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Emmeloord,  21 januari 2020. 

 

Onderwerp 

Ambities lokaal sportakkoord 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1.  Instemmen met de drie ambities die prioriteit krijgen in het lokaal sportakkoord: 

a. Inclusief sporten en bewegen 

b. Vitale sport- en beweegaanbieders 

c. Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 

 

Doelstelling 

Het doel van het lokaal sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 

sporten en bewegen.  

 

Inleiding 

De komende periode stellen we een lokaal sportakkoord op. In het lokaal sportakkoord 

maken betrokkenen uit de sportwereld concrete afspraken met elkaar over het 

stimuleren van sport en bewegen in de Noordoostpolder. Daarnaast worden afspraken 

gemaakt over hoe bovenstaande ambities in Noordoostpolder bereikt gaan worden en 

geborgd worden.  

 

Op 26 november 2019 bent u geïnformeerd over het proces van het lokaal sportakkoord 

door middel van een memo.  

 

Beleidsreferentie 

- Sociale structuurvisie 2025 – Sociaal en vitaal op eigen kracht  

- Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Noordoostpolder daagt uit!’ 

- Uitvoeringsplan ‘Brede regeling combinatiefuncties 2019-2022’ 

 

Argumenten 

 

1.1. De gekozen ambities sluiten aan bij wat we al doen en welke uitdagingen we zien 

In de genoemde beleidsreferenties wordt gesproken over sporten en bewegen. De 

drie gekozen ambities sluiten aan bij gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen die 

we zien. Het zijn dus geen nieuwe ambities. Het doel is om dat wat al gebeurt te 

versterken en meer verbindingen te creëren tussen partijen en beleid. Hierdoor 

wordt het sportklimaat versterkt.  

 

Zoals in de Sociale structuurvisie 2025 is benoemd, vinden we het belangrijk dat 

iedereen mee kan doen in de samenleving. Een deel van onze inwoners sport of 

beweegt weinig tot niet. Sport en bewegen is een effectief middel om 

verschillende maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Denk hierbij onder 

andere aan het stimuleren van een gezonde leefstijl onder onze inwoners, het 
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versterken van sociale contacten en het terugdringen van eenzaamheid. Dit past 

binnen de ambitie ‘Inclusief sporten en bewegen’. Daarnaast sluit de ambitie ‘Van 

jongs af aan vaardig in bewegen’ aan bij de uitgangspunten die in het 

uitvoeringsplan Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 zijn benoemd en de 

JOGG-aanpak.    

 

Verder sluit de ambitie ‘Vitale sport en beweegaanbieders’ aan bij de trend en 

ontwikkeling die we zien in Noordoostpolder op het gebied van sportverenigingen. 

We zien een terugloop van het aantal leden bij georganiseerde sporten. Een 

aantal verenigingen heeft moeite om voldoende kader en vrijwilligers op de been 

te krijgen. Door bovenstaande ontwikkelingen staan verenigingen onder druk. 

Deze ontwikkelingen worden veroorzaakt door onder andere ontgroening en door 

een groei van individuele en ongeorganiseerde sporten. Door in te zetten op de 

ambitie ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ proberen we samen met betrokkenen 

uit de sportwereld, de lokale adviseur sport en de beweegcoaches van Carrefour 

een veelzijdig sportklimaat te behouden.  

 

1.2. Dit sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord 

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. Het Rijk stimuleert gemeenten 

om op basis van het Nationaal Sportakkoord een lokaal sportakkoord op te 

stellen. In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities vastgesteld. De zes 

ambities worden hieronder met een korte toelichting, ook gebaseerd op het 

landelijke akkoord, weergegeven. In bijlage 1 is het Nationaal Sportakkoord te 

vinden, waarin de ambities uitgebreid toegelicht worden.  

  

1. Inclusief sporten en bewegen: 

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan 

sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is niet vanzelfsprekend. De 

ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale 

gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen. 

 

2. Duurzame sportinfrastructuur: 

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en 

duurzame sportinfrastructuur. Het gebruik van sportaccommodaties wordt 

sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle 

sportaccommodaties zijn straks duurzaam.  

