
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 22.0000276 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
BO Uitvoeringsbudget Lokaal 

sportakkoord 
0 1 februari 2022 CE Binnenmars 

 
Portefeuille: IV 
 
Onderwerp: Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord 
 
Voorgesteld besluit 

1. De raad via de tweede clusterwijziging voorstellen de restantmiddelen van het 
uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2021 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsjaar 
2022;  

2. De directie machtigen tot het aangaan van verplichtingen/doen van uitgaven voor deze 
middelen; 

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. In 2021 is niet het gehele budget besteed. Dit voorstel gaat 
over de besteding van de restantmiddelen bestemd voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord 
van het jaar 2021. In de eerste clusterwijziging van 2022 heeft u de raad – onder voorwaarde dat er 
een positieve beschikking wordt ontvangen van het Rijk – ook voorgesteld een uitvoeringsbudget van 
€ 30.000 beschikbaar te stellen.  
 
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 regeling biedt de mogelijkheid om budget in 2022 in te zetten 
In 2021 ontving de gemeente uitvoeringsbudget van het Rijk. Door de beperkende 
coronamaatregelen waren sport- en beweegactiviteiten niet altijd mogelijk. Hierdoor is budget 
overgebleven. Naar verwachting zal het restantbudget ongeveer € 60.000 bedragen. 
Uiteindelijk wordt het gehele restantbedrag over 2021 overgebracht naar 2022 om daar 
rechtmatig te worden besteed aan de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het Rijk gaf 
aan dat overgebleven budget besteed kan worden in het daaropvolgende jaar. Dit betekent 
dat het budget uit 2021 besteed mag worden in 2022. De voorwaarde hiervoor is dat het 
overgebleven budget genoemd wordt in de Sisa-verantwoording over 2021. De Sisa-
verantwoording is de gemeentelijke verantwoording over Specifieke Uitkeringen die van het 
Rijk zijn ontvangen. Het uitvoeringsbudget van 2021 en 2022 moet (deels) terugbetaald 
worden aan het Rijk als het niet, niet volledig of niet rechtmatig, is besteed in 2022.  
 

1.2. Dit budget draagt bij aan het doel om sport en bewegen te stimuleren 
Het kabinet versoepelde de coronamaatregelen. Ook voor de sport. Dit betekent dat er meer 
sport- en beweegactiviteiten mogelijk zijn. Het uitvoeringsbudget helpt om sport- en 
beweegaanbieders te stimuleren om (extra) sport- en beweegaanbod op te zetten dat past 
binnen de ambities van het lokaal sportakkoord.  
 

2.1. Het is wenselijk het budget eerder dan juli 2022 in te kunnen zetten 
  Bij het vaststellen van de jaarrekening inclusief de Sisa-verantwoording en voorzien van een 
  goedgekeurde verklaring over de rechtmatige bestedingen van diverse Specifieke Uitkeringen 
  is er zekerheid over de hoogte van de restantmiddelen 2021 van de regeling Lokale   
  Sportakkoorden. Deze jaarrekening wordt in juli 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de  



 

 

  raad. Nu het kabinet versoepelingen aankondigde voor onder andere sport en bewegen is het 
  wenselijk om eerder de beschikking te verkrijgen over de restantmiddelen vanuit het  
  uitvoeringsjaar 2021 om deze rijksmiddelen ten volle te benutten ten behoeve van het doel  
  waarvoor deze rijksmiddelen zijn verkregen.   
 
3.1. 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. 

 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning/Uitvoering 
Na uw besluit kunnen sportaanbieders projecten voorstellen die sport en bewegen stimuleren.  
 
Bijlagen 
Geen 


