiel wêze fan in projekt dat subsydzje fan it Iepen
Mienskipsfûns krije kin, dan is de bydrage maksimaal € 10.000 foar Iytse maatskiplike
inisjativen en € 50.000 foar grutte maatskiplike inisjativen.
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Fra ach 6:
Binne DS ek op de hichte fan de problematyk mei de polzewein ? Binne der mooglikheden tEyn It ramt fan ûntheffingen foar transport mei lange oanhingers om hjir wat oan te dwaan? -[---1

Antwurd fraach 6:
De problematyk mei de polzewein is op dit stuit net oan de oarder. Besteande / registrearre
weinen (sa as de polzewein fan it FLB) hoege noch net oan de nije easken te foldwaan. As
der in nije wein komme moat, dan sil dy wol oan de nije regels foldwaan moatte en dat kin in
djoer ferhaal wurde. Der wurdt by it FLB en ek lânlik - wol neitocht oer in oplossing,
bygelyks in oare wize fan ferfier of foidwaande polzen op de ferskate lokaasjes.

Wij fertrouwe der op dat jo fragen hjirmei foldwaande bentwurde binne.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

foarsitter

siktaris
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