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Onderwerp: Intentieverklaring uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met de intentieverklaring voor deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden - 
uitvoeringsbudget;  
2. De raad via de najaarsrapportage 2020 voorstellen een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord, onder voorwaarde dat er een positieve beschikking 
wordt ontvangen door het Rijk;  
3. De directie machtigen om -vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad- verplichtingen aan 
te gaan en/of het doen van uitgaven te doen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord, maar niet 
eerder dan dat er een positieve beschikking is ontvangen door het Rijk;  
4. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Op 22 oktober 2019 heeft u de intentieverklaring deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden 
2019-2020 ondertekend (No. 19.0001534). De regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om sport en 
bewegen in de gemeente te stimuleren. Het landelijk sportakkoord met de zes ambities vormde de 
basis voor het lokaal sportakkoord (zie bijlage 2). Bij het Rijk kon budget aangevraagd worden voor 
het aanstellen van een procesbegeleider (sportformateur) en na vaststelling van het lokaal 
sportakkoord kan ook uitvoeringsbudget aangevraagd worden. Om aanspraak te maken op het 
uitvoeringsbudget moet voorliggende intentieverklaring ondertekend worden en na ondertekening 
ingediend worden bij het Rijk. 
 
Doelstelling 
Stimuleren van sport en bewegen in Noordoostpolder door uitvoering te geven aan de ambities en 
daaruit volgende acties die genoemd zijn in het lokaal sportakkoord.  
 
Argumenten 
 
1.1. Dit is een logische stap in het proces  
Begin januari 2020 was de kick-off. Met ruim 90 betrokkenen vanuit sport, welzijn, zorg, onderwijs en 
het bedrijfsleven zijn de ambities geprioriteerd. De betrokkenheid van de verschillende partijen liet zien 
dat er breed draagvlak is voor dit lokaal sportakkoord. Op 21 januari 2020 heeft u de raad voorgesteld 
om in te stemmen met de focus op drie ambities, namelijk: 

 Vitale sport en beweegaanbieders; 

 Inclusief sporten en bewegen; 

 Van jongs af aan vaardig in bewegen. 
De focus op deze drie ambities is op 24 februari 2020 ook vastgesteld door de gemeenteraad (No. 
19.0002134-1). De overige drie ambities worden op de achtergrond meegenomen in het lokaal 
sportakkoord. 
 
Na de kick-off heeft de sportformateur input voor het lokaal sportakkoord opgehaald en bevindt het 
proces van het opstellen van een Lokaal Sportakkoord zich op dit moment in de afrondende fase. 
Vanuit het Rijk is er de mogelijkheid om uitvoeringsbudget aan te vragen. Met dit budget kunnen de 
acties die in het lokaal sportakkoord genoemd zijn uitgevoerd worden.  
 
1.2. De regeling biedt de mogelijkheid om het lokaal sportakkoord uit te voeren 
Voor zowel 2020 als 2021 is het mogelijk om uitvoeringsbudget bij het Rijk aan te vragen. Voorwaarde 
hiervoor is dat het Lokaal Sportakkoord voor 26 juni 2020 ingediend moet zijn. Het uitvoeringsbudget 



dient besteed te worden aan de ambities en acties die zijn opgenomen in het lokaal sportakkoord. Het 
uitvoeringsbudget wordt gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente en bedraagt voor 
Noordoostpolder naar verwachting € 30.000 per jaar. Voor 2021 kan opnieuw uitvoeringsbudget 
aangevraagd worden door middel van het indienen van een nieuwe intentieverklaring (uiterlijk 8 
november 2020). De raad wordt hierover t.z.t. over ingelicht. 
 
1.3. Er is draagvlak voor het uitvoeren van de acties van lokaal sportakkoord 
De intentieverklaring moet ook ondertekend worden door in ieder geval drie sport- en 
beweegaanbieders die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van het lokaal sportakkoord. Het 
oorspronkelijke plan was om alle betrokken partijen de intentieverklaring te ondertekenen, maar 
helaas is dit vanwege de coronacrisis niet mogelijk gebleken. De drie sport- en beweegaanbieders die 
van begin af aan betrokken waren bij het lokaal sportakkoord hebben deze intentieverklaring digitaal 
ondertekend. Er is dus draagvlak voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. 
 
2.1. Dit sluit aan bij de financiële verordening van Noordoostpolder  
In de financiële verordening van Noordoostpolder staat onder meer dat het college een separaat 
voorstel aan de raad doet bij investeringen en aankoop van goederen/diensten groter dan € 50.000. 
Voorliggend voorstel betreft een investering van € 30.000 die volledig wordt gecompenseerd door de 
verwachte rijksbijdrage.  
 
3.1. Het uitvoeringsbudget is bedoeld voor het jaar 2020  
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt deze uiterlijk 8 juni ingediend bij het Rijk. Het lokaal 
sportakkoord wordt uiterlijk 26 juni 2020 ingediend bij het Rijk. Na goedkeuring van de 
intentieverklaring en het lokaal sportakkoord verwachten wij in september/oktober van dit jaar ook een 
positieve beschikking voor het uitvoeringsbudget 2020. De najaarsrapportage wordt in november 2020 
behandeld door de gemeenteraad.  
 
4.1. Dit past bij de bevoegdheden van de raad  
De raad is als partner betrokken bij het proces tot het opstellen van een lokaal sportakkoord. Zij heeft 
ingestemd met de focus op en uitwerking van de genoemde drie ambities. Daarom is het wenselijk om 
de raad te informeren over dit besluit door het collegevoorstel en de intentieverklaring toe te sturen. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning/Uitvoering 
Na besluit van het college zal de burgemeester gevraagd worden volmacht te verlenen aan wethouder 
Haagsma om de intentieverklaring te ondertekenen, omdat dit binnen de portefeuille Sport valt.  
 
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt deze uiterlijk 8 juni 2020 ingediend bij het Rijk.  
De komende periode werkt de sportformateur aan de afronding van het Lokaal Sportakkoord, zodat 
deze voor 26 juni 2020 ingediend kan worden. Vanwege de coronacrisis kan het lokaal sportakkoord 
voor de zomerperiode niet feestelijk ondertekend worden. Daarom is gekozen om na de coronacrisis 
en zodra het weer verantwoord is een moment in te plannen waar alle betrokken voor uitgenodigd 
worden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het sportakkoord definitief ondertekend door de betrokken en 
worden afspraken gemaakt over de borging en uitvoering. 
 
Bijlagen 

1. Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – uitvoeringsbudget - 0171178636 
2. Nationaal Sportakkoord - 0171178614 