 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders: 

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen 

toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen 

toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt 

op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding 

van hun aanbod. 

 

4. Positieve sportcultuur: 

De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan 

sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van 

bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te 

voorkomen en de ondergrens te bewaken. 

 

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen: 

De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun 

motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht 

naar de groep van 0 tot 12 jaar. 
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6. Topsport die inspireert: 

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen in Nederland een 

cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met 

Nederlandse sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het 

ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke 

inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder 

uitgebouwd kan worden. 

 

1.3. De ambities sluiten aan bij de wensen en behoeften vanuit het veld  

Op 13 en 14 januari jl. waren twee kick-offbijeenkomsten met in totaal 90 

personen van verschillende achtergronden. Denk hierbij aan sportverenigingen, 

zorg- en welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven, raadsleden en overige 

sportaanbieders. Gezamenlijk is de keuze gemaakt om de genoemde drie ambities 

verder uit te werken in werkgroepen. Dit betekent dat er draagvlak is voor deze 

drie ambities. 

 

1.4. Dit past bij de bevoegdheden van de raad 

Het lokaal sportakkoord is een akkoord dat opgesteld wordt door de sport, maar 

we vinden het belangrijk dat de gemeenteraad als partner meegenomen wordt in 

het proces. Daarom is de gemeenteraad ook uitgenodigd voor deze kick-

offbijeenkomsten. Daarnaast dagen wij u uit om door middel van gesprek 

bouwstenen aan te leveren die meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van 

deze ambities.  

 

Kanttekeningen 

1.1. De overige drie ambities worden op de achtergrond meegenomen in het proces.  

De drie ambities die niet gekozen zijn krijgen wel een plek in het lokaal 

sportakkoord, maar worden in mindere mate uitgewerkt. De reden hiervoor is dat 

er een kleiner draagvlak is vanuit het veld. 

 

Vervolg en planning  

 

Vervolg 

Na de kick-off worden de ambities in kleinere werkgroepen uitgewerkt tot een plan en 

concrete acties. Dit wordt het lokaal sportakkoord.  

 

Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van het sportakkoord. 

Het beschikbare budget wordt gebaseerd op het inwonersaantal van een gemeente en is 

voor zowel 2020 als 2021 beschikbaar. Om gebruik te maken van het uitvoeringsbudget 

in 2020 is de voorwaarde dat het lokaal sportakkoord (of een concept hiervan) voor 8 

april 2020 ingediend moet worden bij de VSG. Het uitvoeringsbudget voor 

Noordoostpolder bedraagt naar verwachting € 30.000 per jaar. 

 

Het tijdsbestek is dus kort, maar haalbaar. De directie is middels een collegebesluit op 22 

oktober 2019 (No. 19.0001534) gemachtigd om –vooruitlopend op besluitvorming in de 

gemeenteraad- tot het aangaan van verplichtingen en/of het doen van uitgaven met 

betrekking tot de procesbegeleiding door een sportformateur.  
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Voorlopige planning 

 

Commissievergadering Samenlevingszaken 10 februari  

Raadsvergadering  24 februari 

Uitwerken drie ambities  Februari/maart  

(concept) lokaal sportakkoord naar B&W 10 maart  

Indienen (concept) lokaal sportakkoord bij ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

8 april  

Definitief lokaal sportakkoord naar B&W 14 april  

Commissievergadering Samenlevingszaken  11 mei   

Raadsvergadering  25 mei  

 

Bijlagen 

1. Het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland - 0171131603 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W. Haagsma 

Steller : mevrouw C.E. Binnenmars; 06 22 25 76 84; 

c.binnenmars@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020, no. 

19.0002134; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. Instemmen met de drie ambities die prioriteit krijgen in het lokaal sportakkoord: 

a. Inclusief sporten en bewegen 

b. Vitale sport- en beweegaanbieders 

c. Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 februari 2020. 

De griffier,             de voorzitter, 


