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Voorgesteld besluit
1. Instemmen met de intentieverklaring voor deelname aan de Regeling Lokale Sportakkoorden
– uitvoeringsbudget 2021;
2. De raad via de voorjaarsrapportage 2021 voorstellen een budget van € 30.000 beschikbaar te
stellen voor het uitvoeringsbudget 2021 Lokaal Sportakkoord onder voorwaarde dat er een
positieve beschikking wordt ontvangen door het Rijk;
3. De directie machtigen -vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad- verplichtingen
aan te gaan en/of het doen van uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het lokaal
sportakkoord, nadat er een positieve beschikking is ontvangen van het Rijk;
4. De gemeenteraad 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 in het afgelopen
jaar al meerdere besluiten genomen. Nu is het tijd voor een formeel besluit over de aanvraag van het
uitvoeringsbudget 2021. Daarover gaat dit voorstel.
Doelstelling
Stimuleren van sport en bewegen in Noordoostpolder door uitvoering te geven aan de ambities en
acties uit het lokaal sportakkoord.
Argumenten
1.1. 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 stelt budget beschikbaar voor de financiering van
een procesbegeleider (sportformateur) en daarnaast voor 2020 en 2021 een uitvoeringsbudget. Op 19
mei 2020 heeft u de intentieverklaring uitvoeringsbudget 2020 (No. 20.000996) ondertekend. Ook voor
2021 kan budget aangevraagd worden bij het Rijk.
1.2. De regeling biedt de mogelijkheid om het lokaal sportakkoord uit te voeren
Voor zowel 2020 en 2021 is het mogelijk om uitvoeringsbudget bij het Rijk aan te vragen. Het
uitvoeringsbudget dient besteed te worden aan de ambities en acties die opgenomen zijn in het lokaal
sportakkoord. Het uitvoeringsbudget wordt gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente en
bedraagt voor Noordoostpolder € 30.000.
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.
Drie sport- en beweegaanbieders die betrokken zijn 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
Het budgetrecht ligt bij de raad en over dit soort bedragen besluit de raad via de Voorjaarsrapportage.
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 bijdrage van het Rijk.
3.1. Het uitvoeringsbudget is bedoeld voor het jaar 2021
Na ondertekening van de intentieverklaring wordt deze uiterlijk 8 november 2020 ingediend bij het
Rijk. Na goedkeuring van de intentieverklaring verwachten binnen 17 weken na sluitingsdatum een
beschikking op de aanvraag. De voorjaarsrapportage wordt in juni/juli 2021 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. Daarnaast is de raad
bevoegd om het besluit over de begroting te nemen, dat later via de Voorjaarsrapportage volgt.
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 deze uiterlijk 8 november 2020 ingediend bij het
Rijk. Ook worden vervolgafspraken gemaakt met de betrokken partijen over het uitvoeren van de
acties in het lokaal sport- en beweegakkoord.
Uitvoeringsbudget 2020
In september jl. heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons laten weten dat
ons lokaal sportakkoord akkoord is bevonden. Daarnaast heeft het VWS eind september een positieve
beschikking voor het uitvoeringsbudget 2020 afgegeven. Voor 2020 is dus € 30.000 beschikbaar.
Door de huidige omstandigheden en opgelegde beperkende maatregelen door corona is de kans
aanwezig dat het uitvoeringsbudget 2020 niet volledig kan worden besteed. Volgens de regels van het
VWS moet het budget dat niet besteed is, terug worden gegeven aan het ministerie van VWS. We zijn
nog in overleg met het ministerie VWS over deze regel.
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