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Voorgesteld besluit
1. De intentieverklaring voor deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden –
uitvoeringsbudget 2022 ondertekenen;
2. De raad via de eerste clusterkwartaalwijziging 2022 voorstellen om een budget van € 30.000
beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsbudget 2022 bij het Lokaal Sportakkoord onder
voorwaarde dat er een positieve beschikking wordt ontvangen van het Rijk;
3. De raad informeren.
Inleiding
Als gemeente doen wij mee aan de Regeling Lokale Sportakkoorden. Deze regeling biedt gemeenten
de mogelijkheid om sport en bewegen in de gemeente te stimuleren. Hierover heeft u de afgelopen
jaren al meerdere besluiten genomen. Nu is het tijd voor een formeel besluit over de aanvraag van het
uitvoeringsbudget 2022.
Doelstelling
Stimuleren van sport en bewegen in Noordoostpolder door uitvoering te geven aan de ambities en
acties uit het lokaal sportakkoord.
Argumenten
1.1. De intentieverklaring biedt de mogelijkheid om het lokaal sportakkoord uit te voeren
Het uitvoeren van het lokaal sportakkoord kost geld. Dat geld kunnen wij nu aanvragen bij het
Rijk. Daarvoor is wel een ondertekende intentieverklaring nodig. Het geld moeten we besteden
aan de ambities en acties die zijn opgenomen in het lokaal sportakkoord. Het uitvoeringsbudget
voor 2022 baseert het Rijk op het inwonersaantal van de gemeente en bedraagt voor
Noordoostpolder € 30.000.
1.2. Dit is een logische stap in het proces
Op 22 oktober 2019 heeft u de intentieverklaring deelname aan de Regeling Lokale
Sportakkoorden 2019-2020 ondertekend (No. 19.0001534). Het Rijk stelde budget beschikbaar
voor de financiering van een procesbegeleider (sportformateur) en daarnaast voor 2020 en 2021
een uitvoeringsbudget. In mei en november 2020 heeft u de intentieverklaring voor
uitvoeringsbudget voor 2020 (No. 20.000996) en 2021 (No. 20.0002241) ondertekend. Ook voor
2022 kan budget aangevraagd worden bij het Rijk. Daarvoor geldt als voorwaarde dat deze
intentieverklaring ondertekend moet worden.
1.3. Er is draagvlak voor het uitvoeren van de acties van het 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.
Zwembad het Bosbad, Voetbalvereniging Tollebeek en Turn- en gymnastiekvereniging
Emmeloord ondertekenden deze intentieverklaring. Daarnaast zijn bij het de uitvoering van het
Lokaal Sportakkoord zo’n 25 tot 30 verenigingen en organisaties betrokken. Er is dus draagvlak
voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord.
2.1. Om de bijdrage van het Rijk te kunnen gebruiken is een raadsbesluit nodig
Nadat wij een positieve verleningsbeschikking hebben ontvangen van het Rijk, ontvangen wij het
budget. Om de bijdrage van het Rijk te kunnen inzetten voor het lokaal sportakkoord, moet de

raad de rijksbijdrage eerst hiervoor beschikbaar stellen. Dit is een besluit over de begroting en het
budgetrecht ligt bij de raad.
2.2. De budgetaanvraag kan via een kwartaalrapportage
Over dit soort bedragen besluit de raad via de clusterkwartaalwijzigingen, want het bedrag is
kleiner dan € 50.000. In onze financiële verordening staat dat er dan geen separaat raadsvoorstel
nodig is.
3. Dit past bij de bevoegdheid van de raad
De raad is als partner betrokken bij het proces tot het opstellen van een lokaal sportakkoord. De
raad stemde eerder in met de focus op en uitwerking van de drie ambities: ‘inclusief sporten en
bewegen’, ‘vitale sport- en beweegaanbieders’ en ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.
Daarnaast is de raad bevoegd om besluiten over de begroting te nemen. 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 ondertekening van de intentieverklaring wordt de aanvraag uiterlijk 8 november 2021 ingediend bij
het Rijk. Na goedkeuring verwachten we binnen 17 weken na sluitingsdatum een beschikking op de
aanvraag. De gemeenteraad behandelt in het voorjaar van 2022 de eerste clusterkwartaalwijziging
2022. Ook maken we vervolgafspraken met de betrokken partijen de uitvoering van de acties in het
lokaal sport- en beweegakkoord.
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