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Het rijk stelt per mei 2019 budget beschikbaar (€ 15.000,- per gemeente) voor
procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. Het eindproduct van de inzet
van een sportformateur is een Haarlems Sportakkoord. In een Haarlems
Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de doelen op het
gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken.
Het college is het bevoegd orgaan voor het ondertekenen van de
‘Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur’. Daarnaast
dienen drie sport- en beweegaanbieders de verklaring te ondertekenen.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de raadscommissie Samenleving.

Relevante eerdere
besluiten

Besluit College
d.d. 9 april 2019

-

Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019 (2015/29476), zoals
besproken in de raad d.d. 26 maart 2015
- Agenda voor de Sport 2015-2019, Samen Bewegen (2015/073399)
- Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 (2018/422959), zoals
besproken in het collega d.d.11 september 2018
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De ‘Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur’ te
ondertekenen, waarmee de gemeente een rijksbijdrage van € 15.000,ontvangt voor de inzet van een lokale sportformateur per mei 2019.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
Het ministerie van VWS heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk
betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk
mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit doel te realiseren is het belangrijk dat de
gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk
regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Het ministerie van VWS wil dit bereiken door gemeenten
te stimuleren om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In een lokaal sportakkoord
maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen
binnen hun gemeente willen bereiken.
Op 6 maart jl. ontving het college van burgemeester en wethouders van Haarlem informatie over de
uitvoering van lokale sportakkoorden. Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden
stelt het rijk budget beschikbaar (€ 15.000,- per gemeente) voor procesbegeleiders, de zogenaamde
‘sportformateur’. De ‘sportformateur’ heeft de taak om met diverse partijen in gesprek te gaan over
de invulling van een Haarlems Sportakkoord en om de afspraken daarbinnen te faciliteren. Een
sportformateur stelt een Haarlems Sportakkoord op, waarmee invulling wordt gegeven aan een of
meerdere ambities uit het Nationaal Sportakkoord.
Deze ambities zijn:
a) Inclusief sporten en bewegen
b) Duurzame sportinfrastructuur
c) Vitale sport- en beweegaanbieders
d) Positieve sportcultuur
e) Vaardig in bewegen
f) Topsport die inspireert
Om per mei 2019 in aanmerking te komen voor rijksmiddelen voor de inzet van een sportformateur
dient de gemeente dit uiterlijk 10 april kenbaar te maken. Dit gebeurt via een intentieverklaring.
2. Besluitpunten college
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. De ‘Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur’ te ondertekenen,
waarmee de gemeente een rijksbijdrage van € 15.000,- ontvangt voor de inzet van een
lokale sportformateur per mei 2019.
3. Beoogd resultaat
Met dit besluit ontvangt de gemeente Haarlem een rijksbijdrage van € 15.000, voor de inzet van een
sportformateur per mei 2019. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een Haarlems
Sportakkoord.
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4. Argumenten
4.1. Met de inzet een sportformateur heeft de gemeente Haarlem mogelijkheden om de verbinding
tussen de domeinen zorg/welzijn, cultuur en sport te versterken, aansluitend op het
coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’.
Sport kan breder ingezet worden voor zorg- en welzijnsvraagstukken zoals bestrijding van
eenzaamheid en armoede, gezond ouder worden en stimuleren van ontmoeting. De sportformateur,
als schakel tussen de verschillende domeinen, legt in een Haarlems Sportakkoord afspraken vast om
onder andere specifieke doelgroepen (ouderen, minima), chronisch zieken) te bereiken.
4.2 Dit besluit biedt kansen voor een breed gedragen, duurzaam sportbeleid per 2020.
De gemeente werkt veel samen met sportverenigingen, onder andere met de klankbordgroepen
binnensport, buitensport en zwembaden. Zij vertegenwoordigen de Haarlemse sportverenigingen.
Ook op het gebied van welzijn en gezondheid is de afgelopen jaren intensieve samenwerking tot
stand gekomen. Met een Haarlems Sportakkoord zullen de inzet, budgetten en energie gefocust
worden op gedeelde ambities van verschillende uitvoerders. Hiermee wordt bereikt dat lokale
sportaanbieders samen met bijvoorbeeld scholen, welzijnsorganisaties en fysiotherapeuten aan tafel
zitten, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Op die manier draagt een Haarlems
Sportakkoord, naast voortgang op de bestaande ambities, eraan bij sport als doel en instrument
breder te verankeren en de sport daarmee duurzaam te versterken.
4.3 De Haarlemse klankbordgroepen onderschrijven het belang van een sportformateur en een
Haarlems Sportakkoord.
De drie klankbordgroepen binnensport, buitensport en zwembaden, vertegenwoordigers van de
Haarlemse sportverenigingen, zijn betrokken bij dit besluit en zijn bereid de bijgaande
intentieverklaring mede te ondertekenen. Hiermee voldoet de gemeente Haarlem aan de
ondertekeningseis. Met de ondertekening ondersteunen de Haarlemse sportverenigingen de inzet
van een lokale sportformateur en de ontwikkeling van een Haarlems Sportakkoord.
4.4. Het besluit biedt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor toekomstige rijksmiddelen.
Als het sportakkoord gesloten is, kan de gemeente Haarlem vervolgens aanspraak maken op
uitvoeringsbudget van € 80.000,- per jaar voor 2019, 2020 en 2021. Het uitvoeringsbudget wordt
ingezet om een of meer van de geformuleerde ambities uit het lokale sportakkoord te
verwezenlijken.
5. Risico’s en kanttekeningen
Start sportformateur.
De gemeente werft een capabele en onafhankelijke sportformateur. Of het haalbaar is om in mei te
starten met een sportformateur, is afhankelijk van beschikbaarheid van kandidaten.
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6. Uitvoering
Na het ondertekenen van de bijgaande intentieverklaring vóór 10 april 2019 wordt Haarlem via de
komende meicirculaire Gemeentefonds officieel geïnformeerd over de toekenning van rijksmiddelen
voor de inzet van een lokale sportformateur. De gemeente start hierna een wervingsprocedure voor
een sportformateur. De sportformateur start daarna met het ontwikkelen van een Haarlems
Sportakkoord.
7. Bijlagen
1. Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur
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